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MEMÓRIA REUNIÃO

Data e Horário : 30/07/2014 as 10h;
Local: Sala Laboratório Sincronicidade PUCPR, Curitiba -PR;
Participantes : Leoni Fuerst e Mauro- CIQ; Deise – Nós em Cena – Rio Negrinho;
Rebeca Kuperstein e Luciano Planca – Sersustentavel.
Assuntos abordados:
•

Afirmação do Propósito e Escopo do MoU O Consórcio Quiriri e a SerSustentavel
decidem trabalhar em parceria, reconhecendo que ambas as organizações têm o
interesse comum de promover a sustentabilidade dos municípios consorciados do
Consórcio Intermunicipal Quiriri (CIQ) dentro da Bacia Hidrográfica do Alto Rio Negro do
Território Planalto Norte de Santa Catarina, tendo como referência os princípios do Pacto
Global da ONU e a abordagem metodológica dos Círculos de Sustentabilidade do
Programa de Cidades do Pacto Global da ONU .

•

Apresentação, pela Leoni, do esboço apresentação da Comissão e Especial
UNGCCP, enquanto sua visão estratégica e organização das ações de curto e
médio prazo. Do Movimento Quiriri Sustentável. Também fazendo um breve relato
da questão emergencial das enchentes e nos municípios do Planalto Norte.
Decidiu-se por realizar um seminário de Cidades Resilientes e pelo
posicionamento institucional do CIQ como fomentador do MQS, por meio da
criação da Escola de Governo do CIQ, onde seria criado um campo estratégico
de estágios para alunos de graduação e linhas de pesquisa e formação para as
linhas de pós-graduação e extensão das IES..

•

Luciano apresentou a proposta do Programa Quiriri Criativo. Onde o resgate da
Identidade Cultural das comunidades e famílias da região é uma forma de
fortalecer o sentimento de pertença ao MQS. Para isso será formado um arranjo
institucional composto pelas empresas Nós em Cena, Xthor e SerSustentavel.
Tendo como produtos os produtos da Mostra de Teatro, Gincana e Campanha de
Natal;

•

Os participantes encerram a reunião com a visita ao Projeto Social da Associação
Borda Viva, localizado no distrito industrial da Borda do Campo, município de São
José dos Pinhais. Onde puderam conhecer a experiência da Cozinha Escola que
atende a 150 crianças e suas famílias, tendo como apoio a Renault do Brasil.
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