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Instituto Acqua participa de organização da  
1ª Conferência Regional do Meio Ambiente 
O diretor presidente do Instituto Acqua, Ronaldo Pepe Querodia, esteve em reunião do Consórcio 
Intermunicipal do Grande ABC, que contou com participação de representantes de 7 municípios da região

Com assento no Conselho Consultivo do Consórcio Inter-
municipal, o Instituto Acqua participará dos dois grupos 
organizacionais da 1ª Conferência Regional do Meio Am-
biente do Grande ABC, que acontece nos dias 14 e 15 de 
junho. A decisão foi tomada na manhã desta sexta-feira 
(12/4), quando o diretor presidente do Instituto Acqua, 
Ronaldo Pepe Querodia, participou de reunião no Con-
sórcio Intermunicipal do Grande ABC, em Santo André, 
em encontro que teve a participação de representantes dos 
municípios da região, entre Prefeituras, sociedade civil e 
conselhos municipais. Na agenda do dia foram discutidos 
temas de palestras, formato de debates da conferência e 
divulgação do evento, entre outras atividades.

A conferência terá como eixos temáticos, debates sobre 
produção e consumos sustentáveis; redução dos impac-
tos ambientais; geração de emprego, trabalho e renda; 
e educação ambiental. Entre os objetivos do evento, que 
será preparatório para a 4ª Conferência Nacional do Meio 
Ambiente, está ainda o debate sobre a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos.

“Como representante da sociedade civil no Consórcio Inter-
municipal, é de suma importância que o Acqua participe de 
todas as discussões possíveis dentro da entidade. Temos uma 
atuação importante no Meio Ambiente e acredito que pode-
mos colaborar muito com a organização dos debates a serem 
realizados na conferência”, afirmou Querodia.

Acqua também integra comissão de Conferências da Cidade
O Acqua também participa da comissão preparatória em outros dois eventos: a Conferência da Cidade 
de Santo André e a de Ribeirão Pires. A primeira acontece no dia 25 de maio, no Colégio Arbos, no bairro 
Jardim. Inscrições e informações podem ser obtidas pelos telefones 4433-0437/0404. Já em Ribeirão Pires, 
a Conferência da Cidade acontece em 4 de maio, das 8h às 17h, no Complexo Ayrton Senna.  
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Na agenda do dia foram discutidos temas de palestras, formato 
de debates da conferência e divulgação do evento.
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Projeto de incentivo à leitura inicia 
distribuição de livros em espaços públicos 

Curso de capacitação chega à prática com 
atuação em áreas verdes de Ribeirão Pires

2

Acqua sedia segunda turma de 
Promotoras Legais
O Instituto Acqua sedia a partir deste mês a segunda 
turma de Promotoras Legais Populares de Ribeirão Pires. 
O primeiro grupo se formou em novembro de 2012, já 
o segundo, que terá aulas na sede do Acqua às quartas-
feiras à noite, é apoiada pela Pastoral da Criança, 
União Brasileira de Mulheres, Conselho Municipal da 
Condição Feminina, Conselho de Segurança de Ribeirão 
Pires e Associação União Espírita Irmã Gezebel. A aula 
inaugural acontece dia 8, das 19h às 21h. O curso 
vai até outubro. As promotoras legais populares são 
voluntárias, não necessariamente formadas em Direito, 
que  atuam em comunidades carentes, explicando às 
mulheres seus direitos e prevenindo a violência familiar.

No mês em que é comemorado o Dia do Livro Infantil 
(18/04) e Dia Internacional do Livro (23/04), o Instituto 
Acqua iniciou a distribuição dos livros captados desde 
novembro do último ano como parte do movimento 
mundial denominado Bookcrossing, em que as publicações 
são deixadas em locais públicos para compartilhar a 
cultura e incentivar a leitura.
No fim de 2012, o Instituto Acqua aderiu ao movimento e 
criou a campanha Deixe a fantasia escapar da prateleira, para 
a arrecadação das publicações entre seus funcionários 
distribuídos nos seis escritórios. Agora, com cerca de 100 
livros cadastrados e outros 50 sendo catalogados no site, 
a instituição começa a distribuição.
O movimento é simples. Qualquer livro de literatura pode 
ser cadastrado no site www.bookcrossing.com.br e deixado 
em um local público para que uma outra pessoa pegue 
o livro para leitura. Na contracapa, há um selo com um 
número de cadastro para que a pessoa que pegue o livro, 
faça o cadastro e os organizadores do movimento possam 
saber onde o livro foi parar.
Os livros serão deixados em praças, pontos de ônibus 
e locais de grande circulação. Ao mesmo tempo, a 
instituição continua com a campanha para arrecadação 
de novas publicações para que essa corrente seja sempre 
ampliada.

A semente plantada há um mês, com o início do curso Co-
munidade Viva, já brotou em Ribeirão Pires. A capacitação 
em jardinagem e paisagismo oferecida pelo Instituto Acqua, 
com patrocínio da Petrobras, ultrapassou as paredes da 
sala de aula e tem atuado diretamente na cidade. 
Em parceria com a Prefeitura de Ribeirão Pires, as aulas 
práticas são realizadas no Parque Pérola da Serra, onde, 
em apenas um mês, os alunos já estão indo além do 
aprendizado. A partir de um projeto paisagístico criado 
em sala de aula, os participantes do curso estão alterando 
partes da área verde e melhorando ainda mais o aspecto 
do espaço público. 
“O Acqua quer unir a necessidade de ter um local 
adequado para as aulas práticas, com a preocupação de 
atuar beneficamente na cidade onde estamos instalados”, 
revela o diretor presidente, Ronaldo Pepe Querodia. Além 
da implantação do projeto desenhado em aula e com 
acompanhamento dos professores, os alunos também 
fazem a manutenção de espaços com atividades como 
limpeza, podas e replantio.
Outro espaço de atuação do Comunidade Viva tem sido o 
viveiro municipal, onde os alunos puderam aprender os 
métodos de reprodução das plantas e fazer suas próprias 
mudas, que serão acompanhadas mês a mês e, claro, 
utilizadas no projeto.  

O projeto Galo Azul na Comunidade, realizado na Vila Guilherme (São Paulo) 
pelo Acqua em parceria com o Grêmio Dramático Recreativo Vasco da Gama,  
já ampliou as modalidades e agora oferece também aulas de handebol e vôlei, 

além do futsal. No feriado de 1° de maio aconteceu o primeiro campeonato 
interno, entre 14 times com cinco integrantes cada.


