
 

FÓRUM PERMANENTE DA AGENDA 21 PARANÁ 
2ª Reunião Extraordinária 

Memória-Síntese 

 

 

Curitiba, 18 de junho de 2009. 
 

 
 

Dando início aos trabalhos, a Coordenadora Geral do Fórum, Schirle 

Margaret dos Reis Branco, conduz a Reunião Extraordinária de Avaliação 

da 30ª Reunião Bimestral do Fórum Permanente da Agenda 21 Paraná. 
 

Esclareceu que o objetivo da Reunião já estava previamente 

determinado, o qual era o de buscar respostas ao contexto do que seja 

“Boas Práticas”. Frisou que precisamos avançar nos entendimentos, na 

convergência dos conflitos e de abrigar a todas as iniciativas e trabalhar 
com os princípios da Agenda 21, no sentido de atingir uma base 

consciente e contínua de nossas ações. 

 

Várias manifestações caminharam nessa direção e a Reunião foi de 
extrema importância ao contexto. 

 

Destacamos, pois algumas frases que motivaram o desenrolar da  

Reunião, com aprofundamento das idéias: 
 

 Unir esforços; 

 Sair da condição de conforto; 

 Critérios para análise; 
 Romper com o que está aí; 

 Incoerência X preço alto; 

 Indução da demanda falsa e da não necessidade; 

 Grupos de estudos; 

 Observar as dimensões dos propósitos; 
 Meios para atingir o fim; 

 Caminhos/práticas; 

 Converter os não convertidos; 

 Reconhecer Boas Práticas na direção de “Bons Fazeres”, com base 
nos temas norteadores da Agenda 21 Paraná; 



 Experiências em destaque como, por exemplo, Projeto 

Biodiversidade, Projeto de Micro e Pequenas Empresas, entre 

outros; 

 Discernir o que é essencial/ o que é secundário/controle de 
consumo; 

 Produção do conhecimento / as expressões do conhecimento; 

 Projetos de Extensão Universitária no sentido do que está em 

debate; 
 Visualizar Boas Práticas; 

 Organizar comitê e avaliação de projetos; 

 Oportunizar a condição de ser replicado; 

 Divulgar resultados, rompendo os padrões existentes. 
 

Registramos as ausências dos Painelistas, mas queremos manifestar a 

grandeza do senso dos pronunciamentos respeitosos e de grande valia 

para ao pretendido pelo Fórum que é o de distinguir diferenças no 
âmbito da sociedade, em que precisamos reconhecer como mérito de 

“Boas Práticas”. 

 

Conforme era pretendido, entendemos que não teremos o tempo 

suficiente para tratar desta questão com critérios mais rigorosos, dentro 
do Seminário Internacional “Experiências de Agendas 21: Os Desafios 

do Nosso Tempo”. Provavelmente faremos destaques de Personalidades 

envolvidas com os temas norteadores da Agenda 21 Paraná. 

 
Por fim, cumprimos com esta Reunião Extraordinária o momento dos 

debates e da construção de que é necessário avaliar e retroalimentar os 

processos em andamento. 

 
A unanimidade de reconhecer o esforço de todos os painelistas foi 

destacado e que queremos deixar registrado nesta memória com a 

grandeza de reconhecer no outro a possibilidade de mudar e 

transformar os paradigmas existentes de não Sustentabilidade. 

 
 

Subscrevem a Memória: 

 

Deyse Julliane da Silva – Estagiária da Agenda 21 Paraná. 
Schirle Margaret dos Reis Branco – Coordenadora das Ações da Agenda 

21 Paraná. 


