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RELATÓRIO DA 61ª REUNIÃO DE GESTÃO COLETIVA DA ASSOCIAÇÃO DOS GEÓGRAFOS
BRASILEIROS - Vitória da Conquista, 3 a 11 de julho de 1.998.
Sessão de 3 de julho - 9:30
Presenças:
- Diretoria Nacional: Antonio Thomaz Júnior (Presidente, Seção Local de Presidente Prudente), Renato Leone
de Miranda Léda (1º Tesoureiro, Seção Local de Vitória da Conquista), José Eleno da Silva (2º Tesoureiro,
Seção Local de Recife), William Rosa Alves (Comissão de Assuntos Urbanos, Seção Local de Belo Horizonte);
1- Seção Local de Belo Horizonte: Claudinei Lourenço;
2- Seção Local de Campinas: Sílvia Regina Mascarin;
3- Seção Local de Porto Alegre: Volmério Severo Coelho;
4- Seção Local de Presidente Prudente: Cláudio Benito de Oliveira Ferraz e Flaviana Gasparotti Nunes;
5 - Seção Local de Recife: Maria Madalena de Oliveira Silva;
6 - Seção Local de São Paulo: Jurema Martins Garcia;
7 - Seção Local de Vitória da Conquista: Gaetana de Brito Palladino Pereira.
Conteúdo:
Thomaz iniciou a reunião anunciando as presenças e propôs que, devido à ausência dos membros da Secretaria
da Diretoria Executiva Nacional, William fosse o secretário da 61ª RGC da AGB. A proposta foi aceita por
todos e em seguida Thomaz ressaltou a importância desta RGC para a realização do XI Encontro Nacional de
Geógrafos - XI ENG, a ocorrer no Campus da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB - no
período de 5 a 11 do corrente -, agradeceu à Seção Local de Vitória da Conquista pela acolhida e propôs a
seguinte pauta para esta reunião: 1) Relatos das Seções Locais sobre o empenho e resultados parciais para o XI
ENG; 2) Relatos da Diretoria Executiva Nacional; 3) XI ENG: a) Informes da Comissão Coordenadora do XI
ENG; b) Regimento; c) distribuição das atividades e tarefas entre as Seções Locais. Tal proposta foi
aprovada.
1) Relatos das Seções Locais sobre o empenho e resultados parciais para o XI ENG:
As Seções Locais presentes expressaram seu empenho na divulgação e organização das discussões e
encaminhamentos sobre o XI ENG e as dificuldades correlatas e indicaram as expectativas quanto ao montante
de associados que deve afluir ao Evento e as participações nas atividades do mesmo (segue em anexo mais
detalhes sobre os relatos das Seções que enviaram por escrito).
Cláudio (Presidente Prudente) informou que a Seção realizou seminário sobre a questão do ensino e a formação
do geógrafo para divulgar e aglutinar para o Encontro. Como resultado, vieram 40 inscritos, com 46
Comunicações Livres e 5 Cursos.
Madalena (Recife) tem dúvida quanto ao número de associados presentes, mas mostra uma listagem de 59
inscritos, entre os quais serão apresentadas 10 Comunicações Livres e 1 Curso será oferecido. Reclamou das
dificuldades em obter apoios institucionais para a participação, que ficaram incertos.
Volmério (Porto Alegre) disse que foi enviado informativo, desde dezembro de 1.997, para algo em torno de
300 associados, mesmo os que não se encontravam em dia. Isto resultou em 7 inscritos. Porém, não soube
responder quanto ao número de Comunicações Livres, mas há 1 Curso ofertado.
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William (Belo Horizonte) indica que a Seção está divulgando o ENG desde julho de 1.996 via mala direta, além
de eventos locais. Há então 25 inscritos até o momento, com mais de 8 Comunicações Livres e 2 Cursos, além
de 4 participações de associados de BH nos Simpósios.
Thomaz leu uma carta da Seção Local de Natal, que justificou sua ausência momentânea devido à participação
na organização da 50ª Reunião Anual da SBPC - Sociedade Brasileira Para o Progresso da Ciência.
Sílvia (Campinas) informou que a divulgação foi feita na home page da Seção Local, o que resultou em 5
inscrições prévias e com 3 Comunicações Livres. Há ainda a possibilidade de vir mais 25 associados.
Segundo Gaetana (Vitória da Conquista), a seção anfitriã inscreveu mais de 200 associados ao Evento, além de
propiciar a participação de entidades e instituições locais.
