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Dando  início  aos  trabalhos,  a  Engenheira  Química,  Marília  Tissot, 
representando  o  setor  da  Produção  FIEP,  recepciona  os  integrantes  do 
Fórum  Permanente  da  Agenda  21  Paraná,  bem  como  os  convidados 
presentes.

A Coordenadora Geral do Fórum, Schirle Margaret dos Reis Branco – SEMA, 
faz um breve relato das Ações da Agenda 21 Paraná com apresentação em 
Power Point, destacando o papel das Coordenações Executiva, Temática e 
Científica,  dentro  do  planejamento  de  2009.  Coloca  a  apresentação  em 
disponibilidade, na sala da Agenda 21 Paraná para cópia.

O Prof°  Carlos  Garcias  -  PUCPR,  Coordenador  da Coordenação Temática, 
menciona  a  importância  do  GT  recentemente  instituído  e  das  atividades 
definidas para o engajamento do setor da Indústria do Comércio por meio da 
Agenda 21 Paraná Empresarial. Enaltece que a questão da produção e do 
consumo  necessariamente  precisa  passar  pelo  envolvimento  de  pessoas, 
buscando o equilíbrio não pelo consumo induzido, pela demanda falsa e sim 
pela decisão de cada qual, diante da necessidade de consumir e ou produzir.

Por  sua  vez,  o  Coordenador  do  GT  Agenda  21  Paraná  Empresarial, 
representando o Governo, Walter Horst Poniewas pronuncia-se no sentido de 
chamar a atenção para o envolvimento da Tripartite Empresarial, qual seja: 
dos trabalhadores, dos patrões e dos sindicatos, num estabelecimento de 
caminhos e de níveis de entendimentos.

Marília  Tissot,  Coordenadora  do  GT,  representando  o  setor  da  produção, 
enfatizou  a  busca  do  Desenvolvimento  Industrial  Sustentável  com  o 
componente  de  “fazer  mais  com  menos”  e  de  que  o  GT  Agenda  21 
Empresarial  deva concentrar seus esforços no sentido de enaltecer ações 
alinhadas com os princípios da Agenda 21. Apresenta algumas lâminas de 
reflexões das temáticas da Sustentabilidade, dentre as quais destacamos o 
foco nos sete elementos da ecoeficiência:
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• Redução do Gasto de Materiais com Bens e Serviços;
• Redução do Gasto de Energia com Bens e Serviços;
• Redução da Emissão de Substâncias Tóxicas;
• Intensificação da Reciclagem de Materiais;
• Maximização do Uso Sustentável de Recursos Renováveis;
• Prolongamento da Durabilidade dos Produtos;
• Agregação de valor aos Bens e Serviços.

Dando sequência, tivemos apresentações do Painel intitulado “Boas Práticas” 
composto por:

1. Empresa Prati-Donaduzzi – Relato do contexto empresarial – Senhora 
Rosemari Folle e Senhor Pietro Franco;

2. Grupo  Wilson  Picler-Ações  de  Responsabilidade  Social  -  Senhora 
Adenir Fonseca dos Santos;

3. Universidade  Tuiuti  do  Paraná-Projeto  Energias  Renováveis:  Um 
Estudo Sobre Biodigestor- Prof°. José Soares Coutinho Filho e Profª 
Marisa Weber;

4. Instituto Fraternidade-Apresenta protótipo de Máquina de transformar 
resíduo  orgânico  em  pó  ou  ração  para  a  Fauna  Marinha-Senhor 
Fernando do Espírito Santo.

5. Conselho  Paranense  de  Cidadania  Empresarial-Apresentação  dos 
Objetivos do Milênio- Carla Mocellin.

Registramos alguns aspectos de relevância das apresentações, a saber:

A Empresa Prati-Donaduzzi discorreu sobre o histórico, empreendedorismo, 
e  verticalização,  projetos:  investimentos  social,  econômico  e  ambiental, 
assim  como  abordou  os  projetos  futuros:  Criação  de  uma  Fundação  e 
projetos ambientais: reutilização da água para fins não potáveis.

Na seqüência,  o  Grupo  Wilson  Picler,  com a  apresentação  da  Assistente 
Social e Coordenadora do Instituto Wilson Picler, Senhora Adenir Fonseca 
dos Santos, faz uma abordagem detalhada das iniciativas fundamentais do 
Instituto,  dando  ênfase  aos  projetos  para  aproveitamento  de  bolsas  de 
estudos; encaminhamento de pessoas qualificadas ao mercado de trabalho; 
oficinas de literatura, matemática e redação; inclusão digital e cultural. O 
enfoque essencialmente foi dirigido ao Projeto Sustentabilidade na Trilha da 
Moda  Solidária,  com destaques  a  customização  de  resíduos  da  indústria 
têxtil. Na oportunidade convidou a todos para o desfile de modas do projeto 
acima mencionado, bem como de participar do dia do Escambo.

O Prof° Coutinho-UTP por impossibilidade de continuar presente na Reunião 
Bimestral repassou a condução da apresentação à Profª Marisa Weber, em 
que versou sobre grupo de pesquisa em energias alternativas, baseado em 
modelo  da  EMATER.  As  vantagens  apresentadas  chamam  atenção  no 
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contexto  pelo  motivo  da  proposta,  onde  constava  originariamente  da 
proposta de pesquisa apresentada a PROPPE,

• Projeto de interesse social;
• Permite apresentar soluções para famílias de baixa renda e pequenas 

propriedades agrícolas;
• Projeto multidisciplinar;
• Enquadra-se perfeitamente na promoção humana;
• Torna visível a UTP.

Dando continuidade, o Instituto Fraternidade, por meio do Senhor Fernando 
do Espírito Santo, relata um exemplar tecnológico que transforma resíduo 
orgânico  em  pó  ou  ração  para  a  fauna  marinha.  A  idéia  surgiu  da 
necessidade social em que o Instituto detectou diante da realidade sofrida 
da população mais vulnerável do litoral. O projeto em si, segundo Fernando, 
responsável pela área de controle do Meio Ambiente, expôs a tecnologia do 
equipamento em que transforma, desintegra e faz a secagem do material 
como ração animal em “coisas” em pó.

O Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial, através de Carla Mocellin, 
apresenta os objetivos do milênio, com lâminas ilustrativas dos 8 Jeitos de 
Mudar o Mundo e demais atividades inerentes ao Conselho.  Menciona ainda 
que as reuniões são mensais e que as representações das Instituições é 
quem indicam os  temas  a  serem discutidos.  Menciona  a  importância  do 
estabelecimento de um vínculo entre o Conselho e o Fórum Permanente da 
Agenda  21  Paraná,  com  vistas  a  um  desenvolvimento  de  atividades 
conjuntas.

O adiantado da hora, fez com que os debates fossem prejudicados, porém a 
representante da ONG SOS Bichos, Rosana Gnipper,  sugere uma reunião 
específica para tratar das questões importantes que ficaram sem debates, 
com a finalidade de dirimir dúvidas e avaliar a iniciativa de “Boas Práticas”.

Para  tanto,  Schirle  propõe  à  plenária  uma Reunião  Extraordinária  e  que 
imediatamente foi aprovado por todos, com dia e local a ser previamente 
indicado.

Dando fechamento a Reunião, a Senhora Marília Tissot, em nome da FIEP, 
agradece a presença de todos e encerra a Reunião.

Subscrevem a Memória:

Deyse Julliane da Silva – Estagiária da Agenda 21 Paraná.
Graziela Gobbato - Participante Ativa
Schirle Margaret dos Reis Branco – Coordenadora das Ações da Agenda 21 
Paraná.
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