
LOG DA REUNIÃO PPBr-DF 23/01/2013

[22:08] == NandoNunes_ [~webchat@cbczsxinp.ifch.unicamp.br] has joined #ppbrdf
[22:08] <Dantas_Prazeres> a ruim é que falta 1%
[22:08] <Amanditas> ahhh
[22:09] == nandonunes [~webchat@cbczsxinp.ifch.unicamp.br] has quit [Ping timeout: 246 seconds]
[22:09] <brunopio> =P
[22:09] <Amanditas> daniel, me conta mais desse noosfero que eu to por fora
[22:09] <Amanditas> é uma plataforma
[22:09] <NandoNunes_> Oi gente, eu pensei que o canal tinha sido fechado.
[22:09] <Amanditas> eita
[22:09] <Dantas_Prazeres> estamos aqui o/
[22:09] <NandoNunes_> E então, o que estavam falando?
[22:10] <brunopio> noosfero
[22:10] <Dantas_Prazeres> sobre o noosfero, q falta pouco pra estar pronto
[22:10] <brunopio> e sobre oq ele é
[22:10] <Dantas_Prazeres> o noosfero é tipo uma rede social
[22:10] <Dantas_Prazeres> com comunidades
[22:10] <Dantas_Prazeres> com espaço pra blo
[22:10] <Dantas_Prazeres> blog
[22:10] <NandoNunes_> Não vejo a hora de voltar nossa rede social
[22:11] <Dantas_Prazeres> e interface de noticias
[22:11] <NandoNunes_>  o SIM Pirata faz falta!
[22:11] <Dantas_Prazeres> sim, bastante
[22:11] <Dantas_Prazeres> soh q o noosfero é bem melhor
[22:11] <brunopio> =)
[22:11] <Dantas_Prazeres> claro que ainda faltam ajustes
[22:12] <Dantas_Prazeres> o pessoal da comissão nacional até tentou ajustar o máximo que pôde
[22:12] <Dantas_Prazeres> mas ai a gente viu que soh vai andar se tiver mais gente na plataforma
[22:13] <NandoNunes_> O noosfero vai ser lançado na CPBR?
[22:13] <Dantas_Prazeres> entao teve que arranjar um outro
[22:13] <Dantas_Prazeres> esta programado
[22:13] <Dantas_Prazeres> mas soh tem um porem que pode impedir
[22:13] <Dantas_Prazeres> eh q um modulo de segurança estava entrando em conflito com o noosfero
[22:14] <Dantas_Prazeres> mas se for o caso vao tentar resolver ateh la
[22:14] <NandoNunes_> Poxa, tomara que consigam resolver a tempo!
[22:14] <Amanditas> hmmm
[22:14] <Amanditas> entao falta pouquinho
[22:15] <brunopio> =)
[22:15] <Amanditas> entao, quando a plataforma estiver pronta, daí a gente vai la e se cadastra ou vcs vao 
puxar o cadastro de algum lugar?
[22:15] <Dantas_Prazeres> vai ter que ir se cadastrar
[22:15] <Amanditas> certo.
[22:15] <Dantas_Prazeres> ateh pq tem que ter cpf e titulo de eleitor
[22:15] <Amanditas> e o cadastro é pra quem é do partido oficialmente, pra simpatizante, como vai ser
[22:15] <Amanditas> ahnnnnnnn entendi
[22:15] <Amanditas> interessante
[22:16] <NandoNunes_> Sem querer cortar ninguém, podemos começar a debater a pauta?
[22:16] <Amanditas> sim. qual a pauta?
[22:16] <Amanditas> (achei q noticias do noosfero era pauta, desculpa)
[22:16] <NandoNunes_> Eu é que peço desculpas porminha ignorância! =|
[22:17] <brunopio> =P
[22:17] <brunopio> então...



[22:17] <NandoNunes_> Ô Amanditas, vc poderia começar falando das ideias que vc mandou pra mim por 
e-mail
[22:18] <Dantas_Prazeres> só uma ultima coisinha pra responder a pergunta, nao existe pessoas filiadas 
enquanto o partido nao for oficializado
[22:18] <Dantas_Prazeres> mas seriam todas "associadas"
[22:18] <Amanditas> certo, certo
[22:18] <Amanditas> entao, eu acho que a gente precisa começar a coletar assinaturas
[22:19] <Amanditas> mas eu sou assim muito distraída com coisas burocráticas, entao eu nao sei em que 
pé que tá, sei que rolou uma fundacao do partido em recife, confere?
