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1. APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 
O presente relatório refere-se às oficinas setoriais realizadas entre os meses de Março e Abril 

de 2017 para a elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca 

(APABF), previstas na atividade 3 do Termo de Referência do Contratante, referente a mobilização 

social e realização de oficinas setoriais. 

Na sequência, serão apresentados os setores contemplados pelas oficinas no período deste 

relatório, a metodologia desenvolvida para realização das oficinas setoriais, bem como os resultados 

alcançados com cada oficina. 

De modo geral, esta etapa da elaboração do Plano de Manejo tem como objetivo sensibilizar 

e mobilizar os atores dos diferentes setores implicados no território da unidade e definir com a 

participação destes as zonas e normas de usos na APABF. 

A mobilização dos atores foi executada de acordo com as ações definidas no plano de 

mobilização, apresentado no Relatório de Atividades 2, em parceria com a equipe da APABF e da 

consultora de mobilização. 

Até o momento foram realizadas oficinas com os setores de Pesquisa, ONGs Ambientalistas, 

Pesca e Esportes, das quais 6 oficinas foram descritas no relatório anterior a este. 

Os seguintes arquivos fazem parte deste relatório: a) Lista de presença assinadas pelos 

participantes; b) Planilha do Excel com os resultados alcançados por setor. 
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2 METODOLOGIA E CRONOGRAMA DE TRABALHO 

 

 

As oficinas setoriais para a elaboração do Plano de Manejo da APABF têm como objetivos 

principais: a) Mobilizar e sensibilizar os atores para a gestão participativa da APABF e b) Identificar e 

propor zonas e normas de usos do espaço marítimo e terrestre na APABF. 

No plano de mobilização ficou definido que serão realizadas cerca de 23 oficinas setoriais 

com os seguintes setores: Pesca artesanal, Pesca industrial, Pesca amadora, Setor Público, 

Pesquisadores, ONGs ambientalistas, Esportes, Mineração, Agricultura, Infraestrutura, Indústria e 

Comércio, Turismo e Setor Imobiliário. 

A metodologia geral de trabalho segue a mesma utilizada na Primeira Oficina de 

Planejamento Participativo, a qual consiste da combinação de quatro instrumentos principais: o 

enfoque participativo (GTZ), o Metaplan (Metaplan GMBH), o Planejamento de projeto Orientado por 

Objetivos (ZOOP-GTZ) e o referencial teórico sobre gestão de territórios (HAESBAERT, 1997). 

O enfoque participativo possibilita desenvolver um processo de diálogo ativo, de forma a 

envolver todos os atores na problematização e elaboração de uma proposta adequada à realidade, 

baseada na participação integral, na negociação de conflitos e na proposição de consensos e acordos. 

Além disso, motiva o respeito a quaisquer diferenças que possam existir no grupo, tais como: 

conceitual, de experiência, de formação, de gênero, de idade, etc. 

O Metaplan é uma ferramenta que permite a sistematização e visualização das construções 

individuais e coletivas dos grupos envolvidos durante todo o processo. Enquanto que o ZOOP orienta 

e sistematiza a construção coletiva, baseada no cenário atual para a construção de um cenário futuro, 

pautada no acordo e no estabelecimento de objetivos comuns a serem perseguidos. 

O referencial teórico sobre gestão de territórios orienta a percepção dos mediadores do 

processo participativo para a existência de identidades e territorialidades relacionadas a questões 

sociais, culturais, econômicas, políticas e ambientais no território contemplado pela Área de Proteção 

Ambiental. Tais territorialidades desencadeiam processos de conflitos entre os diferentes grupos de 

atores na disputa e apropriação dos recursos do território. 

Para maior aproveitamento das informações geradas durante a realização das oficinas ficou 

estabelecido que, além da mediação feita pela consultora, o chefe da APA Cecil de Maya Barros e a 

consultora Sandra Severo atuariam como apoio na mediação, onde cada um exerceria uma função 

diferente. Mas principalmente, contribuindo no debate com os participantes, cuidando para que a 

moderadora pudesse registrar as informações de forma mais fiel possível ao que os participantes 

apresentavam. Além disso, ficou definido que se convidaria alguns técnicos da APA e do CONAPA 

para dar suporte de acordo com o setor, contribuindo principalmente em informações técnicas sobre 

legislação vigente. 

