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O PainelMar tem a missão de atuar como plataforma colaborativa multissetorial de
indivíduos e organizações na interface do conhecimento e tomadas de decisão, visando a
qualificação de políticas para o uso sustentável e saúde dos oceanos – iluminando com o
melhor do conhecimento, as políticas públicas para a região costeira e o mar Brasileiro.

O programa Horizonte Oceânico Brasileiro (HOB) impulsiona a formação de capacidades
Inter-Redes, sobretudo dos membros do PainelMar, para atuação na interface entre
conhecimento (científico e local) e políticas públicas; enfatizando a criação de
oportunidades para o protagonismo de profissionais em início de carreira bem como o
tema da governança inclusiva da implementação do Objetivo de Desenvolvimento
Sustentável No.14, especialmente de políticas públicas de ordenamento territorial costeiro e
marinho (ex., áreas marinhas protegidas, planejamento espacial marinho e outras medidas
efetivas de conservação baseadas em área).

A construção do programa HOB foi colaborativa e culminou em um modelo operacional de
pesquisa-ação transdisciplinar que oferece aos participantes um espaço para a
aprendizagem experiencial, dialógica, reflexiva e crítica. Os participantes de cada rede
envolvida puderam ao longo de cada um dos três ciclos de pesquisa-ação a serem
conduzidos até 2022, tanto aperfeiçoar suas capacidades de liderança individual, como
contribuir com a evolução de uma cultura oceânica marcada pela cidadania
socioambiental e por meio da atuação integrada que constitui as redes. A adoção da
pesquisa-ação está baseada no entendimento que ela é capaz de estabelecer uma rede
de comunicação para obtenção de informação, divulgação e construção de idéias. Assim,
somam-se propostas coletivas, fundamentadas e que fortalecem a ação Inter-Redes e o
poder de governança participativa.



O I Seminário Inter-Redes ocorreu em Brasília entre os dias 8 a 12 de abril de 2019, e teve a
proposta de reunir diversos atores sociais, de Norte a Sul do Brasil, que atuam na zona
costeira e marinha, como professores, pesquisadores, representantes do Fórum de
Comunidades Tradicionais de Angra, Ubatuba e Paraty, e da Comissão Nacional de para o
Fortalecimento das Reservas Extrativistas e dos Povos Extrativistas Costeiros e Marinhos.
Nos primeiros dias, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer os atores
envolvidos na governança do oceano brasileiro em nível nacional. Isto ocorreu por meio de
debates sobre a conjuntura político-institucional, palestras sobre temas da ciência,
tecnologia e políticas públicas para o mar e costas em níveis nacional e internacional, bem
como da realização de visitas de pesquisa-ação em autarquias e departamentos públicos
de nível federal de atuação e da participação em audiência pública organizada no
Congresso Nacional sobre os temas centrais do Seminário (ODS Nº14 e PEM).
Considerando como ponto de partida o conhecimento adquirido durante o I Seminário, os
participantes dividiram-se em 7 times de pesquisa-ação: 
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LINHA DO TEMPO DO 
PROGRAMA HOB

Governança inclusiva para 
o desenvolvimento sustentável 

do oceano brasileiro

O I Plano de Ação Inter-Redes, oferece uma síntese das atividades delineadas
colaborativamente por cada um dos sete times de pesquisa-ação formados durante o I
Seminário Inter-Redes. A partir do I Plano de Ação, foi desenvolvido o I Volume HOB:
Ampliando o horizonte da governança inclusiva para o desenvolvimento sustentável do
oceano brasileiro. Também foi elaborado um documento Síntese do I Volume HOB para
tomadores de decisão.

https://painelmar.com.br/wp-content/uploads/2020/01/1%C2%BA-Plano-de-A%C3%A7%C3%A3o-InterRedes_Vfinal.pdf
https://painelmar.com.br/wp-content/uploads/2020/08/I-VOLUME-HOB__compressed-1.pdf
https://painelmar.com.br/wp-content/uploads/2020/08/S%C3%ADntese_INTRODU%C3%87%C3%83O-3-mesclado.pdf
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Considerando o cenário de pandemia do COVID-19, o II Seminário Inter-Redes aconteceu
virtualmente entre os dias 28 de abril e 22 de maio de 2020, em formato de webinar,
adaptável à necessidade de isolamento social. A 2ª edição do evento trouxe uma proposta
distinta da edição anterior e priorizou a discussão dos resultados apresentados pelos Times
de Pesquisa-Ação formados durante o I Seminário Inter-Redes (abril de 2019, Brasília).
Dentre os objetivos da 2ª edição do evento, foram colhidas agora colher ideias para
alimentar a elaboração do II Plano de Ação Inter-Redes que teve o objetivo de orientar o
segundo ciclo de pesquisa-ação de cada time. A partir do II Plano de Ação, foi
desenvolvido o II Volume HOB: Educomunicando em Redes. 

Educomunicando em Redes

O Seminário Inter-Redes do Programa Horizonte Oceânico Brasileiro virou “Fala, HOB!”
nesta terceira edição, e foi realizado no dia 08 de dezembro de 2020, ao vivo no canal do
Youtube do PainelMar. Nesta nova proposta, organizamos um evento mais dinâmico e com
uma programação que pode ser acessada dependendo dos temas que te interessam. Cada
um dos Times de Pesquisa-Ação teve 10 minutos para divulgar o que esteve produzindo
para o II Volume Horizonte Oceânico Brasileiro. Logo após as apresentações, tivemos um
momento para debate e validação dos produtos e os participantes receberão certificado.
As instruções para participação no debate foram disponibilizadas no dia do evento, na
legenda da transmissão no Youtube.

Fala, HOB!

https://painelmar.com.br/wp-content/uploads/2021/01/Final_II-Plano-de-A%C3%A7%C3%A3o-Inter-Redes-1_compressed-1.pdf
https://painelmar.com.br/wp-content/uploads/2020/01/IIVolume_HOB-1.pdf
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No dia 7 de outubro de 2021, aconteceu o II “Fala, HOB!”, que foi o IV Seminário Inter-
Redes, que aconteceu no VI Semestre do Programa HOB, ao invés de acontecer no V
semestre. O IV Seminário Inter-Redes foi um evento fechado apenas para os membros dos
Times de Pesquisa-Ação, para finalizar o III Plano de Ação Inter-Redes. Após mais de um
ano de pandemia e reuniões virtuais, o Time Executivo sentiu que os membros dos times de
Pesquisa-Ação estavam precisando de um momento de interação e conexão entre os
membros, que fosse de uma forma leve e tranquila, já que muitas pessoas estavam
dispersas e sentindo falta de reuniões e encontros presenciais. O IV Seminário Inter-Redes
teve como objetivo principal um alinhamento e (re)conexão entre os Times e os membros
participantes. A partir do III Plano de Ação, o III Volume HOB está sendo desenvolvido. 

