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1.

ANA WANKE – VERª. JULIETA REIS –
Engenheira por formação, trabalhou por 20 anos com projetos de Usinas Hidrelétricas.
Deixou a engenharia para fundar a empresa “Ana Wanke Turismo e Aventura” que visa
conectar as pessoas com a natureza através do “eco turismo”. Com roteiros
personalizados no Brasil e no exterior, organiza acampamentos, escalada, montanhismo
e trekking entre outras práticas de lazer ao ar livre e em trilhas naturais.

2.

ANGELO GUIMARÃES SIMÃO – VERª. MARIA MANFRON –
Membro da Associação dos Protetores de Áreas Verdes de Curitiba e Região
Metropolitana – APAVE desde 2012, desenvolve atividades de articulação e
mobilização, rodas de conversa e divulgações em redes sociais voltadas para a
preservação ambiental. É proprietário e mantenedor da Reserva Particular do
Patrimônio Cultural Refúgio Carolina.

3.

ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE CURITIBA –
MUTIRÃO neste ato representada pela Senhora SANDRA MARA LEMOS – VER.
MARCOS VIEIRA –
Criada com o objetivo de gerar trabalho e renda alternativa para a comunidade do bairro
Sítio Cercado, faz parte do programa “Eco Cidadão” da Prefeitura Municipal de Curitiba.
Conta com cerca de 40 colaboradores realizando triagem de mais de 90 toneladas de
materiais recicláveis por mês.

4.

ASSOCIAÇÃO DOS PROTETORES DE ÁREAS VERDES DE CURITIBA E REGIÃO
METROPOLITANA – APAVE neste ato representada pela Senhora TEREZINHA
VARESCHI – VER. MAURO IGNÁCIO –
Criada em 2011 tem como missão proteger, preservar e conservar as matas nativas de
Curitiba e Região Metropolitana. Sua atuação elevou de 25 mil para 360 mil metros
quadrados de reservas protegidas e é reconhecida por suas atividades em prol da
preservação da Floresta com Araucária pertencente ao Bioma Mata Atlântica.

5.

EDUARDO TROIANI LIMA – VERª. FABIANE ROSA –
Formado em Medicina Veterinária, atuou como voluntário e veterinário no projeto de
reabilitação de animais marinhos e de restinga no litoral do Paraná. Realizou projetos de
educação ambiental com crianças e adolescentes. Atualmente trabalha com a
reabilitação de aves e como protetor de animais de rua em Curitiba.

6.

EMPRESA CARGOLIFT neste ato representada pela Senhora RENATA ALINE
SANTOS – VER. THIAGO FERRO –
Referência Nacional em transporte de cargas e com a preocupação em reduzir o
impacto ambiental de sua frota e equipamentos, a empresa criou o programa “Eco
Cargolift”. A implantação de tecnologias de monitoramento aliadas a otimização de
processos possibilitou uma redução estratégica de emissão de poluentes em até 50%.
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7.

FREDERICO REICHMANN NETO – VER. OSCALINO DO POVO –
Engenheiro Florestal, mestre em Ciências Florestais e doutor em Meio Ambiente e
Desenvolvimento, realizou inúmeras atividades e exerceu diversos cargos ligados à
preservação do Meio Ambiente. Foi coordenador geral da Resolução 279 do Conselho
Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, que estabelece procedimentos para o
licenciamento ambiental simplificado e atuou como coordenador do Departamento de
Energia do Sistema FIEP.

8.

INSTITUTO LIFE neste ato representado por _________________ – VER. FELIPE
BRAGA CÔRTES –
Criado em 2009, tem como objetivo promover o engajamento do setor empresarial para
a conservação do capital natural e do meio ambiente. Desenvolve projetos, estudos,
estratégias e ferramentas de Gestão para a Sustentabilidade com foco na conservação
da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos.

9.

JOSÉ LUIZ BOLICENHA – VER. TITO ZEGLIN –
Engenheiro Florestal, é servidor efetivo do Instituto Ambiental do Paraná – IAP onde
ocupou diversos cargos de chefia. Foi ainda membro titular do Conselho Municipal de
Meio Ambiente. Sua trajetória profissional foi dedicada a projetos e ações em prol da
melhoria do meio ambiente e do ecossistema.

10.

MARIA CLAUDIA GORGES – VER. PROFESSOR SILBERTO –
Mestre em Filosofia com pós-graduação em antropologia, foi orientadora do Projeto
“Plantando Sementes” do Colégio Estadual Professor Teobaldo Leonardo Kletemberg.
Através da pesquisa sobre implantação de horta escolar, levantou o questionamento
sobre o uso de agrotóxicos na agricultura e incentivou a reflexão sobre a importância da
sustentabilidade e preservação da terra.

11.

NAPOLEÃO AUGUSTO CHIAMULERA – VER. GOURA – NÃO VEM
Engenheiro Mecânico e apaixonado pela natureza, já plantou mais de duas mil mudas
de espécimes da mata atlântica, com destaque para as Araucárias. Desde 2008 vêm
preenchendo os espaços próximos à ciclovia que acompanha a linha férrea na região
norte de Curitiba com mudas de árvores nativas, trabalhando para o que acredita ser a
etapa inicial da implantação da “Ferrovia Verde”.

12.

PROPEX DO BRASIL neste ato representada pelo Senhor RUI DORIGHELLO –
VER. PROFESSOR EULER –
Multinacional da área Têxtil instalada no Brasil há mais de 30 anos, mantém em seu
parque fabril de Curitiba um eficiente programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
e ainda uma Estação de Tratamento de Efluentes. No Paraná aderiu ao Projeto de
Logística Inversa que subsidia o projeto central de valorização da coleta e
reaproveitamento de materiais recicláveis.
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13.

THAÍS KRAUSS ORTIZ – VER. ZEZINHO SABARÁ –
Bióloga, educadora ambiental, docente do curso Técnico em Meio Ambiente, consultora
ambiental na área de fauna aquática, colaboradora do Museu de História Natural do
Capão do Imbuia. Realiza gestão ambiental não-formal e desenvolve pesquisas
buscando fortalecer a educação ambiental e áreas afins como ferramenta de
conscientização e preservação.

14.

VALTER RAVARA – VERª. NOEMIA ROCHA –
Publicitário e teólogo exerce a atividade de Ecocapelão tendo sido o idealizador
primeira EcoBíblia no Brasil. Realiza conferências e palestras com foco
desenvolvimento sustentável, aquecimento global, mudanças climáticas e cultura
consumismo. Tem como missão promover o desenvolvimento sustentável através
aprendizado e da ação.
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