JUNHO 2013

Acqua celebra o mês do
Meio Ambiente com
participação em eventos
e conferência regional

Instituto também levará oficinas e atividades para
2º Festival de Cultura e Arte do Grande ABC
Nos dias 14 e 15 de junho, Santo André recebe a 1ª Conferência Regional
do Meio Ambiente do Grande ABC, que
terá o Instituto Acqua como uma das
entidades responsáveis pela organização. O evento terá como eixo principal
de debates a atual Política de Resíduos
Sólidos e contará com a participação de
importantes especialistas como Maurício
Waldman, Nabil Bonduki, Jutta Gutberlet
e Andréa Paulo de Caristiato, representante do Ministério do Meio Ambiente,
entre outros.
A abertura da conferência acontece na
sexta-feira (14/6), às 19h30, no Teatro
Municipal de Santo André. No dia seguinte, as plenárias acontecem na Fundação Santo André a partir das 8h com
discussões nos quatro eixos temáticos:
produção e consumos sustentáveis; redução dos impactos ambientais; geração
de emprego, trabalho e renda; e educação ambiental.
O evento reunirá representantes dos sete
municípios do Grande ABC e sociedade
civil para discutir as diretrizes do setor
na região. Com assento no Conselho
Consultivo do Consórcio Intermunicipal,

ACQUA promoverá Meio Ambiente durante evento cultural

o Instituto Acqua participa da comissão
organizadora da conferência, que é preparatória para a Estadual.
“Ao longo deste período pré-conferência,
ajudamos na indicação de palestrantes e
na organização como um todo. Durante o evento esperamos poder contribuir
para que as discussões mantenham um
bom nível e que saiam diretrizes interessantes para o desenvolvimento sustentável e consciente de nossa região”,
afirmou o siretor presidente do instituto,
Ronaldo Pepe Querodia.
As inscrições podem ser feitas no site
do Consórcio do Grande ABC neste
link: http://www.consorcioabc.sp.gov.br/
consorcio-realiza-i-conferencia-regional-do-meio-ambiente-do-grande-abc-em-junho.
Ações – Ainda para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5
de junho, o Instituto Acqua agendou uma
série de atividades. Ao longo do mês do
Meio Ambiente, o Acqua irá fazer exibições do Circuito Tela Verde – programa
do Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente que

promove conscientização sobre gestão
ambiental por meio da exibição de curtas-metragens. Os filmes serão inseridos
em todas as atividades que já ocorrem no
Instituto. Cerca de 50 alunos dos cursos
Comunidade Viva, formação em trabalho cooperado, capacitação do Clube de
Gastronomia de Ribeirão Pires e de Promotoras Legais Populares terão discussões de temas ambientais inseridos em
sua carga horária. O MOVA (Movimento
de Alfabetização de Jovens e Adultos) da
cidade também receberá uma atividade
do Circuito Tela Verde no dia 28 de junho, às 18h.
Outras atividades ambientais realizadas
pelo Acqua irão acontecer durante o mês,
desta vez em Santo André. Oficinas e contação de história irão integrar a programação do 2° Festival de Cultura e Arte
do Grande ABC, organizado pelo jornal
Diário do Grande ABC. O Festival acontece nos dias 22 e 23 de junho, no Parque
Central em Santo André e irá reunir artistas da região e nomes como a cantora Tiê
e o grupo Teatro Mágico. O Acqua, além
de apoiador do evento, também contribuirá levando mais opções socioculturais
ambientais para o fim de semana.

Acqua recebe curso de Promotoras Legais Populares em Ribeirão Pires

O Instituto Acqua sedia, desde 8 de maio, o curso de Promotoras Legais Populares de Ribeirão Pires. A aula inaugural contou com palestra de duas importantes atuantes da área: Maria
Cristina Pache Pechtoll, secretaria-adjunta de Políticas para as
Mulheres de Santo André, e Arlene Martinez Ricoldi, da União
de Mulheres de São Paulo.
Na palestra de lançamento do curso, Arlene, que já coordenou
duas turmas de PLPs em Ribeirão Pires, afirmou que o ideal é
que o curso seja uma célula do movimento feminista e que forme mulheres que saibam das leis, de seus direitos.
Maria Cristina, que também já levou cursos de PLPs para outras
cidades do ABC por meio do Grupo Fé-Minina (Movimento de
Mulheres de Santo André), explicou que o curso não é de formação em direito, mas de empoderamento da mulher através
do conhecimento de leis e direitos.