[22:19] <Dantas_Prazeres> infelizmente as assinaturas só podem começar depois do registro :/
[22:19] <Dantas_Prazeres> sim
[22:19] <Amanditas> E nós aqui no DF podemos fazer algo pro registro
[22:19] <Amanditas> assim, festa, bingo
[22:19] <Amanditas> geralmente festa e rifa ajudam a arrecadar grana
[22:20] <Amanditas> vcs pensaram em alguma coisa?
[22:20] <Dantas_Prazeres> podemos, talvez não será necessário, dependendo de quanto o pessoal 
arrecadar na campus party
[22:20] <NandoNunes_> Gostei da ideia da Amanda, todo dinheiro é bem vindo!
[22:21] <Dantas_Prazeres> https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?
key=0AvoKKM9dsbIIdGFwRnE3RnJhcTdNTlgzV1J4WnZJYWc#gid=0
[22:21] <brunopio> eu lembro q o partido tem q ter sede aqui no DF...
[22:21] <Dantas_Prazeres> aqui tem quanto a gente tem no caixa
[22:21] <brunopio> seria bom a gente pensar em como sustentar um lugar tb...
[22:21] <Amanditas> então a campusim
[22:21] <Amanditas> peraí - filha puxando o fio
[22:22] <brunopio> \o/
[22:22] <Amanditas> entao, acho que a campus party é importante
[22:22] <Amanditas> mas seria bom a gente exercitar nossa autonomia por aqui - incluindo a financeira
[22:23] <brunopio> =)
[22:23] <Dantas_Prazeres> sim, sim. É porque dinheiro pro registro talvez nao va precisar, mas dinheiro da 
gente seria uma boa
[22:24] <Amanditas> um fundo né?
[22:24] <Amanditas> de participação, até pras pessoas se sentirem parte da coisa toda, da fundação de 
um partido
[22:24] <NandoNunes_> Sem contar que o DF tem tudo pra crescer mais
[22:25] <NandoNunes_> Eu vejo os coletivos de outros Estados crescerem, dá até uma pontinha de 
inveja...
[22:25] <Amanditas> Sim. então, o que a gente pode ir fazendo, no paralelo da campu party?
[22:25] <Dantas_Prazeres> na verdade ta todo mundo oscilando
[22:25] <Dantas_Prazeres> chegou a nossa vez de puxar pra cim
[22:25] <Amanditas> é
[22:26] <Amanditas> gente, eu tenho uma experiencia muito legal la do blogueiras feministas que eu 
queria trazer pra ca
[22:26] <Dantas_Prazeres> o/
[22:26] <Amanditas> rola muita participação, sempre tem gente escrevendo
[22:26] <brunopio> =)
[22:26] <Amanditas> tem treta também, lógico, mas eu acho que a gente poderia adaptar o modelo pra 
gente
[22:26] <NandoNunes_> Quer falar algo, brunopio?
[22:26] <brunopio> oks
[22:27] <brunopio> sem tretas
[22:27] <Amanditas> hehehehehe digamos que tretas fazem parte do pacote
[22:27] <Amanditas> mas enfim, o que eu acho legal é o nível de engajamento mesmo, as pessoas 
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escrevem
[22:27] <brunopio> não tenho muito oq incrementar no momento
[22:27] <Amanditas> compartilham ideias. e a gente precisa tornar nosso amado bloguinho mais
[22:27] <brunopio> =)
[22:27] <Amanditas> mais animado
[22:28] <Amanditas> vc conhecem né?
[22:28] <NandoNunes_> Concordo plenamente, Amanda.
[22:28] <Amanditas> http://partidopiratadodf.wordpress.com/
[22:28] <brunopio> sim!
[22:28] <brunopio> =)
[22:28] <Amanditas> a gente pode escrever artigos simplesmente comentando coisas legais que a gengte 
le
[22:28] <NandoNunes_> Eu até queria mexer no blog, mas tenho dificuldades com Wordpress
[22:28] <Amanditas> eu percebo que acabo lançando varios debates la no grupo do facebook que 
poderiam virar posts
[22:29] <Amanditas> mas nando, eu acho que o layout do blog ta bom pra começar - o importante é ter 
conteúdos
[22:29] <Dantas_Prazeres> Vamos fazer um agendamento de posts?
