
9º ENCONTRO DOS TÉCNICOS FLORESTAIS FOI UM SUCESSO 

 

O CEFEP Presidente Costa e Silva é o único colégio público do Paraná 

que oferece o curso de Técnico em Florestas e, neste ano, completou 45 anos 

de história, firmando-se ainda mais como referência no Brasil na formação de 

técnicos para trabalhar com florestas. Popularmente conhecido como “Colégio 

Florestal”, tem uma fazenda-escola para os estudantes terem aulas práticas de 

reflorestamento, plantio, produção de mudas, tratamento do solo, poda e 

desbaste de árvores. 

Tudo isso e muito mais pôde ser evidenciado pela comunidade em 

geral durante a realização do 9º Encontro dos Técnicos Florestais que 

ocorreu entre os dias 19 e 21 de setembro, data escolhida para homenagear o 

Dia da Árvore. O tema desta edição foi “Florestas como prioridade, compre 

essa ideia”. 

 

 

Momento da execução do Hino Nacional Brasileiro na abertura do Encontro 

 

Desse modo, na quarta-feira (19) foi realizada a abertura do encontro 

contando com a presença de autoridades locais, bem como teve a realização 

de palestras técnicas com os seguintes assuntos: 

- Economia e Mercado Florestal, com Leonardo Heraki – AGROSEPAC; 

- Histórico dos Incêndios Florestais, com Alexandre França Tetto – UFPR; 

- Espécies Arbóreas Nativas da Floresta Ombrófila Mista, com Paulo 

Ernani Ramalho de Carvalho – EMBRAPA FLORESTAS 

- Compêndio On Line, com Gerson Luiz Lopes – UNICENTRO (Campus 

de Irati). 



Já na quinta-feira (20), deu-se continuação as palestras com os 

seguintes temas: 

- Erva-Mate e Conservação Florestal, com Pablo Signor – SEAB; 

- Gestão das Áreas Protegidas da ITAIPU Binacional, com Jarbas 

Aguinaldo Teixeira e Edino Jonas Schimidt Krug– ITAIPU BINACIONAL; 

- Energia Elétrica e Meio Ambiente, com Josselito Marcio Alves, Luis 

Edgar Menon e João Abel Alves Junior – COPEL; 

- Saneamento Rural, com Laercio Pereira de Oliveira – CEFEP Presidente 

Costa e Silva; 

 - Agrofloresta e os Ganhos Econômicos em Pequenas Unidades 

Familiares, com Bruno Luiz Krevoruczka – EMATER. 

 

 

Paulo Ernani Ramalho de Carvalho (ao centro) foi um dos palestrantes destaque do encontro 

 

E, por fim, na sexta-feira (21) aconteceu o Dia de Campo, onde 

visitantes, alunos de outras escolas da rede de ensino municipal, estadual e 

particular, e os próprios alunos do Colégio Florestal puderam adquirir ainda 

mais conhecimentos ligados à área florestal, já que puderam passear por 13 

estações dispostas em todo o território da instituição, sendo elas: Solos, 

Sementes Florestais, Segurança do Trabalho, Poda em Floresta Exótica, 

Desbaste em Floresta Exótica, Tecnologia da Madeira – Serraria, Tecnologia da 

Madeira – Marcenaria, Mecânica de Motosserra, Resinagem, Supressão 

Florestal (COPEL), Viveiros Florestais, Arboreto e Horta. 

Destaca-se aqui que, essas estações foram organizadas e 

apresentadas pelos alunos que estão no 3º ano do Curso Técnico em Florestas 



Integrado, juntamente com a colaboração de funcionários do colégio e dos 

professores do curso. 

 

 

Aluno fazendo a explicação do uso dos equipamentos no Dia de Campo 

 

De acordo com Elisson Girardi, coordenador do Curso Técnico em 

Florestas e organizador geral do 9º Encontro dos Técnicos Florestais, “o evento 

foi um sucesso em todos os sentidos”. Primeiramente, porque proporcionou 

muito conhecimento a todos os alunos envolvidos, seja participando como 

ouvinte nas palestras ou como um participante ativo em uma das estações do 

Dia de Campo, já que os estudantes tiveram que fazer toda a explicação dos 

conteúdos aprendidos de maneira teórica e prática. Também porque serviu 

para fortalecer os laços do colégio com entidades parceiras, uma vez que 

“contamos com palestras de entidades que, de maneira voluntária, se tornaram 

parceiras na realização das ações”. 

E, por fim, o coordenador Elisson destaca que o evento ainda 

possibilitou maior visibilidade a possíveis futuros alunos, pois, 

aproximadamente 600 estudantes vindos de outras escolas passaram pelo 

colégio no Dia de Campo. Sem contar ainda a participação de pais de alunos, 

de ex-alunos que compareceram para assistir as palestras e, também, de ex-

funcionários que fizeram questão de prestigiar o encontro. “Todos fizeram 

questão de comparecer e enaltecer a família florestal”, encerra. 



 

Todas as palestras proporcionaram muito conhecimento aos participantes 

 

Para a diretora geral do Colégio Florestal, Mariane Pierin Gemin, o 

evento além de também ter sido um sucesso teve muita repercussão positiva.  

“As portas do Colégio Florestal foram abertas para a articulação com o setor 

produtivo e mercado de trabalho, onde os alunos puderam constatar o 

crescimento e as oportunidades da área florestal, fomentados pelo tema 

„Florestas como Prioridade – Compre essa Ideia!’”. 

“Agradecemos as empresas e instituições presentes, que palestraram 

sobre temas importantes, trazendo atualidades, dados de mercado, práticas da 

profissão, relações das atividades florestais com outras áreas correlatas, 

resultado de pesquisas e implementos. Ficamos enaltecidos em receber 

profissionais de renome que aproximando os laços profissionais com o Colégio 

Florestal, colaboram na formação dos futuros técnicos em florestas”, finaliza a 

diretora. 

 

 


