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ATA DA 133ª REUNIÃO DE GESTÃO COLETIVA (RGC) 1 

DIAS 6, 7 e 8 DE ABRIL DE 2018, EM JOÃO PESSOA/PB 2 

 3 

SEÇÕES LOCAIS CREDENCIADAS: Aracaju, Campinas, Catalão, Cidade de Goiás, 4 

Dourados, Fortaleza, João Pessoa, Niterói, São Paulo e Três Lagoas 5 

LISTA DE PRESENÇA: Thalismar Matias Gonçalves (SL Vitória/DEN), Wagner Scopel 6 

Falcão (SL Vitória/DEN), Bruna K. Sousa Rodrigues (SL Catalão), Rebecca Luma Lucena 7 

(Pró SL Caicó-RN), Airton Cerqueira Leite (SL São Paulo), João Alves de Souza Neto (SL 8 

São Paulo), Ana Paula Archanjo Batarce (SL Dourados), Fabrícia Costa Corrêa (SL 9 

Niterói), Ronald Coutinho Santos (SL Niterói), Jéssica Oliveira Ferreiro (SL Três Lagoas), 10 

Mayra Abboud Brosco (SL Campinas), Rachel Facundo V. de Oliveira (SL Fortaleza), 11 

Marina da Silva Teixeira (SL João Pessoa), Vanessa Paloma Alves Rodrigues (SL 12 

Aracaju), Raisa Maria de Sousa Regala (SL João Pessoa), José Carlos Dantas (SL João 13 

Pessoa), Rayssa de Lyra Lisboa (SL João Pessoa), Maria Adailza Martins de Albuquerque 14 

(SL João Pessoa), Uelinton B. Rodriques (SL Cidade de Goiás), Iapony Rodrigues Galvão 15 

(Pró SL Caicó-RN), Luís Henrique Marola (SL Rio de Janeiro/DEN). 16 
1 – Abertura  17 

Aprovação da Ata da 132ª RGC- SL Niterói – indicou a não aprovação da ata, por 18 

equivoco qualitativo no texto por não constar que foi aprovada a concepção do “Fala 19 

professor” e a publicação desse texto de concepção. O manifesto contra a reforma do 20 

ensino médio não é um periódico da SL, mas uma ação pontual. Renato é da SL RJ e não 21 

Niterói. Niterói não compõe a comissão de ESC, mas, sim, de trabalho de campo do ENG. 22 

A professora Janaina não é da UFRJ mas, sim, da UFMT. Consultar ata da assembleia de 23 

Niterói para correções. Cidade de Goiás – Uelinton é com “U” não “W”. Apontou a 24 

necessidade de anotar o nome completo dos delegados e não colocar apelidos como 25 

“Giba”. Faltou a indicação dos provocadores em algumas mesas. Aracaju – relatou a 26 

ausência na ata da sugestão da SL de tema para a Terra Livre No 50. João Pessoa – na 27 

linha 553 e 554, suprimir “mesa 12...” até “nomes aprovados”. Não foram apresentadas 28 
outras contribuições sobre a ata da 132ª RGC. Encaminhamento: A ata da 132ª RGC foi 29 

aprovada com ressalvas para serem corrigidas e depois será publicada. 30 
2 - Informe das locais 31 

Três Lagoas – a SL se retirou da comissão de ouvidoria do ENG. Participam de reuniões 32 

da SL, com frequência semanal, alunos da graduação, da pós-graduação e professores. 33 

Organização de evento científico junto ao PET, ao Centro Acadêmico e à Coordenação do 34 
curso de Geografia no dia do geógrafo. Catalão – foi realizada Assembleia após a RGC 35 

de BH, na ocasião a SL decidiu por compor a Comissão de monitoria do ENG.  Ocorre 36 

reuniões quinzenais em um dos laboratórios da Universidade, por falta de sede da SL. 37 

Compõem o cotidiano da SL alunos da graduação (maioria), do mestrado e alguns 38 

professores. A SL está na organização do EREGEO, que ocorreu entre os dias 28/04 e 39 

01/05. A SL está mobilizando esforços para viabilizar ônibus para transporte dos 40 

associados para o ENG. A SL saiu do conselho municipal de saúde. A SL está tentando 41 

retomar diálogo com a Secretaria de Meio Ambiente. A SL tem atuando de forma conjunto 42 
com o Movimento dos Atingidos pela Mineração. Campinas – A SL promove reuniões 43 

quinzenais. Houve a renovação do bolsista da AGB. A SL promove minicursos e palestras 44 

para divulgação dos trabalhos dos professores. A SL lançou um Manifesto sobre a crise 45 

política no Brasil. A SL está empenhada na viabilização de ônibus para a ida ao ENG. Em 46 

2019 será realizado um evento sobre 30 anos da AGB Campinas. A SL está na 47 

organização da Semana da geografia em agosto de 2018 e de evento do Dia do geógrafo. 48 
São Paulo – A SL lançou notas de repudio e moções, publicadas nas redes sociais, sobre 49 

a rede municipal de ensino e a reforma da previdência. A SL tem realizado ações com os 50 
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sindicatos de professores. Niterói – a SL participa do Conselho Municipal de Políticas 51 

Urbanas (COMPUR). O associado Lucas Honorato ocupa cadeira, discutindo o plano 52 

diretor da cidade e a abertura de mais um projeto “minha casa minha vida”. A SL fará uma 53 

atividade sobre sua atuação no conselho em participação no 3º congresso Brasileiro de 54 
Geopolítica e territorialidade. Fortaleza – a 133ª RGC é primeira RGC que a gestão atual 55 

compareceu. A SL está passando por um esvaziamento e tendo dificuldades na 56 

articulação com professores e alunos para atuarem na SL. A SL tem sido convocada para 57 

a representação nos Conselhos (Município de Fortaleza e do Estado do Ceará): Meio 58 

Ambiente, Conselho das Cidades, Patrimônio (Município de Sobral), Projeto Orla (novo 59 

empreendimento turístico). A SL tem apoiado o Encontro estadual de estudantes de 60 

geografia. Será realizado um evento sobre os 40 anos da geografia cítica em Fortaleza, 61 

em setembro. Tem ocorrido a associação de pessoas do Rio Grande do Norte. João 62 

pessoa – a gestão atual completou 2 anos em março. Em Assembleia Geral foi decidida 63 

pela prorrogação da gestão para data posterior ao ENG. Dourados – a nova direção da 64 

SL foi eleita em 2017, num contexto de retomada das atividades e reaglutinação de 65 

quadros, alunos e professores. Houve uma palestra com Gilberto (presidente da DEN) 66 

sobre a AGB, sua importância e seu papel. Também houve uma mesa redonda sobre a 67 

reforma do ensino médio, com o sindicato municipal de educação, alunos do ensino 68 

médio e da Universidade. Foi promovida uma mesa redonda com o tema “o campo e a 69 

cidade em tempos de reforma”, com a professora da UFMS, o MST  e o sindicato dos 70 

Professores Universitários. A SL participará dos eventos sobre Geografia da Saúde, Geo 71 

fronteiras, Geo literarte e semana acadêmica, em articulação com a Coordenação do 72 

Curso de Geografia, a Pós-graduação e o Centro Acadêmico. AGB esteve presente em 73 

todas as movimentações de rua contra o Golpe. A partir desta visibilidade que a SL tem 74 

adquirido,  o poder público tem a convidado para participar de conselhos, como o de Meio 75 

Ambiente. Houver baixas na diretoria local. A SL está Organização do Encontro Nacional 76 

de Geografia Agrária (ENGA) em Dourados, em Novembro. A SL vai compor comissão 77 

dos EDPs no ENG. Pró-SL Caicó – o município de Caicó não tem SL da AGB. Porém, a 78 

partir da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), tem ocorrido 79 

mobilização de alunos e professores do curso de bacharelado de geografia. O intuito é 80 
fortalecer essa mobilizar e fundar uma SL da AGB em Caicó. Presidente Prudente – A 81 

SL justificou ausência, mas José Carlos (associado da SL João pessoa que está cursando 82 

Doutorado em Presidente Prudente) esclareceu alguns pontos. Houve uma Assembleia 83 

que encaminhou pontos referentes a regularização da SL e de seu estatuto. O advogado 84 

acompanhará processo junto ao cartório. Constituiu-se uma comissão para fazer a AGB 85 

funcionar, atuando na Jornada Universitária em defesa da Refroma Aagrária (JURA), em 86 

25 de abril, realizando atividade sobre educação publica. Nessa assembleia foram 87 

esclarecidos duvidas sobre o ENG, e decidido que será feito um pré-ENG em maio, junto 88 

a comemoração do dia do geógrafo, discutindo a questão de gênero na Geografia. 89 

Expectativa de muitos participantes da SL no ENG. Thalismar (DEN) -  esclareceu que a 90 

AGB Nacional tem advogado e contadora a disposição para apoio as SLs em relação a 91 

regularização. Salientou o caso de Presidente Prudente que está irregular perante ao 92 

Estado, porém, está regularizada perante a AGB Nacional, enfatizando que uma coisa 93 

não impede a outra. Cidade de Goiás – a SL está na organização de EREGEO, previsto 94 

para ocorrer em abril. A SL participou do Fórum Alternativo Mundial da Água (FAMA), em 95 

Brasília. A SL articulou ações junto à Secretaria Estadual de Educação que abriu vagas 96 

de professores apenas para áreas biológicas e exatas, integrando um movimento de 97 

professores das demais áreas pela ampliação do concurso. A SL tem participado da 98 
formulação do Plano Diretor do conselho municipal das cidades. Aracaju – a SL relatou 99 

dificuldades de organização da entidade por conta da conjuntura de vida pessoal dos 100 
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membros da diretoria da SL. Com a nova chapa eleita pelo Diretório Acadêmico (DA), há 101 

perspectiva de retomar atividades em parceria com os estudantes de geografia. A SL tem 102 

articulado parcerias com movimentos sociais de ocupação urbana, atuando junto ao 103 

processo de resistência. Acompanhamento da implementação da BNCC. A composição 104 

da SL é de maioria de professores da rede básica. A SL organizará a semana do 105 

geógrafo, com atividade no município de Itabaiana. As SLs Belo horizonte, Pró-AGB 106 

ABC (Santo André) e Rio de Janeiro justificaram ausência e enviaram contribuições 107 

pontuais por e-mail. Abertura do ponto: Ailton (São Paulo) ressalta a necessidade de 108 

convocar as SLs ausentes para contribuir com o ENG. Ana Paula (Dourados) defende que 109 

devemos pensar sobre as causas do esvaziamento da RGC e sugeriu realização da RGC 110 

on line. Ressaltou ainda que sem a ajuda financeira da AGB Nacional não seria viável 111 

comparecer. Encaminhamento: a discussão sobre a participação on line na RGC de SLs, 112 

com direito a voz e voto, será retomada na convocatória da 135ª RGC. APROVADA POR 113 

UNANIMIDADE 114 

 Alteração da pauta (6, 7, 9, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13) 115 

6 - Comunicações 116 

Três Lagoas – A SL possui site próprio. Catalão – a SL utiliza as ferramentas como o 117 

facebok, e-mail e watsapp para a comunicação interna e para o público externo. 118 
Campinas – a SL utiliza os ferramentas como e-mail, facebook (considerada mais 119 

eficiente) e cartazes. São Paulo – a SL tem realizado associações on line, houve 120 

alteração do site da SL. O e-mail é o principal meio de comunicação. O facebook é mais 121 

dinâmico, porém é secundário. A SL também promove plantões na sede. A SL fez 122 

ponderações sobre as dificuldades de se informar com o site da AGB Nacional fora do ar. 123 

A DEN deveria ter informado o problema do site imediatamente. Niterói – A SL não teve 124 

encaminhamentos na Assembleia sobre este ponto. Porém, considera que não é normal 125 

uma entidade ser tão atacada em pouco tempo e levanta a necessidade de se acionar os 126 
meios jurídicos cabíveis.  Fortaleza – a SL utiliza facebook, cartazes enviados para o 127 

interior do estado, site da SL e e-mail. A SL tem realizado associações via e-mail. A SL 128 
expôs problemas para enviar e acessar mensagens na lista interseções. Dourados – A 129 

SL possui site,porém, tem dificuldades em mantê-lo atualizado. Tem utilizado também o 130 

facebook. Tem utilizado faixas e banners para atividades na universidade e manifestações 131 

de rua. João pessoa – A SL tem utilizado facebook, e-mails, cartazes para comunicação 132 

interna na UFPB. Distribuição de convites para professores e estudantes sobre atividades 133 

promovidas pela SL. Associações pelo e-mail e presencial. A Sl ponderou sobre o site da 134 

