
 CoMiTê FaCiLiTaDoR dA PlAtAfOrMa MrOsC

CoMuNiCaDo

Esperamos todas/os/es nos Encontros de Julho!

Estamos nos aproximando da realização de nosso X Encontro Nacional de Signatárias 
da Plataforma MROSC e da III Plenária das Plataformas Estaduais, previstos para 
acontecerem entre os dias 12 a 14 de julho de 2022 em Porto Alegre/RS. Neste processo 
de mobilização, refletimos sobre a necessidade de realizarmos mais este encontro de 
forma remota, frente a desistência da participação presencial de algumas pessoas em 
virtude da possibilidade de contaminação pela covid-19, do alto custo para deslocamento 
de pessoas de todo o Brasil para Porto Alegre, e também em razão do elevado número de 
inscrições que tivemos para participação presencial. Em virtude de questões 
orçamentárias, conseguiríamos garantir apenas número limitado de participantes 
presencialmente. Levando todas estas questões em consideração, o Comitê Facilitador 
da Plataforma MROSC e o Comitê Gestor do projeto “Fortalecimento e Regionalização 
da Plataforma MROSC” definiram por realizar as duas atividades de maneira virtual, 
mantendo o Encontro Nacional nos dias 12 e 13 de julho, das 15h às 18h e a Plenária das 
Plataformas Estaduais nos dias 26 e 27 de julho, das 14h30 às 17h30. Os Encontros 
permanecem com as mesmas temáticas previamente definidas e a pauta adaptada para 
o formato virtual  será posteriormente encaminhada.

Com isso, e para melhor preparação do  X Encontro Nacional, a Plataforma realizará 
também o Seminário Anual, no início de Julho, virtualmente no formato de live, com a 
seguinte temática: “O papel do parlamento no contexto de criminalização das OSC e 
redução da participação e controle social por parte da sociedade civil”. 

Reforçamos a importância de todas as signatárias participarem do X Encontro Nacional e 
das Plataformas Estaduais se somarem à Plenária de maneira a fortalecer a atuação, 
integração e articulação da Plataforma MROSC. Se já fez sua inscrição, não é necessário 
realizá-la novamente, Quem ainda não fez, faça sua inscrição aqui:

Encontro Nacional: CLIQUE AQUI
Plenária das Plataformas Estaduais: CLIQUE AQUI

BrAsílIa, 27 dE mAiO dE 2022.

x EnCoNtRo NaCiOnAl DaS
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