Tendo em vista os objetivos principais expostos acima foi estabelecido um roteiro padrão para 



 4 

orientar o trabalho durante as oficinas setoriais, o qual está sujeito a adequações de acordo com a 

dinâmica de cada grupo e setor mobilizado. Assim, as oficinas setoriais foram estruturadas a partir de 

três blocos temáticos principais. 

a) Apresentação sobre a APABF, o Plano de Manejo e a Oficinas.  

b) Abordagem e enriquecimento do Mapa situacional do setor a partir do mapa construído na OPP 

(Problemas, conflitos e potencialidades). 

c) Definição de zonas e normas de uso do espaço terrestre e marítimo da APABF, com base nos 

conflitos de uso dos recursos. 

 

 

2.1 Detalhamento da Metodologia das oficinas setoriais 

 

2.1.1 Apresentação sobre a APABF, o Plano de Manejo e a Oficinas 

 

O chefe da APABF, Cecil de Maya Barros faz a abertura da oficina, apresentando o histórico 

da APA, o contexto sobre a elaboração do Plano de Manejo, bem como, objetivos da oficina e 

produtos esperados. Esta apresentação tem duração de aproximadamente 30 minutos e tem como 

objetivo esclarecer alguns pontos principais e importantes para o prosseguimento da oficina e, 

sobretudo, provocar os participantes para um debate entorno de suas dúvidas sobre a APA. Durante o 

debate, as informações são registradas pela moderadora em tarjetas e organizadas de acordo com a 

ordem temática, subsidiando o trabalho seguinte. Duração da atividade: 1:30 h. 

 

 

2.1.2 Abordagem e enriquecimento do Mapa situacional do setor a partir do mapa construído na 

OPP (Problemas, conflitos e potencialidades) 

  

Trabalho em grupo para enriquecimento do mapa situacional construído durante a Primeira 

OPP. O trabalho deve ser orientado pela questão norteadora “quais são os problemas, conflitos e 

potencialidades que o setor enfrenta para realizar sua atividade no território da APABF?”. O trabalho 

pode ser feito em grupo único ou em até três grupos, dependendo do número de participantes. É 

importante apresentar a diferença entre problemas e conflitos, bem como, conceituar o que se entende 

por potencialidades. Caso haja mais de um grupo, os grupos serão divididos por grandes temas, 

identificados durante o debate realizado no início da oficina. Esta atividade contará com o apoio dos 

mapas impressos territorial e marítimo do território da APABF para contribuir na localização dos 

problemas, conflitos e potencialidades apontados pelos participantes. Este trabalho subsidiará a 

atividade seguinte, para definição de zonas e normas. Socialização da síntese do que foi construído nos 

grupos. Duração da atividade: 1:45h. 
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2.1.3 Definição de zonas e normas de uso do espaço terrestre e marítimo da APABF, com base nos 

conflitos de uso dos recursos 

 

 Continuação dos trabalhos em grupos para definição das zonas e normas de uso do espaço 

terrestre e marítimo da APABF, com base nos conflitos de uso dos recursos apontado nas atividades 

anteriores, devidamente registrados em tarjetas e organizados por afinidade temática. A atividade é 

iniciada com um nivelamento sobre o que são zonas e normas. A partir daí o trabalho em grupo será 

norteador pelas seguintes questões: a) Que normas são necessárias para ordenar a atividade em 

questão no interior da APABF, a fim de diminuir os problemas e os conflitos verificados e 

potencializar os valores relacionados à atividade? b) Em que áreas estas normas precisam ser aplicadas 

– definir zonas. Assim, as normas serão registradas em tarjetas e as zonas serão apontadas ou 

desenhadas nos mapas impressos. O trabalho pode ser feito em grupo único ou em até três grupos, 

dependendo o número de participantes. Caso haja mais de um grupo, dividir os grupos por área 

geográfica ou temática e aplicar a técnica do world café, com rodízio de metade do grupo para 

contribuições. Ao final, socializar e debater sobre os resultados alcançados. Duração: 2:30 h 

 

 

2.1.4 Adequações e ajustes na execução da metodologia durante as oficinas 

  

 A metodologia inicial prevista sofreu alguns ajustes durante a execução das oficinas, em 

função da dinâmica de cada grupo, do tempo disponível dos grupos para participarem das mesmas, 

bem como, do nível de conhecimento e envolvimento que cada grupo possui com a APABF. 

