P. 1 /4

Campo Alegre – Corupá - Rio Negrinho - São Bento do Sul
Ata da Reunião da Comissão Executiva de Orgânicos
Consórcio Intermunicipal Quiriri
Campo Alegre - Corupá - Rio Negrinho - São Bento do Sul
14/06/2017
Sede do CIQ

Pauta:

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

Horário de Início:

09:20 horas

Horário de Término:

10:30 horas

Presentes:

Assuntos
Debatidos

Decisões
Tomadas
Pauta 2

Alan Ferraz Lenike – Eng. Agrônomo Sec. Agr. SBS – alan@saobentodosul.sc.gov.br
Deoclecio Pacheco – Eng. Agrônomo Sec. Agr. RN – pepi.pacheco@yahoo.com.br
Teddy Ariel M. Santa Cruz - Hortibento – hortibento@yahoo.com.br
Leoni Fuerst– Secretária Executiva do CIQ – leoni@quiriri.com.br

[Leoni] dá boas vindas descrevendo participação da região no seminário sobre Turismo
Rural da Agricultura Familiar em Itaiópolis em evento promovido pela Epagri. Anuncia a
pauta e solicita ao grupo avaliações sobre a feira.
[Pacheco] comenta que o movimento ainda é fraco, aspecto considerado normal. Reitera
que trata-se de um processo e que é necessário o tempo e a rotina para que a feira seja
efetivamente conhecida e incorporada no dia a dia das pessoas. Lembra que conversou
com os feirantes e que eles concordam em mudar o dia de feira para o sábado.
[Teddy] informa que em contato com os feirantes para consulta da possibilidade de
transferência da feira para os sábados, não houve unanimidade, pela impossibilidade de
uma feirante.
[Alan] comenta que o espaço está disponível aos sábados e que poderíamos incentivar a
utilização na quinta e no sábado, caso os feirantes assim entenderem. O grupo
compromete-se a conversar com os feirantes sobre tal possiblidade.
[Teddy] informa que foi realizada divulgação sonora da feira, não surtindo muito efeito.
[Alan] sugere divulgação radiofônica e informa que a página da feira da agricultura
Familiar de SBS tem divulgado com bastante
[Leoni] reforça que os setores de comunicação das prefeituras podem ser acionados para
divulgação e para tal, faz-se necessária a produção de texto para encaminhamento.
Comenta, também sobre a necessidade de identificação visual na entrada da feira e nas
barracas (selo).
[Alan] Informa que para finalização da arte é necessária a definição dos dias da feira.
[Leoni] questiona sobre o cadastro dos feirantes e Alan compromete-se a entrega-los para
preenchimento junto aos feirantes.

 [Teddy, Alan e Pacheco] farão contato com os feirantes e retorno sobre possibilidade

de realização da feira às quintas e sábados;

 [Alan] entregará ficha de cadastro aos feirantes.
Alinhamento Inicial do Fórum Intermunicipal de Orgânicos
[Leoni] informa que 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. Lembra que Edson, na
última reunião, comentou sobre os esforços necessários a minimização do uso de
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agrotóxicos e sobre a necessidade de difundir e fortalecer os trabalhos teórico-práticos
numa demanda crescente de informações sobre os sistemas orgânicos. Comentou 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. Gilson também sugeriu
que o evento traga um título mais genérico e que lembrou que, independente do modelo
de evento, existe necessidade de organização de transporte aos agricultores. Considerou,
também, que o evento pode acontecer em Campo Alegre. Finalmente, Leoni lembrou que
o grupo indicou a criação de uma comissão para compor formato inicial de evento
integrada por Teddy, Ildefonso/Edson, Juliano (fará indicação de Corupá), Gilson, Alan e
Pacheco mas este trabalho ainda não foi deflagrado. Comenta sobre a necessidade do
grupo apropriar-se da proposta para que a mesma possa ser implementada ou avalie a
real possibilidade de implementação.
[Marcelo] sugere que em virtude da pouca participação na reunião, seja marcada nova
data para discussão específica do tema.
[Leoni] propõe o prosseguimento da discussão da minuta de regulamento de feira mas a
lâmpada do retroprojetor estoura e impossibilita o prosseguimento dos trabalhos.
 [Leoni] Convocação do comitê organizador do Fórum Intermunicipal composto por Teddy,

Ildefonso/Edson, Juliano (fará indicação de corupá), Gilson, Alan e Pacheco.
Imagens

Leoni Fuerst

Secretaria Executiva do Consórcio Intermunicipal Quiriri
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