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PÁGINA 2: Informações cadastrais:

Circuito das Araucárias de Cicloturismo: a Prática da
Integração Intermunicipal como Fomentadora de
Princípios.

P2: Título do projeto ambiental participante:

P3: Categoria de inscrição:
(sem legenda)
Selecione:

Turismo e Qualidade de Vida

P4: Escreva um resumo breve e objetivo do projeto:
(texto deve ter, obrigatoriamente, no mínimo 650 e no
máximo 800 caracteres com espaços) Ex: A empresa
catarinense deu início em 2010 ao projeto para preservar
uma área de mata nativa de sua propriedade, com mais
de 100 mil m² e situada na zona urbana da cidade. Além
da conservação ambiental, o local é aberto ao público
para visitas pré-agendadas para percorrer as trilhas
sinalizadas e com as espécies identificadas,
acompanhadas por guias ambientais. Diversas
atividades de educação ambiental são realizadas com
estudantes de escolas da região. O local já recebeu mais
de 10 mil visitantes, sendo 5 mil crianças, e mais de mil
árvores nativas foram plantadas.
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O Circuito da Araucarias de Cicloturismo do Consórcio
Intermunicipal Quiriri (CIQ) integra os municípios de
Campo Alegre, Corupá, Rio Negrinho e São Bento do
Sul num roteiro planejado desde 2010 e lançado em
02/06/12. Além da valorização natural, cultural,
histórica e gastronômica apresenta elementos de
gestão integrada elogiados destacando-se como um
dos mais bem organizados roteiros de longa distância
do Brasil. Integra o Programa Quiriri Sustentável
fazendo parte da iniciativa do CIQ como signatário do
Programa de Cidades do Pacto Global da ONU desde
2013, contemplado na Frente Estratégica de Gestão
Participativa por Bacia Hidrográfica do CIQ.
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P5: Sobre a organização participante:
Razão social:

Consórcio Intermunicipal Quiriri

Nome fantasia:

Consórcio Quiriri

Setor de atuação:

multifinalitário

Data de fundação:(dd/mm/aaaa)

28/09/1997

Número de colaboradores:

Secretaria Executiva - 02 colaboradores
cedidos Conselho de Prefeitos – 4 prefeitos
Conselho Fiscal – 4 vereadores Conselho da
Sociedade Civil – 22 colaboradores (Governos,
Academia, Organizações Privadas, Sociedade
Civil e Consórcio) Comissões Executivas - 5
Comissões Executivas, (CE de adaptação do
CIQ, CE Circuito das Araucárias de
Cicloturismo, CE do Programa Intermunicipal
da Água, CE do Pacto Global e Programa de
Cidades da ONU na região do Quiriri, CE de
Municipalização do Licenciamento Ambiental),
de 3 Grupos de Trabalho (GT de Produtos
Orgânicos, GT Sistema Integrado de Gestão e
Proteção das Unidades de Conservação da
região do CIQ, GT Pró Comitê alto rio Negro)

P6: Informações de contato:
Endereço:

Rua Felipe Schmidt, 331

Bairro:

Centro

Cidade:

São Bento do Sul

Estado:

Santa Catarina

CEP:

89.280-178

Telefone com DDD:

4736333455

P7: Informações sobre o responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo:
Leoni Fuerst
Cargo:

bióloga MSc. Secretária Executiva do CIQ

E-mail:

leoni@quiriri.com.br

Telefone com DDD:

(47) 8814-4132

P8: Informações sobre o responsável pelo projeto:
Nome completo:

Leoni Fuerst

Cargo:

bióloga MSc. Secretária Executiva do CIQ

E-mail:

leoni@quiriri.com.br

Telefone com DDD:

(47) 8814-4132

P9: Informações sobre a direção da empresa:
Nome do(a) presidente ou principal diretor(a):

Fernando Tureck

Cargo:

Presidente do Consórcio Intermunicipal Quiriri e
Prefeito de São Bento do Sul

E-mail:

gabinete@saobentodosul.sc.gov.br

Telefone com DDD:

(47)3631-6003

PÁGINA 3: Informações sobre o projeto ambiental participante:
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P10: Data de início do projeto: (ex.: 01/02/2012)

02/06/12 - lançamento

P11: O projeto está em andamento?