 A APABF é um território extenso, com 156.100 hectares de área total e cerca de 130 km de 

litoral. Apresenta três áreas geográficas distintas: a) Norte, onde o território é totalmente marítimo; b) 

Centro, em que a maior parte do território é marítimo e apresenta algumas áreas continentais nos 

municípios de Imbituba e Garopaba; c) Sul, onde há grande parte de território marítimo, mas também 

apresenta a maior área continental dentro da APABF.  

Levando em consideração esta realidade e a dinâmica dos grupos em cada oficina setorial 

realizada, observou-se que nas primeiras oficinas, apresentadas no relatório anterior, realizadas na área 

central da APABF, os setores mobilizados tinham maior conhecimento sobre a UC e seu objetivo de 

criação.  

Logo, quando a equipe começou a realizar oficinas no sul do território, percebeu-se que havia 

pouco conhecimento sobre o objetivo da APABF, bem como, uma distorção de informações sobre a 

função da mesma. Assim, decidiu-se realizar alguns ajustes na metodologia das oficinas, de forma a 

atender as necessidades de cada grupo para esclarecimento de dúvidas sobre a APABF, conforme se 

pode verificar no relato das oficinas abaixo. 
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2.1.5 Roteiro Geral das Oficinas setoriais entre Março e Abril/2017 

 

Hora Atividade Responsável 

15 min Boas-Vindas Deisiane Delfino 

30 min Apresentação 

“Contextualização sobre a APABF e a elaboração do 

Plano de Manejo e os objetivos e produtos esperados da 

Oficina” 

Cecil Maya de Barros 

Chefe da APABF 

Até 1h Debate e esclarecimentos sobre a APABF e sobre o PM Cecil Maya 

Até 2h Trabalho em grupo 

Abordagem sobre o Mapa Situacional: identificação dos 

problemas e conflitos vividos pelo setor, agrupados em 

grandes temas 

Debate sobre os encaminhamentos, zonas e normas que o 

grupo sugere para resolução dos conflitos apresentados 

anteriormente 

Deisiane Delfino 

15 min Encerramento e avaliação dialogada Deisiane Delfino 

 

 

 

2.1.6 Cronograma de Oficinas Previstas no Período 

 

Etapa / Evento Quant. 

Eventos 

Quant. 

Pessoas 

Datas Local 

Oficina Setor  Pesca 

Pontas da Pedras 

01 08 21/03/2017 Laguna 

Oficina Setor Pesca  

Campos Verdes 

01 NR* 22/03/2017 Laguna 

Oficina Setor  Pesca  

Farol de Santa Marta 

01 18 23/03/2017 Laguna 

Oficina Setor Pesca 

Camacho 

01 NR* 24/03/2017 Jaguaruna 

Oficina Setor Pesca  

Garopaba do Sul 

01 11 29/03/2017 Jaguaruna 

Oficina Setor Pesca 

Balneário Rincão 

01  12 30/03/2017  Balneário Rincão 

Oficina Setor Esportes 01 22 06/04/2017 Garopaba 

Oficina Setorial Pesca 

Pinheira e Guarda II 

01 25 12/04/2017 Palhoça 

Oficina Setor Pesca 

Industrial 

01 24 18/04/2017 Itajaí 

*NR – Não realizada, ver justificativa no item 3. 
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3 RELATÓRIO DAS OFICINAS REALIZADAS POR SETOR 

 

 

3.1 PESCA ARTESANAL 

 

3.1.1 Objetivo 

Aprimorar o mapa situacional (problemas, conflitos e potencialidades), definir normas e zonas de uso 

referente à pesca artesanal no território da APABF e engajar os pescadores do território no Plano de 

Manejo da APABF. 

 

 

 

3.1.2 Oficinas Realizadas 

 

 

 

 

 

3.1.3 Metodologia implementada e comentários gerais 

 

A metodologia de trabalho seguiu o roteiro geral definido para as oficinas, no entanto, 

atendendo ao tempo e as especificidades de cada grupo.  