Curso oferece conhecimento de leis e direitos às mulheres

O curso é gratuito e apoiado 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. As aulas acontecem às quartas-feiras e as inscrições continuam abertas. Para mais informações ligue no 4823-1800.
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Produtora do filme Fordlândia e Acqua firmam parceria para garantir
sustentabilidade em filmagens
Intenção é que Ribeirão Pires tenha
cidades-cinematográficas

O diretor do filme Fordlândia, Emerson Muzelli, e
o produtor João Quadra estiveram em Ribeirão Pires em maio para acertar detalhes da produção na
cidade e firmaram parceria com o Instituto Acqua
para que a instituição garanta a sustentabilidade
das filmagens, já que a produção contará a história de uma cidade construída pela Ford em meio à
Amazônia na década de 1920.
O filme pretende ser uma das maiores produções
do cinema nacional e tem previsão de filmagens
para o segundo semestre de 2014, com início de
produção ainda em 2013 com as adaptações estruturais na
cidade para receber e realizar o filme conforme o roteiro. Para
esse início de trabalho, os produtores procuraram o Acqua.
“Antes de iniciar as tratativas para construção da cidade-cinematográfica, queremos um projeto de sustentabilidade, que
será tocado pelo Instituto Acqua. Nossa intenção é que para
que o mecanismo de funcionamento da cidade-cinematográfica e de seus atrativos culturais sejam produzidos com a preocupação ecológica de instruir o publico para a preservação dos
mananciais”, explicou Muzelli.
O diretor presidente do Instituto Acqua, Ronaldo Pepe Querodia, disse que a parceria com os responsáveis pelo filme
mostra uma preocupação importante com o impacto que uma
produção deste porte causa em toda uma cidade. “Já sabemos do projeto há alguns anos, o que mostra a responsabilidade dos produtores com o local em que querem executar
as filmagens. Diante dessa preocupação, o Instituto Acqua se
coloca à disposição para ajudar da melhor forma possível.”

Representantes de produtora e do instituto acertaram que
Acqua cuidará da sustentabilidade do filme

Muzelli afirmou que a parceria com o Instituto Acqua vem sendo tratada desde que o diretor iniciou a concepção do filme,
incluindo uma visita da produção à cidade abandonada de
Fordlândia, no Pará. “Há muito dialogamos sobre as possibilidades de um convênio com o Acqua. Sabíamos que a existência de um filme desse porte não poderia ser iniciada sem as
devidas responsabilidades ecológicas e governamentais. Hoje,
a renovação e o acontecimento desta parceria com o Intituto
Acqua, traz a certeza de que estamos no caminho certo rumo
ao sucesso do projeto.”
A produção pretende se estabelecer em Ribeirão Pires por um
ano antes da produção de fato, uma vez que uma base de produção já deve ser implantada imediatamente para suprir as demandas de geração de conteúdo, reuniões e desenvolvimento.
Para a construção de cidades-cenográficas, os produtores se
reuniram com o prefeito Saulo Benevides para definir possíveis
locais para a filmagem da produção.

Projeto coloca o Instituto Acqua na mídia
O programa Bookcrossing, que tem
como objetivo arrecadar livros que não
estão sendo utilizados para compartilhá-los, levou o Instituto Acqua a ser assunto
de reportagens em veículos de comunicação importantes como SPTV (TV Globo), Repórter Eco (TV Cultura), Folha de
Ribeirão Pires, A Voz de Ribeirão Pires,
além de uma bela reportagem no Diário
do Grande ABC. A matéria do Repórter
Eco será veiculada neste mês de junho.

COMUNIDADE VIVA

“As reportagens são importantes porque
dão visibilidade ao programa e acabaram incentivando muita gente a colaborar conosco, como a vereadora de Ribeirão Pires, Diva do Posto, que trouxe duas
caixas de livros para serem compartilhados e levou cartazes do programa para
que a Câmara seja um ponto de coleta
nosso”, disse o diretor presidente do Instituto, Ronaldo Pepe Querodia.

Todas as reportagens mostraram o trabalho do Instituto Acqua como ponto de
coleta dos livros, que depois de cadastrados são deixados em locais públicos
para que qualquer pessoa possa pegar a
publicação e levar para casa. O cadastro
permite saber onde o livro foi parar.

EXPEDIENTE

O Acqua é a única instituição da Grande
São Paulo, exceto a Capital, que conta
com ponto de bookcrossing.

Projeto cultural dá visibilidade ao instituto em
grandes veículos de comunicação

Publicação do Instituto Acqua – Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental

(Praça Sabará, 67, Jardim Santa Cruz, Ribeirão Pires - Telefone: 4823-1800).
Jornalista responsável – Liora Mindrisz - MTB 57.301
Tiragem: 400 exemplares.

A turma do curso Comunidade Viva, que
oferece capacitação em jardinagem e
paisagismo com patrocínio da Petrobras,
vai conhecer o Jardim Botânico de São
Paulo no próximo dia 14. A excursão faz
parte de uma série de atividades propostas
na grade do curso, com intuito de formar
profissionais completos e prontos para o
mercado de trabalho. Na foto, alunos posam com seu João e equipe de jardineiros
do Parque Pérola da Serra, onde estão
realizando as aulas práticas. A equipe do
Parque presenteou a turma com uma nova
caixa para guardar suas ferramentas.

Instituto Acqua:
e-mail: comunicacao@institutoacqua.org.br
www.institutoacqua.org.br
www.facebook.com/InstitutoAcqua
twitter.com/acqua_oficial
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