Os horizontes de impacto 2030 da
Cultura Oceânica brasileira, gerados

pela ação educomunicativa inter-redes
experimentadas por meio do Programa

HOB e das redes parceiras
 

Com o objetivo de colocar em prática ações de advocacy voltadas aos temas dos Times de
Pesquisa-Ação do Programa HOB, foi organizado o evento “O HOB vai a Brasília”, onde o
Time Executivo preparou a agenda da semana de incidência em Brasília, e o Comitê
preparou um plano de advocacy. O Comitê foi formado por membros dos times de
pesquisa-ação, que foram escolhidos para representar seus times na ida a Brasília. Esses
membros se prepararam participando do curso de Advocacy, de reuniões com o comitê
formado e da criação do Plano de Ação para o período da viagem.

Pré Produção do Evento 
"O HOB vai a Brasília"

https://drive.google.com/file/d/157O_IWWwCTRLulAvrRubOhR4fWlGuTu5/view
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Entre os dias 4 e 8 de abril, os membros dos Times de Pesquisa-Ação do Programa
Horizonte Oceânico Brasileiro (HOB) levaram suas demandas para Brasília, juntamente com
o Time Executivo do PainelMar. O evento contou com 17 pessoas de todo o Brasil. Além de
visitas a parlamentares de ambas as casas do Congresso Nacional, foram discutidas pautas
relacionadas à proteção da zona costeira brasileira, do espaço marinho e de suas
comunidades tradicionais em diversos órgãos do Poder Executivo, tais como a Marinha do
Brasil (Secirm), o Ministério da Agricultura (Secretaria de Aquicultura e Pesca) e o Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio. Um dos pontos altos da
semana foi a cerimônia de encerramento do Projeto Pesca & Conflitos, em que foram
lançados produtos elaborados sob o protagonismo de jovens lideranças com o intuito de
estimular a transformação de injustiças socioambientais no litoral do Nordeste brasileiro. Os
participantes ainda foram à edição 2022 do Acampamento Terra Livre, que reuniu mais de
200 povos indígenas na defesa de seus direitos e espaços de participação. O “HOB vai à
Brasília” faz parte da preparação para o V Seminário Inter-Redes, que ocorrerá no VII
semestre. 

O HOB vai a Brasília: Ação de
Advocacy em abril de 2022

BRASÍLIABRASÍLIA



 Manhã Tarde

Terça 05/04 MCTI e SECIRM Câmara e Senado

Quarta 06/04 MMA e SAP ATL

Quinta 07/04
Cerimonial Pesca

e Conflitos

Fechamento -

colheita das

sementes para o

Futuro Inter-Redes

Sexta 08/04 IBAMA -

AGENDA DA SEMANA
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A segunda-feira foi o dia de chegada do Comitê em Brasília, e de alinhamento do grupo
para a agenda de incidência que aconteceria durante a semana. Foi um momento muito
importante para o Time Executivo se conhecer pessoalmente e antigos membros se
reencontrarem.

Segunda-feira - (04/04)  



Na terça-feira (05), a primeira reunião foi com o Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações (MCTI), onde conversamos com a Karen, especialista em políticas públicas do
ministério. Começamos com a apresentação da Karen, seguido pelas apresentações de
quem estava presente na reunião. Um dos objetivos da reunião era entender como o
PainelMar pode se aproximar da década da ciência oceânica e dos GAMs. As principais
pautas da conversa foram Cultura Oceânica, Educomunicação e Lixo no Mar, Ciência
cidadã. Também foi conversado sobre Derrame de petróleo e como o MCTI está
trabalhando para detectar manchas, avaliar impactos nas comunidades, e trabalhando
com biotecnologia para degradar o óleo. Na Ciência Antártica o MCTI tem 21 pesquisas, e
está sendo preparado o novo plano decenal e precisam de parcerias que atuem em
educomunicação, para isso buscam projetos para formar professores e já foi produzido três
materiais no formato de jogos educativos para ser divulgado nas escolas, o PainelMar
poderia participar do Plano Decenal do PROANTAR. Em 2023 será lançado um edital de
chamada pública de 30 mi para os próximos 2023 a 2026. Sobre Hidrogênio Verde, O
MCTI não sabe os impactos que a energia eólica gera na base, e que isso poderia ser uma
abertura para projetos socioambientais e justiça socioambiental. Encaminhamento: A
questão das usinas eólicas offshore, que poderia ser tratado em outro local do MCTI. O
PainelMar poderia buscar isso e direcionar. Também foram abordados por parte dos
membros presentes a criação de um Centro de Tecnologia de Energias Renováveis no
Semiárido, esse buscará a otimização da energia eólica offshore abrindo portas para a
produção de hidrogênio verde como divulga o Site do Governo Federal. Dessa forma, foram
solicitadas mais informações sobre os investimentos, impactos socioambientais e
alternativas mitigadoras. 

Terça-feira - (05/04)  