A oficina com a Comunidade de Ponta das Pedras (Laguna) ocorreu no período vespertino, 

com aproximadamente 4h de duração. Participaram desta oficina, além dos cinco pescadores, 

lideranças comunitárias ligadas à pastoral da pesca (UAPI) e dois gestores públicos do município de 

Laguna (um vereador e um funcionário da Secretaria de Agricultura e Pesca). Os pescadores e 

lideranças comunitárias presentes mostraram-se bastante resistentes à APA a princípio, portanto, a 

primeira parte da oficina foi dedicada a estabelecer diálogo, tentar criar um vínculo de confiança e 

esclarecer as dúvidas dos participantes sobre o a APA e o PM. Para somente a partir daí, começar a 

construir o painel sobre problemas e conflitos vividos por esta comunidade pesqueira. 

Na comunidade de Campos Verdes (Laguna), a oficina não ocorreu, pois a equipe 

responsável pela elaboração do Plano de Manejo (equipe da APA e consultoras) foi recebida com uma 

Data Município Local Total de 

Pescadores 

21/03/2017 Laguna Salão Paroquial, comunidade Ponta das Pedras 5 

22/03/2017 Laguna Salão Paroquial, comunidade de Campos Verdes  0 

23/03/2017 Laguna Salão Paroquial, Farol de Santa Marta 15 

24/03/2017 Jaguaruna Salão Paroquial, Camacho 0 

29/03/2017 Jaguaruna Associação de Pescadores, comunidade de 

Garopaba do Sul 

8 

30/03/2017 Bal. Rincão Colônia de Pesca 12 

12/04/2017 Palhoça Colônia de Pesca 22 
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manifestação da comunidade contra a existência da APABF. A manifestação foi organizada pelos 

moradores, que elaboraram cartazes com frases como “não queremos a APA na nossa comunidade”. A 

equipe conseguiu reunir um grupo de cerca de 20 pessoas na frente do salão comunitário onde seria 

realizada a oficina, para tentar sensibilizá-los sobre a importância da oficina e estabelecer um primeiro 

diálogo, conseguindo que isso ocorresse por cerca de 20 minutos.  No entanto, algumas lideranças 

locais decidiram continuar com a manifestação e a reunião foi finalizada. O Chefe da APABF 

conseguiu continuar dialogando com um pescador, explicando o objetivo da oficina e apontando para 

a necessidade do estabelecimento de diálogo com a comunidade, colocando-se a disposição para voltar 

e esclarecer todas as dúvidas. Uma das lideranças comunitárias ligada a pastoral (UAPI) que estava 

presente na oficina do dia anterior na comunidade de Ponta das Pedras, também estava em Campos 

Verdes. No entanto, mostrou-se contra a realização da oficina na comunidade por questões que 

envolviam sua família e questões pessoais, apesar de ser uma das mobilizadoras para as oficinas nestas 

comunidades. O vereador e o representante da Secretaria de Agricultura e Pesca de Laguna estavam 

presentes. 

Na comunidade do Farol de Santa Marta (Laguna) a oficina ocorreu normalmente, seguindo 

o roteiro definido, realizada no período vespertino, com duração de cerca de 4h. Além de 15 

pescadores e representantes da comunidade, a oficina contou com a presença do vereador e do 

representante da Secretaria de Agricultura e Pesca. 

Na comunidade do Camacho (Jaguaruna), a oficina também não ocorreu. A comunidade foi 

mobilizada pelo presidente da Colônia de Pesca do Camacho, que se recusou a abrir as portas do salão 

comunitário para a equipe do PM da APABF. Alguns atores argumentaram que a oficina só ocorreria 

se a equipe pudesse garantir que a parte terrestre do Camacho fosse retirada de dentro dos limites da 

APABF. Depois de uma hora de tentativa de estabelecimento de diálogo e negociação com as demais 

lideranças locais presentes, a equipe da APA conseguiu iniciar uma reunião com as mais de 50 pessoas 

presentes. A consultora moderadora da oficina e o chefe substituto da APA explicaram qual seria o 

objetivo da oficina e a importância da participação da comunidade para estabelecer um vínculo de 

confiança nesta comunidade, que tem um histórico de conflitos com a APA, com o ICMBio e o 

IBAMA. Em uma roda de apresentação, a comunidade pode falar sobre suas impressões, esclarecer 

dúvidas e apontar suas demandas. Nada foi registrado para garantir a transparência do processo, já que 

foi acordado que haveria apenas uma reunião para demonstração dos objetivos da oficina. Foi possível 

perceber que a principal pauta da comunidade gira entorno das questões sobre a Lagoa do Camacho e 

abertura da Barra do Camacho. Ficou estabelecido com a comunidade e com as lideranças locais que a 

equipe do PM APABF voltaria para realizar a oficina. 

