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PRÊMIO ECOLOGIA E AMBIENTALISMO – INDICAÇÕES ANO 2018
Dec. Legisl. Nº 03/2018 de 09 de maio de 2018
1.

AMA-JS - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO JARDIM SOCIAL neste
ato representada pelo Senhor JOÃO SAMEK – VER. FELIPE BRAGA CÔRTES –
Em parceria com a comunidade e entidades governamentais desenvolve desde 2011
Projetos de Despoluição do Córrego Tarumã e do Córrego Vila Marumbi. Esta iniciativa
tem alcançando excelentes resultados na melhoria da qualidade da água, das matas
ciliares e das respectivas bacias hidrográficas.

2.

ANSELMO GERONASSO – Ver. BRUNO PESSUTI –
Formado em Administração, tem especialização em Finanças e em Gestão de
Negócios. Engajado nas questões de conservação da biodiversidade e da mata nativa,
foi responsável pela criação da Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal
Geronasso, cuja área preservada de mais de 40 mil metros quadrados no bairro
Bacacheri representa 32% das reservas particulares de Curitiba.

3.

DANIEL CIRINO MUNIZ – VER. ZEZINHO SABARÁ –
Cursando a Faculdade de Tecnologia em Processos Ambientais, atua como Técnico
Ambiental na empresa “In Natura”. Entre suas ações destacam-se os programas de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos, onde identifica as características peculiares de
cada resíduo e a melhor forma para o descarte inteligente e sustentável.

4.

DÉBORA DE ALBUQUERQUE SOUZA – VERª. NOEMIA ROCHA –
Bacharel em Geografia, professora universitária, atuou como assistente técnico na
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Destaca-se na luta pela
preservação do meio ambiente produzindo artigos e promovendo ações como
audiências públicas sobre o tema.

5.

DENECIR DE ALMEIDA DUTRA – VER. PROFESSOR SILBERTO –
Doutor em Geografia, mestre em Geomática, possui especialização em Educação
Ambiental. Com vasta experiência como docente e no campo de Geociências, destacase pelo profícuo trabalho desenvolvido na área de Educação Ambiental. Palestrante,
possui trabalhos publicados na área de saúde, geografia, recursos hídricos e meio
ambiente.

6.

DIEGO SALDANHA – VER. GOURA – NÃO VEM
Inconformado com a degradação do Rio Atuba criou uma ecobarreira, que consiste de
um dique formado por galões plásticos unidos por uma rede que retém o lixo arrastado
pela correnteza. Uma iniciativa simples e de baixo custo que contribui para a renovação
e conservação do meio ambiente.
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7.

DIRCIANE FLOETER – VERª. KATIA DITTRICH –
Graduada em Medicina Veterinária, é servidora pública há 26 anos. Na Secretaria
Municipal de Saúde atuou na Vigilância Sanitária e no Centro de Zoonoses. Na
Secretaria Municipal do Meio Ambiente atuou no Departamento de Pesquisa e
Conservação da Fauna e atualmente está na Divisão de monitoramento e proteção
animal.

8.

ELIAS BELARMINO CORREIA – VERª. MARIA LETICIA FAGUNDES –
Graduado e pós-graduado em Gestão Ambiental e mestre em Meio Urbano e Industrial,
é fundador e presidente da Agência de Desenvolvimento Ambiental. É inventor de
sistema alternativo de tratamento de água de poços e cisternas avalizado pela ANS,
Funasa e Fiocruz, utilizado na região metropolitana de Curitiba. Desenvolve projetos,
ações e propostas de políticas públicas em prol do meio ambiente.

9.

ERICA COSTA MIELKE – VER. SERGINHO DO POSTO –
Com graduação mestrado e doutorado em Agronomia atua na Secretaria Municipal de
Meio Ambiente de Curitiba há 26 anos. Ocupou o cargo de Chefe de Divisão de
Produção de Flores do Horto Municipal, e por 2 anos foi Chefe da Divisão do Jardim
Botânico. Participou do Projeto Biocidade e do Projeto da Revitalização do Rio Belém. É
diretora do Departamento de Pesquisa e Monitoramento da Secretaria Municipal do
Meio Ambiente

10.

FERNANDO ROGÉRIO SENNA CALDERARI – VERª. JULIETA REIS –
Um dos mais reconhecidos artistas plásticos paranaenses, pintor, gravador, escultor e
professor, é responsável pela formação de pelo menos 3 gerações de artistas plásticos
no Paraná. Marca registrada do artista, as paisagens marinhas incansavelmente
presentes em suas obras, retratam para o mundo sua estreita relação com a natureza.

11.

INCORPORADORA E CONSTRUTORA LAGUNA neste ato representada pelo Senhor
GABRIEL RAAD – VER. PROFESSOR EULER –
Pioneira na construção de obras sustentáveis e referência de mercado, valoriza e
enaltece a responsabilidade ambiental e social em seus projetos. É detentora do Selo
Verde de maior reconhecimento internacional, o LLED Brasil níveis Prata, Ouro e
Platinum. Foi a primeira empresa do sul do Brasil a obter tal certificação.

12.

JEFERSON BUZZI – VER. TICO KUZMA –
Especialista em reciclagem de materiais preciosos e mineração, atua desde os 17 anos
na área. Fundador da empresa “Hamarec do Brasil”, importante aliada na gestão
socioambiental, atua na recuperação e destino sustentável de lixo eletrônico e
tratamento de catalisadores industriais e automotivos, evitando a poluição do solo e da
água com componentes químicos.
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LUIZ FERNANDO LEONE VIANNA – VER. OSCALINO DO POVO –
Formado em Administração de Empresas e Engenharia Elétrica, detém vasta
experiência como gestor de empresas públicas e privadas no setor de energia. Foi
Diretor presidente da COPEL e Diretor-geral da Itaipu Binacional. Promoveu inúmeros
projetos de desenvolvimento sustentável, conservação e proteção ao meio ambiente
incentivando a educação ambiental e em especial a diminuição do impacto ambiental
promovido pelas usinas hidrelétricas.
13.

OBSERVATÓRIO DE JUSTIÇA E CONSERVAÇÃO neste ato representada pelo
Senhor GIEM GUIMARÃES – VER. MARCOS VIEIRA –
Surgido em 2016 como uma iniciativa apartidária e colaborativa é motivada pela luta
para a preservação e conservação da Floresta com Araucária, dos Campos Naturais e
da Mata Atlântica. Entre outras ações, a entidade tem realizado trabalhos em defesa da
Escarpa Devoniana, contribuindo desta forma para a conservação do patrimônio público
natural de todo o nosso país.

14.

PEDRO SALANEK FILHO – VER. THIAGO FERRO – NÃO VEM
Administrador de Empresas e mestre em Organizações e Desenvolvimento, possui
trajetória profissional nas áreas financeira, estratégica e de sustentabilidade corporativa.
É também editor da revista Geração Sustentável, publicação voltada para a divulgação
de conteúdo sobre sustentabilidade, reciclagem, meio ambiente e ecologia.