AGB fora do ar que acarretou um aumento de demandas e dúvidas dirigidas a SL. A SL 135 

pretende criar conta no instagran. Coletivo de Comunicação da DEN – Akene resumiu a 136 

situação dos ataques: o 1º aconteceu em 2016 e deixou vírus  que não foram retirados, a 137 

resolução foi demorada e aconteceu um 2º ataque mais profundo e problemático, 138 

obrigando o reset de todo o servidor e o backup de todo conteúdo. Após o 2º ataque foi 139 

contratado serviço profissional para resolver o problema, quando houve o 3º ataque, 140 

menos problemático. Atualmente o site está com 80% do conteúdo pronto, em breve 141 

estará no ar. Indicou que o yahoo grupos está obsoleto, por isso os problemas de 142 

criptografia, ressaltou a necessidade de procurarmos soluções antes dessa ferramenta 143 

acabar por completo. Wagner relatou que o próprio site do ENG entrou no ar em atraso 144 

por problemas técnicos e da centralização das funções por parte do Flecha. Contrato de 145 

prestação de serviço do site da AGB foi de R$ 2.00,00 com prazo de entrega hoje (06 de 146 
abril de 2018). Abertura do ponto: Ronald (Niterói), sobre o site da nacional, solicitou 147 

que coloque informação “novo site em construção” no endereço do antigo site onde 148 

aparece apenas o logo da AGB. Publicar no site a relação de seções locais ativas com 149 

informações institucionais atualizadas, já publicada em tabela na lista interseções. 150 
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Lembrou que o uso do youtube já foi aprovado, porém a forma de uso ainda não foi 151 

decidida, essa discussão deverá constar em convocatória futura. Lembrou que as SLs 152 

têm autonomia e já fazem uso do de páginas do Facebook. Fabrícia (Niterói) esclareceu 153 

que existe uma confusão entre as funções dos canais de comunicação da entidade e os 154 

problemas técnicos que as ferramentas apresentam. Defendeu que a lista interseções é o 155 

canal de comunicação entre as Sls, embora já esteja aberta par inscrição de associados, 156 

se o yahoo estiver com problemas, devemos mudar de conta. Ainda perduram problemas 157 

de centralização de informações na SLs e na própria DEN, como o caso da informação de 158 

senha do site em poder do Flecha que já saiu da DEN há alguns anos. Reiterou a 159 

preocupação com os ataques, dado o perfil combativo de nossa entidade. Estão calando 160 

publicamente nossa entidade. João (AGB-SP), é preciso atualizar as informações das SLs 161 

no site, colocando as redes sociais de cada SL. O site da AGB SP é atacado diariamente, 162 

mas não é grave porque está constantemente atualizado. Defendeu a ideia de renovar a 163 

comunicação da AGB. Mayra (Campinas) defendeu manter a lista Interseções a migrando 164 

para o Google grupos. Verificou problemas no site do ENG, não consegue enviar resumo. 165 

Ana Paula (Dourados) argumentou que a descentralização das informações deve ser 166 

princípio da gestão democrática. Defendeu que, se necessário, faça a migração da lista 167 

Interseções saindo do yahoo grupos. Propôs profissionalizar a manutenção do site da 168 

entidade e do ENG. A militância tem imites de atuação, esse tipo de trabalho, desde que 169 

não prejudique a entidade, deve ser profissionalizado por sua urgência e pelo fato de o 170 

site ser a “cara” da AGB. Raquel (Fortaleza) avaliou positivamente o site do ENG. 171 

Defendeu que as SLs republiquem os conteúdos de outras SLs, que se faça uma 172 

chamada para comunicadores populares contribuírem nas SLs. Necessidade de colocar 173 

no site informação de que ele foi atacado e que outro está em construção. José Carlos 174 

(João Pessoa) afirmou que a ideia de uso das redes sociais é boa para atingir maior 175 

público. Problematizou que as publicações por perfis das SLs podem ter menor 176 

capacidade de circulação do que um perfil nacional. Akene (João Pessoa/DEN) ponderou 177 

sobre a comunicação interna e a comunicação externa da entidade, a fragmentação das 178 

informações não ajuda a sua divulgação. Defendeu que haja uma unificação dos 179 

conteúdos para maior difusão. Defendeu a profissionalização dos serviços de manutenção 180 

do site, e de comunicação externa com uso de múltiplas ferramentas. Esclareceu que o 181 

atrasado no site do ENG foi por conta da demora em definir a identidade visual do ENG. 182 

João (São Paulo) ponderou que a centralização das informações sobre o site acabou 183 

ocorrendo por inoperância da própria entidade. Defendeu a profissionalização dos 184 

serviços de manutenção do site e comunicação externa da entidade. Thalismar (DEN) 185 

lembrou da ideia, defendida durante a gestão 2010-2012, de criação de um coletivo para 186 

pensar e ativar a comunicação da entidade, que resultou nessa centralização das funções 187 

no Flecha por conta da desmobilização e não participação dos demais membros. 188 

Ressaltou que as SLs têm autonomia para criar redes socias e difundir ações umas das 189 

outras, e esse deveria ser o caráter nacional da entidade. Qualquer ação de SL é ação da 190 

AGB. Ronald (Niterói) lembrou que esse debate já se repete há várias RGCs, onde são 191 

deliberados encaminhamentos que não são operados e as questões acabam voltando, 192 

dando a sensação de que estamos retrocedendo e não avançando nessas questões da 193 

comunicação. Defendeu que o problema não é a lista Interseções mas a plataforma, o 194 

problema é técnico. Defendeu que a lista de e-mail é a melhor ferramenta de 195 

comunicação interna. Sobre a comunicação externa, defendeu que o site seja a 196 

ferramenta da nacional e que as SLs divulguem as informações do site pelas suas 197 

diversas ferramentas e redes sociais. Considerou que whatsapp não serve como 198 

ferramenta de organização da entidade porque é centralizador (um número de telefone 199 

por SL, por exemplo) e não é prático no sentido de acumular informações e construir 200 
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posicionamentos. Defendeu que a função da DEN é política, indicando as necessidades 201 

de contratação de determinados serviços que a diretoria não tem condições de realizar, 202 
por exemplo. ENCAMINHAMENTOS: 1- colocar na página inicial do site a informação 203 

“novo site em construção” mais um link para página do ENG (APROVADA POR 204 
UNANIMIDADE); 2- destacar (separando por colunas) no site da AGB Nacional as SLs 205 

ativas (APROVADA POR UNANIMIDADE); 3- que o e-mail de administração das 206 

plataformas de comunicação da AGB seja o e-mail  da AGB Nacional 207 

(agbnacional@gmail.com) (APROVADA POR UNANIMIDADE); 4- que o coletivo de 208 

comunicação da DEN solicite ao Sheldon um relatório técnico sobre os ataques hackers 209 

(APROVADA POR UNANIMIDADE); 5- que o funcionário da AGB Nacional contrate 210 

advogado  para realizar ações formais do ponto de vista legal sobre os ataques de 211 

hackers sofridos pelo site da entidade (APROVADA POR UNANIMIDADE); 6- incorporar 212 

mais informações sobre as SLs (redes sociais, telefone, etc.) no site da AGB Nacional 213 

(APROVADA POR UNANIMIDADE); 7- contratar assessoria em TI para recuperação de 214 

conteúdo e manutenção permanente do site da AGB Nacional (APROVADA POR 215 

UNANIMIDADE); 8- recriar a lista Interseções em outra plataforma (sair do yahoo grupos, 216 

com problemas técnicos), após o XIX ENG, reafirmando as “regras do grupo” e mantendo 217 

seu caráter restrito (APROVADA POR UNANIMIDADE);  218 
7- Prestação de contas e Política Financeira 219 

Relato do coletivo de Tesouraria sobre a prestação de contas parcial de entidade (ANEXO 220 

1). Foi identificado um erro na data “31/02/2018”, o correto é “28/02/2018”. Wagner relatou 221 

que, em março de 2018, foram gastos cerca de R$ 25.000,00 com passagens de 222 

delegados das SLs e de membros da DEN para participar desta 133ª RGC. Avaliou que, 223 

apesar do elevado valor, a política de apoio às SLs garantiu uma maior participação das 224 

SLs nesta RGC. Também houve gastos para aquisição de dois notebooks para DEN, para 225 

substituir o que está com defeito e uma impressora para a Seção João Pessoa, sede do 226 

ENG. Ana Paula (Dourados) sugeriu verificar junto a gerência do Branco a possibilidade 227 

de investimento dos recursos da AGB Nacional em poupança sem tributação de imposto 228 

de renda. Ronald (Niterói) reafirmou a importância da política de apoio às SLs e também 229 

de respeitar o prazo estipulado para a solicitação de apoio, afim de não onerar 230 

demasiadamente as contas da entidade com valores elevados de passagens. 231 

Encaminhamento: A prestação de contas parcial da DEN foi APROVADA POR 232 

UNANIMIDADE. 233 

Contribuições das SLs em relação as suas políticas financeiras: Três lagoas – 234 

expectativa de aumento da arrecadação por conta de evento que irá acontecer. 235 

Preocupação com a baixa adesão ao ENG por conta dos custos de viagem para João 236 
Pessoa. Catalão – relatou que devido a organização do EREGEO promover a isenção 237 

nas inscrições do evento aos associados da AGB houve grande procura. Outras medidas 238 
como venda de broches têm sido feitas. Campinas – não houve  associações por conta 239 

do desinteresse da comunidade local. Com a realização do ENG e outro local de ensino 240 
geografia, a expectativa é que aumente a procura por associações. São Paulo – relatou 241 

que foi enviada carta-convite para antigos associados e foi organizada associação pela 242 

internet. Foram organizados eventos acadêmicos em que os associados da SL têm 243 

isenção no pagamento da inscrição. Niterói – relatou baixa associação e depoimentos de 244 

que os associados não poderão ir ao ENG, por serem em sua maioria professores de 245 

educação básica e estarem em período letivo. A SL também utiliza a venda de revistas 246 
Terra Livre para obtenção de recursos. Fortaleza – não fez associações, mas tem 247 

expectativa de ter grande número de associados devido ao ENG ser em um local próximo, 248 
com grande adesão de alunos de graduação. Dourados – relatou baixa adesão de 249 

associados. Fazem campanhas de associação com foco nos alunos de graduação e pós-250 

mailto:agbnacional@gmail.com
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graduação. A SL articula parcerias com fundações para organizar eventos acadêmicos. 251 

João Pessoa – a SL tem sido procurada por geógrafos de outros estados para 252 

associação. Realizou eventos com descontos para associados. Cidade de Goiás – 253 

relatou que a principal política financeira são as associações e a isenção em eventos 254 

organizados pela entidade. Público alvo são os estudantes de graduação e professores 255 

universitários. Aracaju – a realização de associações de pessoas de outros estados tem 256 

aumento com a proximidade do ENG. Dificuldade de organização interna por falta de 257 

sede, de material de trabalho e de membros na direção da SL. Outras formas de 258 

arrecadação são a realização de eventos como cursos de GIS, campanha de doação de 259 

livros e cursos de línguas para provas de pós-graduação. Abertura do ponto e 260 

contribuições: José Carlos (João pessoa) perguntou se é possível a realização de 261 

atividades culturais e festas para arrecadação de fundos para a SL, consultou se outras 262 

SLs já fizeram ou fazem isso. Ronald (Niterói) respondeu que toda SL tem autonomia 263 

para desenvolver sua política financeira, desde que respeite os princípios da entidade, 264 

não ver nenhum impedimento para realização de atividades culturais por uma SL da AGB. 265 

Destacou dois pontos que foram recorrentes nos relatos das SLs: 1- as parcerias com 266 

CAs e outras entidades são muito importantes e devem ser replicados; 2- realização de 267 

eventos com isenção para associados. Com isso, solicitou que os delegados informem 268 

com mais precisão como essas parcerias e eventos se refletem no número de 269 

associações. Thalismar (DEN) destacou que as parcerias sempre devem ser feitas com 270 

cuidado, pois as políticas de determinadas entidades podem ir de encontro com o 271 

princípio politico de acessibilidade, nesse sentido, a política financeira não deve se 272 

sobrepor aos princípios políticos de nossa entidade. João (SP) relatou a organização, no 273 

passado, de eventos no interior do estado e que tem planos de retomar tais atividades. 274 

Uellinton (cidade de Goiás) respondeu à solicitação de Ronald relatando que, por 275 

exemplo, desde 2005 o EREGEO passou a ser organizado também pelas AGBs da região 276 

(Catalão, Jataí, Barra do Garça, Dourados, cidade de Goiás) sempre com tensionamentos 277 

com os departamentos e as escolas-sede, mas a construção coletiva tem avançado e a 278 

integração regional aumentado durante esses processos de organização, gerando maior 279 

sentimento de pertencimento à AGB e aos eventos. Essa relação não significa 280 

dependência em relação aos departamentos ou laboratórios. Como os eventos tem apoio 281 

financeiro do poder publico, via agencias de fomento (pagando gastos de organização), a 282 

politica de isenção gera caixa para SL via associações. Bruna (Catalão) relatou que no 283 

ano de 2015, com o Fala Professor, não houve muitas associações. Mas no ano de 2016, 284 

com o EREGEO, houve grande procura por associações de estudantes, que 285 

permaneceram participando da entidade. As associações estão acontecendo em grande 286 

número, mostrando fortalecimento da entidade a partir dessas aproximações com outras 287 