Sim

P12: Data do término do projeto: (se aplicável, ex.:
01/02/2015)

O respondente ignorou esta pergunta

P13: Número de pessoas que participaram do projeto: (favor digitar somente o valor numérico, ex.: "10.868")
Voluntárias
40
Remuneradas

12

P14: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto? (favor digitar somente o
valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas
420 pessoas envolvidas no último evento
Famílias

27 cidades representadas no ultimo evento

P15: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:
Prefeituras Municipais de Campo Alegre, Corupá, Rio Negrinho e São Bento do Sul através de contratos de rateio.
Iniciativa Privada através de patrocínio de Eventos e Capacitações
P16: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?
Não
P17: Descreva o problema ambiental identificado no projeto: (máx. 3.000 caracteres)
Na região compreendida pelo Consórcio Quiriri foram instituídas por Leis Municipais cinco (5) Áreas de Proteção
Ambiental com objetivos definidos para cada caso, visando, de forma geral, proteger o conjunto de ecossistemas que
compõem tais áreas visando assegurar condições de potabilidade da água em áreas vistas como futuras fontes de
abastecimento público dos municípios (APA Rio dos Bugres – RN, APA Rio Vermelho/Humbold –SBS e APA Alto rio
Turvo – CA) e fomentar o uso dos recursos naturais, o turismo ecológico, a educação ambiental e a recreação não
destrutiva (APA da Represa alto rio Preto – RN e APA Campos do Quiriri – CA). A aprovação dos projetos de Lei para
criação de tais unidades de conservação deu-se numa reunião conjunta de vereadores das Câmaras de Campo
Alegre, Rio Negrinho e São Bento do Sul, em 28/08/1998 – (Parlamento do Consórcio). Nessas áreas, a atividade
humana deve e pode existir, desde que orientada e regulada de forma a evitar a degradação ambiental e permitir o uso
racional e sustentado do patrimônio natural. Para tal a elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico e o Plano de
Gestão de tais áreas, definindo dentre outras, as atividades a serem permitidas ou incentivadas e as que deverão ser
restringidas e proibidas em cada área é o desafio que se apresenta. Apenas nos Municípios de Rio Negrinho (com
planos em fase inicial) e São Bento do Sul (com Plano de Gestão da APA instituído) o processo de construção dos
planos de gestão apresenta avanços, e, o que se evidencia é a dificuldade dos municípios na tratativa de forma
pontual, fato que pode comprometer o conjunto da obra se não houver uma sincronicidade e unificação do
entendimento de cada Unidade de Conservação é parte de um grande e importante mosaico regional de conservação
e preservação. Superar limites político/administrativos e integrar a região em processos sistêmicos é a meta desta
Frente Estratégica de Ação do Programa Quiriri Sustentável.
Neste contexto, como elemento integrador e fomentador de princípios em consonância com os atrativos naturais,
culturais, históricos e gastronômicos da região do Quiriri, o Circuito das Araucárias de Cicloturismo surge como
ferramenta a resgatar o “senso de pertencimento” e “valorização dos atributos locais”, potencializando o resgate da
vertente comunitária da metodologia de ação do Consórcio Intermunicipal Quiriri.
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P18: Qual a solução encontrada? (máx. 3.000 caracteres)
Considerando a tradição do ciclismo na região remonta características de sua colonização que culturalmente sempre
utilizou-se da bicicleta tendo, inclusive, entidades atuantes no setor como o Grupo Coiotes de SBS e Rino em Rio
Negrinho que promovem a prática entre os simpatizantes e comunidade em geral, foi idealizado um circuito como
elemento integrador e fomentador de princípios.
Cabe lembrar que embora o Consórcio Quiriri tenha sido constituído oficialmente em setembro de 1997, seu histórico
de constituição retrocede a 1995, quando as primeiras articulações surgiram. Dessa forma, na região do Quiriri, foi
possível avançar em variados temas integrados de forma sistêmica à conservação das águas e consequentemente à
qualidade de vida das comunidades locais. A criação de 5 Unidades de Conservação (APA´s) através de um
parlamento composto pela vereança dos municípios consorciados, o primeiro projeto no estado de SC de Pagamento
por Serviços Ambientais (PSA) a agricultores do rio Vermelho/Humbold, o disciplinamento da gestão de resíduos
sólidos (Resíduos infectantes, Planalto Norte Limpo (embalagens de agrotóxicos), destinação final adequada, Projeto
Lixo Zero) a instituição de um Circuito Integrado para Cicloturismo nos municípios participantes Circuito das Araucárias