05/04 – Reunião MCTI
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Enquanto uma parte do Comitê estava reunida no MCTI, outra parte do Comitê visitou a
SECIRM (Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar), onde
conversaram com o Capitão Carlos Leite e Comandante Ana Costalunga. Iniciamos a
conversa apresentando o PainelMar e o HOB. As primeiras pautas foram: GI-GERCO
(Grupo de Integração de Gerenciamento Costeiro) e PAF (Plano de Ação Federal), onde foi
informado que a CIRM não tem domínio do GI-GERCO, a CIRM que quem trata sobre isso é
o MMA. Nos informaram que a CIRM é apenas um secretariado, união dos ministérios, e que
se o GI-GERCO não está acontecendo, é porque dentro do MMA não anda. Eles
defenderam que estão para o interesse do Estado, e que também querem saber sobre o
andamento do GI-GERCO. E em relação ao PAF-ZC foi a mesma conversa. Outra pauta foi
o PEM (Planejamento Espacial Marinho), hoje existe uma iniciativa do Projeto Piloto no Sul
do Brasil com recurso do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social),
e a CIRM se mostrou muito animada para o projeto, mas questionamos como se dará a
participação da sociedade civil (que antes era no GI-GERCO). Foi questionado como os
grupos de trabalho vão se comportar quanto a isso, e disseram que a sociedade civil está
contemplada, houveram chamadas, e que isso serve para compor a demanda. Mas tem
demanda também da sociedade científica. Trouxemos a questão do PEM no Ceará, que é
uma iniciativa bem acadêmica, e a CIRM não fazia ideia disso. A Zona Costeira foi dividida
em 4 setores para a implementação do PEM, e terá início pelo Sul. Sobre a Política
Marítima Nacional, isso é assunto do Estado da Armada (UEMA), mas sempre defendendo
que são processos muito participativos. Nós questionamos sobre a participação dos
movimentos sociais. Nós questionamos como isso funcionaria, porque são vários estados
que não tem ZEEC, Plano de gerenciamento costeiro, como o PEM irá funcionar. A questão
do PIB do Mar é uma grande preocupação porque os povos pesqueiros já são bem
invisibilizados, e nessa questão, eles serão mais apagados, porque têm-se dados sobre a
pesca industrial e aquicultura, mas há defasagem de conhecimento para pesca artesanal.
A visita do PainelMar foi importante para mostrar e lembrar que existimos e estamos
vigilantes. 

Terça-feira - (05/04)  

05/04 - SECIRM
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Na parte da tarde, visitamos o senado e o congresso. Visitamos o gabinete da Senadora
Eliziane Gama, do Senador Fabiano Contarato, Senador Randolfe Rodrigues, Deputado
federal Nilto Tatto, Deputado federal Rodrigo Agostinho, Deputado federal Alessandro
Molon coordenador da Frente parlamentar Ambientalista e do GT-MAr. Além disso,
visitamos a liderança do PT, representada pelo Deputado federal Reginaldo Lopes, e a
liderança do PSOL, onde conversamos com a assessora Leticia.

Nesses encontros, conversamos com os deputados, senadores e lideranças de forma a
apresentar o PainelMar, o programa HOB e o que os times de Pesquisa-Ação vêm
realizando, e apresentando as principais PECs e PLs que estão em discussão sobre a Zona
Costeira e Marinha.

Terça-feira - (05/04)  

05/04 - Visita ao Senado e Congresso
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Enquanto isso, Alanna e Mateus, membros do Comitê, encontraram com Aroerê e visitaram
o gabinete da Deputada Federal Luizianne Lins, a Sede do Partido dos Trabalhadores, o
gabinete do Deputado Federal José Guimarães, e gabinete do Deputado Federal Robério
Monteiro, ambos representantes do Ceará. 

Nos gabinetes foram realizadas reuniões com assessores e deputados onde foram
colocadas em pauta a preocupação da sociedade civil e povos e comunidades tradicionais
a respeito dos impactos de energia eólica offshore. Também foram discutidos os impactos
socioambientais da mineração de urânio em Santa Quitéria e Itataía no Ceará e as
alterações socioambientais e potenciais conflitos com comunidades indígenas. Além disso,
foi levado a preocupação quanto ao Decreto Presidencial de Nº 10.946 que dita as
diretrizes da energia eólica offshore no Brasil.

A Deputada Luizianne, demonstrou preocupação com a pauta. Relatava falta de
conhecimento da temática e os potenciais conflitos socioambientais. Encaminhamento:

Marcou Reunião no dia 7 de abril para criação de documentos solicitando informações aos
órgãos públicos.

O Deputado Guimarães colocou-se à disposição para auxiliar no intermédio para solicitar
uma audiência pública com a atual governadora do Ceará. Encaminhamentos:

Publicação nas redes sociais do Deputado Federal da preocupação e iniciativa da
sociedade civil para acesso a informações sobre os dois projetos de energia.

O Deputado Robério relatou o desconhecimento sobre os possíveis impactos
socioambientais das duas obras de infraestrutura de energia, e mencionou preocupação
com frotas pesqueiras da cidade de origem. Encaminhamento: Postagem na rede social
do Deputado sobre a visibilidade de impactos socioambientais negativos e a preocupação
da sociedade civil quanto às obras de infraestrutura de energia.

Terça-feira - (05/04)  

05/04 - Visita ao Senado e Congresso
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Quarta-feira - (06/04)  

Na quarta-feira, começamos o dia com uma reunião na SAP, Secretaria de Aquicultura e
Pesca, onde participaram Carolina do DPOP, Elielma, Mariana, Danielle Blanc assessora do
Gabinete SAP, Valdimeire - coord.Norte e nordeste, Sandra - coord. pesca marinha sudeste
sul, Natali, Jairo Gund. Foi uma reunião muito importante, enquanto primeira reunião e
aproximação do HOB com a SAP. Fomos muito bem recebidos e foi oportuno. As portas
estão abertas para retornarmos quando quisermos. Tiveram várias pessoas, uma equipe
formada por mulheres, pessoas que a gente conhece. O Secretário não estava presente,
chegou atrasado e logo saiu. Apresentamos o trabalho do time Pesca. Foi feito uma
apresentação sobre o que cada departamento estava fazendo, as questões de
ordenamento. Fala sobre a RGP, sobre a dificuldade dos pescadores em lidar com a
tecnologia. Conversamos sobre os territórios pesqueiros, valorizando a pauta da defesa dos
territórios pesqueiros. Perguntamos o que era o GT Pesca e eles falaram que é uma ação
para trabalhar a questão da pesca ilegal, não regulamentada e não reportada, a SAP é
responsável por coordenar esse GT. Também conversamos sobre seguro defeso e
problemas com o cadastramento. A gente também debateu a questão dos comitês de
gestão pesqueira e eles disseram que não receberam as inscrições que esperavam. Existe
uma demanda dessas pessoas de comunidades, de movimentos que utilizem as tecnologias
do homem branco, que estão fora da realidade. Chegou na gente a burocracia que era e
por isso não eram feitos os cadastros. Comentamos que era importante que a Secretaria,
vendo que existem entidades que poderiam fazer essa ponte, como a CONFREM, seria
importante entrar em contato para que elas pudessem ajudar. Foi uma reunião
interessante, a equipe técnica está interessada em participar, menos o Secretário. A gente
não conseguiu encerrar a reunião a tempo, passamos até meia hora do previsto. Elas se
dispuseram a ir para outra sala encerrar. A equipe inteira ficou nervosa para entregar a
sala, na hora de sair deu uma dispersada mas conseguimos segurar alguns servidores.