SLs e entidades. Ronald (Niterói) relatou que a SL pratica essas mesmas estratégias, 288 

mas, no ano passado, com o Fala Professor Estadual, não houve reflexos na elevação de 289 

associações.  290 
9- XIX ENCONTRO NACIONAL DE GEÓGRAFOS 291 

Sobre a prorrogação dos prazos de envio de resumos para os EDPs foram apresentadas 292 

duas propostas: 1. Duas prorrogações: 1ª – até o dia 15/04 e a 2ª - até o dia 22/04; 2. Um 293 

único período de prorrogação até o dia 22/04. Encaminhamento: Proposta aprovada: 294 

Proposta 2. Único período de prorrogação até o dia 22/04 (SLs que votaram: Catalão, 295 

Campinas, Niterói, Fortaleza, Dourados e Cidade de Goiás)  296 
9.1- Sobre o trabalho das Comissões do XIX ENG: Alojamento- Raisa (JP) relatou 297 

sobre o andamento dos trabalhos da comissão local, indicando a localização do 298 

alojamento em uma escola pública próxima da UFPB e a justificativa de proibição pela 299 

universidade de alojamento em suas dependências. Destacou a necessidade de 300 
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construção de estrutura para banheiros e da negociação com a direção da escola que 301 

reivindicou contrapartida da AGB pela cessão do espaço. Contrato de alojamento vai do 302 

dia 1 ao dia 8 de julho, dia 9 haverá aulas na escola. Como o aluguel de estrutura 303 

temporária de banheiros é muito caro e muito longo (mínimo de 3 meses) foi feita a 304 

proposta de reforma de um antigo banheiro com 9 chuveiros e a construção de um novo 305 

espaço para banheiros, todos esses espaços serão revertidos para uso da escola 306 

(grêmio, espaço de convivência e ampliação do refeitório) após o ENG. Também 307 

apresentou orçamento de contratação de 12 seguranças por R$ 9.600,00 (R$ 100,00 a 308 

diária); 6 funcionários para limpeza R$ 4.800,00 (R$ 100,00 a diária); estrutura de café da 309 

manhã por R$ 1.440,00. Apresentou ainda a proposta de integração com a escola, que 310 

possui formação técnica em eventos, turismo e informática, convidando os alunos para 311 

atuarem como monitores em áreas afim as suas formações. Abertura do ponto e 312 

contribuições: Wagner (DEN) esclareceu que a escolha desta escola para servir de 313 

alojamento se deu, além da proximidade, por causa da postura do diretor de querer 314 

contribuir com o evento. Akene (João Pessoa/DEN) reforçou a importância do legado que 315 

o evento poderá deixar para escola e ainda se gastando até menos do que o valor que 316 

seria utilizado pela contratação de uma estrutura temporária para os banheiros e 317 

chuveiros. Ronald (Niteroi) ressaltou que a politica de preços aprovada na 132ª RGc foi 318 

baseada numa estimativa de custos do evento, indicando a necessidade de não 319 

ultrapassarmos esta estimativa e prejudicar outras atividades. Uelinton (Cidade de Goiás) 320 

reforçou a preocupação apresentada por Ronald, e apresentou preocupação com a 321 

dimensão dos valores e sugeriu que os custos apresentados poderiam ser diminuídos. 322 

Sugeriu que seja permitida a inscrição por grupos/delegações para ajudar na divisão dos 323 

espaços, e o uso de chaves que seriam organizadas pelos próprios grupos/delegações. 324 

Apresentou a necessidade de ter um “plano B” para não faltar água no alojamento, 325 

problema que é recorrente. Sugeriu que o alojamento abra no sábado 30 de junho, 326 

durante o dia. Akene (João Pessoa/DEN) esclareceu que o orçamento de R$ 25.000,00 327 

comtempla todas as necessidades do projeto apresentado. Vanessa (Aracaju) defendeu a 328 

contrapartida para escola, mas apontou a necessidade de um “plano B” para o alojamento 329 

prevendo um baixo número de participantes no XIX ENG. Marina (JP) esclareceu que a 330 

SL sede vem trabalhando muito isolada, dado o esvaziamento de varias comissões, e que 331 

a postura de alguns delegados é preocupante ao solicitar a reformulação dos trabalhos já 332 

apresentados. Raquel (Fortaleza) reforçou a preocupação apresentada por Marina. Ainda 333 

ressaltou a necessidade de reservar um fundo para eventuais prejuízos causados durante 334 

o uso do alojamento. Reforçou a necessidade de abertura do alojamento no dia 30 de 335 

junho (sábado), durante o dia. Marola (DEN) reforçou a necessidade da abertura do 336 

alojamento no dia 30 de junho, e de fazer orçamento para uma estrutura menor, prevendo 337 

número menor de inscritos. Iaponi (Caicó) ressaltou que a expectativa é de baixa adesão 338 

de participantes no alojamento, e que o atraso no pagamento das bolsas também está 339 

interferindo na baixa procura, até agora, de inscrições no XIX ENG. Apresentou crítica em 340 

relação a política de preços argumentando que o valor para não-associados é muito 341 

elevado e impraticável para os alunos de Caicó. Thalismar (DEN) ressaltou que o valor do 342 

orçamento do alojamento está dentro da realidade da entidade e abaixo da media dos 343 

valores gastos nos outros ENGs. Ponderou que o alojamento deve abrir no dia 30 de 344 

junho a noite. Ressaltou que o investimento na infraestrutura do alojamento deve ser feito 345 

baseado nas previsões de inscrições. José Carlos (João Pessoa) sugeriu que as 346 

delegações informem o dia e o horário de chegada para melhor organização do 347 

alojamento, e que o horário de meia noite do dia 01 de julho seja flexível. Raisa (JP) 348 

ponderoiu que o horário divulgado no site é meia noite, mas que haverá flexibilidade para 349 

acolher quem chegar antes no DCE social, por exemplo. A proposta de plano B esbarra 350 
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numa imposição climática. O período de chuvas que pode atrasar as obras, reforçando a 351 

necessidade de início imediato das obras. Uelinton (Cidade de Goiás) argumentou que a 352 

organização mais comedida da AGB começou no ENG 2002, que deu prejuízo de 20 mil 353 

reais. Argumentou que o evento diminuiu de tamanho e a crise no país nos indica que 354 

devemos tomar cuidado com o orçamento. Ressaltou que é solidário, admira e respeita a 355 

comissão local pelo esforço, e explicou que ponderou sobre os orçamentos para 356 

contribuir.  A SL Cidade de Goiás está mobilizando três ônibus para vinda ao XIX ENG. 357 

Ana Paula (Dourados) reforçou a necessidade de abertura prévia do alojamento para 358 
acolher quem vem de longe. Propostas de encaminhamentos: 1. Estabeleceu-se o teto 359 

de R$ 40.000,00 para estrutura de alojamento (estrutura banheiros e chuveiros, 360 
segurança, limpeza e café da manhã) APROVADA UNANIMIDADE; 2. Abertura do 361 

alojamento às 19h, do dia 30/06 e fechamento às 07h, no dia 08/07 (PROPOSTA 362 
APROVADA: Três Lagoas, Catalão, Campinas, Niterói, João Pessoa e Aracaju). 3. 363 

Catalão confirmou participação na Comissão de Alojamento.  364 
9.2- Monitoria- Raisa (SL João Pessoa) informou a proposta da direção da escola de 365 

apoio aos estudantes secundaristas-monitores (cerca de 30 pessoas atuando no 366 

credenciamento, mesas e alojamento) para alimentação e R$ 20,00 de ajuda de custo. 367 

Contribuições das SLs: Catalão informou que confirma a participação na Comissão de 368 

Monitoria e irá indicar associados para serem monitores. Três lagoas informou que 369 

participará da Comissão de Monitoria e indicará quatro membros para monitoria. 370 

Presidente prudente enviou comunicado que irá compor a Comissão de Monitoria. Cuiabá 371 

enviou comunicado para participar da Comissão de Monitoria. Abertura do ponto e 372 

contribuições: Ana Paula (Dourados) defendeu que os estudantes sejam incorporados 373 

como monitores-aprendizes. Vanessa (aracaju) ressaltou a importância de mobilizar todas 374 

as SLs para indicarem monitores. Thalismar (DEN) sugeriu que a Comissão de Monitoria 375 

envie um comunicado convocando as SLs a indicarem monitores. Sobre os monitores-376 

aprendizes declarou ser favorável ao pagamento de refeição e ajuda de custo. Ronald 377 

(Niteroi) esclareceu que já foi enviado comunicado sobre monitoria que garantia, camisa, 378 

certificado, refeição e alojamento para os monitores. Aponi (Caicó) lembrou que a 379 

experiência do EDP em São Luiz foi positiva e o grupo se auto-organizou. Akene (João 380 

Pessoa/DEN) lembrou da necessidade das SLs fazerem um trabalho de formação dos 381 

monitores. Marina (JP) ressaltou que a escala de monitores deve respeitar a participação 382 
dos monitores nos EDPs em que estarão inscritos. Propostas de encaminhamentos: 1- 383 

que a Comissão de Monitoria envie, até 15 de abril, uma segunda circular sobre monitoria, 384 

convocando as SLs para indicarem monitores até 30 de maio de 2018 (APROVADA POR 385 

UNANIMIDADE); 2- que conste na segunda circular e na descrição do site do ENG sobre 386 

monitoria que a alimentação dos monitores será garantida apenas no turno trabalhado 387 

(APROVADA POR UNANIMIDADE); 3- fica estabelecido que haverá ajuda de custo de R$ 388 

15,00 e alimentação no turno trabalhado para até 30 monitores-aprendizes (estudantes 389 

secundaristas) (APROVADA POR UNANIMIDADE) 390 
9.3- credenciamento do XIX ENG- A SL João Pessoa informou que o credenciamento 391 

ocorrerá no Teatro de Arena, mesmo lugar da onde ocorrerá a Abertura. Haverá 392 

atividades culturais durante o credenciamento. Foi feito orçamento de aluguel de 10 393 

notebooks (R$ 500,00 ou R$ 700,00), rede de internet (R$ 700,00 ou R$ 1.500 ), 15 394 

mesas e 60 cadeiras (R$ 150,00), bolsas para encontristas (R$ 18,24; R$ 5,99; R$ 6,99 395 

cada), kit-encontrista com copo de acrílico, caneta, mapa, camisinha, bloco de papel (R$ 396 

4,09) mais programação simplificada (duas folhas impressas). A SL defendeu a não 397 

impressão do caderno de programação. Construção de estrutura de “ilha” para secretaria 398 

e tesouraria (ainda sem orçamento), com tal estrutura haveria menor necessidade de 399 

monitores no credenciamento. Apresentou orçamento das Camisas de poliéster branca 400 
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(R$ 11,80; R$ 12,50) poliéster colorida (R$18,50; R$ 14,00), algodão cor branca (R$ 401 

12,50, R$ 10,00; R$ 15,00) e algodão colorida (R$ 14,50; R$ 13,00; R$16,00). Abertura 402 

do ponto e contribuições: Ronald (Niterói) pediu esclarecimento sobre a funcionalidade 403 

da informatização do credenciamento. Akene (João Pessoa/DEN) esclareceu que esta 404 

medida visa diminuir as pendencias no momento de credenciamento. Sobre o Kit-405 

encontrista, Thalismar (DEN) ponderou que o valor apresentado é alto e propôs que seja 406 

estabelecido um teto e que sejam orçados produtos em são Paulo para baratear o custo. 407 

Sobre os valores dos demais elementos do kit-encontrista (copo, caneta e bloco de 408 

notas), Marina (JP) informou que os valores apresentados são médios e podem ser 409 

reduzidos. Vanessa (Aracaju) ponderou que a política de preços do ENG foi feita a partir 410 

de uma estimativa de orçamento e que esses detalhes de gastos devem contemplar 411 

aquela estimativa (CBG 27 mil, ENG, 24 mil). Wagner (DEN) esclareceu que as propostas 412 

estão dentro dessas estimativas. Akene (João Pessoa/DEN) defendeu que sejam 413 

adquiridos produtos em João Pessoa, defendendo a economia local. Marina (JP) 414 

defendeu que nenhum elemento do Kit é imprescindível, que devemos estabelecer um 415 

teto para gasto com kit-encontrista e que deve ser decido o que deverá constar e quem 416 

deverá encaminhar as deliberações. Marola (DEN) defendeu que seja utilizado como teto 417 

a estimativa de custo apresentada para o kit-encontrista (R$ 27 mil) e que o funcionário 418 

da AGB auxilie na realização de orçamentos. Raquel (Fortaleza) se disponibilizou para 419 

ajudar a procurar orçamentos para o Kit-encontrista. Wagner (DEN) defendeu que o teto 420 

de custo do Kit-encontrista seja R$ 10,00 com os elementos apresentados pela proposta 421 

da SL João Pessoa. Ronald (Niterói) defendeu que a SL João Pessoa deverá ter 422 

autonomia para contratar a quantidade de kit-encontristas a serem produzidos, baseados 423 

na estimativa de inscritos após 22 de abril. Propostas de encaminhamentos: 1. A 424 

informatização do processo de credenciamento com custo total de R$ 1.350,00 425 

(APROVADA POR UNANIMIDADE); 2. A Comissão Local (SL João Pessoa) terá 426 

autonomia para a contratar a produção do kit-encontrista com teto de R$ 10,00.  427 