2) Relatos da Diretoria Executiva Nacional: Thomaz relatou os esforços no sentido de divulgar e incentivar a
participação no XI ENG junto às Seções Locais e comunidades geográficas e movimentos sociais por onde
esteve como Presidente da AGB. Lembrou que o conjunto de informações e reflexões sobre a atuação da
Diretoria Nacional e as Comissões Assessoras está sendo congregado no Relatório Final da Diretoria Nacional,
a ser disposto ao conjunto da Entidade durante o XI ENG.
3) XI ENG; a) Informes da Comissão Coordenadora do XI ENG:
Thomaz comentou as dificuldades na obtenção do financiamento.
Gaetana informou que as limitações postas pelas agências financiadoras dificultou a produção de uma infraestrutura suficiente ao Evento. Também a greve dos servidores das Instituições Federais de Ensino Superior –
IFES – dificultou a visibilidade para o dimensionamento do Evento, devido às dúvidas geradas quanto à
possibilidade de participação sobretudo pelos estudantes destas instituições, onde se encontra grande parte do
público interessado no XI ENG. Apesar do conseqüente atraso na definição, o montante das atividades foi
considerado satisfatório: 43 Cursos e mais de 400 Comunicações Livres. Entre estas, mais de 120 tiveram que
redigitadas porque os disquetes chegaram com vírus e, assim, vão compor um segundo volume impresso com os
resumos das mesmas. Apresentou também uma quantificação parcial das inscrições e as condições infraestruturais para acolher os encontristas, sobretudo em relação às instalações sanitárias, condições para
alimentação e alojamentos. Ressaltou, enfim, o envolvimento e a dedicação da UESB.
Thomaz referendou o agradecimento à UESB e à comunidade conquistense e comentou que tanto a greve nas
IFES quanto um desconhecimento – chegando até ao nível de preconceitos – sobre a realidade de Vitória da
Conquista dificultaram a conclamação e mesmo a participação no XI ENG. Ressaltou, porém, o conteúdo
intelectual e político do Evento, que estará expresso sobretudo no eixo “78+20”, na revista Terra Livre n. 13 (já
à disposição dos associados) e 14 (no prelo) e nas contribuições por escrito que deverão ser entregues na forma
digital até 10 de agosto próximo para compor um volume na forma de CD-ROM. Quanto a esta última, lembra
que os coordenadores das mesas e conferências devem pedir aos convidados.
Thomaz continua anunciando que a AGB ampliou seu patrimônio adquirindo um microcomputador de mesa
Pentium 133 e está concretizando o acesso à Internet para levar adiante uma revista eletrônica, denominada
Textos Geográficos, já à disposição para os interessados.
Ainda com relação ao Encontro, o Presidente anuncia que persistem algumas incompreensões com relação à
Financiadora de estudos e Projetos – FINEP, sobretudo em razão de estarmos credenciados para receber apoio
financeiro para nossas atividades.
Renato completa dizendo sobre as dificuldades da gestão financeira e propõe que a gestão apresente o
demonstrativo para a Assembléia geral Ordinária (ver *documento de balanço financeiro da gestão). Apela às
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Seções Locais que não efetuaram os acertos das alíquotas que o façam, lembrando que houveram diversos
inscritos ao XI ENG que o foram sem a respectiva regularidade da Seção Local a que estão vinculados.
Portanto, há dificuldades em compor a listagem informatizada dos associados em dia. Propõe que a Comissão
de Credenciamento do Evento seja rígida para corresponder à deliberação da 60ª RGC (ocorrida em Vitória da
Conquista, 21 e 22 de março de 1.998) em termos de prazos e valores. Ficou decidido, enfim, que será
organizada um balanço de inscrições por cada Seção Local.
Thomaz acrescenta que as Comunicações Livres devem ser cotejadas com as inscrições no Encontro.
Madalena (Recife) exemplifica a problemática da regularidade das inscrições pelo fato de a Seção Local dispor
apenas de uma lista com 59, e não as fichas de inscrição. Lembrou ainda que há pendências anteriores de
tesouraria entre a referida Seção Local e a DEN.
A sessão foi encerrada com a perspectiva de a sessão seguinte dar mais encaminhamentos às tarefas mais
candentes: credenciamento e abertura.