[22:29] <Amanditas> gente pensando, habitando o espaço - isso é que chama leitores
[22:29] <Amanditas> SIm. eu gostaria muito
[22:30] <Amanditas> la no blogueiras tem uma lista de discussao que ajuda muito na organização - porque 
quando falta um texto num dia, a moderadora vai la e pede texto pra alguem
[22:30] <Amanditas> e sempre tem alguem disponivel ou alguem com sugestao de texto de fora, mas que 
é relevante
[22:31] <Amanditas> agora uma pergunta. aqui no DF somos quantos?
[22:31] <NandoNunes_> Não sei, acho que menos de dez. Confere, Daniel?
[22:32] <Amanditas> sinto falta da renata flor e da yaso
[22:32] <Dantas_Prazeres> Bom, falando nome por nome
[22:32] <Dantas_Prazeres> tem nos 4, com o pio voltando agora,
[22:32] <Dantas_Prazeres> o soeiro, mas ele fica de fora pq nao tem facebook
[22:33] <NandoNunes_> (off topic) Estou fazendo o backup, pra postarmos depois.
[22:33] <brunopio> =)
[22:33] <Amanditas> ok.
[22:33] <Dantas_Prazeres> e mais algumas pessoas que estão de stand by, deve ter umas 4 ou 5
[22:34] <Amanditas> hmmm e pelo sentimento de vocês, essas pessoas têm facilidade de escrever
[22:34] <Amanditas> ou de coletar coisas interessantes
[22:34] <Amanditas> ?
[22:35] <NandoNunes_> Tem mais um tbm, acho que o Rauan, Raduan, não lembro o nome dele
[22:35] <Amanditas> hmmmm
[22:35] <Dantas_Prazeres> Eh, o Raduan
[22:35] <Dantas_Prazeres> soh q ele vai pro rio
[22:35] <Amanditas> hmmmm
[22:35] <Dantas_Prazeres> mas veremos o q da pra fazer
[22:35] <brunopio> O.ô
[22:35] <Dantas_Prazeres> uma coisa que eu tava pensando
[22:36] <Amanditas> dig
[22:36] <brunopio> falae
[22:36] <brunopio> =P
[22:36] <Dantas_Prazeres> é a gente eleger alguns temas próprios do df, tipo, o q a gente acha ruim, e 
partir dai a nossa discussão
[22:37] <Amanditas> sim
[22:37] <Amanditas> acho um bom ponto de partida
[22:37] <Dantas_Prazeres> sseja pro blog, seja pra formação ou mesmo pra agregar pessoas
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[22:37] <Amanditas> sim.
[22:37] <brunopio> =)
[22:37] <Amanditas> e aqui tem questòes urgentes né? a parte de transporte publico
[22:37] <NandoNunes_> concordo tbm
[22:37] <brunopio> é.......
[22:38] <Amanditas> o fato de ter um BIG orçamento mas mesmo assim os serviços (do governo) serem 
ruins
[22:38] <Amanditas> a concentração fundiária, a especulação.. vish
[22:38] <Dantas_Prazeres> a especulação imobilaria
[22:38] <NandoNunes_> Habitação, Saúde, Educação, Orçamento... Tema é o que não falta mesmo!
[22:38] <Amanditas> Não vai faltar!
[22:38] <Amanditas> agora eu queria perguntar se vcs tb sentem uma coisa
[22:38] <brunopio> ?
[22:39] <NandoNunes_> oq?
[22:39] <Amanditas> povo anda muito descrente de partido político
[22:39] <Dantas_Prazeres> ah, com certeza
[22:39] <Amanditas> tava conversando com um colega de trabalho, que atua fortemente na associacao de 
moradores
[22:39] <brunopio> normal
[22:39] <Amanditas> que ele disse q ja desmontou associacao e comecou de novo
[22:39] <Amanditas> por conta de confusao com partido querendo cooptar a associacao
[22:40] <Amanditas> e agora eles pegaram tal birra que nao querem saber de partido politico algum
[22:40] <Dantas_Prazeres> esse eh soh um dos motivos
[22:40] <Dantas_Prazeres> varios movimentos tem forte resistencia
[22:40] <Amanditas> daí que eu prevejo tempos difíceis, cenarios de muita resitencia, descrença
[22:40] <Amanditas> vc conhece, daniel?