9.4- Certificados do XIX ENG- Thalismar (DEN) esclareceu que no último ENG os 428 

certificados de participação foram impressos e emitidos no momento do credenciamento e 429 

que a Comissão Local está propondo que os certificados sejam enviados por meio digital. 430 

Wagner (DEN) demonstrou preocupação com a forma de produção dos certificados. 431 

Ronald (Niterói) relatou que já teve problemas com certificados digitais, defendeu que os 432 

certificados de participação podem ser digitais, mas os demais devem continuar sendo 433 

impressos. José Carlos (João Pessoa) perguntou se o melhor método é fazer todos 434 

digitais ou apenas os de participação. Lembrando que o próprio site gera 435 

automaticamente, sugeriu que sejam enviados por e-mail. Akene (João Pessoa/DEN) 436 

lembrou que a proposta da Comissão Local é de que apenas os certificados de 437 

participação sejam digitais. Wagner (DEN) lembrou o orçamento de certificados no CBG-438 

2014 por R$ 1.400,00 e no ENG-2016 por R$ 3.000,00. Esclareceu que para imprimir 439 

certificados com qualidade deve-se adquirir uma boa impressora. Ronald (Niterói) se 440 

houver certificados em papel, todos devem ser impressos antes do ENG. Marina (João 441 

Pessoa) defendeu que os certificados de participação sejam digitais, e os demais sejam 442 

impressos e que sejam feitos em tamanho A5 utilizando uma folha para dois certificados. 443 

José Carlos (João Pessoa) defendeu que os certificados de minicursos-oficinas sejam 444 

emitidos junto ao de participação. Ronald (Niterói) ponderou que a impressão em A5 pode 445 

ser mais problemática por conta da configuração do equipamento no momento da 446 

impressão dos nomes. Fabrícia (Niterói) destacou que as dificuldades para a emissão de 447 

certificados para a Comissão Organizadora do último ENG não devem se repetir. O 448 
processo foi muito burocrático. Propostas de encaminhamentos: 1. Que os certificados 449 

de participação sejam digitais (APROVADA POR UNANIMIDADE); 2. Que os certificados 450 
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em papel sejam feitos em tamanho A5 (metade de A4) ou A4, de acordo com a definição 451 

da Comissão Local (APROVADA POR UNANIMIDADE); 3. Que os certificados de 452 

minicursos-oficinas, ESC, mesas, GTs, conferencias e trabalhos de campo sejam emitidos 453 

apenas para os proponentes/convidados dessas atividades que forem realizadas no XIX 454 

ENG (APROVADA POR UNANIMIDADE). 455 

9.5- Caderno de Programação do XIX ENG- Bruna (Catalão) sugeriu um formato menor 456 

do caderno de programação a ser impresso. Raisa (João Pessoa) defendeu que o 457 

caderno de programação completo seja enviado em formato pdf via e-mail ou 458 

disponibilizado no site. Ronald (Niteroi) salientou a importância de constar no caderno de 459 

programação resumido os dados dos proponentes das atividades e autores dos EDPs. 460 

Akene (João Pessoa/DEN) esclareceu que tais informações serão muito volumosas para 461 

constar na versão resumida, mas que, além da versão pdf, também serão afixadas nas 462 

paredes em pontos estratégicos as informações completas das atividades. Ana Paula 463 

(Dourados) ponderou sobre a possibilidade da versão resumida ser impressa em papel 464 
A3. Propostas de encaminhamentos: 1. Que o caderno de programação completo 465 

deverá ser publicado em formato pdf e será disponibilizado no site e enviado por e-mail 466 
para os participantes (APROVADA POR UNANIMIDADE); 2. Deverá constar no caderno 467 

de programação resumido as seguintes informações: mapa, programação geral, 468 

atividades culturais, título das atividades e nome dos proponentes/palestrantes (exceto 469 

trabalho de campo) (APROVADA POR UNANIMIDADE). 470 
9.6- Camisas- A comissão local propôs que sejam feitas de algodão, que não haja 471 

distinção entre de cor entre monitoria e comissão organizadora, e que as cores 472 
disponíveis são branco, preto e bordô. Propostas de encaminhamento: 1- que sejam 473 

confeccionadas camisas de algodão para venda aos participantes e identificação da 474 

comissão organizadora APROVADA POR UNANIMIDADE; 2- não haverá distinção entre 475 

as camisas de monitoria e comissão organizadora APROVADA POR UNANIMIDADE; 3- a 476 

camisa da comissão organizadora e monitoria será de cor bordô APROVADA POR 477 

UNANIMIDADE; 4- as camisas de cor branca serão vendidas APROVADA POR 478 

UNANIMIDADE; 5- que seja impressa uma frase de cunho político nas costas da camisa 479 

da comissão organizadora APROVADA (SIM: Três Lagoas, Niteroi, Dourados; NÃO: 480 

Fortaleza; ABSTENÇÃO: Catalão, Campinas, São Paulo, João Pessoa, Cidade de Goiás). 481 

9.7- Sobre as associações durante o evento- Fabricia (Niterói) lembrou que no ENG 482 

2012 definiu-se pela não associação durante o evento, mas nos seguintes houve 483 

confusão por conta da indefinição. A justificativa de não associação durante o evento é 484 

para que seja evitado o leilão de associações. No CBG-2014, definiu-se que a SL Vitória 485 

faria as associações durante o evento. No ENG-2016 a SL sede não aceitou fazer as 486 

associações e foi feito um sorteio na RGC para definir essa questão. Uelinton (Cidade de 487 

Goiás) ponderou que a ideia de não associação durante o evento também se justificava 488 

por não se estimular o consumo do evento e da entidade, mas gerou problemas no 489 

passado. Defendeu que esta RGC defina qual seção local irá realizar as associações 490 

durante o evento, sugeriu definir um valor padrão e a DEN centralizar esse pagamento 491 

para posterior distribuição entre as SLs. José (João Pessoa) defendeu que seja possível 492 

se associar durante o evento, mitigando problemas de organização interna e de 493 

comunicação de algumas SLs com os interessados. João (São Paulo) sugeriu que seja a 494 

SL sede e mais uma seção da região nordeste que façam essas associações. Fabricia 495 

(Niterói) esclareceu que o principio politico das associações é de fortalecer as SLs, mas o 496 

Fórum de Política Financeira definiu como critérios de associação a proximidade e a 497 

afinidade político/ideológica. Sugeriu que para minimizar os problemas, que a escola sede 498 

faça as associações. Marola (DEN) ressaltou a importância de passar as informações dos 499 

associados de ultima hora para as SLs  de escolha, para possibilitar sua atuação de fato. 500 
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Vanessa (Aracaju) ponderou que pode haver confusão com essa passagem de 501 

informações entre a escola-sede e outras SLs. Também ponderou que quando da procura 502 

de pessoas de lugares longínquos a SL Aracaju orienta que procurem SLs mais próximas. 503 

Ronald (Niteroi) relatou que faz o mesmo procedimento que Aracaju, orientando a procura 504 

de SL mais próxima. E considerou que por afinidade política algumas pessoas ainda 505 

procuram se associar em Niterói. Lembrou que em 2016, o problema foi gerado por uma 506 

opção política de não receber associados que é considerada a mais correta. Se for para 507 

associar que seja feito pela escola-sede. Thalismar (DEN) lembrou que este problema é 508 

recorrente e irá acontecer de novo. Podemos nos precaver ou não. Ponderou que a 509 

proposta de Uelinton não é viável por conta da DEN não fazer associações e não ter 510 

pernas para assumir a tarefa de centralizar e depois distribuir os associados. José (João 511 

Pessoa), destacou que se preocupa com pessoas de lugares onde não tem SL ativa e 512 

que acabam chegando ao evento para se associarem na hora. E que entende que pode-513 

se escolher uma SL com maior dificuldade financeira para receber essas associações de 514 

última hora. Akene (João Pessoa/DEN), lembrou que as associações durante o ENG-515 

2016 foram de pessoas que não tinham SLs ativas em sua cidade ou estado. Ana Paula 516 

(Dourados) ressaltou que a distribuição de valores é incoerente e inviável. Propôs que a 517 

escola-sede faça essas associações ou que não haja nenhuma associação. Uelinton 518 

(Cidade de Goiás) sugeriu que façamos um panorama dos valores de associação 519 

praticados pelas SLs presentes. Ponderou que os valores diferenciados geram 520 

problemas. Declarou que concorda que a escola-sede faça as associações de última hora 521 

e retirou sua primeira proposta apresentada. Proposta de encaminhamento: 1- que a SL 522 

João Pessoa faça as associações durante o evento APROVADA POR UNANIMIDADE. 523 

9.8- Atividades Culturais- A SL Catalão se retirou da comissão de atividades culturais. 524 

Marina (João Pessoa), relatou que a comissão está organizando uma festa e atividades 525 

ao longo do evento. Foi confirmado o Clube Cabo Branco como local da festa, sendo 526 

adiantado metade do acertado em contrato (total do contrato R$ 2.500,00). Já foi firmado 527 

acordo com o responsável pelo bar da festa. Foi proposto a contratação de duas bandas e 528 

um DJ, todos ligados ao curso de Geografia. Respeitando o teto de gastos expresso na 529 

estimativa de custo apresentada na 132ª RGC a comissão apresentou a proposta de 530 

pagar a passagem e a hospedagem de uma banda (Psicotrópicos, de Belo Horizonte) e 531 

DJ (Juião Pimenta, de São Paulo), mais o cachê da banda (Os Fulanos, de João Pessoa). 532 

Perguntou aos delegados sobre a possibilidade de entrada de pessoas de fora do ENG, 533 

cobrando ingresso, estimando a venda de 500 ingressos a preço de R$ 15,00 534 

(antecipado) e R$ 20,00 (na hora). Para estudo dos custos de som e iluminação do palco 535 

foi feito orçamento de R$ 1.500,00, mais bateria por R$ 300,00, segurança R$ 480,00 e 536 

banheiro químico R$ 100,00 cada. As demais atividades culturais poderão acontecer nos 537 

intervalos das atividades entre amanhã e tarde, e entre a tarde e noite, sendo uma 538 

atividade por dia, quatro atividades no total. Informou que serão convidados grupos de 539 

João Pessoa com apresentações que tenham afinidade política com o evento, com cachê 540 

médio de R$ 2.000,00. Sobre o equipamento de som dessas quatro apresentações foi 541 

orçado o valor de R$ 1.200,00. Marina (João Pessoa) também relatou que a comissão 542 

tem a proposta de realização de um sarau com palco aberto durante o credenciamento, 543 

antes da abertura do evento, com estrutura básica de som que será utilizada na abertura, 544 

um grupo para apresentação (R$ 500,00 de cachê) e um apresentador/mediador (com 545 

cachê de R$ 500,00). Destacou que a previsão é que o transporte seja garantido por 546 

ônibus da universidade. As refeições e lanches para os grupos serão informados pela 547 

comissão de alimentação. Wagner (DEN), informou que ainda falta orçar o valor pago ao 548 

ECAD e uma ambulância que serviria para abertura, alojamento e festa. Ana Paula 549 

(Dourados), perguntou sobre a frequência de pessoas de fora do ENG na festa. Ronald 550 
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(Niterói), destacou que a observação dos gastos deve ser isolada e não confundida com 551 

outras atividades, como no caso da ambulância que serviria para outras atividades 552 

também. Defendeu que sejam analisados os gastos das atividades culturais como um 553 

todo. Wagner (DEN) esclareceu que as atividades culturais do ENG-2016 R$ 8.300,00 e 554 

no CBG R$ 19.200,00. A comissão está trabalhando com a estimativa de R$ 30.000,00 555 

(R$ 18.000,00 na festa e R$12.000,00 demais atividades), ressaltando que a expectativa 556 

com a cobrança de ingresso é de arrecadação de R$ 5.000,00. Marina (João Pessoa) 557 

destacou que a comissão vem trabalhando com essas estimativas e com a postura de 558 

valorização dos artistas que irão se apresentar. Vanessa (Aracaju) demonstrou 559 

preocupação com os custos apresentados, porém reafirmou a importância de valorizar os 560 

profissionais que irão se apresentar no evento. Sugeriu priorizar artistas locais, garantindo 561 

a qualidade das atividades culturais, por conta do alto custo de contratação dos artistas 562 

de outros estados. Uelinton (Cidade de Goiás), concordou com as colocações de Vanessa 563 

e ponderou sobre o alto custo das passagens de Belo horizonte e São Paulo para João 564 