de Cicloturismo, um Programa Intermunicipal de monitoramento da qualidade da água, gincanas, palestras, seminários
são alguns exemplos. O Consórcio é apoiador de muitas iniciativas locais (como o Programa de ajardinamento de
áreas públicas em RN, o Museu Entomológico em SBS, o Programa de EA com a Polícia Ambiental em CO) e
representa a Nossa região em diversos Fóruns e Conselhos e Câmaras Técnicas.
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.
Em avaliando sua trajetória foi identificada forte fragilidade no desenvolvimento da "vertente comunitária" da
metodologia de atuação do CIQ, impondo o compromisso de resgate deste capital social - "nossa vertente
comunitária". 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, com apoio da Aliança Paraná Sustentável, foi aprovada junto a ONU, trazendo, como
signatários do Pacto Global, o compromisso de apoiar seus dez princípios em matéria de direitos humanos, direitos do
trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. (veja mais em http://citiesprogramme.com/archives/6304) e
http://www.unglobalcompact.org/participant/33521-Consorcio-Intermunicipal-Quiriri.
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P19: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx. 5.000
caracteres)
A identificação de um roteiro definitivo, bem como as possibilidades de roteiros alternativos para a prática de
cicloturismo na região foram mapeadas com auxilio do Clube de Cicloturismo do Brasil, levando em consideração a
experiência, interesse em integrar e a vasta teia de relações que o Clube possui. Foram efetivados levantamentos de
viabilidade do roteiro, o refinamento com checagem das melhores opções de caminhos, levando-se em conta o grau de
dificuldade, tipo de pavimento, intensidade do tráfego e outras peculiaridades de cada local, e, por fim, o
reconhecimento de bicicleta do percurso definido confirmando a escolha do roteiro com base na realidade de uma
viagem.
A compilação dos dados, planilhas de orientação, elaboração de gráficos altimétricos, mapas ilustrativos, classificação
dos percursos em graus de dificuldade física, texto descritivo de cada percurso parcial e fotos ilustrativas marcaram
outra fase do trabalho que desencadeou o processo de construção visual do circuito com proposição e definição de
logomarca e formato visual para cartilha, folder e passaporte do ciclista.
Outro grande desafio foi a sinalização do circuito, para o qual a comissão deflagrou processo de busca de parcerias
para patrocínio, sendo o mesmo assumido pela empresa Tuper de SBS integralmente. São trezentas placas indicativas
contendo informações sobre trajeto, distância ao próximo ponto, km parcial, km do trecho, altitude e localidade.
O roteiro é repleto de atrativos naturais, culturais, históricos e até gastronômicos mostrando lindos trechos com
paisagem bem variada, alternando entre a floresta Ombrófila Mista com suas exuberantes Araucarias e relictos bem
preservados de Floresta Ombrifila Densa repleta de Bromélias e orquídeas. A estrada Dona Francisca é um destaque
da parte histórica assim como a ferrovia que serpenteia a Serra. Os cafés coloniais dão o toque bucólico e aprazível ao
passeio.
O Circuito está dividido em trechos. Não há etapas fixas ou numero de dias fixo para percorrê-lo. Sugestões de
planejamento aparecem no guia, lembrando que não se trata de um roteiro fácil, portanto não recomendável para
estréia no cicloturismo, mas o ciclista pode observar no guia a classificação da dificuldade física de cada trecho
mapeado e planejar sua aventura.
O Circuito conta com pontos de apoio, locais cadastrados como Amigos do Cicloturista, pontos para carimbo do
passaporte e pontos de informações. Essas informações estão disponíveis no website do Programa no ar desde dia
02/06/12 no endereço www.circuitodasaraucarias.com.br
O Consórcio intermunicipal Quiriri através da Comissão de Cicloturismo trabalhou na elaboração, implantação e
lançamento do circuito que conta hoje com um site exclusivo, material promocional, cartilhas, flyers, carimbos e
certificados distribuídos nos setores de turismo de cada município integrante.
A mudança de governos fez com que as pessoas envolvidas na rotina executiva mudassem tendo como consequências
alguns descompassos no procedimento que precisam ser readequados, como o vandalismo nas placas e as
dificuldades das Prefeituras na manutenção das mesmas, assim como, a capacitação das pessoas envolvidas. Por
sugestão da Comissão Executiva do Programa desencadeou-se um processo de construção e autorização da
terceirização dos serviços de manutenção do circuito visando sanar as dificuldades e desajustes de procedimento de