[22:40] <Amanditas> a treta que rolou na associacao aqui de aguas claras?
[22:40] <Amanditas> roubo?
[22:41] <Dantas_Prazeres> nao, mas imagino, tem varias no df com esse problema
[22:42] <NandoNunes_> Trabalhei um ano com associações e cooperativas, fiquei traumatizado!
[22:42] <Amanditas> me conta
[22:42] <NandoNunes_> É nojento ver os presidentes das coops manipulando os sonhos das pessoas
[22:43] <Amanditas> é uma enganação atras da outra, nao é?
[22:43] <NandoNunes_> Com certeza!
[22:43] <Amanditas> então assim, a gente vai ser tratado com descrédito
[22:44] <Amanditas> eu pelo menos to percebendo isso
[22:44] <Amanditas> que nem o povo que votou no agnelo ta satisfeito com a politica
[22:44] <NandoNunes_> Para se ter ideia, rolava até roubo de documentos, pra um presidente de coop 
usar de chantagem com outros!
[22:44] <Amanditas> sim, eu nao duvido. quer coisa mais caótica do que a licitacao que ta rolando dos 
transporte publico?
[22:45] <Amanditas> eu parei de acompanhar, mas vi o quanto as elites locais não querem largar o osso
[22:45] <Dantas_Prazeres> acho q historicamente bsb ta lascada quanto a politica, o agnelo ao inves de 
romper soh reforçou esses laços
[22:46] <NandoNunes_> Sem contar que estamos sem horizonte político para 2014
[22:46] <Amanditas> sim.
[22:47] <Amanditas> vcs acham que os pirtas tem condicao/chance de disputar alguma coisa até la?
[22:47] <Dantas_Prazeres> o que faremos daqui?
[22:47] <Dantas_Prazeres> o que faremos daqui?
[22:47] <Amanditas> acho que a gente pode cobrir por temas
[22:47] <Amanditas> eu posso ficar com o transporte
[22:48] <Dantas_Prazeres> 2014 eh mais dificil
[22:48] <Amanditas> mas a gente podia trabalhar com a ideia de base, de ir criando base



[22:48] <NandoNunes_> Eu fico com a Educação
[22:48] <Amanditas> das pessoas começarem a ver que tem um partido diferente no cenario
[22:48] <Amanditas> visibilidade
[22:49] <Amanditas> legal nando
[22:49] <Amanditas> se toda semana a gente puder publicar algo, seria otimo
[22:49] <NandoNunes_> Poderíamos ver quem está no grupo nacional do Facebook que é do DF
[22:49] <Amanditas> também...
[22:49] <Amanditas> eu vou tentar falar com as minas
[22:49] <NandoNunes_> pra trazer mais gente para o nosso time
[22:49] <Amanditas> mas ja sei de antemao que jupagul é megaenvolvida em  mil causas
[22:50] <Dantas_Prazeres> então, ela é uma pirata
[22:50] <Amanditas> talvez só o apoio dela ja seja legal - ela nao vai ter tempo de escrever
[22:50] <Amanditas> mas o apoio dela, das redes dela, é fundamental
[22:50] <Dantas_Prazeres> vamos pensar assim
[22:50] <Amanditas> a iaso eu preciso conversar - e a renata flor.. é do pedal?
[22:50] <Amanditas> tem que chamar a turma dos ciclistas também...
[22:50] <Dantas_Prazeres> tbm
[22:50] <Amanditas> tem a ver com transporte
[22:50] <Dantas_Prazeres> ela eh envolvida com mil coisas tbm
[22:51] <Dantas_Prazeres> o q eu acho que a gente pode decidir aqui
[22:51] <Amanditas> Sim
[22:51] <brunopio> pessoal, foi um prazer inenarrável estar aqui com vcs...
[22:51] <Dantas_Prazeres> eh fazer uma reuniao mobilizada pra depois do carnaval
[22:51] <Amanditas> certo
[22:51] <brunopio> tenho q ir....