_____________________
Sessão de 4 de julho - 18:00
Presenças:
- Diretoria Nacional: Antonio Thomaz Júnior (Presidente, Seção Local de Presidente Prudente), Renato Leone
de Miranda Léda (1º Tesoureiro, Seção Local de Vitória da Conquista), José Eleno da Silva (2º Tesoureiro,
Seção Local de Recife), William Rosa Alves (Comissão de Assuntos Urbanos, Seção Local de Belo Horizonte);
1. Seção Local de Bauru: Lourenço Magnoni Júnior, Maria da Graça Mello Magnoni e Wellington dos
Santos Figueiredo, Edson Belo Clemente de Souza (Núcleo Marechal Rondon-PR);
2. Seção Local de Belo Horizonte: Claudinei Lourenço;
3. Seção Local de Campinas: Antônio Carlos Pinheiro (Toninho) e Sílvia Regina Mascarin;
4. Seção Local de Corumbá: Edvaldo César Moretti e Silvana Moretti;
5. Seção Local de Curitiba: Marcelo Werner da Silva;
6. Seção Local de Porto Alegre: Volmério Severo Coelho;
7. Seção Local de Presidente Prudente: Cláudio Benito de Oliveira Ferraz e Flaviana Gasparotti Nunes;
8. Seção Local de Recife: Maria Madalena de Oliveira Silva;
9. Seção Local de São Paulo: Jurema Martins Garcia e Ricardo Shiguero Ogusku (observador);
10. Seção Local de Vitória da Conquista: Lucas Batista Pereira.
A sessão foi iniciada com a informação sobre o acidente ocorrido com a delegação do estado do Tocantins em
deslocamento para o XI ENG, que resultou na morte de *. A seguir, deu-se a apresentação da seguinte proposta
de pauta:
1) Apreciação e aprovação da Ata da 60ª RGC (Vitória da Conquista, 21 e 22 de março de 1.998); 2) Apreciação
da(s) proposta(s) de Regimento para o XI ENG; 3) Atividades do XI ENG; 4) Moção de Pesar pelo falecimento
de uma associada encontrista da delegação do Tocantins.
Tendo sido aprovada, Thomaz presidiu as discussões.
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1) Houve a apreciação da Ata da 60ª RGC (Vitória da Conquista, 21 e 22 de março de 1.998). Foram
aprovados o conjunto de idéias presentes na Ata, mas foi deliberada sua formatação e redação mais correta.
2) Foi apresentada à mesa uma proposta de regimento para o XI ENG, elaborada por uma comissão composta
por Charles da França Antunes (Seção Niterói), Ricardo Shigueru Ogusku (Seção São Paulo) e William
Rosa Alves (Seção Belo Horizonte). Foi aprovada por unanimidade, estando ausente o delegado da Seção
Porto Alegre.
3) Com relação às atividades do Evento, foi discutido e deliberado o seguinte:
a) Sobre o credenciamento, foram levantadas preocupações diversas pelos membros da RGC e foi explicado
qual a logística definida. Para coordenar a atividade, foi eleita uma Comissão composta por Renato (DEN),
Ricardo (Seção São Paulo), Sílvia (Seção Campinas) e Volmério (Seção Porto Alegre).
b) Foram mostradas algumas das pastas que vão ser entregues aos encontristas, ressaltado que falta o segundo
volume com os resumos das Comunicações Livres.
c) Com relação aos simpósios, foi explicado que a distribuição dos recintos foi feita de acordo com uma
expectativa da quantidade de pessoas interessadas, baseada nas experiências anteriores. Foi lembrado que
haverá reuniões da relatoria e Plenária dos Simpósios, com o fim de facilitar as discussões da Plenária
Final.
d) Thomaz explicou o sentido do “78+20” para o Evento e para a Entidades.
e) Sobre as contribuições diversas dos encontristas, foi indicado a necessidade de acrescentar ao regimento um
regulamento sobre a apresentação e encaminhamentos das mesmas.
4) Foi apresentada e aprovada por unanimidade uma Moção de Pesar pelo falecimento de uma associada
encontrista da delegação do Tocantins.
______________________
Sessão de 8 de julho - 14:30
Presenças:
- Diretoria Nacional: Antonio Thomaz Júnior (Presidente, Seção Local de Presidente Prudente), Renato Leone
de Miranda Léda (1º Tesoureiro, Seção Local de Vitória da Conquista), João Batista de Deus (*2º Secretário;
Seção Local de Goiânia); William Rosa Alves (Comissão de Assuntos Urbanos, Seção Local de Belo
Horizonte);