atendimento que decorrem, principalmente, da necessidade de tratamento único e profissional para a questão,
vencendo as limitações de cada prefeitura no trabalho pontual que acabam comprometendo o circuito como um todo, e,
dessa forma, melhorar ainda mais o atendimento aos cicloturistas. A Associação São Bentense de Ciclomontanhismo,
ASBCiclo, foi vencedora do Processo Licitatório e desenvolve atividades de gerenciamento, capacitação e manutenção
do roteiro Circuito das Araucárias de Cicloturismo nos municípios de CA,CO, RN e SBS desde então. Nasce um
arranjo produtivo local que vem sendo importante elemento desencadeador de processos.
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P20: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)
Os resultados do Programa do Circuito das Araucárias de Cicloturismo são mapeados em três linhas de ação:
 Resgate de Valores: Mídias Sociais a Serviço da Valorização da Vida!
Identidade visual e sinalização - manutenção e atualização do site, blog e face, material promocional, cartilhas, flyers,
carimbos e certificados
Placas Indicativas: manutenção, reposição e incremento. Trezentas placas indicativas contendo informações sobre
trajeto, distância ao próximo ponto, km parcial, km do trecho, altitude e localidade. Pontos de apoio, locais cadastrados
como Amigos do Cicloturista, pontos para carimbo do passaporte e pontos de informações. Essas informações estão
disponíveis no website do Programa no ar desde dia 02/06/12 no endereço www.circuitodasaraucarias.com.br Em
2014: Visualizações de página : 32.038 Visualizações de página únicas: 23.413 Novos visitantes: 7.157 Usuários: 7.157
 Promoção do Encontro: Eventos e Capacitações a Serviço da Valorização da Vida
Junho de 2015 – EVENTOS
Formatados na coloboração entre todos os níveis de governo, organizações privadas e sociedade civil de forma a
combinar ideias, experiências e recursos existentes em todos os três setores, os eventos os eventos anuais
promovidos no Circuito das Araucárias são importante elemento integrador e disseminador dos valores locais,
contribuindo, significativamente para o fortalecimento das relações sociais e para o senso de valorização da vida em
todas as suas formas.
O Pedal Circuito das Araucárias 2015 – Etapa I reuniu, em 21/06/2015, 360 ciclistas, 420 pessoas envolvidas, 500
maçãs, 6 caixas de banana, 1,2 mil copos de água, 63 quilômetros pedalados, 25 cidades representadas;
O Pedal Circuito das Aracucarias - Etapa II aconteceu durante o Festival de Outono do Município de Campo Alegre em
19/07/2015 com a presença de 125 ciclistas que pedalaram 45 km.
O Pedal Circuito das Araucárias 2015 – Etapa III aconteceu no município do Corupá em 13/09/15 com a presença de
152 ciclistas que pedalaram 35 km.
O Pedal Circuito das Araucárias 2015 – Etapa IV acontecerá em 13/12/15 no município de Rio Negrinho como uma
das ações do Natal Encantado.
Veja mais em: http://www.gazetasbs.com.br/site/noticias/desbravando-a-regiao-com-as-proprias-pernas-nos-63-km-dopedal-da-mari-2467 Ou https://www.facebook.com/circuitodasaraucarias?fref=ts
www.circuitodasaraucarias.com.br
facebook.com/circuitodasaraucarias
Junho de 2015 – Capacitações
No município de Corupá – Abril – 23 participantes
No município de Campo Alegre – Junho- 12 participantes
 Gestão Integrada - Arranjo Produtivo Local a Serviço da valorização da Vida
Comissão Executiva do Programa Circuito das Araucárias de Cicloturismo do Consórcio Intermunicipal Quiriri com
reuniões mensais;
Rede colaborativa do Circuito das Aracucarias de Cicloturismo do CIQ - Arranjo Produtivo Local de cicloturismo e
aventura como indutores do desenvolvimento solidário sustentável
Rede em Junho de 2015 - ASBCiclo, Pedala Jaraguá, Pedal da Mari, Rino, CFC Adriano, Esquadrias Alumitek,
Demarchi’s Bike Shop e Alvo Visual Impressões Digitais, Makrobom Chocolates, Metalúrgica Wind, Toalhas
Buddemeyer, Hupi Bikes, Pousada das Araucárias, Banana Brasil, Free Force, Over Bike, Supermercados Germânia,
Brigadistas de São Bento, Policia Rodoviária Federal, Polícia Militar de SC, SAMAE SBS, Edson Fischer (Equipe Apoio
Pedal da Mari - cobertura fotográfica). Nas Prefeituras consorciadas: Secretárias de Turismo, Secretárias de Saúde,
Fundações Municipais de Esportes, Departamentos de Transito, Secretarias de Agricultura.
P21: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto: (Essa questão exige ao menos um
resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25 crianças
atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
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Resultado 1

