
FÓRUM PERMANENTE DA AGENDA 21 PARANÁ

32ª Reunião Bimestral

Memória Síntese

Curitiba, 21 de setembro de 2009.

A Diretora do Instituto Wilson Picler (IWP), Susan Moritz deu as boas 
vindas aos integrantes do Fórum Permanente da Agenda 21 Paraná. 

A  Coordenadora  Geral  do  Fórum,  Schirle  Margaret  dos  Reis  Branco 
(SEMA), agradece em nome do Fórum a acolhida da Reunião Bimestral 
Itinerante, relembra o porquê das reuniões serem bimestrais, apresenta 
a pauta prevista conforme disposição apresentada na referida memória.

Segue-se a apresentação individual dos participantes da reunião, bem 
como  é  justificada  a  ausência  dos  integrantes  do  Fórum,  conforme 
comunicação recebida. 

Drª Leda Ramos May, Advogada representante da OAB, convida a todos 
para participar da palestra “Escritórios de Advocacia e a Construção da 
Agenda 21”, a ser realizada em 22 de setembro de 2009 às 19Hs na 
sede da OAB.
Neste evento ocorrerá a distribuição de canecas com a logo da Agenda 
21 da OAB. Informa também que no  site da OAB há um link sobre a 
agenda 21 (www.oab.pr/agenda21).

A Drª Leda discorre como está sendo elaborada a Agenda 21 na OAB, a 
qual será a primeira Agenda 21 de um Conselho Profissional no Brasil. 

Schirle informou sobre o Seminário intitulado “Arquitetura Ambiental” 
promovido pelo Instituto de Engenharia, a ocorrer no período de 29 a 30 
de setembro de 2009.
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Enfatizou-se a Semana da Mobilidade Urbana Sustentável e Um dia sem 
carro  em  22  de  setembro  de  2009.  A  Concentração  e  chamada  da 
população ocorrerão em 21 de setembro de 2009, nas escadarias da 
UFPR.

Schirle  relembrou  que  o  Seminário  Internacional  “Experiências  de 
Agenda 21: Os Desafios do Nosso Tempo”, ocorrerá no período de 27 a 
29 de novembro de 2009 em Ponta Grossa, PR. 

Na oportunidade repassou as  últimas informações  sobre  o  Seminário 
Internacional  e  os  compromissos  de  toda  a  Comissão  Organizadora. 
Comentou  que  será  encaminhado  para  as  IES,  ainda  esta  semana, 
maiores informações e respectiva divulgação. 

Vários  integrantes  do  Fórum  solicitaram  estimular  os  alunos  a 
apresentarem trabalhos no Seminário Internacional. 

Dia 23 de setembro de 2009, ocorrerá reunião do Grupo de Trabalho 
das Oficinas do Seminário Internacional.
Comentou ainda que as sacolas do Seminário Internacional de Agendas 
21 estão sendo idealizadas para serem confeccionadas pelas mulheres 
da  Vila  das  Torres,  com  arte  gráfica  da  Professora  Maria  Elisabeth 
Bernardi do Instituto Wilson Picler (IWP).

A proposta realizada pelo Participante Ativo do Fórum, William Presta, 
sobre Ciclo-Universidades,  aprovada na 31° reunião deste Fórum, foi 
encaminhada ao IPPUC e encontra-se aguardando resposta.

Neuza Antunes, Integrante do Fórum por anos consecutivos, estando 
ausente por morar na Espanha e recebendo todas as comunicações do 
Fórum, faz um depoimento de que a não presença, não foi motivo de 
desinformação, pois acompanhou e representou o Fórum em algumas 
reuniões  na  Espanha,  citando  inclusive  nossa  atuação.  Orgulho  para 
todos  nós.  Sugere  ainda,  enviar  itinerário  de  ônibus  para  facilitar  o 
acesso  aos  locais  das  reuniões  do  Fórum da  Agenda  21,  quando  o 
acesso for de difícil entendimento.

