
                
 

CÍRCULO DE DIÁLOGO 2009 
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MATERIAL DO REDATOR 
 

 

Grupo de Trabalho nº 
 

 

 

            

 
 

ODM do Grupo: 

 
    

 
      (   )        (    )        (    )         (  )        (    )        (    )        (   x)        (    ) 
 

Nome Instituição Tel. E-Mail Município 

Cristina P. Lima FACECLA   Campo Largo 
Eva Maria R. FACECLA   Campo Largo 
Gilmara L. Mainardes FACECLA   Campo Largo 
Lílian Antunes S. FACECLA   Campo Largo 
Reginae Daid Silva FACECLA   Campo Largo 
Wolfgang Babak FACECLA   Campo Largo 
Giovani Fedalto FACECLA   Campo Largo 
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1. Listar os  projetos, ações em andamento ou novas idéias. 

 

Nome do Projeto / Ação /Novas Idéias 

 

Pessoa de Contato 

Utilização de fralda descartável biodegradável (desenvolver projeto). Gilmara 

Padronização na fabricação de torneiras exigir ... (efetuar legislação) 

 

Estimular a utilização de embalagens retornáveis 

 

Melhoria do processo de coleta seletiva 

Lílian 

 

Wolfgang 

 

Eva 

2. Priorize uma ou mais ações que poderão se tornar projetos do grupo. 

Melhoria do processo de coleta seletiva em Campo Largo. 
Campanha para estímulo de utilização de embalagens retornáveis. 

 
3.  Quais atividades  podem ser desenvolvidas em conjunto neste grupo,  para que o ODM da sua escolha seja alcançado 

considerando  projetos, ações e  idéias priorizadas? 

Conscientização da população/ sociedade, através de campanhas. 
Propor às autoridade municipais, um projeto de análise e aperfeiçoamento do sistema de coleta da cidade. 

 4. Quais as possíveis parcerias para os projetos ou propostas de projetos priorizadas no item 2 ?  

Exemplo: Você é de uma universidade e pode fazer parceria com a escola do seu bairro, associação, etc. 

Secretaria de Meio Ambiente, Educação e Comunicação. 
Prefeitura e associação de coletores da cidade. 
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5. Qual (s)  o(s) articulador(s) das propostas de projeto?  (Nome completo e entidade) 

(O papel do articulador é unir e fortalecer  o grupo para que as atividades  necessárias ao desenvolvimento do projeto aconteçam).  
- coleta seletiva – Lílian Antunes  - FACECLA 

- campanha educativa – Wolfgang Barak - FACECLA 

 

6.  O grupo define a data, local e pessoa de contato para o próximo encontro. 

 

Data: 15/01/2010 

Local: FACECLA 

Pessoa de contato ou responsável: Cristina 

 

 

 

 

 