1. Seção Local de Bauru: Lourenço Magnoni Júnior,;
2. Seção Local de Campinas: Sílvia Regina Mascarin;
3. Seção Local de Curitiba: Zeno Soares Crocetti e Marcelo Werner da Silva;
4. Seção Local de Florianópolis: Pérsio Tarso da Luz;
5. Seção Local de Fortaleza: Harllen Lavor Saraiva;
6. Seção Local de João Pessoa: Carlos Augusto Amorim Cardoso;
7. Seção Local de Natal: Antonio Cosme Soares Filho;
8. Seção Local de Niterói: Charles da França Antunes.
9. Seção Local de Porto Alegre: Volmério Severo Coelho;

associação
dos geógrafos
brasileiros

SEDE NACIONAL -

CAIXA POSTAL: 64.525. SÃO PAULO (SP) . CEP: 05497-970. TEL. (011) 818-3758 FAX: (011) 818-3749 - E-MAIL: thomazjr@stetnet.com.br

10. Seção Local de Recife: Maria Madalena de Oliveira Silva;
11. Seção Local de São Paulo: Iraci Gomes de Vasconcelos Palheta;
12. Seção Local de Uberlândia: Marlon Rogério Rocha;
13. Seção Local de Vitória da Conquista: Gaetana Palladino Pereira.
Thomaz iniciou a Sessão propondo a seguinte pauta: 1) Informes complementares das Seções Locais afluentes à
62ª RGC; 2) Relatório Final da DEN; 3) Avaliação das Atividades do XI ENG. Tendo sido aprovada, seguiu-se:
1) Informes complementares das Seções Locais afluentes à 62ª RGC.
Cosme (Seção Natal) ressaltou o envolvimento da Seção Local com a organização e realização da 50ª Reunião
Anual da SBPC, mas que mesmo assim há associados inscritos ao Evento;
Harlem (Seção Fortaleza) justificou a ausência da Diretoria da Seção Local e afirmou a disposição em
contribuir para o sucesso do XI ENG.
Carlos Augusto (Seção João Pessoa) informou que a Seção Local não realizou assembléia, mas informou sobre
as atividades de preparação ao Encontro, ressaltando a divulgação através do jornal Varadouro. Ressaltou ainda
que a questão da LDB e dos PCNs foi o tema central do Encontro Regional de Estudos Geográficos.
Charles (Seção Niterói) informou sobre as 82 inscrições ao XI ENG – 52 prévias e 30 no Evento. Reclamou de
alguma desestruturação da Diretoria Local devido ao fato de os diretoras terem de se dedicar aos afazeres
profissionais para subsistir. Apesar disto, a Seção tem realizado eventos e divulgado seus trabalhos através de
publicações.
Pérsio (Seção Florianópolis) disse que a Seção está com apenas dois meses de atuação, que estão presentes ao
XI ENG 4 estudantes, sendo 2 membros da Diretoria e que dispõem-se a sediar o XII ENG.
Lourenço (Seção Bauru) informou que os 8 membros da Diretoria da Seção Local estão presentes no Evento.
Informou sobre a participação da AGB Local no Programa de Capacitação de Professores no estado de São
Paulo, bem como da realização de Seminário sobre LDB e PCNs.
2) Sobre o Relatório Final da DEN, Thomaz explicou sua estrutura e ressaltou alguns pontos mais
significativos, como a constatação de que a AGB está enraizada nos Departamentos e o crescimento das
relações junto aos programas de Pós-Graduação, ao Fórum Baiano (ver o documento).
William (coord. da Comissão de Assuntos Urbanos) sintetizou as atividades das comissões e sua inserção no
conjunto da Entidade.
Thomaz lembrou que numa plenária do “78+20” será feito um debate de avaliação da atuação da DEN.
3) Em avaliação do Evento em curso, Thomaz pediu a todos que atentassem para a adequabilidade entre
estrutura e horários e a intenção de valorizar a dimensão política da AGB.
Zeno (Seção Curitiba) ressaltou a relevância e o avanço das mesas internacionais.
William (coord. da Comissão de Assuntos Urbanos) comentou que o andamento do Encontro revela algum
avanço contra o consumismo que tem sido sustentado pela Entidade nos sues eventos.
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Sessão de 10 de julho - 12:10
Presenças:
- Diretoria Nacional: Antonio Thomaz Júnior (Presidente, Seção Local de Presidente Prudente), William Rosa
Alves (Comissão de Assuntos Urbanos, Seção Local de Belo Horizonte);
1. Seção Local de Bauru: Lourenço Magnoni Júnior,;
2. Seção Local de Campina Grande: Ozéas Jordão da Silva;
3. Seção Local de Campinas: Sílvia Regina Mascarin;
4. Seção Local de Curitiba: Zeno Soares Crocetti
5. Seção Local de Florianópolis: Francesca Dittrich Viggiano;
6. Seção Local de Fortaleza: Harllen Lavor Saraiva;
7. Seção Local de João Pessoa: Carlos Augusto Amorim Cardoso;
8. Seção Local de Manaus: José Aldemir de Oliveira;
9. Seção Local de Natal: Antonio Cosme Soares Filho;
10. Seção Local de Porto Alegre: Nestor André Kaercher e Volmério Severo Coelho
11. Seção Local de Presidente Prudente: Dirceu Evaldo Pereira dos Santos;
12. Seção Local de Recife: Maria Madalena de Oliveira Silva e Flávia Monteiro da Costa;
13. Seção Local de São Paulo: Jurema Martins Garcia;
14. Seção Local de Uberaba: Mara S. Maciel de Oliveira e Renato Muniz Barretto de Carvalho;
Thomaz abriu a sessão propondo como pontos de pauta: 1) Avaliação do andamento do Encontro; e 2) Balanço
da DEN.