Na comunidade de Garopaba do Sul (Jaguaruna), a oficina iniciou às 10h e se estendeu até as 

16h, com intervalo de 1h para almoço oferecido pela própria Associação de Pescadores. A 

metodologia seguiu o roteiro pré-estabelecido e a oficina contou com a presença de dois 
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representantes do IMAJ – Instituto de Meio Ambiente de Jaguaruna e um da Polícia Militar 

Ambiental, convidados pela própria associação, além dos oito pescadores. 

No Balneário Rincão, a oficina contou com a presença de 12 pescadores, entre eles o 

presidente da Colônia de Pesca, que já foi conselheiro da APABF e mulheres pescadoras, catadoras de 

marisco. A metodologia desenvolvida seguiu o roteiro pré-determinado para as oficinas e durou cerca 

de 3h, sendo realizada no período noturno. 

Na Comunidade da Pinheira (Palhoça), a equipe da APA voltou para realizar uma segunda 

oficina, complementar a primeira realizada no final de 2016. A oficina foi realizada no final da tarde e 

durou cerca de 4h, contando com a participação de 22 pescadores, um representante da comunidade e 

conselheira da APABF, o presidente da Colônia de Pesca da Pinheira, o presidente do Sindicato 

Estadual da Pesca Artesanal e dois representantes da Prefeitura Municipal de Palhoça. A decisão de 

voltar e realizar uma nova oficina nesta comunidade foi em função da baixa participação na primeira, 

mas também pela aproximação que foi feita entre a APA e a Colônia de Pescadores durante o 

processo. Na primeira oficina o presidente da Colônia não compareceu na reunião e desmobilizou os 

pescadores a participar. Tendo em vista este quadro, a equipe do PM da APABF buscou estabelecer 

diálogo com o mesmo e buscar criar um vínculo de confiança, o que resultou nesta segunda oficina. 

Nas oficinas realizadas nestas comunidades foi construído um painel móvel com o panorama 

da pesca artesanal, dividido em temas e subtemas, contendo informações sobre: 1) Conflitos e 

problemas relacionados ao tema/subtema; 2)Detalhamento e informações sobre o conflito/problema; 

3) Encaminhamentos futuros (normas, zonas, medidas de gestão). 

Ao final das oficinas com a pesca artesanal foi possível perceber que:  

a) As comunidades pesqueiras do litoral sul da APABF apresentam maior resistência com a UC em 

comparação às primeiras.  

b) O nível de entendimento sobre a UC é diferente para cada comunidade, o que exigiu maior grau de 

resiliência da equipe, reconhecendo que não seria possível sair com zonas e normas de todas as 

oficinas. 

c) A pesca artesanal no centro–norte do território da APABF está voltada para o mar, enquanto que no 

sul tem forte relação com os Complexos Lagunares da Lagoa de Santo Antônio dos Anjos e da Lagoa 

do Camacho-Garopaba do Sul. 

d) Alguns processos participativos anteriores realizados por outras instituições públicas e com a 

própria APABF relacionados à pesca, geraram um desconforto e desconfiança por algumas 

comunidades e lideranças comunitárias.  

e) As lideranças da pesca artesanal no sul do território têm forte relação com a Pastoral da Pesca e a 

Igreja Católica. 

f) Existe baixa participação de jovens e mulheres na pesca artesanal em todo o território. 
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g) Em todas as oficinas realizadas a pesca artesanal manifestou preocupação com a forma como a 

pesca industrial vem comprometendo o estoque pesqueiro e quer a proibição da mesma dentro do 

território da APABF. 

h) Em praticamente todas as oficinas de pesca artesanal foram levantadas questões e críticas sobre o 

uso e ocupação do solo no litoral da APA, e preocupação com as questões de saneamento. 

i) Em algumas comunidades será necessário voltar para iniciar uma relação de diálogo com a mesma. 
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3.1.4 Resultados alcançados 

 

a) Comunidade Ponta das Pedras (Laguna) 
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b) Comunidade Farol de Santa Marta (Laguna)   
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c) Comunidade de Garopaba do Sul (Jaguaruna) 
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d) Comunidade de Balneário Rincão (Balneário Rincão) 
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e) Comunidades da Pinheira e Guarda (Palhoça) 
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* Em negro está o resultado da primeira oficina realizada em 2016, apresentado em relatório anterior a este. Em 

azul, está o resultado da segunda oficina realizada em 2017, incorporado a mesma planilha da oficina setorial 

desta comunidade. 
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3.1.5 Registro Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Ponta das Pedras Figura 2 - Farol de Santa Marta 

