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Dia Mundial do Meio Ambiente ...e da busca por um ambiente inteiro; portanto, da nossa
busca por cooperação na cultura da Paz. ... e da luta por um ambiente inteiro; portanto, da
nossa luta pelo resgate do ser humano integral (corpo, mente, espirito), íntegro e sustentável
pois a base de toda estrutura coletiva é formada, antes de tudo, por indivíduos e a
insustentabilidade do planeta passa, antes de tudo, por uma insustentabilidade de cada um dos
seus 7 bilhões de indivíduos...
A Ideia Força do Movimento Quiriri Sustentável vem sendo conduzida com carinho e vem
tendo boa acolhida por parte dos atores locais. Alguns acontecimentos constroem a linha do
tempo do Movimento na história. Esse relato é uma síntese do processo para os que ainda não
tiveram um contato mais direto e um rememorar para os atores mais envolvidos.
O Consórcio Intermunicipal da Bacia Hidrográfica do Alto rio Negro - Consórcio Quiriri, foi
constituído em agosto de 1997 (essencialmente ambiental) como Associação Civil sem fins
lucrativos. Frente a Lei Federal 11.107/05 - Lei dos Consórcios Públicos e seu Decreto
Regulamentador, houve o movimento de adaptação do Consórcio Ambiental Quiriri ao novo
modelo de Consórcio Público, tornando-o multifuncional.
Migrando de administrativo para público e de ambiental para multifinalitário o novo formato
exigiu um elenco de ações de adequação institucional.
Neste contexto, a metodologia do Programa de Cidades da ONU que parte da premissa de
que as cidades tem a capacidade de resolver os problemas que ela e as regiões do entorno
enfrentam focados na colaboração entre todos os níveis de governo, as organizações privadas
e a sociedade civil, de forma a combinar ideias, conhecimento, experiência e recursos
existentes em todos os três setores mostrou-se como sincrônica para as necessidades de
fortalecimento institucional e resgate da vertente comunitária do consórcio. Apresentada aos
prefeitos, em dezembro de 2013 os municípios integrantes do CIQ aprovaram a adesão de
nossas cidades ao Pacto Global da ONU com o compromisso de apoiar seus dez princípios
em matéria de direitos humanos, direitos do trabalho, meio ambiente e combate à corrupção.
O Pacto Global da ONU é uma iniciativa política estratégica para empresas que se
comprometem a alinhar suas operações e estratégias com dez princípios universalmente
aceitos nas áreas de direitos humanos , trabalho , meio ambiente e combate à corrupção ." Ao
fazê-lo, podem ajudar a garantir que os mercados, comércio, tecnologia e finanças possam
beneficiar as economias e sociedades em todos os lugares."

Com mais de 12.000 participantes de mais de 145 países, é a maior iniciativa de
responsabilidade corporativa voluntária do mundo.
Vejam mais aqui:
http://www.unglobalcompact.org/
Originalmente voltado ao setor privado (empresas), surge a necessidade de envolvimento das
Cidades para compor esse cenário vistas como o espaço onde efetivamente o todo acontece.
A ideia central do Programa de Cidades do Pacto Global da ONU é dedicada à promoção e
adoção dos dez princípios do Pacto Global pelas cidades, e fornecer uma estrutura para
traduzir os princípios em dia-a-dia da governança e gestão urbana. No espírito do Pacto
Global, o Programa Cidades centra-se na colaboração entre todos os níveis de governo,
empresas e sociedade civil, a fim de aumentar a sustentabilidade, resiliência, diversidade e
adaptação dentro das cidades e em face dos desafios urbanos complexos.
Vejam mais aqui:
http://citiesprogramme.com/
Dessa forma, cabe ao Consórcio Quiriri promover o planejamento de ações das prefeituras no
Programa. Para tal, foi sugerida e aprovada pela Assembleia Geral, a composição de uma
Comissão Executiva envolvendo representantes de governo, organizações privadas,
sociedade civil e academia para o planejamento e condução do Programa.
Ainda no contexto histórico, em fevereiro de 2014, foi realizada a Primeira Oficina de
Planejamento do Programa de Cidades do Pacto Global da ONU na região do Quiriri,
buscando o alinhamento de saberes e a construção/formalização de suas representações.
Como resultado da Primeira Oficina de Planejamento evidenciou-se a necessidade de resgatar
e reestruturar a vertente comunitária da Metodologia de Atuação do CIQ, buscando num
primeiro momento a articulação das ações da sociedade civil organizada e dos órgãos
municipais pertencentes ao Consórcio Intermunicipal Quiriri para construção de uma agenda
estratégica colaborativa visando a promoção do desenvolvimento territorial sustentável tendo
como referências os conceitos de gestão participativa por bacia hidrográficas e
desenvolvimento solidário sustentável bem como os princípios do Pacto Global da ONU,
usando como ferramenta o Circulo de Sustentabilidade. É quando surge a “ideia força” do
Movimento Quiriri Sustentável.
Lançado em 26/04/2014 durante o evento de Ação Global em São Bento do Sul, o
Movimento Quiriri Sustentável (MQS), assume como meta “elaborar e desenvolver agenda
estratégica regional para a sustentabilidade em colaboração com os agentes públicos,
empresariais, sociais e educacionais, comprometidos com o Programa de cidades do Pacto
global da ONU, de modo a resgatar os valores e potencialidades dos cidadãos, das
localidades, dos municípios e da região do Quiriri em favor da prosperidade e qualidade de
vida dos seus habitantes”.

Assim, estamos articulando esforços no sentido de compor e oficializar a Comissão
UNGCCP na região do CIQ e adequar/propor a integração sistêmica das linhas de ação do
Quiriri ao novo formato visando aprovação na Assembleia de Prefeitos do próximo dia
26/05/14.
Esse grupo inicial de e-mails é um canal de comunicação estabelecido para as mais diversas
considerações. Sintam-se totalmente à vontade para questionamentos e sugestões. Você é
parte integrante deste processo. Está no grupo porque assinou o cadastro de simpatizantes do
MQS ou seu nome foi sugerido por um de nossos integrantes mais próximos. Obrigada por
estar conosco.
Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, portanto dia de agradecer a cada um que agregou
no lugar de dividir, buscou humanizar relações e reconheceu a importância da essência, teve
atitudes considerando os outros e as gerações futuras, buscou as artes e não somente a
técnica, buscou o natural e não somente o exato, buscou tornar-se melhor para melhorar seu
meio. Isso deve ser comemorado, afinal, se precisamos de um dia para nos lembrar dos
sistemas que sustentam a vida, há algo de muito errado. Ora, se dependemos e fazemos parte
do ambiente, então TODOS os dias são do meio ambiente.

