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Campo Alegre – Corupá - Rio Negrinho - São Bento do Sul
Ata da Reunião de Alinhamento – Orgânicos
Consórcio Intermunicipal Quiriri
Campo Alegre - Corupá - Rio Negrinho - São Bento do Sul
04/04/2017
Sede do CIQ

Pauta:

1.
2.
3.

Avaliação/Encaminhamentos da Feira Regional de Produtos Orgânicos;
Regulamento (inicio da construção participativa)
Assuntos Gerais

Horário de Início:

09:30 horas

Horário de Término:

11:10 horas

Presentes:

Assuntos
Debatidos

Marcelo Hübel – Diretor de Meio Ambiente de SBS – marcelo_hubel@saobentodosul.sc.gov.br
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
Deoclecio Pacheco – Eng. Agrônomo Sec. Agr. RN – pepi.pacheco@yahoo.com.br
Teddy Ariel M. Santa Cruz - Hortibento – hortibento@yahoo.com.br
Gilson Brunnquell – Eng. Agrônomo Sec. Desenvolvimento CA – agricultura@campoalegre.sc.gov.br
Edilson Pruckneski – Secretário de Desenv. Econômico CA – agricultura@campoalegre.sc.gov.br
Leoni Fuerst– Secretária Executiva do CIQ – leoni@quiriri.com.br

[Leoni] dá boas vindas solicitando ao grupo avaliações sobre as duas semanas de feira.
[Alan] declara não possuir informações precisas, mas considera normal a movimentação.
[Pacheco] afirma que o grupo de RN não experimentou prejuízos, mas também não
contabilizou lucros.
[Teddy] questiona sobre horário de abertura da feira e o grupo sugere que a mesma
aconteça das 7 as 13 horas.
[Alan] explica rotina de abertura do local da feira e compromete-se a fazer uma cópia da
chave para Teddy que ficará responsável pelo receptivo.
[Ricardo] questiona sobre possibilidade da feira acontecer aos sábados.
[Pacheco] informa que seu grupo já faz a feira aos sábados em RN, mas poderá consultalos da possibilidade.
[Gilson] declara que a venda de orgânicos em CA acontece também aos sábados.
Compromete-se a consultar os feirantes da possibilidade.
[Alan] informa que recebeu dos feirantes que fazem a feira na sexta, a informação de que
Dia 14 e 21 são feriados e caem na sexta, mas como costume esse pessoal ao invés de
fazer a feira na sexta fará na quinta, ou seja, teremos que acondicionar nestas duas quintas
feiras às duas feiras, a de orgânicos e a tradicional no mesmo espaço. Compromete-se a
fazer o diagnóstico dos espaços e repassar ao grupo visando adequação.
[Teddy] questiona sobre divulgação da feira e conclui que faz-se necessária a mídia de
rádio e jornal.
[Alan] informa que a página da feira da agricultura Familiar de SBS tem divulgado com
bastante receptividade.
[Marcelo] sugere que Teddy procure Elvis para reportagem com visita em uma
propriedade.
[Leoni] informa 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). Questiona Alan sobre possibilidade de desenvolvimento de arte. Informa
que em conversa com o prefeito de SBS cogitou possibilidade de encaminhamentos via SBS
para produção de alguns materiais, com desconto do investimento da dívida de SBS com o
Consórcio.
[Alan] Informa que pode solicitar apoio a Jonas para realização da arte e solicita que as
logomarcas sejam encaminhadas.
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[Pacheco] comenta sobre resolução recente do MDA sobre disciplinamento e
comercialização de produtos e compromete-se a encaminhar cópia.
[Alan] Comunica sobre a necessidade de formalização de um Cadastro dos produtores
que estão participando da feira e compromete-se a repassar um modelo para Leoni.
[Leoni] questiona o grupo sobre agenda para encontros periódicos de forma a ordenar e
acompanhar o processo de implantação e funcionamento da feira e o grupo opta por
reuniões a cada primeira terça-feira do mês.
[Leoni] repassa modelo de regulamento de feira e questiona o grupo sobre melhor formato
para produção da minuta. O grupo opta por construção coletiva durante as reuniões.

Decisões
Tomadas

 [Alan e Teddy] Diagnóstico dos espaços na feira visando ordenamento de utilização em
função dos feriados;
 [Alan, Gilson, Teddy e Pacheco] contato com os feirantes e retorno sobre

possibilidade de realização da feira nos sábados;
 [Teddy] produção de material escrito para divulgação da feira, bem como contato
com Elvis para reportagem com visitação;

 [Alan e Jonas] produção de arte visando divulgação da feira (banner selo, toten ou placa,
imagens para What´s e Faceboock etc.
 [Alan] providenciar cópia da chave do local da feira para Teddy definindo horário das feiras
das 7 às 13:00 horas;
 [Pacheco] encaminhar Resolução do MDA sobre disciplinamento e comercialização de
produtos;
 [Alan] encaminhar modelo de Ficha de Cadastro;
 [Todo o Grupo] Contatos pessoais, convites, divulgação e presença nas feiras semanais.
 [Leoni] Convocar nova reunião para 02/05/17.
Imagens

Leoni Fuerst

Secretaria Executiva do Consórcio Intermunicipal Quiriri
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