
COLÉGIO FLORESTAL PARTICIPA DA 

I CONFERÊNCIA LIVRE DE MEIO AMBIENTE DE IRATI  

 

Alunos do curso Técnico em Florestas e Técnico em Meio Ambiente, 

acompanhados pelos professores Antonio Cesar Remes e Martha Elisa Koch 

Fernandes de Souza, estiveram participando no dia 29 de agosto de 2013 da “I 

Conferência Livre de Meio Ambiente de Irati” realizada nas dependências da 

Associação dos Servidores Públicos Municipais de Irati. 

A conferência que reuniu representantes de organizações não 

governamentais, da administração pública, profissionais e estudantes da área, 

teve como objetivo apresentar ações para a implementação da política nacional 

de resíduos sólidos. 

 

 

 

Na parte da manhã foi assistida uma palestra sobre gerenciamento de 

resíduos sólidos, onde Edison Moro Rios falou sobre as unidades de resíduos 

sólidos da Sanepar, e Luciana Garcia, discursou sobre resíduos sólidos e 

educação ambiental. Posteriormente, o tema foi aberto a discussão e 

questionamentos. Na parte da tarde houve a divisão das pessoas presentes 

por eixos, de acordo com a afinidade de cada um, sendo o primeiro eixo, 

Produção e Consumo Sustentável, o segundo, Redução de Impactos 

Ambientais, o terceiro, Geração de Trabalho e Renda e o quarto Educação 

Ambiental. 



Dentro de cada eixo foi discutido ideias e propostas de ações que 

podem ser efetivadas no âmbito nacional, estadual e municipal, as quais foram 

votadas e aprovadas pelos participantes da conferência. 

 A participação de todos no evento foi de grande valia, pois os assuntos 

que foram abordados e discutidos fazem parte do cotidiano de todos, e muitos 

conhecimentos foram assimilados neste dia, principalmente no que diz respeito 

a resíduos sólidos, educação ambiental, separação, disposição e 

encaminhamento a seu destino final. 

 Segundo a opinião dos alunos Mirian Mileski (1º B) e Dyoni Teska (1º A) 

ambos do Curso Técnico em Florestas Integrado, foi uma conferência na qual 

puderam observar os problemas enfrentados pela sociedade e que, 

obviamente, afeta e degrada em muito o meio ambiente. Ainda, “ouvimos o 

pronunciamento de pessoas que nos repassaram seus conhecimentos sobre 

resíduos sólidos poluidores e nos deram a oportunidade de apresentar ideias 

sustentáveis para melhor reaproveitamento de alguns recursos que são 

retirados de nosso planeta. E são utilizados de forma degradante para o 

mesmo, sendo que podem ser utilizados para infinitos meios, diminuindo esses 

terríveis impactos que são prejudiciais para nós mesmos”, finalizaram. 

    

Seguem algumas fotos do evento: 

 

 

Alunos do Colégio Florestal que participaram da conferência, acompanhados dos professores 

Antonio Cesar e Martha Elisa 



 

Momento em que os grupos discutiam sobre os eixos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