Pessoa. Isso somado aos outros gastos irá formar um custo muito alto para essas 565 

atividades. Defendeu a contratação e a valorização dos artistas locais, garantindo a 566 

qualidade das apresentações e diminuindo o valor de custo das atividades. Ressaltou que 567 

a data reservada para a festa, sexta dia 06, pode esvaziar a atividade da festa. Ana Paula 568 

(Dourados) também se disse comtemplada pelas falas anteriores e defendeu a 569 

contratação de artistas locais. Raquel (Fortaleza), sugeriu que seja feita a venda das 570 

bebidas no bar para arrecadação que possa pagar as demais atividades e diminuir os 571 

custos. Defendeu a apresentação de grupos locais. Ronald (Niterói) defendeu a sugestão 572 

de assumir as vendas do bar ou fazer contrato de consignação, para arrecadar receitas. 573 

Criticou o fato de as atividades culturais apresentarem custo superior ao de alojamento, 574 

destacando que politicamente isso é um problema. Lembrou que ainda não observamos 575 

os valores das passagens dos palestrantes, que representam grande volume de gastos. 576 

Sugeriu um teto de R$ 15.00,00 para as atividades culturais, privilegiando bandas e DJs 577 

da região de João Pessoa. Defendeu que sejam vendidos ingressos para festa a fim de 578 

diminuir os custos. Marina (João Pessoa) destacou que existe a possibilidade de se lucrar 579 

com essas atividades. Informou que o contrato com o Clube já prevê baixo preço do 580 

aluguel com a exploração do bar exclusiva pelo próprio clube. Destacou que a comissão 581 

vem sendo procurada por artistas de todo Brasil e que o ENG, por ser evento nacional, é 582 

uma oportunidade de apresentação. Questionou a postura de cortes na rubrica da cultura 583 

em favor, por exemplo, do alto custo gasto com palestrantes. Akene (João Pessoa/DEN) 584 

destacou que na organização da comissão local a festa é tratada em separado das 585 

demais atividades culturais. Também questionou o alto custo com palestrantes em 586 

detrimento das atividades culturais. José (João Pessoa) sugeriu contatar coletivos do 587 

curso de música da UFPB, bem como projetos de extensão que cobram valores 588 

simbólicos para se apresentar. Propôs convidar a repentista Maria do Socorro, de Lagoa 589 

Grande, uma pessoa feminista e camponesa. Thalismar (DEN) destacou que a política da 590 

entidade é de valorização dos grupos e atividades culturais. Considerou que a proposta 591 

da comissão trás uma novidade que é a de se convidarem artistas da comunidade 592 

geográfica. Sugeriu que se organize, através do teto sugerido (R$ 20.000,00), um 593 

equilíbrio entre artistas locais e da comunidade geográfica. Tendo a comissão local 594 

autonomia para decidir sobre os gastos. Marina (João Pessoa) concordou com a 595 

proposição de Thalismar e destacou que a projeção de gastos foi feita numa metodologia 596 

com a qual não concorda, pois se compara coisas de natureza diversa, como o legado do 597 

alojamento na escola e as atividades culturais. Ronald (Niterói) destacou que o legado de 598 

se pagar um artista local é maior do que a contratação de um artista de outro estado. 599 

Solicitou que seja feita uma tabela ao final deste ponto de pauta para dimensionar a 600 
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estimativa total de gastos a partir dos tetos aprovados. Propostas de encaminhamento: 601 

1- fica estabelecido teto de R$ 20.000,00 para gastos com as atividades culturais, a 602 

comissão de atividades culturais terá autonomia para execução dos gastos, priorizando os 603 

grupos e artistas locais APROVADA POR UNANIMIDADE; 2- será cobrado ingresso na 604 

festa (R$ 15,00 antecipado; e R$ 20,00 na hora) para participação de pessoas não-605 

inscritas no ENG APROVADA POR UNANIMIDADE. 606 
9.9- ABERTURA- Contribuições das locais sobre as atividades de Abertura e 607 

Encerramento do XIX ENG: SL São Paulo propôs como tema da abertura “78 + 40: a 608 

reafirmação da Geografia e a democracia brasileira” não em formato de conferencia, mas 609 

uma coletânea de depoimentos de quem viveu as transformações na geografia e na AGB, 610 

tais como, Tomás, Carlos Walter, Ariovaldo, Arlete, entre outros. SL Niterói propôs o 611 

nome de Manoel Fernandes pelo seu histórico agbeano, dialogando com o tema do 612 

encontro “Pensar e fazer a Geografia brasileira no século XXI: escalas, conflitos 613 

socioespaciais e crise estrutural na nova geopolítica mundial”. SL Fortaleza defendeu que 614 

seja discutido como tema “78 + 40”, seja na mesa de abertura ou na de enceramento, 615 

convidando os Profs. Rui Moreira, Luiz Cruz e Isorlanda Carecriste. SL João Pessoa, 616 

também defendeu a necessidade de debater “78 + 40” em formato de conferencia, 617 

convidando Arlete, Dyrce ou Odete Seabra. Defendeu também que seja feita uma 618 

homenagem a prof. Emilia Moreira na cerimônia de abertura. Destacou que esta atividade 619 

tem horário rígido para término às 19h, assim, a proposta de planejamento é que a 620 

solenidade comece às 16h. SL Aracaju destacou que a ata e a convocatória não estava 621 

clara sobre os debates desse ponto. Indicou o nome de David Harvey para debater o 622 

tema do XIX ENG. Abertura do ponto para debate: Iaponi (Caicó) destacou que 78 é um 623 

marco de abertura da AGB para participação dos estudantes. Akene (João Pessoa/DEN) 624 

esclareceu que na proposta de João Pessoa a intenção que seja debatido o tema “78 + 625 

40” tendo como base o tema do XIX ENG. Ana Paula (Dourados) destacou que o tema 626 

“78 + 40” é importante para ser tratado na abertura tendo como base o tema do XIX ENG, 627 

pensando primordialmente o que é a AGB. Thalismar (DEN) destacou que o tema do 628 

encontro levará para a reflexão da conjuntura “78 + 40”, tal direcionamento da conferência 629 

poderá constar na ementa desta. Uelinton (Cidade de Goiás) defendeu a proposição de 630 

Aracaju que indicou David Harvey para fazer conferência sobre o tema do ENG. Destacou 631 

que o evento nacional é uma oportunidade de ter contato com grandes pensadores. João 632 

(SP) defendeu que “78 + 40” seja o tema da abertura e que o tema do encontro esteja 633 

contemplado na ementa. Marola (DEN) defendeu que o título do encontro é o tema da 634 

abertura, e que “78 + 40” deve ser debatido sistematicamente no encontro, seja na 635 

ementa da abertura ou como tema do debate de encerramento. Ronald (Niterói) 636 

concordou com Marola. Destacou que “78 + 40” pode fazer parte da apresentação de 637 

abertura e pode ser também o tema da atividade de Encerramento. Vanessa (Aracaju), 638 

defendeu que “78 + 40” seja o tema da atividade de Encerramento e que o título do ENG 639 

deve ser o tema da abertura, que também deve considerar a conjuntura de “78 + 40”. 640 

Raquel (Fortaleza) defendeu que “78 + 40” seja atividade de Encerramento com 641 

possibilidade de debate. João (SP), retirou sua proposta e concordou com Raquel, 642 

destacando que David Harvey poderia fazer considerações sobre o fechamento de cursos 643 

de Geografia nas universidades estadunidenses. Ana Paula (Dourados) defendeu que 644 

pelo título do encontro, não caberia uma pessoa estrangeira na conferencia de abertura. 645 

Propostas de encaminhamento: 1- que o tema da abertura seja o título do ENG, sendo 646 

garantida a discussão da conjuntura “78 + 40” na ementa da atividade. APROVADA POR 647 

UNANIMIDADE; 2- SLs Aracaju, São Paulo e Fortaleza irão formular a ementa da 648 

conferencia de abertura, com base na ementa do ENG e inserindo o debate sobre a 649 

conjuntura “78 + 40” APROVADA POR UNANIMIDADE. 3- indicação de nomes para 650 
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fazerem a conferencia de Abertura: Arlete Moysés APROVADA (votaram: Três Lagoas, 651 

Catalão, Campinas, São Paulo, Dourados, João Pessoa) Manoel Fernandes REJEITADO 652 

(votaram: Niterói, Fortaleza) David Harvey REJEITADO (votaram: Cidade de Goiás, 653 

Aracaju) 654 
9.10- ENCERRAMENTO- SL São Paulo propôs uma mesa com o tema “78 + 40: a 655 

reafirmação da Geografia e a democracia brasileira”, e indicou Armem e Catia Antonia da 656 

Silva como debatedores. SL Niterói não propôs título mas defendeu que seja uma mesa 657 

de balanço para sociedade, comunidade geográfica e a entidade, indicando Gilberto de 658 

Souza e Eduardo Maia como debatedores. SL Fortaleza, propôs o tema “40 anos da 659 

Geografia Crítica” e indicou Rui Moreira, Luiz cruz e Isorlanda Carecriste como 660 

debatedores. SL João Pessoa não discutiu formato nem tema, indicou o nome Jessé de 661 

Souza. Abertura do ponto para debate: Delegada da SL Fortaleza retirou proposta sendo 662 

contemplada pela sugestão da SL São Paulo. Marina (João Pessoa) destacou que os 663 

formatos as vezes estão engessados. Defendeu que seja um Diálogo de Encerramento 664 

entre duas pessoas e o público, com a possibilidade de participação de um não-geógrafo. 665 

João (São Paulo) concordou com a proposta de haver alguém de fora da Geografia e 666 

acrescentou que poderiam ter quatro pessoas dialogando. Ana Paula (Dourados) 667 

defendeu que seja um diálogo, sem mediador, e que seja aberto à intervenção do público. 668 

Raquel (Fortaleza) defendeu que seja um formato de mesa (três debatedores). João (São 669 

Paulo) defendeu que haja uma pessoa para apresentar a mesa e mediar o diálogo entre 670 

os debatedores. Ronald (Niterói) destacou que a assembleia indicou o formato de diálogo 671 

entre duas pessoas. Propostas de encaminhamento: 1-o tema da atividade de 672 

Encerramento será “78 + 40: a reafirmação da Geografia e a democracia brasileira” 673 

APROVADA POR UNANIMIDADE; 2- A atividade de Encerramento será no formato de 674 

diálogo, aberto ao público APROVADA POR UNANIMIDADE; 3- O Diálogo de 675 

Encerramento será composto por duas pessoas APROVADA (votaram: Três Lagoa, 676 

Catalão, Niterói, João Pessoa, Aracaju, DEN.), três pessoas REJEITADA (votaram: 677 

Campinas, São Paulo, Fortaleza, Dourados, Cidade de Goiás); 4- o Diálogo de 678 

Encerramento será composto por i)dois geógrafos APROVADA (votaram: São Paulo, 679 

Niteroi, Fortaleza, Dourados, Cidade de Goiás, Aracaju) ii)Um geógrafo e um não-680 
geógrafo REJEITADA (votaram: Três Lagoas, Catalão, Campinas, João Pessoas); 5- 681 

foram indicados como participantes do diálogo de encerramento: Gilberto Souza UNESP-682 
Rio Claro APROVADO (votaram: Niteroi, Dourados, João Pessoa, Goiás, Aracaju), Luiz 683 

Cruz – APROVADO (votaram: Catalão, Niteroi, Fortaleza, Dourados, João Pessoa, 684 

Aracaju), Armem REJEITADO (votaram: Três Lagoas, São Paulo), Ariovaldo REJEITADO 685 

(votaram: Três Lagoas, Campinas, São Paulo, Dourados), Eduardo Maia REJEITADO 686 

(votaram: Catalão, Niterói), Rui Moreira REJEITADO (votaram: Campinas, Fortaleza), 687 

Abstenção: Cidade de Goiás; 6- a ementa de encerramento será elaborada contemplando 688 

os objetivos de avaliação, balanço e proposição para a AGB, sociedade e Geografia 689 

brasileira APROVADA POR UNANIMIDADE; 7- A ementa será elabora pelas SLs 690 

Fortaleza e São Paulo APROVADA POR UNANIMIDADE. 691 

9.11- MESAS- Sobre a infraestrutura das mesas, Wagner (DEN) relatou que serão 50 692 

convidados ao todo, com pagamento de duas diárias de hospedagem em quartos duplos 693 

por R$ 150,00 (Hotel Oriental) ou R$ 190,00 (Netuanah). Ponderou que o acesso ao hotel 694 