Figura 3 - Camacho 
Figura 4 - Bal. Rincão 

Figura 5 - Garopaba do Sul Figura 6- Pinheira e Guarda 

Figura 7 - Campos Verdes 
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3.2 SETOR DE PESCA INDUSTRIAL 

 

3.2.1 Objetivo 

Aprimorar o mapa situacional (problemas, conflitos e potencialidades), definir normas e zonas de uso 

referente à pesca industrial no território da APABF. 

 

 

3.2.2 Oficina Realizada 

 

 

3.2.3 Metodologia implementada 

 

A metodologia não seguiu o roteiro das oficinas e foi adaptada de acordo com a dinâmica de 

participação do grupo estabelecida, tendo um formato de reunião de aproximação entre a APA e o 

setor. Inicialmente, ocorreu uma rodada de apresentação dos participantes para que a equipe do PM 

tivesse uma ideia do perfil dos mesmos. Na sequência o chefe da APABF fez uma apresentação sobre 

a UC e o PM, como nas demais oficinas setoriais, abrindo para o debate após a finalização de sua fala. 

Entre os participantes estavam pescadores, representantes sindicais, os empresários da pesca industrial 

e a representante do CEPSUL. Após um longo debate para compreender o que é a UC, bem como, 

como o setor da pesca industrial se organiza, assim como, as questões que giram entorno da lista de 

espécies ameaçadas, foram sugeridos os seguintes encaminhamentos: 

a) Fazer uma reunião específica para discutir o 

ordenamento da pesca industrial dentro da 

APABF. 

b) Realizar reuniões por Câmaras Técnicas, do 

Sindicato da Pesca Industrial (SINDIPI) para 

compreender melhor o contexto. 

c) Discutir e realizar manejo da pesca e definir 

defesos em determinadas áreas do território. 

d) Realizar pesquisas em parceria com o setor e o 

CEPSUL. 

 

 

 

 

 

Data Município Local Número de 

participantes 

18/04/2017 Itajaí Auditório do CEPSUL 23 

Figura 8 – Pesca Industrial Itajaí 
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3.3 SETOR DE ESPORTES 

 

3.3.1 Objetivo 

Aprimorar o mapa situacional (problemas, conflitos e potencialidades), definir normas e zonas de uso 

referente à prática de esportes no território da APABF . 

 

 

 

3.3.2 Oficina Realizada 

 

 

 

 

3.3.3 Metodologia implementada 

 

A metodologia de trabalho seguiu o roteiro geral definido para as oficinas. A oficina foi 

realizada no período vespertino, com duração de aproximadamente 5h. Após a exposição do chefe da 

APABF sobre a UC e o PM, os participantes foram divididos em dois grupos, reunindo as categorias 

de esportes que estavam ali representadas em: 1) Esportes de Mar e Lagoas; 2) Esportes de Terra e Ar. 

No primeiro bloco do trabalho, o grupo foi convidado a discutir e construir um painel sobre 

que atividades esportivas eram desenvolvidas no território da UC, como e onde eram desenvolvidas. E 

em um segundo momento, completar o painel apontando os conflitos e problemas identificados para as 

modalidades listadas. Os grupos socializaram em plenária, discutiram e adicionaram as contribuições 

do outro grupo no painel. 

No segundo bloco de trabalho em grupo, os grupos discutiram e construiram 

encaminhamentos, zonas e normas para os problemas identificados durante a oficina. Após o término 

dos trabalhos, os grupos novamente socializaram e adicionaram as contribuições do outro grupo.  

 

 

Data Município Local Número de 

participantes 

13/12/2016 Garopaba Gaia Village 12 
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3.3.4 Resultados alcançados 
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3.3.5. Registro Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 9 - Setor de Esportes 

Figura 10 - Setor de Esportes 

Figura 11 - Setor de Esportes 
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ANEXOS 

Anexo 1 - Cópia das Listas de Presença das Oficinas 

Anexo 2 – Arquivo digital atualizado  da Planilha Excel com os resultados das oficinas setoriais 

 

 

 

 