06/04 - SAP



Também na manhã de quarta-feira, nos reunimos no MMA, para falar do PPPZCM, com a
diretoria de áreas protegidas, estavam presentes Helena, Valdir, Bethânia e a uma
representante do ICMBio. A conversa começou com apresentação do PainelMar e HOB,
além de apresentarmos os Times de Pesquisa-Ação. Depois a Bethânia apresentou o
panorama geral do PPPZCM, e percebemos muitas semelhanças entre o trabalho deles e o
do PainelMar. Apresentaram a plataforma do Monitora EA, que é a partir dessa forma que
o PPPZCM está sendo colocado em prática. O objetivo é compilar os atores no Brasil, para
que as pessoas possam ter esse contato, essa mediação entre redes. Conseguimos
conversar sobre Educomunicação, falar do mapeamento que estamos fazendo e que na
realização do mapeamento encontramos ações de EA, e como poderíamos passar pra eles,
e eles pra gente. Ofereceram que a plataforma poderia servir para o time de educom para
ajudar a fazer esse mapeamento, que a gente pudesse sugerir indicadores e utilizar a
plataforma como um meio para o Painel também. Foi a sugestão que a própria Bethânia
achou pertinente. Perguntamos sobre a década, e eles falaram que não estavam sabendo
de nada profundo, e sugerimos de ter mais sinergia. 

Encaminhamentos: Fortalecimento da conexão e juntar a plataforma do Monitora EA com
o monitoramento realizado pelo Time Educom. Vai ter um seminário de finalização com os
facilitadores da plataforma Monitora EA em junho em Brasília. A ideia era propor uma
conversa com eles. Foi falado sobre o jogo que eles poderiam utilizar. Outro
encaminhamento seria a Adayse como facilitadora divulgar a plataforma Monitora EA. Uma
sugestão é que o PainelMar poderia ajudar a mediar uma interface entre a década dos
Oceano (MCTI) e o PPPZCM, porque às vezes eles nao tem essa interlocução entre
ministérios e já que estamos fazendo isso, poderemos auxiliá-los
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Quarta-feira - (06/04)  

06/04 - PPPZCM



Enquanto um grupo estava reunido para conversa com a SAP, outro para conversar sobre o
PPPZCM, um terceiro grupo estava em reunião com a DIBIO, uma das diretorias do ICMBio,
com Marcos Aurélio Venancio. Começamos com a apresentação do PainelMar e do
Programa HOB, seguido da apresentação do Marcos, que apresentou as diretorias,
descreveu os centros de pesquisa, quantas unidades de conservação (UCs) existem e como
funciona a gestão por parte do ICMBio, bem como a fiscalização, monitoramento e
licenciamento dentro das UCs. Conversamos sobre os impactos dos empreendimentos de
energia eólica offshore, e como o ICMBio vem lidando com isso. Também conversamos
sobre a automatização do processo de licenciamento ambiental, que está mais rápido.
Marcos se mostrou disponível para ofertar capacitação para as ONGs que fazem
monitoramento de tartarugas como o Instituto Verdeluz e a Tartarugas do Delta, além de
sugerir um banco de dados compartilhado, que facilitaria para o ICMBio e para as ONGs.
Também conversamos sobre a demanda de processos que o ICMBio recebe, e a
capacidade das equipes. Marcos sugeriu que uma possível política pública seria aumentar
o número de pessoas para IBAMA/ICMBio. Também debatemos sobre o “Adote um Parque”,
que é uma estratégia utilizada para a estruturação de uma UC, e falamos sobre o PAM
Manguezal. 

Encaminhamentos: Pensar como o PainelMar pode firmar termo de cooperação técnica
com o ICMBio, para ter uma parceria. um instrumento, acessar dados, Dessa forma, a gente
poderia ter acesso ao banco de dados dele (que não é público), e poderia ser capitaneado
pelo painel, incluindo todas as redes, para fortalecer.
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Quarta-feira - (06/04)  

06/04 - ICMBio



Na parte da tarde de quarta-feira, alguns membros se direcionaram ao ATL (Acampamento
Terra Livre), enquanto outros se reuniram para preparar o lançamento do Projeto
Pesca&Conflitos e o fechamento da semana.

15

Quarta-feira - (06/04)  

06/04 - ATL



Quinta-feira - (07/04)  
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Na quinta-feira de manhã, aconteceu o lançamento dos materiais e o cerimonial de
encerramento do Projeto Pesca&Conflitos. Na ocasião participaram a equipe executora do
projeto, lideranças da pesca artesanal e indígenas que colaboraram com o projeto. Para o
cerimonial foram convidadas autoridades atuantes no DF, lideranças de movimentos sociais
da pesca artesanal, representantes do MPF e poder legislativo. O evento foi realizado de
forma presencial com transmissão ao vivo. 

06/04 - Cerimonial Pesca  Conflitos&



Quinta-feira - (07/04)  
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Na parte da tarde, a Secretaria Executiva se reuniu com o Projeto Fundo Casa, após esse
momento, o comitê se reuniu numa sala fornecida pela OCEANA, para realizar o
fechamento da semana e planejar o V seminário inter-redes e sustentabilidade do Painel
Mar e do Programa HOB. Neste momento, participaram Leticia Canton da OCEANA, Jaina
Bumbeer da Fundação Grupo Boticário, e Henrique Kefalas, do Instituto Linha D’água.
Fizemos um relato de onde viemos, relembrando a história do PainelMar e do Programa
HOB, e para onde vamos, onde conversamos sobre a finalização do Programa e
continuidade das atividades. Os membros do Comitê fizeram um relato sobre como foi a
semana em Brasília, e o que acharam da experiência.

Houveram vários relatos positivos, sobre estarmos saindo da teoria e estar aplicando na
prática as ações de advocacy, sobre termos fomentado o protagonismo jovem dos
membros, além de ter sido comentado sobre a importância do curso de advocacy. Foi
mencionado sobre a importância de trazer as pautas daqueles que não tem oportunidade
de trazer para Brasília, não falar pelos outros, mas ampliar as pautas daqueles que não tem
a oportunidade de estar presentes.

