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Ofício FNP 662/2012 

Brasília, DF, 02 de maio de 2012. 

 
 
 
Exmo. Sr. 

Erasmo Guterres Silva 

Alegrete (RS) 

 

 

Assunto: Exibição do vídeo de Boas Práticas na Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável, RIO+20. 

 

 

Excelentíssimo Senhor, 

 

Como é de conhecimento de Vossa Excelência, a Frente Nacional de Prefeitos 

(FNP) selecionou, ao final do mês de março, 30 experiências exitosas em políticas públicas, 

entre os quais o de vossa cidade, que foram exibidas durante o I Encontro dos Municípios 

com o Desenvolvimento Sustentável (I EMDS), realizado de 27 a 29 de março em Brasília. 

 

Além da exibição no encontro, a FNP disponibilizará na Conferência das Nações 

Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, RIO+20, em seu estande, espaço para a 

exibição das Boas Práticas. 

 

Para que os vídeos selecionados possam ser exibidos no estande citado, é 

necessário que tenham o tempo máximo de 5 minutos. Para isso, cada prefeitura deverá 

ficar responsável por editar seus vídeos para que estes se adéquem ao tempo pré-

determinado.  

 

Sugerimos fortemente ainda, que os vídeos tenham uma média de 3 minutos, já que 

serão exibidos em um estande com a possibilidade de grande rotatividade. O tempo 

reduzido torna mais atraente a exibição, pois demanda menor gasto de tempo ao visitante 

para que acesse o maior número possível de exibições dos diferentes vídeos.  
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Outrossim, as prefeituras selecionadas que quiserem ter seus vídeos exibidos na 

Rio+20, devem encaminhar ao setor de comunicação da FNP (comunicacao@fnp.org.br), a 

decupagem dos vídeos, ou seja, enviar por escrito tudo que foi falado no vídeo. Estes textos 

deverão também ser traduzidos pela prefeitura para o Inglês e o Espanhol e encaminhados 

à entidade. 

 

A necessidade de tradução dos vídeos se dá pela dimensão da Conferência, que 

receberá autoridades, especialistas e interessados no tema de diversos países. 

 

A colocação das legendas nos vídeos selecionados ficará a cargo da FNP, que se 

responsabiliza por criar uma unidade nas apresentações e organizá-las para que sejam 

exibidas de forma adequada e satisfatória durante a Conferência. 

 

Por fim, ressaltamos que, dada a proximidade com a Rio+20, o prazo para o envio 

dos vídeos editados e os respectivos textos, por escrito, (tanto em português, como inglês e 

espanhol) é de 25 de maio de 2012. 

 

A Frente Nacional de Prefeitos agradece a presteza e se põe à disposição para 

eventuais dúvidas.  

 

 

Saudações municipalistas, 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

PREFEITO DE ARACAJU/SE 
SECRETÁRIO GERAL DA FNP 

 