[22:51] <Amanditas> eu tb tenho que ir jaja
[22:51] <brunopio> até a próxima! =)
[22:51] <Dantas_Prazeres> Bem vindo de pio
[22:51] <Amanditas> Bem vindo Bruno
[22:51] <NandoNunes_> Falou, brunopio!
[22:51] <brunopio> \o/
[22:52] == brunopio [~webchat@cbczsxinp.ifch.unicamp.br] has quit [Quit: Page closed]
[22:52] <NandoNunes_> Continuando...
[22:52] <Amanditas> gente
[22:52] <Amanditas> jaja eu tenho q ir
[22:52] <Amanditas> minha filha ja ta aqui
[22:52] <Amanditas> hehehehehe
[22:52] <Dantas_Prazeres> Ta, entao vamos fechar aqui rapidinho
[22:52] <Amanditas> mas vamos combinar de se encontrar
[22:53] <Dantas_Prazeres> semana que vem fazemos outra:?
[22:53] <Amanditas> sim
[22:53] <Amanditas> no decorrer a gente pode atualizar o blog
[22:53] <Dantas_Prazeres> presencial? ou virtual?
[22:53] <Amanditas> se quiserem presencial no dia 2 de fevereiro estarei livre
[22:53] <Amanditas> o pai da minha filha vem visitar ela
[22:53] <Amanditas> e fica mais facil de eu encontrar vcs
[22:53] <NandoNunes_> concordo o/
[22:54] <Amanditas> entao vamos deixar meio que pre combinado
[22:54] <Dantas_Prazeres> espero que o pessoal nao esteja no carnaval ja :p
[22:54] <Amanditas> daí a gente vai se falando por email...
[22:54] <Amanditas> :D
[22:54] <NandoNunes_> Vamos fazer uma escala para o blog, então?
[22:54] <Amanditas> a gente faz um carnaval pirata



[22:54] <Amanditas> :D
[22:54] <Amanditas> Sim!
[22:54] <Amanditas> pelo menos pra começar
[22:55] <Dantas_Prazeres> eu posso fazer o texto dessa semana
[22:55] <Amanditas> ótimo
[22:55] <Amanditas> eu posso fazer o da proxima
[22:55] <Amanditas> sobre transportes aqui no Df
[22:55] <NandoNunes_> O que acham de uma agenda aberta no Google?
[22:55] <Amanditas> acho ótimo
[22:55] <Dantas_Prazeres> sim, boa
[22:55] <Amanditas> um calendario no google
[22:55] <Amanditas> a gente vai botando o nome no dia
[22:55] <Dantas_Prazeres> vc pode fazer fernando?
[22:56] <Dantas_Prazeres> ou quer que eu faça?
[22:56] <Amanditas> pode ser
[22:56] <NandoNunes_> Posso sim
[22:56] <Amanditas> entao... gente, definam aí porque agora tenho que ir... minha filha ta destruindo a 
casa
[22:56] <Amanditas> hahahahahahaha
[22:56] <Dantas_Prazeres> eitcha
[22:56] <NandoNunes_> Meu IRC aqui não tá atualizando tão rápido
[22:56] <Amanditas> deixa eu botar ela pra dormir...
[22:56] <Dantas_Prazeres> boa sorte
[22:56] <NandoNunes_> minhas respostas estão meio que no delay!
[22:56] <Amanditas> BEijos
[22:56] <Amanditas> fui
[22:57] <NandoNunes_> Tchau Amanda
[22:57] <Dantas_Prazeres> ta, entao vamos estimular de falar as coisas pelo grupo
[22:57] == Amanditas [~webchat@cbczsxinp.ifch.unicamp.br] has quit [Quit: Page closed]
[22:57] <Dantas_Prazeres> pode ser?
[22:57] <NandoNunes_> Pode, sim.
[22:58] <NandoNunes_> Eu faço a agenda e divulgo lá
[22:59] <NandoNunes_> Então... Quer falar mais algo, Daniel?
[22:59] <Dantas_Prazeres> bom, semana que vem a gente ve se faz outra desse tipo
[22:59] <NandoNunes_> OK
[22:59] <Dantas_Prazeres> AAbraços
[22:59] <Dantas_Prazeres> desligo
[22:59] == Dantas_Prazeres [~webchat@cbczsxinp.ifch.unicamp.br] has quit [Quit: Page closed]