Oriental ( total R$ 7.200,00 no total) é muito ruim e indicou o Netuanah (R$ 9.000,00 no 695 

total) como melhor opção apesar de ser mais caro. Sugeriu que o Gilberto fique 696 

hospedado no mesmo hotel para ter contato e mediar a relação com os convidados. 697 

Fabricia (Niterói), ponderou que os convidados não estão sendo avisados que ficarão em 698 

quartos duplos e que está dinâmica demandará grande trabalho para comissão 699 

organizadora das mesas. Akene (João Pessoa/DEN) sugeriu que a DEN reenvie os 700 
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convites informando sobre a hospedagem em quarto duplo. Sobre a alimentação dos 701 

convidados, Wagner (DEN) esclareceu que esta RGC deverá definir se a AGB convidará, 702 

como nos ENGs anteriores, os palestrantes para um jantar após a mesa. Marina (JP), 703 

defendeu que não seja oferecido um jantar de cortesia. Ronald (Niteroi) defendeu que, 704 

caso seja aprovado pagamento de refeição para palestrantes, que se garanta o mesmo 705 

tipo de alimentação dos monitores e comissão organizadora. Uelinton (Cidade de Goiás) 706 

ponderou que a entidade deve ter um cuidado especial com os convidados e que deve ser 707 

oferecida como cortesia uma ajuda de custo ou pagamento de refeição, garantindo a 708 

alimentação dos convidados. Akene (João Pessoa/DEN), ponderou que para garantir a 709 

redução de custos do evento a alimentação oferecida deve ser a mesma que a da 710 

comissão organizadora, no Restaurante Universitário. José (João Pessoa) ponderou que 711 

muito professores podem garantir ajuda de custa através das universidades. Wagner 712 

(DEN) concordou que a alimentação padrão oferecida deve ser a oferecida na 713 

Restaurante Universitário. Thalismar (DEN) concordou com a sugestão de Uelinton de 714 

que o palestrante pode ter a opção de fazer refeição na universidade ou fora dela. 715 

Fabricia (Niterói) defendeu que não haja pagamento de alimentação para palestrantes, e 716 

que essa política seja coerente com a concepção do encontro. Assim, o ENG deverá 717 

garantir apenas deslocamento e hospedagem dos palestrantes. Sobre a passagem dos 718 

palestrantes e o deslocamento dos palestrantes até o hotel e o evento, Wagner (DEN) 719 

informou que está sendo feito levantamento em agencia de turismo para aquisição das 720 

passagens e que o transporte pode ser feito por taxi/uber, aluguel de van ou contratar 721 

empresa de logística para compra da passagem e transfer dos convidados. Ronald 722 

(Niterói) apresentou uma quarta proposta, que mobilize associados com carro para ajudar 723 

no transporte. Wagner (DEN) ponderou que essa alternativa apresentada é arriscada e 724 

pouco segura em caso de acidentes, além de onerar o dono do carro por conta de seu 725 

uso constante. Ana Paula (Dourados), defendeu a contratação de uma van e a 726 

organização de uma escala. Vanessa (Aracaju) pediu para a comissão local se posicionar 727 

para ajudar a decidir. Akene (João Pessoa/DEN) ponderou que o dimensionamento ainda 728 

não está completo e que a proposta é de contratar empresa de logística para realizar tal 729 

tarefa. Wagner (DEN) destacou as propostas já apresentadas: pagamento de taxi/uber, 730 

aluguel de van com motorista ou contratação de empresa de logística. Raisa (João 731 

Pessoa) considerou que podemos usar o ônibus da UFPB e alugar uma van com 732 
motorista. Propostas de encaminhamento: 1- reenviar novo convite esclarecendo que 733 

serão pagas duas diárias, dividindo a hospedagem em quarto duplo, destacando que o 734 

valor de diária extra é de R$ 190,00 (por quarto) APROVADA POR UNANIMIDADE; 2- 735 

fica estabelecido que o ENG irá disponibilizar alimentação para os palestrantes “sim” 736 

APROVADA (votaram: Três Lagoas, Campinas, São Paulo, Fortaleza, Dourados, Cidade 737 

de Goiás, Aracaju), “não” REJEITADA (votaram: Catalão, Niterói, João Pessoa); 3- será 738 

disponibilizada alimentação como cortesia da AGB para os palestrantes, no dia da 739 

palestra: “Ajuda de custo de R$ 30,00” APROVADA (votaram: Três Lagoas, Catalão, 740 

Campinas, São Paulo, Fortaleza, Dourados, Cidade de Goiás, Aracaju), “Ticket R.U.”  741 

REJEITADA (votou: João Pessoa), “Abstenção” (Niterói); 4- Comissão local decidirá a 742 

melhor estratégia para transporte dos palestrantes APROVADA (votaram: Três Lagoas, 743 

Catalão, Campinas, São Paulo, Fortaleza, Dourados, Aracaju), Abstenção (Niterói, João 744 

Pessoa, Cidade de Goiás). 745 

9.12- Definição dos títulos das mesas: Vanessa (Aracaju) ponderou que não houve 746 

contribuições da assembleia por dificuldade de entendimento da ata e da convocatória. 747 

Propostas de encaminhamento: Mesa 5  – “Espaço e gênero corpos de resistência”, 748 

debatedora: Terlucia Silva (prof. Ativista do movimento de mulheres negras, mestre em 749 

direito e assistente social) APROVADA POR UNANIMIDADE; Mesa 7  – será repetido o 750 
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título do eixo “Estado, capital e poder: o brasil e a América Latina no contexto da nova 751 

Geopolítica mundial” APROVADA POR UNANIMIDADE; Mesa 8 – “Mulheres na 752 

construção do pensamento geográfico: representatividade e geografia” APROVADA POR 753 

UNANIMIDADE; Mesa 9 – será mantido o nome do eixo “a região semiárida e o 754 

reconhecimento da caatingo como bioma brasileiro: especificidades regionais, 755 

territorialidades e politicas publicas” APROVADA POR UNANIMIDADE; Mesa 10 – “Terra 756 

e alimento: território como reprodução da vida” APROVADA POR UNANIMIDADE; Mesa 757 

11 – por falta de proposta será repetido o nome eixo “Lutas e movimentos sociais e 758 

geografia: reflexões, resistências e novos desafios” APROVADA POR UNANIMIDADE; 759 

Mesa 13 – ““Cidade-mercadoria, cidade das corporações?” – uma crítica a “gestão” como 760 

medida de política pública” APROVADA POR UNANIMIDADE; Mesa 15: SL Presidente 761 

Prudente, fez uma crítica ao determinismo exposto na ementa do eixo 10 (Geografia da 762 

saúde). Foi proposto novo título do eixo que deverá ser também o título da mesa 15 763 

“Geografia (de)vida: (re)existência dos sujeitos, promoção da saúde e defesa do SUS”  764 

REJEITADO (votaram: Três Lagoas, Catalão, Campinas, Aracaju). Propôs ementa 765 

REJEITADA. Debatedores propostos pela SL Presidente Prudente: Prof Marta Priscila, 766 

Raul Borges Guimarães, Rivaldo Mauro de Faria, Aldo Dantas (suplente). SL Dourados, 767 

fez proposta de título da mesa 15 “saúde pública e condições de vida no território” 768 

APROVADO (votaram: São Paulo, Niterói, Fortaleza, Dourados, João Pessoa) propôs 769 

ementa APROVADA POR UNANIMIDADE. Debatedores propostos pela SL Dourados: 770 

Raul Borges, Adeir Arcanjo e Tatiana Schor, Lucas Honorato (suplente). Encaminhamento 771 

sobre os debatedores da mesa 15: Provocador: Marta Priscila (UFCG) APROVADA 772 

(votaram: Catalão, Campinas, Fortaleza, João Pessoa, Aracaju) Lucas Honorato 773 

(UFF/AGB Niterói) SUPLENTE (votaram: Três Lagoas, São Paulo, Niterói, Dourados). 774 

Debatedores: Raul Borges (UNESP-Presidente Prudente) APROVADO POR 775 

UNANIMIDADE, Tatiana Schor APROVADA (votaram: Três Lagoas, Niterói, Fortaleza, 776 

Dourados, Aracaju), Luis Ribeiro SUPLENTE (votaram: Catalão, Campinas, São Paulo, 777 

João Pessoa). Mesa 16 (EIXO 11-Cartografia) – Propostas de título: 1 (SL São Paulo)- 778 

“cartografia como instrumento de mediação: a representação de outras epistemologias” 779 

APROVADA (votaram: Três Lagoas, Catalão, São Paulo, Niterói, João Pessoa), 2- 780 

“cartografia como instrumento de mediação: a representação de outras epistemes” 781 

REJEITADA (votaram: Campinas, Fortaleza, Dourados, Aracaju), Abstenção (Cidade de 782 

Goiás). Sobre a ementa da mesa 16: SL São Paulo apresentou proposta e irá incorporar 783 

sugestões da SL João Pessoa. Proposta de debatedores: 1 (SL João Pessoa)- Sinthia 784 

Cristina Batista (UFRGS) PROVOCADORA APROVADA (votaram: Três Lagoas, Catalão, 785 

Campinas, Niterói, Fortaleza, Aracaju, Dourados, João Pessoa), 2- Sonia Maria Lira 786 

(UFCG) SUPLENTE (votaram: Aracaju, Fortaleza, João Pessoa); 3 (SL São Paulo)- Catia 787 

Antonia da Silva (UERJ-FFP) DEBATEDORA APROVADA (votaram: Três Lagoas, 788 

Catalão, Niterói, Campinas, São Paulo, Dourados, Aracaju); 4 (SL Fortaleza)- Jeová 789 

Meireles (UFC) DEBATEDOR APROVADO (votaram: Três Lagoas, Niterói, João Pessoa, 790 

Cidade de Goiás, Fortaleza, Dourados, São Paulo). 791 

9.13- Comissão de EDPs (SLs São Paulo, Belo Horizonte, Viçosa, Campinas e 792 

Dourados)- Relato da comissão de EDPs, José (SL João Pessoa), informou que não 793 

houve contato com as demais SLs, assim a única tarefa realizada foi a publicação da 794 

ementa da atividade no site do ENG. Já foi feito o adiamento do prazo de inscrição de 795 

trabalhos. Informou de proposta surgida na assembleia da SL João Pessoa, de que seja 796 

feito contato com revistas cientificas para publicações de trabalhos do ENG. Abertura do 797 

ponto para debate sobre calendário: Fabricia (Niterói), destacou que as datas da ata da 798 

132ª RGC estão diferentes do cronograma divulgado no site. Ronald (Niteroi) ponderou 799 

que a informação da ata é de envio de trabalho completo no dia 07 de agosto de 2018, no 800 
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site consta, por equívoco, dia 01 de agosto.  Mesmo com a prorrogação dos prazos de 801 

envio de resumos, será mantido o calendário que a comissão de EDPs irá liberar os 802 

resumos para a comissão científica e os aceites até o dia 30 de abril. Também será 803 

mantido o prazo de envio dos pareceres pela comissão científica até o dia 31 de maio. A 804 

partir do dia 01 de junho os trabalhos completos poderão ser enviados, até dia 7 de 805 

agosto. Sobre a organização da comissão de EDPs: Marola (DEN) sugeriu que a 806 

comissão de EDPs defina coordenadores da comissão científica por eixo. Vanessa 807 

(Aracaju) destacou que deve ser definida a data para envio de nomes de membros para 808 

comissão cientifica. Ana Paula (Dourados) destacou a necessidade de mobilização pelas 809 

SLs para envio de membros para a comissão cientifica. Propostas de encaminhamento: 810 

1- fica definido o dia 16 de abril como limite para indicação de membros da comissão 811 

cientifica (Caio enviará comunicado no interseções) APROVADA POR UNANIMIDADE. 2- 812 

ficam definidos como coordenadores da comissão científica os associados das SLs: 813 

Dourados (área de Agrária), Viçosa (área de educação), São Paulo (área pensamento 814 

geográfico), Campinas (área Natureza), Belo Horizonte (área Urbana) APROVADA POR 815 

UNANIMIDADE; 3- fica definido o limite de 15 a 20 trabalhos por sala APROVADA POR 816 

UNANIMIDADE; 4- Fica agendada para o dia 21 de abril a primeira reunião por Skype da 817 

comissão de EDPs, o José Carlos (João Pessoa) ficará responsável por essa articulação 818 

APROVADA POR UNANIMIDADE.  819 

9.14- COMISSÃO DE ESC (SLs Rio de Janeiro e São Paulo)- Sobre o calendário de 820 

envio de propostas de ESC, o calendário deverá ser corrigido com as informações de 821 

envio de propostas até o dia 15 de maio. O email criado para receber propostas de ESC 822 