Resgate de Valores: Mídias Sociais a Serviço
da Valorização da Vida! Projeto de Identidade
visual O Consórcio intermunicipal Quiriri
através da Comissão de Cicloturismo trabalhou
na elaboração, implantação e lançamento do
circuito que conta hoje com um site exclusivo,
material promocional, cartilhas, flyers, carimbos
e certificados distribuídos nos setores de
turismo de cada município integrante. Site:
www.circuitodasaraucarias.com.br Blog:
http://www.circuitodasaraucarias.com.br/blog/
Face:
https://www.facebook.com/circuitodasaraucaria
s?fref=ts Placas Indicativas: São trezentas
placas indicativas contendo informações sobre
trajeto, distância ao próximo ponto, km parcial,
km do trecho, altitude e localidade. O Circuito
conta com pontos de apoio, locais cadastrados
como Amigos do Cicloturista, pontos para
carimbo do passaporte e pontos de
informações. Essas informações estão
disponíveis no website do Programa no ar
desde dia 02/06/12 no endereço
www.circuitodasaraucarias.com.br Em 2014:
Visualizações de página : 32.038 Visualizações
de página únicas: 23.413 Novos visitantes:
7.157 Usuários: 7.157

Resultado 2

Promoção do Encontro: Eventos e
Capacitações a Serviço da Valorização da Vida
O Pedal Circuito das Araucárias 2015 – Etapa I
reuniu, em 21/06/2015, 360 ciclistas, 420
pessoas envolvidas, 500 maçãs, 6 caixas de
banana, 1,2 mil copos de água, 63 quilômetros
pedalados, 25 cidades representadas; O Pedal
Circuito das Aracucarias - Etapa II aconteceu
durante o Festival de Outono do Município de
Campo Alegre em 19/07/2015 com a presença
de 125 ciclistas que pedalaram 45 km. O Pedal
Circuito das Araucárias 2015 – Etapa III
aconteceu no município do Corupá em
13/09/15 com a presença de 152 ciclistas que
pedalaram 35 km. O Pedal Circuito das
Araucárias 2015 – Etapa IV acontecerá em
13/12/15 no município de Rio Negrinho como
uma das ações do Natal Encantado. Veja mais
em:
http://www.gazetasbs.com.br/site/noticias/desbr
avando-a-regiao-com-as-proprias-pernas-nos63-km-do-pedal-da-mari-2467 Ou
https://www.facebook.com/circuitodasaraucaria
s?fref=ts www.circuitodasaraucarias.com.br
facebook.com/circuitodasaraucarias Junho de
2015 – Capacitações No município de Corupá
– Abril – 23 participantes No município de
Campo Alegre – Junho- 12 participantes
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Resultado 3

