
 
 
  

Memória do Grupo de  “Mobilização/Integração” do Conselho do PESM-C 

Data e horário  da reunião: 23 de abril de 2014 – 15:00h 

Local: Secretaria de Meio Ambiente de Caraguatatuba 

Objetivo: discutir material de divulgação a ser distribuído no comércio e rede hoteleria dos municípios que 
compõem o PESM-C 

Participantes:  Cristiana Palhuca e Diego Luciano Cardoso Silva (PESM-C); Luciana Soares dos Santos  
e Priscila Barsotti (SMA de Caraguatatuba); Denise Formaggia (AEAAC) 

Resultados das discussões: 

1) Material de Divulgação - considerando que o material  de divulgação do PESM-C fornecido pela 
Fundação Florestal não é suficiente para distribuição em larga escala junto ao comércio e rede 
hoteleira dos municípios que fazem parte do Parque, foi discutido 2 materiais de divulgação: 
material em formato A4 e um “folder” apresentado por Denise.  O conteúdo do material foi 
aperfeiçoado pelo grupo com proposta de apresenta-lo ao Conselho do Parque na próxima 
reunião.Será solicitado ao Gestor do PESM-C viabilizar um mapa de localização para inserir no 
“folder”.  

Foram discutidas 2 propostas para viabilizar a reprodução do material: 1)   enviar o material para 
aprovação e validação da Fundação Florestal, visando sua reprodução com os logos oficiais da 
FF e PESM-C; 2) Reproduzir  o material pelos parceiros do projeto (Associação Comercial, 
Associação dos Hotéis e Pousadas, Secretaria Municipal de Turismo e outros parceiros) , sendo 
que neste caso seria tirado os logos oficiais e inserir os logos dos parceiros.Entre as duas 
propostas, a segunda seria mais viável pois não dependeria da burocracia da Fundação 
Florestal. 

2) Escolha das escolas para desenvolvimento do projeto – dos bairros do município de 
Caraguatatuba que tem influência direta sobre o PESM-C, foram selecionados 3 escolas para 
dar início ao trabalho de conscientização dos alunos sobre a importância do PESM-C para a vida 
da cidade: EMEI/EMEF Profª Ainda de Almeida Castro Grazioli  e EMEI/EMEF Bernardo Ferreira 
Louzada (ambas no bairro Rio do Ouro) e EMEI/EMEF Profº Jorge Passos (bairro do 
Jaraguazinho) 

 

Encaminhamentos: 

 enviar o material de divulgação aos integrantes do grupo e para o gestor do PESM-C; 

 apresentar o material produzido para o Conselho gestor em sua próxima reunião para fins de 
aprovação; 

 agendar reunião com as Secretarias Municipais e Estadual de Educação, para verificar a 
existência de projetos ou trabalhos nas  3 escolas selecionadas que tenham por tema o Parque 
Estadual da Serra do Mar. 

 

Elaborado por: Denise Formaggia  