Outras ponderações positivas foram as diversas questões que surgiram durante a semana.
O processo vem sendo construído a bastante tempo por várias pessoas, e a ida a Brasília
com o coletivo e representando suas redes e times, foi perceptível o amadurecimento do
coletivo e indivíduo.
Um ponto a ser considerado é o respeito às lideranças. Em todos os momentos nós
elegemos lideranças para falar em nome do grupo, colocando as pautas. Essa liderança foi
escolhida pelo Comitê, em acordo com o coletivo. Algumas lideranças se sentiram meio
deixadas de lado em alguns momentos. É importante ter respeito ao que foi construído em
todo o processo.
Uma outra ressalva importante é que todos estão aqui abrindo caminhos em Brasília. É bem
importante a gente lembrar disso. Reconhecer nossos erros, nossos acertos e não deixar o
nosso conhecimento morrer aqui. Temos que começar a pensar grande. Todo o time tem
muita capacidade para isso. Assim como formar um “mailing Brasília” com os cartões e
contatos que recebemos.

Além de todas as considerações, tivemos um momento do Café Com(partilha), onde
tínhamos três temas principais para debater sendo: Sustentabilidade da Plataforma Inter-
Redes, Produção do V Seminário Inter-Redes e Estruturação de Programa de Formação
Ativismo & Educomunicação Inter-Redes.

Para cada um dos três temas, as equipes tinham que responder quais os principais
objetivos, produtos, processos e insumos para a realização da atividade proposta. O
resultado dos cartazes está nas páginas  19, 20 e 21.

06/04 -   Fechamento da semana e futuro do
programa HOB
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Oficina de Futuro Inter-Redes



Objetivos específicos (quais objetivos e
resultados se pretende alcançar?)

 
 

Insumos (Quais os investimentos são
necessários para viabilizar a realização das
ações/processos? Compromisso, expertise,

financiamento, etc)
 
 

Produtos (Que tipo de
informações/articulações são necessárias

para alcançar os objetivos?)
 

Processos (Qual a sequência de
ações/metodologias/procedimentos

necessários para se atingir os objetivos?)
 
 

Sustentabilidade da

Plataforma Inter-Redes:
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Mapeamento de potenciais apoiadores
Identificar possíveis parcerias para a sinergia
Mapeamento de organizações na área de Advocacy
Ampliar a formação política dos membros (oratória,
diplomacia, matriz SWOT)
Atrair mais membros para a plataforma, através do
G17 (GERCO)
Ampliar a interdisciplinaridade da plataforma 
Capacitação em comunicação 

Discutir a sustentabilidade da plataforma com a
membresia
Garantir a manutenção da plataforma
Manter os princípios/essência

Capacitação da Juventude
Mensuração dos processos/mobilização da
sociedade civil
Articulação política (em todos os níveis)/Integração
de pautas
“Sair da bolha”/ampliar a base de conhecimento
Criar uma estratégia de financiamento/portfólio de
parcerias/incubação de projetos
Conectar redes
Crowdfunding

Criar sinergia entre as redes -> criar oportunidades
para a sinergia
Ampliar as redes (e fortalecer)
Facilitar intercâmbios
Desenvolver e promover o protagonismo da juventude
nas bases
Difundir informação sobre as políticas públicas/maior
transparência nas políticas públicas
Maior responsabilização das autoridades sobre as
políticas de estado
Trabalhar a cidadania oceânica/ambiental
Maior aplicação de educomunicação na juventude e
políticas
Política mais inclusiva/Democrática
Promover a conexão das redes
Garantir um novo ciclo de desenvolvimento da
plataforma
Internacionalizar a plataforma
Renovar o HOB



Objetivos específicos (quais objetivos e
resultados se pretende alcançar?)

 
 

Insumos (Quais os investimentos são
necessários para viabilizar a realização das
ações/processos? Compromisso, expertise,

financiamento, etc)
 
 

Produtos (Que tipo de
informações/articulações são necessárias

para alcançar os objetivos?)
 

Processos (Qual a sequência de
ações/metodologias/procedimentos

necessários para se atingir os objetivos?)
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Um momento falando sobre o futuro do HOB (oficina)
Lideranças da semana serem responsáveis por dar
andamento/cumprir as atividades/encaminhamentos
Momento de apresentação dos frutos gerados nesta
semana
Release/kit imprensa
Definir o que fazemos, como fazemos, com quem
fazemos -> LIÇÕES APRENDIDAS (Relatório de
avaliação)
Carta/manifesto de compromisso

Checklist do evento (logística, recursos financeiros,
humanos, materiais, cronograma)
Critérios de participação
Grande esforço para reforçar a participação dos
membros dos times
Fortalecer a estratégia de comunicação
Coletar estratégia de comunicação das redes
parceiras pedindo reforço na divulgação
Organizar o seminário (logística, participantes,
metodologia)
Avaliar de forma pragmática, se vale a pena executar
uma agenda de advocacy

Comprometimento de todos com prazos
Diferentes modalidades de co-financiamento
Buscar novas parcerias e agentes financiadores
Relatório do “HOB vai a Bsb” pronto e mastigado
Repasse para os membros dos times sobre a semana
Assessoria de imprensa
Maior envolvimento da comunicação das redes
individuais
Recursos humanos especializados para facilitação
das dinâmicas e metodologia utilizadas no seminário

Identificar o que acontece com os times depois da
finalização do HOB
encaminhar as demandas dessa semana (HOB em Bsb)
Reforçar os contatos feitos e ampliar as conexões
Aumentar o número de membros dos times.
Reavaliação do financiamento dos times. Reavaliar
metodologia dos times. Identificar diferentes
habilidades dos membros dos times e funções. Revisar
contatos do grupo do WhatsApp
Deixar mais claro os objetivos do HOB e PainelMar
Fazer oficina com MMA e MCTI sobre a Década do
Oceano
Validar as sementes do Laboratório de Futuro
Buscar maior valorização das redes e seus parceiros
Buscar valorização do protagonismo jovem e feminino
Produzir o V Seminário como um seminário de
avaliação
Apresentação de resultados, produtos, redes
envolvidas
Visibilizar pautas em risco no período de fim de
governo

Produção V Seminário

Inter-Redes:



Objetivos específicos (quais objetivos e
resultados se pretende alcançar?)

 
 

Insumos (Quais os investimentos são
necessários para viabilizar a realização das
ações/processos? Compromisso, expertise,

financiamento, etc)
 
 

Produtos (Que tipo de
informações/articulações são necessárias

para alcançar os objetivos?)
 