Gestão Integrada - Arranjo Produtivo Local a
Serviço da valorização da Vida Comissão
Executiva do Programa Circuito das Araucárias
de Cicloturismo do Consórcio Intermunicipal
Quiriri Rede colaborativa do Circuito das
Aracucarias de Cicloturismo do CIQ Arranjo
Produtivo Local de cicloturismo e aventura
como indutores do desenvolvimento solidário
sustentável

Resultado 4

Rede colaborativa do Circuito das Aracucarias
de Cicloturismo do CIQ ASBCiclo, Pedala
Jaraguá, Pedal da Mari, CFC Adriano,
Esquadrias Alumitek, Demarchi’s Bike Shop e
Alvo Visual Impressões Digitais. Ao pessoal da
Prefeitura de São Bento do Sul, Secretária de
Turismo, Secretária de Saúde, Fundação
Municipal de Desportes - FMD, Departamento
de Transito – DETRU a SAMAE. A Prefeitura
de Rio Negrinho a Secretária de Turismo,
Secretaria de Saúde. Aos apoiadores
Makrobom Chocolates, Metalúrgica Wind,
Toalhas Buddemeyer, Hupi Bikes, Pousada
das Araucárias, Banana Brasil, Free Force,
Over Bike, Brigadistas de São Bento, Policia
Rodoviária Federal, Polícia Militar de SC e ao
Edson Fischer (Equipe Apoio Pedal da Mari)
pela cobertura fotográfica.

P22: AUTORIZO a disponibilização de download gratuito
do arquivo digital do projeto inscrito através do site da
Editora Expressão?

Sim

PÁGINA 4: Apresentação da organização participante:

P23: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão ambiental
adotadas: (máx. 4.000 caracteres)
Migrando de “administrativo” para “ público” e de “ambiental” para “multifinalitário” o novo formato do Consórcio
Intermunicipal Quiriri exigiu um elenco de ações de adequação institucional. Nesse aspecto destaca-se a premissa de
um consórcio que não busca tão somente a resolução de problemas específicos e imediatos, cujas soluções são
necessárias desde ontem, ou direcione suas ações para busca de redução de custos em atividades operacionais
específicas, mas, também, um consórcio que busca pensar o amanhã. Pauta-se no histórico do Consórcio
Intermunicipal Quiriri (CIQ) que desde 1997 tem sido um mecanismo de cooperação entre os municípios para
atividades de interesse comum.
A análise e o resultado de ações que utilizam o modelo de Consórcio como instrumento operacional, integrador,
estruturador e potencializador de soluções participativas a problemas regionais comuns, podem ser observados
através da experiência desenvolvida pelos municípios de Campo Alegre, Corupá, Rio Negrinho e São Bento do Sul
em Santa Catarina que, a partir da participação direta em um trabalho cooperativo de Planejamento Ambiental de
Bacias Hidrográficas, confirmou-se como um instrumento inovador e potencializador de ações.
Nossa águas refletem quem somos.
Instituiu-se, assim, um novo território e um novo eixo, possibilitando criar estratégias novas de desenvolvimento local,
transcendendo limites político administrativos e bandeiras. Pela primeira vez em nossa história, foi possível fazer a
gestão pública demarcando um território ambientalmente coerente segundo princípios universais, fundados na
linguagem das águas e das bacias hidrográficas.
Embora o Consórcio Quiriri tenha sido constituído oficialmente em setembro de 1997, seu histórico de constituição
retrocede a 1995, quando as primeiras articulações surgiram durante um curso de Planejamento Ambiental
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retrocede a 1995, quando as primeiras articulações surgiram durante um curso de Planejamento Ambiental
Participativo em Bacias Hidrográficas, ministrado pelo Professor Pedro Hidalgo Ramirez.
Dessa forma, na região do Quiriri, foi possível avançar em variados temas integrados de forma sistêmica à
conservação das águas e consequentemente à qualidade de vida das comunidades locais.
A criação de 5 Unidades de Conservação (APA´s) através de um parlamento composto pela vereança dos municípios
consorciados, o primeiro projeto no estado de SC de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) a agricultores do rio
Vermelho/Humbold, o disciplinamento da gestão de resíduos sólidos (Resíduos infectantes, Planalto Norte Limpo
(embalagens de agrotóxicos), destinação final adequada, Projeto Lixo Zero) a instituição de um Circuito Integrado para
Cicloturismo nos municípios participantes Circuito das Araucárias de Cicloturismo, um Programa Intermunicipal de
monitoramento da qualidade da água, gincanas, palestras, seminários são alguns exemplos.
O Consórcio é apoiador de muitas iniciativas locais (como o Programa de ajardinamento de áreas públicas em RN, o
Museu Entomológico em SBS, o Programa de EA com a Polícia Ambiental em CO) e representa a Nossa região em
diversos Fóruns e Conselhos e Câmaras Técnicas.
Em avaliando sua trajetória foi identificada forte fragilidade no desenvolvimento da "vertente comunitária" da
metodologia de atuação do CIQ, impondo-nos o compromisso de resgate deste capital social.
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, com apoio da Aliança Paraná Sustentável, 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. . (veja
mais em http://citiesprogramme.com/archives/6304) e http://www.unglobalcompact.org/participant/33521-ConsorcioIntermunicipal-Quiriri.
Dessa forma, a ideia central do Programa de Cidades do Pacto Global da ONU dedicada a traduzir princípios globais
em dia-a-dia da governança e gestão urbana através da colaboração entre todos os níveis de governo, empresas e
sociedade civil, mostrou-se uma excelente ferramenta para este resgate, reconhecendo que ambas iniciativas tem
interesse comum de promover a sustentabilidade, resiliência, diversidade e adaptação de nossas cidades face a
nossos desafios.
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.
Surge, também, a ideia força do Movimento Quiriri Sustentável (MQS) lançado em 26/04/2014 durante o evento de
Ação global em SBS. Cabe ao movimento a Promoção do Pacto Local e a ampliação da participação comunitária nas
ações.

