
 

 

 

COMUNICADO À IMPRENSA 

 

 

Considerando o Projeto Estratégico Institucional Rede 

Ambiental do MP-PR, do qual esta Agente Ministerial exerce a Coordenação da Bacia 

Hidrográfica do Alto Ivaí, convida Vossa Excelência para participar da REUNIÃO 

PÚBLICA INTERINSTITUCIONAL sob o título “Lixo e Cidadania”, que acontecerá nos 

dias 27 de novembro de 2014, das 13h30 às 17h00 no Salão do Tribunal do Júri do 

Fórum, sito à Av. José Custódio de Oliveira, 2065 – Campo Mourão, e 28 de novembro 

do corrente ano, das 13h30 às 17h00, na Câmara Municipal de Vereadores de Ivaiporã, 

localizado à Praça dos Três Poderes, s/n.º - Centro, Ivaiporã – PR.  

 

O evento será conduzido, além desta Coordenação 

Regional da Bacia do Alto Ivaí, pelo Dr. Saint-Clair Honorato Santos, Coordenador do 

Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente 

e Dra. Margaret Matos de Carvalho, Procuradora do Ministério Público do Trabalho e 

Coordenadora do Fórum Lixo e Cidadania. 

A reunião Interinstitucional contará com a participação 

dos Prefeitos e Secretários de Saúde, de Meio Ambiente, de Educação e de Ação Social 

dos Municípios que compõem a Bacia do Alto Ivaí, de Promotores de Justiça, de 

Associação e Cooperativas de Catadores de Recicláveis, Universidades, Agenda 21 e 

outros. 

Saliente-se que o evento foi dividido em 2 módulos 

idênticos, visando facilitar o acesso dos municípios mais distantes, sendo que no dia 27 

será realizado em Campo Mourão e dia 28, será realizado em Ivaiporã. 

Em razão do georeferenciamento, os municípios 

convidados para a reunião interinstitucional na cidade de Campo Mourão foram: 

Barbosa Ferraz, Corumbataí do Sul, Campo Mourão, Luiziana, Farol, Janiópolis, 



Iretama, Roncador, Peabiru, Araruna, Pitanga, Boa Ventura de São Roque, Mato Rico, 

Santa Maria do Oeste, São João do Ivaí, Godoy Moreira e Lunardelli. 

Neste sentido, os municípios convidados para a reunião 

interinstitucional na cidade de Ivaiporã foram: Apucarana, Cambira, Novo Itacolomi, 

Cândido de Abreu, Faxinal, Borrazópolis, Cruzmaltina, Grandes Rios, Rosário do Ivaí, 

Rio Branco do Ivaí, Ivaiporã, Arapuã, Ariranha do Ivaí, Jardim Alegre, Lidianópolis, 

Jandaia de Sul, Bom Sucesso, Kaloré, Marumbi, São Pedro do Ivaí, Manoel Ribas, 

Marilândia do Sul, Califórnia, Mauá da Serra, Rio Bom, Prudentópolis e Reserva. 

A reunião pública tem por objetivo orientar os municípios 

para a organização da criação de Cooperativas e Associações de coleta seletiva e 

solidária, com foco na inclusão social dos catadores por meio da gestão compartilhada 

de resíduos sólidos, de acordo com o que preconiza a política Nacional de Resíduos 

Sólidos, visando reduzir ou eliminar o acúmulo de lixo, proteger a saúde pública e 

apresentar formas para o provimento de infraestrutura mínima objetivando o 

desenvolvimento das ações dos catadores organizados. 

Deste modo, como trata-se de uma ação multidisciplinar, 

foi encaminhado o convite para os Secretários de Saúde, de Meio Ambiente, de 

Educação e de Ação Social, tendo em vista que o problema vivenciado pelas pessoas 

que sobrevivem da coleta de lixo, é de todos, pois trata-se de uma visão sistêmica na 

gestão dos resíduos sólidos com variáveis ambiental, social, cultural, econômica, 

tecnológica e de saúde pública.  

Certa de sua compreensão acerca da importância e 

relevância deste evento como oportunidade de fortalecimento de ações estratégicas 

necessárias para o cumprimento da legislação vigente, conto com a cobertura 

jornalística e divulgação do evento. 

 

Campo Mourão, 25 de novembro de 2014 

 

Rosana Araújo de Sá Ribeiro 

Promotora de Justiça 

Coordenadora Regional da Bacia do Alto Ivaí 

 

 


