
Reuniam – 28/09/2017 – 10 anos 
Local: Rua Santo Amaro, 89, apto 304 – Glória 
18h 
- Interesses e motivações coletivas. 
Apresentação geral dos novos e antigos. Compareceram 14 pessoas a 
reunião: Allana Martins, Andre Lanna, Bruna Medeiros, Bruno Olivieri, 
Carolina Miranda, Gabriel Carvalho, Hari Amstel, Jay Amstel, Leonardo 
Adler, Liliam Moreira, Lucas Sielski, Marcio Heider, Paula Oliveira, Vinícius 
Palermo. 
 
- Final do Mandato da diretoria e a eleição de nova. 

Foi colocada a situação atual de necessidade de nova composição de 
diretoria, devido ao longo período assumido pela diretoria atual. Esse 
assunto está sendo amadurecido internamente e deve ser trabalhado nos 
próximos encontros para a formulação de chapa(s). 
 
- Rumos IAM. 

Sobre a importância em se manter um CNPJ ativo bem como os ônus 
financeiros e demandas de atuação constante do administrativo do IAM de 
modo a manter a estrutura funcionando. Os custos mensais administrativos 
do IAM estão em torno de R$550 que abrange a contabilidade e a conta 
bancária. O coletivo entrou em consenso de que manter um CNPJ ativo é 
um caminho favorável para que se alcance novos trabalhos e que se 
idealize sonhos. Para isso é importante pensarmos em estratégias e 
formas de manter um fundo (R$) que viabilize a manutenção do custos 
administrativos. Possibilidades que foram levantadas: 
Doação de imposto de pessoa física – Gabriel apresentou: algo que pode 
ser mais explorado para entender como seria possível. 
Contribuição mensal de membros e amigos do IAM. 
 
- Atividades que o IAM está envolvido e já se envolveu. 

Apresentação do Portfólio e breve explanação do que cada um já se 
envolveu: educação ambiental, arte educação, teatro ambiental, oficinas e 
cursos, implementação de tecnologias sociais em escolas e comunidades 
de alta vulnerabilidade sócio ambiental, ponte entre estudos e trabalhos 
acadêmicos dos membros com projetos do IAM, consultoria e gestão 
ambiental, projetos e parceiros. 
 
- Coletivo LETS (Lab Experimentação em Tec Sociambiental) para o 
Saneamento Ecológico - fortalecimento de experiências praticas. 
Apresentação da proposta do Laboratório e da importância da criação de 
protótipos replicáveis e enquanto ferramenta educativa. Vinícius e 
Leonardo Adler estão a frente do LETS Saneamento Ecológico. 
Novos LETS (em outros tecnologias) poderão ser criados. 
 
- Frentes de atuação e novas propostas. 

Teatro Ambiental – Jay, Vinícius, Bruno, Rokokós 
Bruno tem idéias e possibilidades para a busca de editais dentro da 
temática do teatro e música. 
 



Educação – Alanna, Carol, Gabriel e Grupo Vórtice 
Possibilidades de trabalhos em escolas, caminhos para o diálogo 
tecnológico, científico dentro do ambiente e realidade de uma escola 
municipal. 
Carol trabalha na Escola Paulo Freire em Magé e está motivada a buscar 
editais específicos para esse tipo de trabalho. 
 
Arte Educação – Marcio, Bruna 
 
Conservação – Andre, Bruna 
Grupo de trabalho montado para a discussão de editais disponíveis. 
 
Tecnologias Sociais – Jay, Leo, Vinícius 
 
Pesquisa – IAM – Jay, Leo, Andre 
 
- Introdução a organização orgânica e sustentável do IAM. 

Como manter a estrutura funcionando financeiramente? Além do financeiro 
é preciso dedicação e disponibilidade por parte da equipe.  
Foi apresentada a importância do encontro físico e de haver uma estrutura 
virtual de trabalho para agilizar processos e motivar os envolvidos. 
Para o encontro físico:  
Café de idéias: Toda quinta feira, podendo ser ao ar livre, na Kombi, na 
casa de Puxadores, rolar mais de um café simultaneamente. 
Reuniam geral: Toda última quinta feira do mês haverá a REUNIAM geral 
que inclui todos os membros e onde serão apresentadas as resoluções 
dos “café de idéias” e dos Grupos de Trabalho (GTs). Próxima Reuniam 
26/10. 
As reuniões dos GTs ocorrem por demanda interna do Grupo. 
 
Para a estrutura de trabalho virtual (escritório virtual): Plataformas de 
trabalho colaborativo: Corais.org desenvolvida por um membro do IAM ou 
se existirem outras podem ser apresentadas (ex.: Trello). Os membros 
desta Reuniam foram convidados para iniciar nos corais e testarmos suas 
funções.  
O próximo café de idéias foi puxado pelo Marcio e abordará a descoberta e 
utilização dos corais.org. 05/10. 
 
- Funcionamento (administrativo, organizacional, divulgação). 

Foram apresentados caminhos que podem auxiliar a questão 
administrativa: 
Pai do Leo tem grande experiência no administrativo e pode auxiliar como 
membro ou conselheiro. 
Possibilidade de buscar nova contabilidade com valor menor de 
mensalidade. Atualmente custa aproximadamente R$450,00. 
Necessidade de finalizar e tornar público o Regimento interno que orienta 
os membros e conselheiros. 

Sustentabilidade financeira será suportada até dezembro se não houver 
entrada de recursos para o administrativo. Importante começar a viabilizar 
as possibilidades de entradas paralelas aos custos provenientes. 



 
Organizacional – Encontros semanais, formação de GTs, Café de idéias, 
Dedicação e elaboração de nova(s) chapa(s) para a diretoria. 

Divulgação – Google non Profit, Marketing digital: Facebook? Youtube. 
Foram discutidas quais seriam boas estratégias de “aparecer” em um 
cenário de baixa procura. 

- Plataformas de Financiamento 
Ponto trazido pelo Marcio e Gabriel. Fundos internacionais e Nacionais que 
apoiam instituições sem fins lucrativos. Gabriel citou o fundo para a criança 
e o adolescente, ficou de investigar mais sobre. 

- Bibliografia 

Alanna trouxe o livro como sugestão: Uma escola para o povo. Autora: 
Maria Teresa Nidelcoff. Editora: brasiliense. 

- Datas importantes futuras: 

03/10 – Instalação de Vermifiltro, Curicica – Puxado por Leo Adler 

05/10 – Encontro na Escola Paulo Freire, Magé – Puxado por Carol 
Miranda. Possibilidade de carona. Saída do Rio 6h. 

05/10 – Café de idéias – Uso da Plataforma Corais – Puxado por Marcio 
Heider. Local: Glória. 

26/10 – Próxima Reuniam 

 