Diego H. S. Batista, Secretário Geral da ONG Sociedade Global discorreu 
sobre a atuação de sua Organização no que diz respeito às Relações 
Internacionais,  Sustentabilidade,  Cooperação  e  Desenvolvimento. 
Comentou ainda que há um projeto piloto da ONG sendo implementado 
na Escola Estadual Maria Aguiar.
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Valdir  Donizete  de  Moraes,  da  ONG Ecoforça,  apresentou  relatos  do 
Seminário “A Agenda 21 no Movimento Popular”, realizado em 01 de 
agosto de 2009.

Dando  sequência,  Valdir  solicitou  o  apoio  efetivo  no  estímulo  aos 
Movimentos  Populares  e  consequente  participação  nas  reuniões  do 
Fórum, devido a  ausência nas reuniões por falta de estrutura.

Rosana Vicente Gnipper da ONG Ecoforça – Região Curitiba, apresentou 
slides sobre a ideia da campanha “Um dia sem carne faz a diferença”, 
propondo que toda a segunda-feira seja o dia sem carne, conforme já 
ocorre no estado de São Paulo. A iniciativa é de promoção da Sociedade 
Vegetariana Brasileira – Seção Paraná, com apoio da ONG Ecoforça e de 
demais  Movimentos  Populares.  Fato  este apreciado e aprovado pelos 
participantes da referida reunião. 

Após algumas manifestações com referência à ideia proposta, Schirle 
sugere que seja elaborado um material de divulgação a respeito e seja 
apresentado  no  Seminário  Internacional  como meio  de divulgar  esta 
ideia.

Outra menção foi de Aristides Athayde da Junta Comercial do Paraná 
(JUCEPAR), que sugeriu a adesão desta proposta a ser endereçada à 
Secretaria Estadual de Educação (SEED), para que implante nas Escolas 
da  Rede  a  Segunda-feira  sem  carne.  Sugestão  esta  apreciada  e 
aprovada pelo Fórum.

Representando o Prof. Carlos Mello Garcias (PUCPR), Coordenador do 
Convênio  Ferrara/SEMA/PUCPR,  Schirle  fez  breve  menção  sobre  o 
presente  Convênio  que  foca  a  Região  Costeira  do  litoral  do  Paraná. 
Enfatizou a existência de 30 vagas para participação no Wokrshop a ser 
realizado no período de 07 a 14 de dezembro de 2009 na PUCPR. Serão 
direcionados 150 convites para Entidades que possuam experiências e 
interesse nas dinâmicas do litoral.

Sobre a Rotulagem de Boas Práticas que constava do planejamento de 
2009,  não  será  possível  sua  efetivação  para  este  ano.  Então,  no 
Seminário  Internacional,  a  SEMA reconhecerá  21  Personalidades  que 
participaram intensamente das Ações da Agenda 21 Paraná desde 2001.

Marinalva Cardozo (SEED/PR), reforçou o convite da Conferência “Saúde 
Ambiental” a ser realizado em 03 de outubro de 2009 em Curitiba, a 
qual pretende discutir as atividades relacionadas no campo, na cidade e 
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na floresta. Serão ofertadas 200 vagas presenciais e 200 vagas no dia. 
De  23  a  25  de  outubro  de  2009,  ocorrerá  em  Faxinal  do  Céu  a 
Conferência Estadual.

Por fim, a ONG SOS Bicho repassa o informe sobre a Palestra “Controle 
Ético  de  Animais”,  que  ocorrerá  em  local  a  ser  definido  em  23  de 
outubro de 2009 às 17:30h.

Devido à ausência justificada da Coordenação do Grupo de Trabalho do 
Guia Agenda 21 Paraná Empresarial, Schirle discorreu brevemente sobre 
a atuação do GT e do empenho para que seja lançado no Seminário 
Internacional, o referido Guia.

Encerrando a reunião Schirle, Coordenadora do Fórum da Agenda 21 
Paraná,  agradece  pela  participação  de  todos,  bem  como  pela 
receptividade  e  acolhida  de  toda  a  equipe  do  Instituto  Wilson  Picler 
(IWP). 

Subscrevem a Memória:

Layon Philipe Becker – Estagiário da Agenda 21 Paraná.

Eliane do Rocio Vieira – Grupo UNINTER, relatora.

Schirle Margaret dos Reis Branco – Coordenadora das Ações da Agenda 
21 Paraná.
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