Da integração sistêmica dos objetivos estratégicos do CIQ (PATs com demandas emergentes nas Comissões
Executivas, Conselho da Sociedade Civil e demais ações comunitárias promovidas) aos princípios e eixos
metodológicos do Programa de Cidades do Pacto Global da ONU surge o Programa Quiriri Sustentável.
O desenvolvimento do PROGRAMA QUIRIRI SUSTENTÁVEL traz 5 Frentes Estratégicas visando o desenvolvimento
solidário sustentável bem como os princípios do Pacto Global da ONU.
Veja mais em: http://quiriri.com.br/arquivos/programas/G10SY76N_eef30ff4b61a7282ead4134eb5a992f6.pdf
P24: Quais foram os principais beneficiários das ações
ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas, Comunidades distantes,
Organizações governamentais,
Organizações não governamentais,
Organizações comunitárias, Entidades educacionais
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P25: Sua organização divulgou, seja em meio impresso
ou internet, suas ações ambientais em relatórios ou
balanços?

Divulgou em 2013 , Divulgou em 2014 ,
Divulgou em 2015

P26: Em relação à questão anterior, no caso de a divulgação ter sido feita via internet, favor colar o(s) link(s)
de acesso:
Link 1:
http://quiriri.com.br/programaseacoes/1/Progra
ma+Circuito+das+Araucarias+de+Cicloturismo
+
Link 2:

http://www.quiriri.com.br/arquivos/Publicacoes/
4F3_5NV7_37c0f108842d25be971f54128af0b2
db.pdf

P27: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Não se aplica

P28: Possui procedimentos para redução, reutilização e
reciclagem de materiais?

Não se aplica

P29: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Não

P30: Por quais normas a organização é certificada?

Nenhuma certificação

PÁGINA 5: Perspectiva financeira:

P31: Faturamento (R$) anual em 2014: (favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

O respondente ignorou esta pergunta

P32: Investimento (R$) em ações ambientais em 2014:
(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

O respondente ignorou esta pergunta

P33: Investimento (R$) total com o projeto inscrito no
23º Prêmio Expressão de Ecologia: (favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

O respondente ignorou esta pergunta

P34: Investimento (R$) com projetos culturais aprovados
pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura em 2014: (favor
digitar somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

O respondente ignorou esta pergunta

P35: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2016 e no site
da Editora Expressão?

Sim
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