1) José Aldemir (Seção Manaus) informou estar presente como observador. Considerou como positivo o fato
de terem sido convidados não apenas os “medalhões” de sempre, bem como a infra-estrutura e organização
do evento. Entretanto, alertou para o fato de haver muita disparidade na Comunicações Livres no que tange
ao acúmulo dos apresentadores em uma mesma sessão dessas atividades. Parabenizou a DEN e, ao afirmar
que uma nova diretoria está se formando em Manaus, dispôs a possibilidade de o 1º ENG do 3º Milênio
ocorrer em Manaus.
Lourenço (Seção Bauru) reiterou críticas dos associados pelo fato de o nome deles não Ter aparecido em
nenhuma listagem, bem como ter havido diversas dificuldades de encaminhamentos que representam
desrespeito à Seção Local, que se empenhou em contribuir para a DEN (através da editoração da última edição
do AGB em Debate e dos apoios de divulgação e materiais para o XI ENG).
Thomaz disse reconhecer que houve problemas diversos com a recepção dos trabalhos de todas as Seções
Locais, e afirmou que se perceber desrespeito e perseguição, ele mesmo denunciará. Isentou a Seção-anfitriã, a
UESB e a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista pelas falhas. Lembra que a seção São Paulo, até o
momento, não efetivou o acerto das alíquotas, o que dificulta a atuação da Entidade em um momento tão grave
como o de um Encontro Nacional.
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William ressaltou que houve problemas com trabalhos oriundos da Seção Belo Horizonte, mas que a Comissão
Organizadora deve fazer auto-crítica, pois os conteúdos e prazos deliberados não foram cumpridos
coletivamente. Ressalta que a construção deve ser coletiva e, portanto, sem competitividade entre as Seções.
Declarou princípios presentes na Seção Belo Horizonte desde a última discussão sobre o Estatuto da Entidade, a
saber: territorialidade melhor definida entre as Seções Locais, porém sem significar camisa de força. Deve-se
propiciar uma participação efetiva dos associados, o que significa que não se deve basear a atuação da Entidade
na venda de publicações.
Zeno (Seção Curitiba) pede a Thomaz que avalie a possibilidade de informar à Plenária Final do XI ENG o não
cumprimento do Estatuto pela Seção São Paulo.
Thomaz diz que se esforçou pessoalmente em superar a questão para não perturbar o Evento, mas caso não haja
resposta positiva, irá denunciar.
Ozéas (Seção Campina Grande) pergunta se há prognóstico para o Balanço financeiro.
Renato responde que até o momento não, pois ainda há a falta do acerto da Seção São Paulo.
Thomaz informa que o custo adicional de gráfica devido ao atraso das Comunicações Livres será de mais de R$
3.000,00. O problema resultou do não cumprimento, por parte dos associados, das regras de envio das mesmas.
2) Sobre o balanço da Diretoria, foi proposto que os associados e diretores lessem para levantar questões ainda
durante o XI ENG e em outras ocasiões, o que foi aprovado por todos.
Em relação à próxima RGC (62ª), William propõe que contemple os seguintes pontos de pauta: territorialidade
das seções locais; cronogramas dos próximos eventos nacionais (4º Encontro Nacional de Ensino de Geografia –
Fala Professor! e XII ENG), além de outros pontos que forem julgados necessários. A proposta foi aceita por
todos.
Thomaz então perguntou se havia mais alguma questão a tratar. Perante a negativa, agradeceu a todos os
presentes pela Reunião e a colaboração no conjunto da Gestão e ressaltou o agradecimento à Seção Local de
Vitória da Conquista, à Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB – e à comunidade de Vitória da
Conquista, sobretudo a Prefeitura, pela recepção a todos no Evento. Com a aclamação, foi encerrada a 62ª
Reunião de Gestão Coletiva – RGC – da Associação dos Geógrafos Brasileiros – AGB.