Processos (Qual a sequência de
ações/metodologias/procedimentos

necessários para se atingir os objetivos?)
 
 

21

Lista de membros e envolvidos com o PainelMar
Portfólio de Projetos
Curso: aumentar os conteúdos, agregar mais
Definir causas em comum
Geração de um protocolo de identificação de
demandas e de ação para resolução dessas pautas
Mapa de atores envolvidos com as pautas
Mapa de atores em Brasília e contatos
Mecanismo de mentoria/tutoria
Mapeamento de cursos/programas relacionados à
Zona Costeira

Elencar prioridades de ação
Aumentar conteúdos e agregar mais
Definir metodologia para identificação de membros
Definir metodologia para identificação de demandas
dentro das redes e metodologia de ação com
relação às demandas
Identificar demandas juntos às redes parceiras
(academia, redes, comunidades)
Aproximação do PPPZCM/criar sinergias e com a
Década

Colheita com as redes do PainelMar
Promover mais diálogos por meio da participação dos
membros que estao em Brasília nos eventos de cunho
político
Monitoria para o curso
Financiamento para equipe
Desenvolver modalidades de cofinanciamento 
Bolsas (Critérios pré definidos favorecendo
comunidades tradicionais)
Patrocínios
Auto-custeio
Crowdfunding
Parcerias com graduação e pós
Convênios internacionais e nacionais
Desenvolver modalidades de capacitação

Conseguir determinar o que é o HOB/PainelMar:
especificar, detalhar
Definir: conteúdo programático, público-alvo, tempo
de duração de um processo formativo para incidência
em políticas públicas
Consolidar a estratégia de ativismo do PainelMar
Vivência em brasília: como, quem, quando e porquê
Desenvolver políticas públicas em todos os
níveis/identificando lacunas
Alavancar a cidadania socioambiental
Desenvolver a educomunicação inter-redes no escopo
da cultura oceânica 
Buscar continuidade nos processos e regularidade na
oferta de atividades em Brasília
Desenvolver competências para mediar e conectar
atores
Inclusão digital como política pública
Expandir capacidade de oferta de vagas para cursos
relacionados à pesca e temas da Zona Costeira e
Marinha

Estruturação de Programa de
Formação Ativismo &

Educomunicação Inter-Redes:



o V Seminário Inter-Redes, que será o último seminário do Programa HOB (2019-2022),
previsto para acontecer me Brasília em meados de novembro de 2022;

a estruturação de uma proposta de plano de ação para que continuemos o processo
de formação das redes costeiras e marinhas nas temáticas de educomunicação
socioambiental, advocacy e ativismo com o foco no território de Brasília - DF;

e a sustentabilidade do ecossistema educomunicativo inter-redes, vislumbrando o
funcionamento do ecossistema, sua operacionalização e orquestração das redes
costeiras e marinhas para a incidência em políticas públicas para a zona costeira e
marinha.

Os resultados obtidos na Oficina de Futuro Inter-Redes darão uma base para as discussões
futuras com os demais integrantes do Programa HOB. Considerando que o Programa HOB
tem seu encerramento previsto em 2022. Vamos, em conjunto, finalizar um plano de ação
com perspectivas futuras sobre:

A continuação deste debate e desta construção coletiva ocorrerá em ambiente virtual
durante o 2º semestre de 2022.
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Fechamento



Na sexta-feira, Alanna visitou Eduardo Wagner, coordenador dos processos de
licenciamento ambiental das obras de infraestrutura de energias renováveis e de obras
para a extração de mineração, para conversar sobre projetos de energia eólica offshore e
mineração de urânio no Ceará. A coordenadoria informou que os processos citados, já
haviam sido arquivados por incompatibilidades com as diretrizes dos analistas ambientais
do IBAMA. 
Sobre o projeto de mineração de urânio e fosfato em Santa Quitéria, Eduardo informou
que um novo projeto foi apresentado e que a nova versão do projeto não utilizaria grandes
quantidades de água, mas que seria utilizado carvão obtido a partir da madeira de
supressão vegetal no novo projeto. O termo de referência já foi emitido, e o Estudo de
Impacto Ambiental já foi realizado, mas o IBAMA ainda não avaliou se todas as informações
enviadas eram suficientes. O IBAMA explicou que após o recebimento do EIA haveria um
período para solicitação de audiência pública, que normalmente as audiências são
realizadas no início da análise do EIA. IBAMA informou que os documentos para acesso às
informações estão no Sistema SEI. Também foi informado que Organizações como INCRA,
IPHAN, FUNAI, PALMARES são consultados sobre a presença de territórios sobre suas
responsabilidades nas áreas locacionais dos empreendimentos. A comissão do IBAMA
também relatou de uma portaria 060 que dita que terras indígenas em um raio de 10km de
empreendimentos devem ser consultadas as diretrizes da FUNAI. Aroerê relata a
preocupação que a aldeia mais perto apresentada no estudo seria dos Pitaguary na região
metropolitana de Fortaleza, mas que na verdade a aldeia mais próxima estaria a 12 km em
Santa Quitéria no Ceará. O Ibama relata que as terras indígenas estão fora do raio de
abrangência do raio de 10 km de distância que obriga a consulta à FUNAI no estudo de
impacto ambiental no caso de Santa Quitéria. A chefia do órgão também comunicou que
haverá um segundo licenciamento ambiental referente à comissão nacional de energia
nuclear que avalia o raio das emissões, aumento de emissões e impactos na saúde pública.
Agência nacional de energia atômica lança as diretrizes que devem ser seguidas pelos
órgãos licenciadores. O IBAMA também é responsável pela análise de risco e plano de
emergência de acidentes, assim serão gerenciadas os acidentes com materiais radioativos
no licenciamento ambiental. O IBAMA reconhece que possam surgir novos impactos
socioambientais, gravidade e em novos raios de incidência durante a construção e
operação de empreendimentos. O IBAMA também relatou que a consulta livre, prévia e
informada poderá não ser aplicada no caso da mineração de urânio pelas terras indígenas
estarem fora do raio de 10Km do empreendimento. 

