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Campo Alegre – Corupá - Rio Negrinho - São Bento do Sul
Ata da Reunião da Comissão Executiva de Produção Limpa - Orgânicos
Consórcio Intermunicipal Quiriri
Campo Alegre - Corupá - Rio Negrinho - São Bento do Sul
11/07/2017
Sede do CIQ
Pauta:

1. Encaminhamentos/Análise/Avaliação da Feira Regional de Produtos Orgânicos;
2. Alinhamento Inicial do Fórum Intermunicipal de Orgânicos
3. Prosseguimento dos trabalhos de Construção Coletiva do Regulamento da Feira Regional de
Produtos Orgânicos
4. Assuntos Gerais

Horário de Início:

09:20 horas

Horário de Término:

11:15 horas

Presentes:

Assuntos
Debatidos

Alan Ferraz Lenike – Eng. Agrônomo Sec. Agr. SBS – alan@saobentodosul.sc.gov.br
Ricardo Gonzalez – Chefe de Meio Ambiente de SBS – ricardo_ma@saobentodosul.sc.gov.br
Teddy Ariel M. Santa Cruz - Hortibento – hortibento@yahoo.com.br
Ildefonso Cardoso - Epagri CA – ildefonsocardoso@epagri.sc.gov.br
Edson Osvaldo Correa – GR Mafra Epagri – edsoncorrea@epagri.sc.gov.br
Rogério Pietreacka – Epagri SBS – rogeriopieter@epagri.sc.gov.br
Leoni Fuerst– Secretária Executiva do CIQ – leoni@quiriri.com.br

[Leoni] dá boas vindas e o grupo discute sobre os encaminhamentos necessários para
potencializar a divulgação da feira.
[Alan] considera que o processo é lento e que é necessário o tempo e a rotina para que a
feira seja efetivamente conhecida e incorporada no dia a dia das pessoas. Informa que na
discussão acerca da mudança de dia da semana para a feira o grupo ficou bem dividido
e optou por permanecer na quinta-feira. Todos foram unânimes quanto a necessidade de
maior divulgação.
[Teddy] informa que o grupo já financia alguns espaços na Rádio SBS e na divulgação
móvel mas está complicado manter esta participação.
[Leoni] reforça que a identificação visual na entrada da feira e nas barracas (selo) já tem
sua arte desenvolvida por Alan e dependia, também, da definição do dia da semana da
feira. Informa que foi possível aprovar junto ao CIQ a confecção dos banners e placa
indicativa na entrada. Comenta que os setores de comunicação das prefeituras são
solícitos e podem ser acionados para divulgação e para tal, faz-se necessária a produção
de textos para encaminhamento. Com material em mãos eles conseguem apoiar a
divulgação.
[Alan] Comenta sobre os espaços em rádios comunitárias e Leoni fica responsável por
conversar com Joberth sobre tal possibilidade. Apresenta modelos de arte final para
banner e placa e o grupo decide por algumas mudanças que serão pormenorizadas no
grupo de Whatsapp.
[Alan] entrega o Cadastro dos agricultores que participam da feira.
[Leoni] informa que estão em andamento os trâmites e encaminhamentos referentes a
parceria com a Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia objetivando a
cooperação científica e técnica para fomentar o agroturismo na região do Quiriri. Informa
que foi elaborado o Termo de Referência e a equipe optou por realizar um Pregão que
deve ser Publicado nos próximos dias.
[Leoni] relembra sobre em setembro o CIQ completará 20 anos e alguns eventos
comemorativos estão sendo idealizados para a “Semana Quiriri 20 Anos”. Informa que, por
ocasião do lançamento da Feira de produtos Orgânicos surgiu a proposta de Edson da
Epagri de realização de um Seminário ou Fórum voltado ao tema. Evidencia que não há
necessidade de que o evento ocorra neste período, mas que seria importante. Solicita uma
avaliação do Grupo no sentido de definir sobre a real importância e possibilidade de
promover tal ação, assim como a necessidade de planejamento concreto de forma a
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viabilizá-lo. Relembra que na última reunião Edson sugeriu um formato de programação
bem interessante voltado aos esforços necessários à minimização do uso de agrotóxicos e
que além das questões relacionadas aos benefícios e vantagens dos sistemas orgânicos
existe a crescente necessidade de levar ao agricultor informações sobre rastreabilidade e
produção limpa. Lembrou que Gilson comentou que o título “orgânico” afugenta os
agricultores convencionais que são um público muito importante. Sugere que o evento
tivesse um título mais genérico.
[Rogério] questiona sobre o formato do evento pretendido e sobre sua duração. O grupo
discute e conclui que, de posse da realidade, seria possível a realização de um evento de
meio período, que não implique em disponibilizar almoço, focado em motivar agricultores e
consumidores sobre ações voltadas ao consumo de alimentos seguros.
[Edson] disponibiliza-se para realizar contato com palestrantes visando duas apresentações
nas temáticas de Produção Limpa, Rastreabilidade e Programa PARA.
[Ildefonso] comenta sobre experiências locais relatando o caso de um médico e produtor
de orgânicos de Campo Alegre que vem colhendo também resultados positivos no
tratamento de seus pacientes com uma dieta orgânica. Sugere a possibilidade de
enaltecer tais experiências locais e o grupo opta por promover um espaço de
depoimentos, convidando o médico citado, um agricultor e um comerciante que possa
relatar sua dificuldade com as questões de rastreabilidade.
[Leoni] lembra que, independente do modelo de evento, existe necessidade de
organização de transporte aos agricultores, conforme relatado por Gilson e que já
conseguiu disponibilizar tal aprovação. O grupo discute sobre público alvo e define
agricultores, supermercadistas, restaurantes, núcleo gastronômico e público em geral.
Decide, também, pela data de 01/08/17 para a próxima reunião.
Em função do horário não foi deflagrada a continuidade de discussão do regulamento da
feira.

Decisões
Tomadas

 [Alan] finalização de arte visando divulgação da feira (banner selo, toten ou placa, imagens
para What´s e Faceboock etc e apoio na solicitação de orçamentos.
 [Leoni] contato com joberth para verificar possibilidade de espaço radiofônico para vinhetas.
 [Leoni] contato com secretaria de Planejamento para verificar possibilidade de utilização do
calçadão ou praça para feira uma vez ao mês.
 [Edson] contato com possíveis palestrantes para o Seminário Intermunicipal de Produção
Limpa em 25/09/17.
 [Ildefonso] contato com médico e com um(a) agricultor(a) para depoimento no Seminário
Intermunicipal de Produção Limpa em 25/09/17.
 [Leoni] Convocar nova reunião para 01/08/17.

Imagens

Leoni Fuerst

Secretaria Executiva do Consórcio Intermunicipal Quiriri
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