
Reunião extraordinária do CAHIS
02/05/2012
Presentes: Léo, Lu, Guio

Pauta:
- informes
- churrasco
- corehi
- greve dos professores

Informes
- Guio propõe que o Cahis assine uma moção sobre um assédio ocorrido na PUC. 

Concordamos. Enviar o texto na lista!
- Luciane fez a nota sobre cahis fumódromo, que já foi divulgada no facebook, blog e 

colada no mural do cahis
- Mãe da Luciane fez a doação de uma vassoura para o Cahis! Em breve doará 

também outras coisas de limpeza. 
- Hoje rolou uma faxina no Cahis, estreando a vassoura doada. Mão-de-obra usada: 

calouros.
- UNE ganhou a eleição pro DCE na UFC 
- CA Eric Hobsbawn (PUC) entrou em contato conosco via FB, perguntando sobre o 

ônibus pro ENEH.
- Luciane encontrou muitos contatos interessantes no FB do Cahis! Encontou até um 

grupo da FEMEH: https://www.facebook.com/groups/femeh.dialogos/
- Léo pediu pra ser adicionado na lista de emails da FEMEH. Luciane adiciona.

Churrasco
- Léo e Cauê vão amanhã (03/05) na Academia da Cachaça pra negociar o preço da   

cerveja. Precisamos saber o valor disso pra calcular o valor da entrada.
- Pedro Monteiro propôs fazer um pedágio com os calouros, pra bancar parte dos 

custos. As pessoas que ajudarem a fazer isso não pagariam a entrada. Acatamos a 
proposta. Anunciar isso pros caras interessados (povo loko).

- Comprar: 2kg de carne, 5 kg de lingüiça, 70 pães. Luciane compra.
- Pedir para os vegetarianos levar alguma comida vegetariana.  
- Cobraremos a entrada no dia.
- Léo cola alguns cartazes por aí.   Onde está o cartaz q a caloura ia fazer?

COREHI (informes do Léo)
- Léo criticou o atropelamento feito pela UFSC. A justificativa deles: Florianópolis 

era mais perto pra todos...
- Esperar a ata do encontro e revisá-la, caso não se concorde com algum ponto.
- o EREH é nosso!!!
- Indicativo de data: outubro
- Propostas de datas: 26/05 mandar proposta de programação na lisa da FEMEH sul. 

02/06 reunião via skype
- Chamar escolas da região pra construir junto o encontro.  



- Fazer assembléia pra chamar comissão organizadora. Falar pra outras escolas   
fazerem o mesmo.

Greve dos professores
- chamar uma assembléia na História;   
- convidar o ANDES; levantar pautas locais e estudantis; chamar a comissão EREH  
- Léo convida o Gracialindo  
- Proposta de data: semana que vem!


