
 

 

 

Relatório de Mobilização do Encontro da Tríplice Fronteira. 

29 e 30 de Abril de 2015. 

Foram realizadas 2 (duas) reuniões por Skype entre ECPAT Brasil, Colômbia e Peru. O tema da 

conversa foi a pauta do encontro, as possíveis datas e os responsáveis pela mobilização nos 

países. 

A mobilização do encontro iniciou-se no mês de março de 2015 com uma reunião da equipe do 

IACAS e o Deputado Luiz Castro da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, foi iniciou-

se a parceria para a realização do evento. O mesmo foi agendando para os dias 29 e 30 de abril 

no auditório Bete Azize. 

No início do mês de abril foi enviando ofício convite às representações do ECPAT em Colômbia 

e Peru buscando oficializar a participação desses países.  

No Brasil,  foram enviados convites para a Secretaria de Direitos Humanos – SDH/PR, 

Ministério da Justiça/CONATRAP e UNICEF, bem como instituições que atuam com a temática 

do evento. 

Solicitamos a SDH que convidasse os entes de governo que julgasse importante para a 

discussão do tema. 

Os meios de comunicação foram mobilizados através da assessoria de impressa do IACAS, 

membro do ECPAT Brasil, através de contatos telefônicos e e-mail, agendando entrevistas 

locais para as representantes do Ecpat Brasil e SDH.  

Todos os contatos foram feitos através do e-mail do ECPAT Brasil e por telefone do IACAS. 

As emissoras receberam o release e pautaram o evento na mídia nos dois dias. 

AGENDA DAS ATIVIDADES: 

DATA ATIVIDADES CONTATOS OBSEERVAÇÃO 

 Duas reuniões por Skype Colômbia e Peru Tiana quem conduziu 
a reunião 

25.03.15 Reunião com Dep. Luiz Castro Assessoria  do 
Deputado 

Organização e apoio 
do evento. 

05.04.15 Convite aos representantes da 
Colômbia 

Lista Ecpat Colômbia Envio por email 

07.04.15 Convite aos representantes do 
Peru 

Lista Ecpat Peu Envio por email 

12.04.15 Segunda reunião Assessoria do 
Dep. Luiz Castro 

Assessoria Acertos finais do 
encontro. 

14.04.15 Convite oficio as Secretárias SDH, Ministério Convite as 

Instituto de Assistência a Criança e ao Adolescente Santo Antônio 
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nacionais e estaduais Público, SEAS E 
OUTROS 

secretárias de 
Direitos Humanos e 
Assistência Social. 

14.04.15 Convite as Ong’s FORUM EDCA Convite as ongs que 
atuam com a 
temática 

15.04.15 Envio das recomendações para o 
Encontro 

Lista Colômbia 
Lista Peru 
Secretaria dos 
municípios do 
Amazonas 

Horário do evento, 
sugestão de hotel e 
informações do 
translado. (hotel-
Assembleia). 

18.04.15 Confirmação da pauta do evento 
com as emissoras de comunicação. 

Rede Amazônica 
Amazon Sat 
CBN Amazônia 
Em Tempo 
Diário do Amazonas 
Portal da ALEAM 
Portal Amazônia  
G1 
Rádio Difusora 
Amazonas noticias 
Blog Pedrinho Aguiar 
 

Entrevistas em 
estúdio,  
matérias impressas, 
divulgação em blog, 
portal 
matérias de portal 
TV 
Rádio 

 

Manaus-Am, 10 de junho de 2015. 

 

 

Assinatura 


