
 

 

 

 

 
FONARI/ ATA Nº 01/2012 
 
REUNIÃO DO FÓRUM DE SECRETÁRIOS E GESTORES MUNICIPAIS DE RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS 
 

FONARI e a Rio+20 

Na manhã do segundo dia  foi discutida a questão da Rio+20 

Palestrantes:  

 Rodrigo Rosa, assessor para temas do Rio+20 da prefeitura do Rio de Janeiro  

 Gustavo Cezario, assessor para temas do Rio+20 do governo do Estado do Rio de 

Janeiro 

 Segue uma apresentação da cidade do Rio de Janeiro, referente a  como está sendo a 

captação de recursos tendo em vista o grande número de eventos internacionais que o 

município receberá. (Anexo I.a) 

 

Assuntos discutidos: 

 

 Transmissão online do Rio + 20 

Os membros do FONARI discutiram sobre a questão do acompanhamento online das 

atividades do Rio + 20, no intuito das secretarias e assessorias internacionais terem a 

chance de ficarem sempre atualizadas acerca das várias atividades que ocorrem 

simultaneamente no evento. A Coordenação do FONARI ficou de pesquisar tudo sobre o 

tema. 

 

 Cúpula dos Povos 

Através do Assessor para Temas do Rio + 20 da própria cidade do Rio de Janeiro, 

Rodrigo Rosa, os participantes souberam maiores informações sobre a Cúpula dos 

Povos. Evento que acontecerá paralelamente à Rio + 20, terá como principal foco a 

discussão entre a sociedade civil global sobre os principais problemas mundiais e quais 

pontos da estrutura de produção global devem ser mudados e como unir forças para faze 

ló. Segue o link com a inscrição para os interessados:  

http://cupuladospovos.org.br/2012/04/inscricoes-abertas-para-a-cupula-dos-povos/ 

 



 

 

 

 

 Credenciamento 

Foi acordado no Encontro de Brasília que a questão do credenciamento da Rio + 20 seria 

uma questão a se averiguar com antecedência , uma vez que em eventos desse porte 

falhas e imprevistos podem ocorrer. Sendo assim, a Coordenação do FONARI se 

comprometeu a estudar tudo que diz respeito ao assunto.  

 Campanha O Futuro que Queremos 

Com a vídeo conferência do Sr. Gustavo Cezário, assessor especial para Temas da Rio + 

20 do Governo do Estado do Rio de Janeiro, os membros obtiveram maiores informações 

sobre a campanha “O Futuro que Queremos”. O Documento é uma prévia das 

negociações e apontam a direção das discussões e suas possibilidades de acordo. 

 

 Hospedagem Solidária 

Foi uma preocupação de todos os presentes a possível falta de leito na cidade do Rio de 

Janeiro durante a Rio + 20. Praticamente todos os hotéis da capital e seu entorno já estão 

reservados para o evento, o que fez com que o Governo pensasse em alternativas para 

abrigarem o maior número possível de pessoas. A Hospedagem Solidária de insere nesse 

contexto, onde a Prefeitura da capital fluminense está incentivando os moradores a 

receberem os turistas em suas casas. A estratégia foi muito exitosa em Copenhagen, e as 

autoridades cariocas esperam que se repita em terras brasileiras. Mais uma vez a 

Coordenadoria do FONARI se prontifica em colher maiores informações.  

 

 

 


