
Reunião do Cahis – 20/03/2012

Presentes: Guio, Hellen, Bárbara, Mayara, Gabriel, Leon, Luciane, Vitor vitor_lens@hotmail.com

Pauta:

− informes
− mochilas
− sah
− corehi
− semana do golpe
− festa – 06/04
− Seminário de Gestão

Informes:

− convite do Fábião pra ir na mesquita do largo, nessa quinta-feira, 22, 19h00, sobre Palestina. 
Mulheres tem que ir de véu

− proposta de teatro de grátis no teuni – “uma história oficial”, temos que divulgar em troca 
ganhamos convites.

− Mandar boletim informativo – hellen manda
− Bárbara conversou com o Leandro sobre o acesso à universidade, principalmente no RU. 

Proposta  de  carta  a  ser  protocolada,  pra  pedido  de  rampa,  pro  Reitor.  Caso  não  seja 
cumprido, fazermos um ato. Bárbara manda proposta de carta pra lista

− O RU está em paralização geral, no central e no poli. Greve dos cozinheiros, reivindicando 
15% de aumento. Trabalho de domingo a domingo, sem aumento proporcional e sem novas 
contratações. 

Mochilas:

− Eduardo está com a função
− proposta de reverter metade do lucro da festa pra pagar mochilas
− passar em sala amanhã de tarde e de noite (já passamos em sala, Hellen e Leo)
− Vitor vai passar um lista de e-mails de noite
− pagar primeira parcela até quarta-feira 

SAH

− reuniões toda quinta-feira, às 17h30

COREHI

− corehi na páscoa
− local: escritório do jornal brasil de fato
− pedir nomes pras pessoas pra solicitação no RU
− montar programação na próxima reunião 
− hellen manda convocatória

Semana do golpe da ditadura militar – 31 e 01



− temos a cartilha da femeh sobre a abertura – hellen manda
− panfletamos texto do manual do calouro  - hellen atualiza e manda até domingo
− mística na mesa
− Mesa na  segunda,  dia  02 com Vera Karam (guio chama),  alguém do MEH –  Hellen e 

Vágner, alguém do MS pra falar da criminalização
− reservar anfi (leo reserva)
− fazemos lambe com os rostos dos desaparecidos pra colar no cilindro do pátio – Mayara – 

blog da femeh nacional – no dia 28 -  dia da morte do Edson Luis – 17h30
− fazer contato com as pessoas do muralismo – Hellen e Vitor
− guio faz a cola do lambe

→  encaminhamentos:  vamos ter três atividades: panfletagem na semana que vem toda, lambe-
lambe, no dia 28 e a mesa no dia 02. Mais pra frente fica indicado de fazermos um muralismo no 
cahis.

Festa

− temos festa marcada dia 06/04
− Guio compra bera com grana do cahis 
− Divulgação pensamos na semana que vem
− banda – caubi, banda da menino da lutheria

Seminário de Gestão

− dia 24, às 9h30!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! sem atraso, no cahis!
− Hellen manda uma proposta de pauta

Encaminhamentos antigos:

− Eduardo mandar a relatoria da reunião setorial dos Cas de humanas.
− Leo mandar a relatoria da última reunião


