SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA GERAL
ASSESSORIA TÉCNICA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA

Relato da reunião TC_CAE
DATA: 29 de agosto de 2011.
LOCAL: Av. México- Antigo prédio do BANERJ.
HORÁRIO: Início – 10h30minmin./ Término: 12h11minmin.
PRESENTES: 10 pessoas.

- Questiona como será apresentado o material na Conferência.
- Solicita aos presentes que façam propostas de formato para as apresentações
na Conferência.
Ana Paula
CAE

Propostas:
- Ligar imediatamente para a Fátima (MDA) para saber o que é possível fazer e
qual espaço será disponibilizado na Conferência.
- Propõe que o Setorial eleja um representante para o Colegiado.
-Foi uma “batalha” para a Conferência ser no Brasil, não podemos deixar a
desejar.
- É preciso incluir na agenda paralela para dar visibilidade às ações que o RJ já
conseguiu fazer.

29 de agosto de 2011.

Lucia Souto
Fiocruz

Propostas:
- Fazer uma síntese e apresentar o que cada um está fazendo.
- Pontuar o que já foi desenhado de ações integradas “Territórios- Família”
que gerou algum resultado.

Denise
SDS

- Informa que o recurso do PID já teve descentralização.

Elaborado por Danielle Cristine- Assessoria Técnica de Gestão Estratégica e Participativa.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA GERAL
ASSESSORIA TÉCNICA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA

Osvaldo
Barreto
Secretário de
Agricultura de
S. João

Tatiana
SESHumanização

29 de agosto de 2011.

Maria Lucia
NERJ/ SGEP

- Ressalta que a desmotivação dos agricultores se dá pela demora dos recursos.
- Comenta que a sua preocupação é com os produtores que estão “trocando” a zona
rural pelas indústrias. Isso pode trazer impactos consideráveis ao campo.
- Destaca que São João é o 2º maior produtor de abacaxi do estado do RJ e o 1º na
produção do maxixe.
-Aponta como desafio, a retirada do “atravessador” do caminho dos produtores.
- Declara que muitas pessoas têm “pouca cultura”, o que se torna um atrativo para a
captação desta mão de obra pelas indústrias, causando um esvaziamento do
campo.
- Esclarece que quase ninguém em seu município tem inscrição de agricultor.
- Ressalta que o município tem um projeto para plantar de 2 a 3 milhões de mudas
de abacaxi por ano, numa espécie de estufa e que isto movimentará a economia do
município, portanto, é necessário uma abertura maior ao agricultor para que ele
permaneça com a atividade.
- Informa sobre o andamento do GT_TC no presente momento.
- Reflete que é necessário usar o espaço na Conferência como espaço de
convivência, para ouvir as inquietações das pessoas.
- Diz que isto é importante na medida em que se transforma em propostas.
- Reforça que é preciso identificar que REDE de assessoria tem no TC para apoiar
os pequenos agricultores, por exemplo?
- Pontua que as ações não devem ser só para tirar as pessoas da miséria.
- Afirma ser importante saber o quanto estamos nos aproximando ou distanciando
da proposta de apresentar as “evoluções” do TC.
- Declara que para isto é necessário identificar o quanto avançamos para reduzir as
desigualdades.
- Assinala que o GT não trabalhe isolado, que reforce o colegiado.
- Propõe um debate com os quilombos das regiões Norte e
Noroeste para ouvi-los.
- Verbaliza que cada GT apresente suas propostas baseadas no
que já existem como iniciativas para mostrar a todos e dar
visibilidade a estas ações.
- Avalia que a educação seja convidada para a reunião.
Contato: marialf.santos@gmail.com

PRÓXIMOS EVENTOS:
01/09- Reunião do GT_TC – 10h, na SAB.
13/9- Reunião Multidisciplinar do PTC CAE- 13h - Sala de reuniões na Vice-Governadoria, para
apresentação das propostas de todos, em relação à Conferência Mundial.
15/09- Reunião GT Saúde com Ana Paula- Panorama geral do TC- 10h, local a verificar.
Elaborado por Danielle Cristine- Assessoria Técnica de Gestão Estratégica e Participativa.