Sexta-feira - (08/04)  

08/04 - IBAMA
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Sobre a energia eólica offshore o IBAMA relatou que o empreendimento da Bi Energia no
Município de Caucaia já havia sido negada o prosseguimento da obra 2 vezes que que a
empresa estava na 3 e última chance para adequação dos estudos de Impacto Ambiental.
IBAMA relata preocupação com as reuniões públicas feitas pela QAIR energia e disse que
houve uma análise da reunião pela equipe técnica e que o IBAMA não está de acordo com
a comunicação da empresa com a comunidade. O Coordenador do processo de
licenciamento relatou que o órgão federal criou uma metodologia de adequação dos
empreendimentos para exercerem a comunicação com povos e comunidades tradicionais.
Também foi relatado que o IBAMA enxergou que a empresa não tratou o público presente
na reunião pública que a Qair energia se dirigiu de forma desrespeitosa e com desprezo
aos pescadores. O IBAMA disse que concedeu licença para estudo de impacto ambiental
para o empreendimento da bi energia em Caucaia e outro projeto no Rio de Janeiro. Da
mesma forma, cita que a Qair energia abriu processo para a caracterização do projeto e
no mesmo dia apresentou o estudo de impacto ambiental que foi analisado pulando as
etapas de licenciamento sugeridas pelo órgão. A Qair apresentou o estudo do
empreendimento Dragão do Mar que não estava de acordo com os pontos que devem
conter segundo o termo de referência. Também foi abordado que o Brasil consome cerca
de 150 e 160 gigas de energia elétrica do potencial que é gerado com todas as matrizes
que é de 180. Assim, informa que há 45 processos de energia eólica offshore abertos no
IBAMA e que os projetos somam mais de 106 gigas de produção de energia eólica offshore
e que o Brasil não apresenta linha de escoamento dessa produção. Relata ainda que
segundo o relatório da ENEL e da Agência Nacional de Energia que nem até 2050 o Brasil
irá precisar de mais 100 gigas de energia. O Ibama relata maior sensibilidade de empresas
dinamarquesas quanto a impactos socioambientais. A Cessão de Uso será realizada pela
SPU para o MME, Ministério do Turismo que deverá consultar a secretaria de pesca para
obter a cessão de uso e que nessa cláusula a empresa proponente tem que apresentar
capital para a execução e operação dos empreendimentos. O IBAMA relata a
preocupação com a sobreposição de parques eólicos e que para a análise do estudo de
impacto deverá ser priorizado as condições definidas pela cessão de uso. Dessa forma, o
IBAMA afirmou que só irá avaliar o licenciamento ambiental com a garantia de viabilidade
de financiamento dos empreendimentos. O órgão também falou sobre o alto custo do
estudo de impacto ambiental no mar, que pode chegar a 10 milhões de reais, também foi
afirmado que empresas de energia de combustível fóssil estão migrando para as
alternativas de energias offshore. Sobre o hidrogênio verde, o IBAMA falou que para a
produção de hidrogênio verde é por meio da eletrólise de água e sais minerais que serão
convertidos em amônia para o transporte do material para que seja feito o processo inverso
no destino final. Que a amônia produzida também pode favorecer o agronegócio nacional
e internacional. 
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O Comitê do HOB vai a Brasília foi formado pela Secretaria Executiva do PainelMar, Time
Executivo, membros dos Times de Pesquisa-Ação e lideranças:

Adayse Bossolani da Guarda, Cursou graduação em Bacharel Interdisciplinar em
Ciências do Mar pela Universidade Federal de São Paulo. É Secretária Executiva do Painel
Brasileiro para o Futuro dos Oceanos (PainelMar). Colaboradora voluntária do Grupo de
Trabalho Ouvidoria do Mar; colaboradora voluntária da ONG Consciência Pela Cidadania
(Concidadania), Promotora Legal Popular formada pela União de Mulheres do Estado de
São Paulo. Tem experiência na área de políticas públicas para a gestão costeira, redes de
conhecimento, gestão costeira integrada e relações socioambientais. Está baseada em
Brasília.

Isabelle da Silveira, Oceanógrafa pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), mestranda
em Meio Ambiente e Desenvolvimento na UFPR e pós-graduanda em História
Contemporânea e Relações Internacionais na Pontifícia Universidade Católica do Paraná
(PUC-PR). Sócia Fundadora da Associação Oceano à Vista e integrante das redes
Ouvidoria do Mar e PainelMar. Compõe a Secretaria Executiva do PainelMar e saiu do
Espírito Santo rumo a Brasília.

Leopoldo Gerhardinger, responsável técnico do Programa HOB, cientista da área da
etnoecologia, etnoconservação marinha e governança do oceano. Está envolvido na
construção de redes de aprendizagem para ação, utilizando métodos inter- e
transdisciplinares e promovendo o engajamento voluntário para o aperfeiçoamento da
governabilidade e saúde dos oceanos. Viajou do Espírito Santo para Brasília.

Giovanna Santini Ruta Lopes, Oceanógrafa pela Universidade de São Paulo, realizando
pesquisa com gestão de praias no Laboratório de Manejo, Ecologia e Conservação marinha
(LabManejo-IOUSP). É colaboradora da Cátedra UNESCO para Sustentabilidade do
Oceano e do Programa de Políticas Públicas do IOUSP. Consultora do Programa HOB-
PainelMar e membra dos times de Pesca Sustentável e Justiça Socioambiental. Viajou de
São Paulo para Brasília.

Gabriela Teixeira Britto, Graduanda em Relações Internacionais pela Universidade de
Brasília (UnB), trabalha com incidência e articulação. Estagiária do PainelMar, atuando no
Grupo de Trabalho para Uso e Conservação Marinha (GT-Mar) e no Programa Horizonte
Oceânico Brasileiro. É ponto focal dos times de pesquisa-ação Política e Governança
Internacional Marinha e Mandato Coletivo do Programa HOB. Está baseada em Brasília.

Márcia Gabriella Martins, Graduanda de Licenciatura em Educomunicação (ECA/USP) e
técnica na área de Multimídia. Estagiária do PainelMar, atuando na área de
Educomunicação Socioambiental e Redes Internacionais de Aprendizagem no Programa
Horizonte Oceânico Brasileiro. Viajou de São Paulo para Brasília.

https://oceanoavista.com.br/
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Sabrina Lemos Valente, Graduanda em Oceanografia no Centro de Estudos do Mar da
Universidade Federal do Paraná. Estagiária do Programa Horizonte Oceânico Brasileiro,
atuando nos times de Planejamento Espacial Marinho, Estressores Ecossistêmicos, e time de
comunicação. Viajou do Paraná para Brasília.