é: esc.eng2018@gmail.com. O associado da SL Rio de Janeiro responsável pelo 823 

acompanhamento desta comissão é Cristiene Ribeiro. O associado da SL São Paulo 824 

responsável pelo acompanhamento desta comissão é Silvia Lopes. 825 

9.15- COMISSÃO DE MINICURSO E OFICINAS (SL Rio de Janeiro)- Sobre o calendário 826 

de envio de propostas de minicursos e oficinas, este deverá ser corrigido no site com a 827 

informação de envio de propostas até 15 de maio. O email criado para receber propostas 828 

é: oficinas.minicursos.eng2018@gmail.com. O associado da SL Rio de Janeiro 829 

responsável pelo acompanhamento desta comissão é Victor Barreto. 830 
9.16- COMISSÃO DE GTs (SLs Niterói e Aracaju)- A SL Rio de janeiro se retirou desta 831 

comissão. SL Fortaleza se inseriu nesta comissão. Sobre o calendário de envio de 832 

propostas de grupos de Trabalho, este deverá ser corrigido no site com a informação de 833 

envio de propostas até 15 de maio. O email criado para receber propostas é: 834 

gts.eng2018@gmail.com. O associado da SL Niterói responsável pelo acompanhamento 835 

desta comissão é André tinoco. O associado da SL Aracaju responsável pelo 836 

acompanhamento desta comissão é Vanessa Paloma. O associado da SL Fortaleza 837 

responsável pelo acompanhamento desta comissão é Rachel Facundo. O texto sobre a 838 

atividade deverá ser atualizado no site. 839 

9.17- COMISSÃO DE ALIMENTAÇÃO (SL João Pessoa)- Informe da comissão sobre as 840 

negociações coo o Restaurante Universitário: Marina (JP) destacou que a tarifa por 841 

refeição que está sendo cobrada pela empresa que administra o RU é de R$ 10,00 e 842 

podendo chegar até R$ 12,00. Propôs subsidio do ENG de 50% para as refeições dos 843 

encontristas, com estimativa de servir 500 almoços e 300 jantas. Propôs esquema 844 

separado, em outro lado do RU, e de menor espaço, para alimentação da comissão 845 

organizadora e monitores não ser impactada por filas. Proposta de encaminhamento: 1- 846 

fica estabelecido subsidio de 50% para as refeições vendidas aos encontristas no RU. 847 

APROVADA POR UNANIMIDADE 848 
9.18- COMISSÃO DE TRABALHO DE CAMPO (SLs João Pessoa, Niterói, São Paulo)- 849 

Relato da comissão local, Akene (João Pessoa/DEN) relatou discussões sobre limites de 850 

mailto:esc.eng2018@gmail.com
mailto:oficinas.minicursos.eng2018@gmail.com
mailto:gts.eng2018@gmail.com
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quilometragem. Fez sugestão de autofinanciamento de cada Trabalho de Campo, 851 

proposta diferente das regras estabelecidas no último XVIII ENG-São Luiz (MA). 852 

Estimativa de 10 trabalhos de campo. Possibilidades de uso de entre 7 e 10 ônibus da 853 

UFPB a ser confirmada por depender de burocracias e possíveis cobranças de seguro, 854 

combustível e diária de motoristas. Ronald (Niterói) destacou que a 131ª RGC já havia 855 

deliberado que o custo dos Trabalhos de Campo seria garantido pelos participantes, 856 

garantido o principio de acessibilidade do evento. Marola (DEN) destacou que a comissão 857 

terá autonomia para definir o valor subsidiado do Trabalho de Campo. Ronald (Niterói) 858 

ressaltou que a comissão tem autonomia para garantir a acessibilidade, de acordo com a 859 

política financeira e realidade de caixa da entidade. Fabricia (Niterói) perguntou se os 860 

envios de proposta de trabalho de campo poderá ser feito por outros membros que não 861 

são da SL João Pessoa. Akene (João Pessoa/DEN) esclareceu que foi aberta a 862 

possibilidade de envio de propostas de pessoas por conta do grande número de 863 

paraibanos vivendo em outros estados e que poderão propor uma atividade. Ana Paula 864 

(Dourados) defendeu que a comissão tenha autonomia pra definir o subsidio dentro de um 865 

valor máximo de R$ 30,00 a ser pago pela participação na atividade. Vanessa (Aracaju) 866 

concordou com Ana Paula sobre ter um teto de R$ 30,00 para cobrança por esta 867 

atividade, e que a comissão terá autonomia para decidir se haverá cobrança igual para 868 

todas atividades ou se haverá variação de preços. Akene (João Pessoa/DEN) esclareceu 869 

que a comissão vem trabalhando desde o inicio com a ideia de cobrança de preços 870 

variáveis entre os trabalhos de campo. Ronald (Niterói) sugeriu edição no texto de 871 

chamada para propostas de trabalhos de campo que informe a possibilidade de 872 

realização por outras entidades, movimentos sociais e geógrafos não ligados à 873 

universidade. Nubia (SL Niterói) e Camila Cristina Duarte (SL São Paulo) foram indicadas 874 
como responsáveis por acompanhar os trabalhos desta comissão. Proposta de 875 

encaminhamento: alteração para 15 de maio como data limite de envio de propostas de 876 

trabalho de campo APROVADA POR UNANIMIDADE.  877 

9.19- COMISSÃO DE INTERVENÇÃO (João Pessoa)- Informe da comissão, Akene (João 878 

Pessoa/DEN) relatou que o local definido é o busto do Tamandaré. Ainda perduram 879 

dúvidas sobre como proceder em caso de chuva. Ainda não foi estruturado uma 880 

programação detalhada da atividade, que será em forma de ato público sem passeata. 881 

Ana Paula (Dourados) ponderou que a possibilidade de chuva é grande e montar tenda é 882 

caro. Raquel (Fortaleza), perguntou sobre a logística de deslocamento dos encontristas 883 

até o busto do Tamandaré. Akene (João Pessoa/DEN) respondeu que fica a 40 minutos a 884 

pé da UFPB, e que serão feitos roteiros para chegar de ônibus e a possibilidade de uso 885 

dos ônibus da UFPB. Ana Paula (Dourados) demonstrou preocupação com a distancia e o 886 

deslocamento dos encontristas. Ronald (Niterói) também mostrou preocupação com o 887 

deslocamento para a intervenção e a forma de mobilização dos encontristas que estarão 888 

saindo da atividade GT, e sugeriu que estas informações de deslocamento estejam no 889 

caderno de programação completo e simplificado. Marola (DEN) sugeriu articulação desta 890 

comissão com a de GTs a fim de garantir a mobilização dos encontristas durante a 891 

atividade da tarde, para evitar uma grande dispersão.  Ronald (Niterói) destacou que a 892 

programação publicada no site não apresenta horário, e que a atividade GT começa às 893 

14h e a atividade Intervenção começa às 17h.  894 
9.20- COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO/OUVIDORIA (João Pessoa)- Akene (João 895 

Pessoa/DEN), informou que ela começou a realizar algumas tarefas do site do evento e 896 

que agora o Lucas é o responsável por organizar esta tarefa, respondendo mensagens da 897 

ouvidoria e alimentando o site junto com o funcionário da AGB Caio Tedeschi. Estão 898 

sendo convidadas outras pessoas para auxiliar nas tarefas. Marina (João Pessoa) propôs 899 

que haja uma equipe de divulgação do evento, contratando uma equipe de áudio-visual 900 
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por R$ 3.000,00, organizada por um geógrafo que será o coordenador desta equipe, que 901 

será responsável também pela transmissão da atividade de abertura via internet. Propôs a 902 

contratação de profissional que produzirá peças gráficas para divulgação do evento 903 

(caderno de programação, faixas, banner, camisas, gráficas). Informou ainda que a 904 

assembleia da SL João Pessoa decidiu pela criação de perfil do instagran do XIX ENG, 905 

operado pela comissão de comunicação. Ana Paula (Dourados) sugeriu que o 906 

encerramento também seja transmitido. Ronald (Niterói) lembrou que o canal de youtube 907 

da agb nacional deve ser usado como ferramenta para transmissão das atividades. 908 

Thalismar (DEN) sugeriu que pequenas matérias e informes sobre o evento sejam 909 

publicados pela equipe de divulgação a ser contratada. Propostas de encaminhamento: 910 

1- contratação de equipe de divulgação do evento e cobertura da abertura e 911 

encerramento por até R$ 4.000,00 APROVADA POR UNANIMIDADE; 2- contratação de 912 

profissional para produção de peças gráficas (caderno de programação, banner, faixas, 913 

etc.) pela comissão de comunicação por até R$ 1.500,00; APROVADA POR 914 

UNANIMIDADE; 3- criação de perfil do instagran do XIX ENG, a ser operado pela 915 

comissão de comunicação APROVADA POR UNANIMIDADE. 916 
9.21- COMISSÃO DE CIRANDA (SLs Rio de Janeiro e João Pessoa)- Informe da SL 917 

João Pessoa de autorização do uso da Brinquedoteca (próxima das atividade), com limite 918 

de 20 crianças e gastos cobertos pela entidade. Existem voluntários que trabalham no 919 

local e podem atuar como monitores. Responsável da SL JP nessa comissão é a Tatiana. 920 

Informe da SL Rio de Janeiro enviado por email: “De acordo com as ultimas RGCs e 921 

propostas que surgiram na AGB, o encaminhamento era:- Procurar monitores que 922 

auxiliassem na atividade , contribuindo com lanches e transporte. O contato era com o 923 

curso da Pedagogia.  Caso, a seção local JP não tenha conseguido o contato, 924 

gostaríamos de encaminhar que a prioridade fosse dada para essa atividade; - 925 

limitaríamos a idade de 3 a 10 ou de 4 a 12.  Devido essa idade já serem desfraldados; - 926 

CIRANDA HORÁRIO DE ATENDIMENTO - SEGUNDA, MANHÃ E TARDE; QUARTA, 927 

QUINTA E SEXTA:  MANHÃ E TARDE; - Total 8 estagiários/monitores, dois por dia mais 928 

coordenador; - construção de formulário google com . Nome da criança, Nome dos 929 

responsáveis, Alergias, 2 tel disponíveis,  e levar documento oficial de identidade no dia. 930 

Associado de qual seção da AGB; - Colocar limite de inscrição; - oferecer lanche , se 931 

possível para as crianças; - distribuir para as crianças fita de identificação. Apenas 932 

responsável retira a criança com identificação; - importante que a sala fique próximo a um 933 

banheiro; - Caso não consiga uma sala,  tendas em lugares abertos , porém cercados 934 

para a atividade. Caso o número de monitores seja insuficiente. Sugerimos cobrarmos 935 

uma pequena taxa para a colaboração da empreitada. Como será cobrado para festa e 936 

trabalho de campo, e formalizarmos recreadores para essa atividade. Encaminhamos a 937 

proposta baseada no que foi realizado pela Anpuh, esperando mais informações: A AGB 938 

convida todas as mamães e papais inscritos no XIX Encontro Nacional de Geografxs , a 939 

participarem , utilizarem e   construírem a II Ciranda  onde poderão deixar seus filhos e 940 

filhas enquanto participam das atividades acadêmicas do evento. As crianças que 941 

utilizarem o espaço contarão com a supervisão de  monitores, além de atividades 942 

didáticas e lúdicas especialmente programadas para os quatro dias de nosso evento. 943 

Também serão fornecidos lanches em horários específicos. ( AINDA TERÁ QUE 944 

MODIFICAR CASO NÃO TENHAMOS MONITORES, AÍ TEREMOS QUE COLOCAR A 945 

PARTICIPAÇÃO DOS PAIS, O QUE NÃO É INDICADO OU ELES NÃO PARTICIPAM). 946 

Nossa estrutura está projetada para atender crianças de 3 a 10 anos  de idade, O espaço 947 

funcionará em dois turnos durante quatro dias do  evento: das  horas e das 13:30 às 18 948 

horas. Se você está interessado(a), clique aqui (FORMULÁRIO DO GOOGLE) para 949 

inscrição. Com essa iniciativa, a AGB  pretende colaborar para a inclusão de todos e 950 

https://drive.google.com/open?id=1ZpSrz_LnUxJ_kyAq-RPjKLbt30C47BRexqZ2ZezAkSo
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todas e espera que os demais eventos acadêmicos possam adotar essa prática. Para 951 

maiores informações, entre em contato com o e-mail do evento.”. Proposta de 952 

encaminhamento: 1- que não seja cobrado dos encontristas nenhuma taxa de acesso a 953 

ciranda APROVADA POR UNANIMIDADE; 2- fica estabelecido o teto de gastos de R$ 954 

2.000,00 para realização da Ciranda (aquisição de material e contratação de monitores) 955 

APROVADA POR UNANIMIDADE 956 
9.22- SOLICITAÇÃO DE ISENÇAO PARA ALGUNS MEMBROS DA COMISSÃO 957 

ORGANIZADORA LOCAL (SL João Pessoa)- Marina (João Pessoa) relatou que a SL JP 958 

tem recebido pedidos de isenção de inscrição, até 15 de abril com justificativa por escrito 959 

de associados da SL JP, para participar da comissão organizadora do XIX ENG. Ronald 960 

