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Etiquetado:
Reunião [3]
Objetivo: Alinhamento de parceria Horário:10h00
Local:CMCJ/CRC Recife
Mediação: Sávio França
Sistematização: Silvana Feitosa
Presentes:
Eduardo Lima (Diretor - Intercidadania)
Sávio França (Diretor - CMCJ/CRC Recife)
Silvana Feitosa (Assistente Administrativo - CMCJ/CRC Recife)
Pauta: Diretrizes de parceria realização Acessa Brasil
Realizada a acolhida aos participantes reafirmando o interesse da participação da REDE das
Produtoras Colaborativas.
1. Apresentado pelo Sr. Sávio França os interesses em construir o cenário ideal de inovação e
negócios com os temas abaixo que acontecerá de 05 a 07 de dezembro, ficando ainda até o dia 10
com a Expoideia:
4º Expoidea – Tecnologia, sustentabilidade e cultura.
14ª Oficina Nacional para Inclusão Digital e Participação Social.
1º Encontro Latinoamericano de Inovação e Economia Circular.
2º Fórum das Cidades Digitais e Inteligentes e Humanas.
2. Socializado os encaminhamentos e parcerias que cada GT está responsável, assim como a criação
da Comunicação para iniciarmos a visibillidade que irá acontecer em dezembro. Quem serão os
Realizadores, Co-Realizadores, Patrocinadores e Apoiadores do Acess@ Brasil e suas cotas.
3. Acordado em prospectar o evento com acessibilidade, com uso de Software livres e proprietários,
de forma híbrida, prossibilitando qualidade e pluralidade.
4. Apresentado pelo Sr. Eduardo o interesse de se responsabilizar pela comunicação, Assessoria de
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Imprensa, Registros, Cobertura ao vivo e Abertura do evento por já ter a espertice de outros eventos
dessa significancia. Apresentará o projeto. Aproveitando ainda em dispor do Corais.org para o
registro da memória e facilidade de acesso aos membros de cada GT.
5. Partilhado ainda que a produção Culural tem que ser avaliada e construida rapidamente. Pensado
em abrir um Edital para convidar as bandas e ainda contatar os “ancoras” para o evento, em todos
os dias.
6. Socializado que no dia 18 de setembro haverá a Coletiva de Imprensa, onde estaremos ainda
alinhando o horário e local.
7. Prospectado em produzir Spot para as rádios Ocmunitárias de Olinda, que está na REDE, segundo
o Sr. Eduardo, mídias sociais e canla excusivo do acess@Brasil [4], assim como da Expoideia.
Encaminhamentos:

Enviar o projeto de comunicação, considerando o antes, durane e depois do evento;

Quem estará formando a equipe do intercidadania;

Enviar Projeto e planilhas de custos;

Reunião com a desingne, Sra. Lounge para construção do material de comunicação;

Prospectar os parceiros da REDE para participação do evento;

Construir pauta de reunião para: comunicação, Estratégica e o caledário de atividades.
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