Alanna Cristina Araujo Loiola Carneiro – Bióloga pela Universidade Federal do Ceará,
UFC. Fundadora do projeto Eco Icaraízinho, atua com frentes populares pela defesa do
território marinho e costeiro no Ceará. Atuou com monitoramento ambiental embarcado na
região dos Abrolhos e educação ambiental itinerante do sul da BA ao norte do ES.
Integrante da rede de mobilização Povos do Mar e estagiária no projeto Pesca e Conflitos
no programa HOB – PainelMar.

Alessandra Pfuetzenreuter é Integrante Voluntária do Laboratório de Gerenciamento
Costeiro Integrado - UFSC. Integrante Voluntária e Anfitriã do Time Política e Governança
Internacional Marinha do Programa Horizonte Oceânico Brasileiro. Integrante Voluntária da
Liga das Mulheres pelo Oceano. Secretária Executiva Voluntária do Fórum do Mar.
Integrante Voluntária do Colegiado Secretariado do Grupo de Apoio à Mobilização da
Década do Oceano região Sul. Diretora de Comunicação Voluntária da Agência Brasileira
de Gerenciamento Costeiro. Consultora do Instituto Ambiente em Rede. Viajou de Jaraguá
do Sul para Florianópolis, onde pegou o avião com destino à Brasília. 

Marcela Dálete de Moraes Santos Anfitriã do time Educomunicação Socioambiental –
Graduanda em Ciências Ambientais, na Universidade de Brasília, com ênfase em
Conservação e Uso da Biodiversidade. Realiza pesquisa com enfoque nas temáticas de
conflitos socioambientais em conjunto com o Núcleo de Estudos Amazônicos (NEAZ/UnB). 

Mariana Paul de Souza Mattos é oceanógrafa e gestora de projetos, é anfitriã do Time
Pesca Sustentável e membro do Time Mandato Coletivo do Programa HOB. Integrante do
grupo de pesquisa do Laboratório de Gestão Costeira Integrada da Universidade Federal
de Santa Catarina e das redes Ouvidoria do Mar e Coletivo Memórias do Mar. Viajou de
Florianópolis (SC) com destino à Brasília

Nadia Selene Zamboni é bióloga, mestre em Saúde Humana e Meio Ambiente,
especialista em Gestão Ambiental e doutora em Ecologia. Tem mais de dez anos de
experiência em estudos de ecossistemas costeiros e marinhos com ênfase em valoração e
quantificação de serviços ecossistêmicos. Atualmente está envolvida em diferentes projetos
de consultoria e integra a equipe “Fishing Ecology, Management and Economics” da UFRN.
É anfitriã do time Estressores Ecossistêmicos e Cenários Futuros do Programa HOB.  
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Patricia Zimermann é Educomunicadora. Diretora executiva da Genuí – Comunicação
Socioambiental. Forte experiência em gestão cultural e programas de responsabilidade
social. Doutoranda e Mestra em Ciências da Comunicação na Escola de Comunicação e
Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP), Especialista em Comunicação Empresarial
pela UNIVALI-SC com Formação para o Magistério Superior. Graduada em Gestão de
Eventos pelo Instituto de Ensino Superior de Joinville, e Técnica em História da Arte pela
Fundação Cultural de Joinville, Pesquisadora do Observatório de Comunicação,
Responsabilidade Social e Sustentabilidade – SustenCOM, vinculado ao Centro de Pesquisa
em Comunicação e Relações Públicas – CECORP da ECA_USP. Integra o Time de
Educomunicação Socioambiental do Painel Mar.

Tânia Maria Serra de Jesus Nolêto é Geógrafa, Bacharel em Direito, Mestre em
Desenvolvimento e Meio Ambiente, Auditora Fiscal Ambiental na Secretaria Estadual do
Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí e coordenadora do Gerenciamento Costeiro no
Estado, ponto focal do Ministério do Meio Ambiente, da Associação Brasileira das
Entidades de Meio Ambiente - ABEMA e da Agência Nacional de Águas - ANA e anfitriã do
time Planejamento Estratégico Marinho - PEM.

Fernanda Castelo Branco Araujo é bacharel e mestre pela Universidade Federal do
Ceará e doutora em Direito pela Universidade de Brasília e a Aix-Marseille Université.
Pesquisa direito ambiental desde 2009, tendo se dedicado, nos últimos sete anos,
especificamente a temas conectados a direito do mar, áreas protegidas e conflitos
socioambientais. Tem experiência com consultoria jurídica, além de elaboração e
acompanhamento de projetos de organizações da sociedade civil, atuando atualmente
como coordenadora de Ativismo do Instituto Verdeluz. No HOB, integra o time de Justiça
Socioambiental desde 2020, tendo se destacado do Rio de Janeiro para a semana de
advocacy em Brasília.
 
Mateus Tremembé é jovem liderança indígena do povo Tremembé da Barra do Mundaú,
Itapipoca, Ceará. Sou artista, artesão, educador popular, pesquisador da cultura alimentar
Tremembé, puxador do ritual sagrado Torém, agricultor familiar, produtor cultural da Festa
de Iemanjá, Festa do Murici e Batiputá e da Culminância do Alimento Ancestral,
coordenador de cultura do Ponto de Cultura Recanto dos Encantados, coordenador técnico
do Projeto Cultura de Alimentar a Aldeia na TI Tremembé e estudante de agronomia na
Universidade da Integração Internacional e da Lusofonia AfroBrasileira- UNILAB. 

Marly Lúcia da Silva Sousa, Coordenadora Nacional de Mulheres da CONFREM BRASIL,
ativista dos direitos humanos, feminista e ambientalista. ⠀



HOB em Brasília: 

Dia 1

HOB em Brasília: Dia 1 (05/04)

PainelMar

PainelMar

HOB em Brasília: Dia 2 (06/04)

HOB em Brasília: Dia 3 (07/04)

PainelMar

VLOGS "O HOB vai a Bsb"

HOB em Brasília: 

Dia 3

HOB em Brasília: 

Dia 2

Para acessar os vlogs e saber mais sobre o que rolou
em cada um dos dias, clique em cima dos vídeos.
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https://youtu.be/MkFDA4cqrik
https://youtu.be/GjiL8_8aAqs
https://www.youtube.com/watch?v=5DDiKzgfy4M


Para mais informações, clique e acesse o site do PainelMar

https://www.instagram.com/painel_mar/
https://www.facebook.com/painelmar
https://twitter.com/painel_mar
https://painelmar.com.br/