(Niterói) sugeriu que se crie uma estratégia interna para que a SL JP pague essas 961 

inscrições, considerando o aumento de caixa pelas associações durante o evento. 962 

Fabricia (Niterói) propôs que seja deliberado sobre isenção para membros da comissão 963 

organizadora associados a qualquer SL. Propostas de encaminhamento: 1- que seja 964 

dada isenção da inscrição para comissão organizadora do XIX ENG “sim” APROVADA 965 

(votaram: João Pessoa, Fortaleza, Campinas, Catalão e Três Lagoas), “não” REJEITADA 966 

(votaram: Aracaju, Niterói), abstenção (Dourados e São Paulo); 2- que seja dada isenção 967 

da inscrição apenas para escola-sede SL João Pessoa “SIM” APROVADA (votaram: João 968 

Pessoa, Fortaleza, Campinas, Catalão, Três Lagoas), “NÃO” REJEITADA (votaram: 969 

Aracaju, Niterói), abstenção (Dourados, São Paulo). 970 
9.23- ALUGUEL DE MESAS DE LIVREIRO E BANCAS DE ARTESANATO– Marina (SL 971 

João Pessoa) apresentou proposta de pagamento de R$ 800,0 por livreiro e R$ 100,00 972 

artesanato, com isenção de pagamento da Banca do Thiago (livreiro) que está 973 

coordenando a comissão de Livreiros. Encaminhamento: 1- sobre a isenção ao Thiago 974 

“SIM” REJEITADA (votou: João Pessoa), “NÃO” APROVADA (votaram: Aracaju, 975 

Dourados, Fortaleza, Niterói, São Paulo, Campinas, Catalão) abstenção (Tres Lagoas) ; 976 

2- será cobrado o valor de R$ 800,0 por banca de livreiro e R$ 100,0 banca de artesanato 977 

APROVADA POR UNANIMIDADE. 978 
9.24- FRASE NAS COSTAS DA CAMISA COMISSÃO ORGANIZADORA– Ana Paula 979 

(Dorados) propôs a frase : ”78 + 40 AGB em LUTA” APROVADA POR UNANIMIDADE 980 
9.25- PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO PARA DIVULGAÇÃO NO SITE: 1- que 981 

deverão ser divulgados os horários de todas as atividades do ENG APROVADA POR 982 

UNANIMIDADE.  983 

9.26- Horário da Programação 984 

cred 
9h-18h 

Mini 9h-
12h 

Tc 8h-
17h 

EDP 9h-
12h 

EDP 9h-
12h 

EDP 9h-
12h 

Encerramento 
e assembleia 
9h-18h 

Solenidade 
15h 18h30 

Mesa 
14h17h 

 GT 14h-
18h 

GT 14h-
16h Ass 
SL 16h-
18h 

Fórum 
de Gts 
14h-18h 

 

Conf 17h-
18h30 

Plen 
19h-22h 

MESA 
19H-22H 

Interv 
17h(conc) 

Mesa 
19h-22h 

Peln 
19h-22h 
Festa 
22h 

 

2-que a DEN pense estratégias de melhor horário, que não apenas o almoço, para 985 

realização das RGCs. 986 
3 – GRUPOS DE TRABALHO  987 

SL Três lagoas, informou que os Gts de ensino e agrária tem atuado junto ao pet, em 988 

escolas com atividades de ensino, pesquisa e extensão. SL Catalão, relatou que não tem 989 
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GTs ativos e que estão em fase de retomada da gestão. Após o EREGEO pretendem 990 

organizar um GT de Educação e atuar junto aos professores. Primeira assembleia 991 

marcada pra 19 de abril. SL Campinas, tinha dois GTs (Urbana e Ensino) atualmente só 992 

Ensino ativo. Organização de duas oficinas “solos na escola” e “o rap como instrumento 993 

de ensino”, organização do Encontro Regional de Ensino em Geografia de 19 a 21 de 994 

outubro de 2018. SL São Paulo, GT de Ensino ativo mas com poucas atividades. 995 

Proposta de abertura de GTs de Ambiente e Agrária. SL Niterói realizou atividade da 996 

Campanha permanente de defesa do ensino, com mesa “em tempos de BNCC” com o 997 

Prof. Marcos Couto. Informou estar em fase de preparação de curso sobre resistência 998 

política à BNCC. Colocou ser necessário avançar na leitura da BNCC nos estados devido 999 

a estratégia do governo de organizar a implementação por UF, e devido a reestruturação 1000 

do currículo com a retirada da geografia. Informou que está organizando atividade do GT 1001 

no ENG. SL Fortaleza, GT Educação ativo realizou atividade denominada “a crise das 1002 

reformas educacionais no país”, e vem debatendo a BNCC  e os ataques aos professores. 1003 

Esta organizando atividade do GT no ENG. SL Dourados, GT indígena ativo fazendo 1004 

visitas aos acampamentos, produção de artigo para o SINGA sobre uma área retomada 1005 

por indígenas Guarani Kayowa perto da cidade de Dourados. Diversos projetos de 1006 

articulação entre os professores da UFMS e outras universidades sobre a temática 1007 

Agrária e Indígena. SL João Pessoa, sem informes. SL Aracaju, informou que tem dois 1008 

GTs ativos, o mais atuante é o de educação que vem acompanhando a implementação da 1009 

BNCC nas escolas estaduais, pensando em como organizar um processo de resistência 1010 

junto aos professores e dentro das escolas. Como ação da campanha permanente o tema 1011 

será tratado no dia do Geógrafo, com atividades em Aracaju e Itabaiana. O GT de Urbana 1012 

tem trabalho com demandas de mapeamento e levantamento histórico-geográfico da 1013 

região pelo movimento social da Ocupação da Cabrita que vem sendo ameaçada de 1014 

expulsão, também atua no estabelecimento do plano diretor metropolitano. Está 1015 

organizando atividade do GT Educação no ENG.  1016 

4 –AGB – ESTADO 1017 

Acompanhamento, por parte da DEN, da fundação de SLs em Tefé, Campo Grande, 1018 

Caicó, ABC e Sorocaba. Ronald (Niterói) destacou que algumas articulações da entidade 1019 

são divulgadas em outros meios que não os oficiais de nossa entidade, pedindo cuidado 1020 

da DEN em divulgar tais ações no interseções. Solicitou também enviar no interseções os 1021 

nomes dos escolhidos pelo MEC. Sobre a comissão do PNLD o Gilberto tem 1022 

acompanhado os indicados. E os representantes estão fazendo seleção dos avaliadores 1023 

inscritos pelo site do MEC.  1024 

5 – LOCAIS – NACIONAL 1025 

Informe DEN sobre pedido formal de desligamento da 1ª secretaria e membro do coletivo 1026 

de comunicação.  1027 
8 – PUBLICAÇÕES 1028 

Informe da comissão de publicação, enviado por email, sobre orçamento de impressão da 1029 

revista Terra Livre: “Segue, em anexo, o orçamento que consegui com uma gráfica aqui 1030 

no Rio para a impressão da Terra Livre, dos números 41 até 50, o que pega os atrasados 1031 

e os números desta gestão que estão ainda em processo de edição. Achei caro, mas não 1032 

sei o quanto mais barato conseguiremos. Ajudas serão bem vindas. Sobre o andamento 1033 

das publicações, continuamos na mesma situação da última RGC: os artigos recebidos 1034 

para os números 47, 48 e 49 estão recebendo os pareceres e retornando aos autores. 1035 

Isso tem demorado porque, com o hackeamento da página e do sistema, o email  revista 1036 

foi bloqueado, tanto para envio quanto para recebimento. Levei um mês para perceber 1037 

isso, e então tive que reiniciar as comunicações com os pareceristas através do meu 1038 

email pessoal.” (ORÇAMENTO ANEXO II). SL São Paulo, informou que foram publicados 1039 
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todos os números do Boletim Paulista de Geografia e reivindicou ajuda de custo para 1040 

pagamento do último lote de digitalização dos BPGs por R$ 600,00, e para outras 1041 

publicações on line (ainda sem orçamento). Solicitou que isso seja encaminhado na 134ª 1042 

RGC. Solicitou que seja dada prioridade na digitalização das Terra Livre e não na 1043 

impressão (que seja feita sob demanda), este tema deverá ser discutido na 135ª RGC. 1044 

Solicitou relatório dobre o intercambio de publicações. Sugeriu investir os gastos das 1045 

publicações em estratégias de comunicação. Vanessa (Aracaju) ponderou que apesar do 1046 

momento financeiro difícil, é negativo o impacto da não impressão das TLs. Sugeriu a 1047 

venda de TLs para cobrir seus custos. Iaponi (Caicó) comentou sobre a estratégia de 1048 

venda de TLs a preço  simbólicos para divulgação e contato com associados. Thaismar 1049 

(DEN) defendeu que não seja feita a impressão por limites financeiros da entidade antes 1050 

de estudo completo sobre diagramação, impressão, logística de distribuição, incluindo 1051 

orçamento de impressão em menores quantidades APROVADA POR UNANIMIDADE. 1052 

Ronald (Niteroi) sugeriu fazer orçamentos de impressão de menores quantidades. SL 1053 
Dourados comissão de pareceristas TL: Maria José Calixto Martinelli (Urbana), Marcia 1054 

Yukari Misuzaki (Agrária), Ana Paula Archanjo Batarce (Migração). SL são Paulo, 1055 

comissão de pareceristas TL: Eduardo Donizeti Girotto (Educação), Marcos Soares 1056 

(educação), André Eduardo (agrária), Natalia freire Bellentini (Agraria), Silvia Raimundo 1057 

Lopes (Urbana), Gustavo Prieto (Urbana), Andre Henrique de Bezerra dos santos 1058 

(natureza), Carlos Francisco Gerncsez Geraldino (natureza), Emerson Galvani (natureza), 1059 

Paulo Roberto de Albuquerque Bomfim (Pensamento), Larissa Alves Lira (Pensamento). 1060 

SL campinas, Fabricio galo (Politica), Marcio cataia (Politica), regina celia de oliveira 1061 

(natureza) Vicente Eudes Lemos Alves (agraria). SL Niterói: Astrogildo Luiz da frança filho 1062 

e André Tinoco de vasconcelos (ensino), Nubia Beray armond (natureza). 1063 
10 – FALA PROFESSOR  1064 

Este ponto de pauta foi adiado para a 134ª RGC na qual deverá ser definido o tema, data 1065 

e local. Este deverá ser o primeiro ponto de pauta da RGC. A concepção já foi definida e 1066 

o texto deverá ser amplamente divulgado. 1067 
11 – AGB – OUTRAS ENTIDADES  1068 

Este ponto de pauta foi adiado para a 134ª RGC. 1069 
12 – CONFEA/CREA  1070 

Este ponto de pauta foi adiado para a 134ª RGC. 1071 
13 – OUTROS ASSUNTOS 1072 

Posicionamento da AGB sobre a conjuntura nacional e laboração da “NOTA DA AGB 1073 

SOBRE A NORMATIZAÇÃO DA BARBÁRIE” (ANEXO III) 1074 

 1075 

 1076 

 1077 

 1078 

 1079 

 1080 

 1081 

 1082 

 1083 

 1084 

 1085 

 1086 

 1087 

 1088 

 1089 
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ANEXO I – PRESTAÇÃO DE CONTAS 1090 

1091 
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ANEXO II – ORÇAMENTO REVISTA TERRA LIVRE 1099 
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ANEXO III – NOTA DA AGB SOBRE A NORMATIZAÇÃO DA BARBÁRIE 1102 

 1103 

As Delegadas associadas e os Delegados associados das Seções Locais da Associação 1104 

dos Geógrafos Brasileiros (AGB), presentes na 133ª Reunião de Gestão Coletiva 1105 

(RGC) em João Pessoa/PB, tornam pública a posição de luta e resistência da entidade 1106 

contra a oficialização dos ataques à Democracia, materializadas na violência política 1107 

com a prisão de Lula. 1108 

Partindo do entendimento coletivo de que o golpe jurídico-parlamentar-midiático-1109 

militar tem aberto precedentes para: a condenação questionável e consequente prisão 1110 

do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva; execuções políticas, como no caso da 1111 

vereadora-RJ Marielle Franco; invisibilização dos assassinatos de lideranças e 1112 

criminalização de movimentos sociais; retrocessos e desmontes referentes à Educação 1113 

e Saúde; e para a perseguição dos direitos civis garantidos na constituição de 1988, 1114 

gerando uma insegurança política para aqueles que se opõe ao pensamento 1115 

conservador e fascista. Reafirmamos o nosso compromisso político com a defesa da 1116 

Democracia e das liberdades individuais e coletivas contra o golpe ainda em curso.  1117 

 1118 

Convocamos a comunidade geográfica e agebeana ao enfretamento desses ataques! 1119 

 1120 

João Pessoa, 08 de abril de 2018. 1121 


