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SINOPSE DE REUNIÃO  

 

 

“Reunião do Grupo de Trabalho para inclusão do Jovem (GT Juventude)” 
 

Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º 257/2020 de 11 de novembro de 2020 

Data: 24/11/2020      

Hora: 10h 
Local: Videoconferência (plataforma JitsiMeet) 

Presentes: Pedro Paulo (Assoc. Raízes); Daniel Arrebola (Assoc. Raízes); Izabela Souza 

(Assoc. Raízes); Alan Victor (Assoc. Raízes); Jéssica Siqueira (NEABC); Luana Motta (Assoc. 

Raízes); Daiana Cabral (P.M. São Pedro da Aldeia); Jéssica Berbat (CILSJ); Samara Miranda 

(CILSJ). 

Pauta:  

 

1 – Eleição do Coordenador do GT Juventude; 

2 – Apresentação de exemplos de trabalhos com a juventude em outros CBH’s do RJ; 

3 – Assuntos gerais. 

 

Resumo:  

 

A reunião iniciou-se com uma rodada de apresentação dos presentes. Em seguida, passou-se 

para a eleição do coordenador deste Grupo de Trabalho. A Associação Raízes manifestou 

interesse em preencher esta vaga. Não havendo manifestações contrárias, a indicação foi aceita 

pelos membros. O Sr. Daniel Arrebola, da Associação Raízes, informou que, após alinhamento 

interno dos membros da instituição, seria encaminhado um ofício com a indicação dos seus 

representantes junto ao GT, assim indicando seu coordenador. Seguiu-se, então, para o segundo 

item de pauta, no qual a Sra. Jéssica Berbat apresentou exemplos de trabalhos de outros 

Comitês de Bacias Hidrográficas do estado do Rio de Janeiro com a juventude, particularmente 

do Comitê de Bacias Hidrográficas dos Rios Macaé e das Ostras (CBHMO), como o evento 

“Fórum Água e Juventude”, o projeto “Águas para o Futuro” e a  REDE Nacional de Fóruns 

das Juventudes em Recursos Hídricos, que o CBHMO integra, com o objetivo de subsidiar as 

decisões dos membros. Em relação ao evento “Fórum Água e Juventude”, a Sra. Daiana Cabral, 

da Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia, questionou como funcionava a organização do 

evento. A Sra. Jéssica Berbat elucidou que esta organização, no âmbito do CBHMO, partia da 

CTEACOM, por se tratar de um projeto de educação ambiental. Foi destacada a participação 

ativa do IFF Macaé nestes eventos. A Sra. Daiana Cabral sugeriu que fosse colocado na pauta 

da próxima reunião da CTEACOM do CBHLSJ, a efetivação da criação do grupo, visando 

atrair integrantes. O Sr. Pedro Paulo ressaltou que haviam professores na composição da 
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Plenária, os quais trabalham em instituições de ensino da região, como o Sr. Luiz Teixeira e o 

Sr. Manildo, e que estes poderiam fazer a interlocução com essas instituições. A Sra. Jéssica 

Berbat externou que, nesses eventos, eram emitidos certificados para os participantes, o que 

funcionava como atrativo aos jovens. Acrescentou que, no caso do CBHMO, eram 

disponibilizados pela organização do evento, veículos para transportar alunos de escolas 

localizadas em áreas mais afastadas. O Sr. Pedro Paulo sugeriu que ocorressem visitas técnicas, 

também. O Sr. Daniel Arrebola sugeriu convidar representantes de outros Comitês de Bacias 

Hidrográficas do estado, para promover uma troca experiências. A Sra. Jéssica Berbat 

comentou que o Sr. Gabriel, integrante da Assoc. Raízes e membro do CBH Macaé, participava 

ativamente da mobilização da juventude, tanto na organização do Fórum Juventude, como da 

Rede Nacional de Fóruns. O Sr. Daniel Arrebola ratificou a fala da Sra. Jéssica Berbat, e 

completou que graças a ele, o tema foi incluído na programação do ECOB deste ano, através de 

um webinar sobre a Juventude. Logo após, a Sra. Jéssica Berbat apresentou a programação do 

ECOB, seguido da programação da última edição do Fórum Água e Juventude do CBHMO, 

realizado em outubro de 2020, explicando que cada evento dá origem a uma carta, elaborada 

pelos jovens que participaram, visando deixar contribuições para as próximas edições. Diante 

disso, ficaram deliberados os seguintes encaminhamentos: Reforçar contato com integrantes do 

CBHLSJ, visando incentivá-los a participar do grupo, principalmente os professores; trazer 

convidados com conhecimento sobre o tema, como por exemplo, o Sr. Gabriel, da Assoc. 

Raízes, para participar de uma reunião e apresentar suas experiências; encaminhar as cartas 

resultantes dos Fóruns Água e Juventude, do CBHMO, aos membros do GT; colocar na pauta 

da próxima reunião da CTEACOM, um ponto sobre a criação do grupo para atrair novos 

integrantes; e a participação dos membros dos membros do grupo no ECOB, principalmente 

nos dias que forem tratados sobre a mobilização da juventude, visando trazer conteúdo para 

promoção de um debate. O Sr. Daniel Arrebola sugeriu estruturar os fóruns do CBHLSJ, 

usando como exemplo o que já foi feito no CBHMO. Ao final da reunião, foi proposto marcar a 

próxima reunião do grupo ainda em 2020, visando discutir sobre o que foi visto no ECOB. A 

Sra. Jéssica Berbat expos que para fosse feito o ofício de convocação da mesma, seria 

necessário que a Assoc. Raízes enviasse a indicação do coordenador até o dia 26/11/2020. O Sr. 

Daniel Arrebola informou que no dia seguinte ao da reunião seria encaminhado o ofício com a 

indicação. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada. 
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Coordenador do GT Juventude 
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