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Londrina, 10 de Fevereiro de 2020.

Prezado Associado:

VISITA À KLABIN EM TELÊMACO BORBA

A Equipe do COPATI se reuniu com a KLABIN nesta última terça-feira (04/02) com a engenheira 
na área de Sustentabilidade e Meio Ambiente Lorena Taborda Bonfi m e o biólogo no Parque Ecoló-
gico Gonzalo Javier Flores, levando a proposta para trabalhar o Programa Pingo D´Água e sugestões 
de parcerias em novos projetos em 2020.

A KLABIN é parceira no Programa de Educação Ambiental Pingo D’Água desde 2003.  
Nesses 17 anos de parceria, aproximadamente 70.000 alunos e 5.000 professores foram sen-

sibilizados para trabalharem as questões ambientais com a comunidade escolar nos municípios 
patrocinados e apoiados pela Empresa.  

Nós do COPATI agradecemos o imprescindível apoio que a KLABIN vem nos conferindo ao 
longo de nossos 30 anos de história. Esta parceira vitoriosa produziu uma enorme folha de serviços 
prestados ao meio ambiente da Bacia do Rio Tibagi: mapeamos a fauna e a fl ora existentes na bacia; 
fi zemos o monitoramento da qualidade da água; levamos Educação Ambiental para 220 mil crianças 
por meio do Programa Pingo D`Água em 36 municípios da Bacia; criamos o Projeto Jardineira Eco-
lógica, o Projeto Momento Ecológico e o Projeto Dê Um Click no Rio Tibagi promovendo palestras 
para os mais diversos públicos; capacitamos  professores e funcionários de empresas; repovoamos 
o Rio com espécies nativas; fi zemos o refl orestamento com o plantio de  milhares de mudas; ajuda-
mos na implantação e formulação da Lei Estadual de Recursos Hídricos; criamos o Comitê da Bacia 
e muitas outras ações que contribuíram para preservar e melhorar o meio ambiente em volta do 
Rio Tibagi.
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PROGRAMA  DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
PINGO D`ÁGUA – COMPLETA 19 ANOS

RESULTADOS NA PRÁTICA DO PROGRAMA 2018 
NO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA

O Programa de Educação Ambiental Pingo D’Água foi criado em 2001, desde então, o progra-
ma tem se expandido. 

Desenvolvido pelo COPATI  com o apoio das prefeituras, secretarias de educação  e  empresas 
patrocinadoras, o programa é a ação ambiental mais importante já realizada na Bacia do Rio Tibagi, 
pois transforma milhares de voluntários em multiplicadores ambientais trabalhando com custos 
reduzidos e com resultados espetaculares em projetos que antes eram feitos de forma isolada e 
pontual.

O Programa é dirigido a professores e alunos dos quartos e quintos anos do ensino funda-
mental,  preconizando a capacitação dos docentes com carga horária de 4 horas para trabalharem 
a temática ambiental e contando com material didático específi co - Manual do Professor com 40 
páginas e Cartilha do Aluno com 44 páginas.

O Programa incentiva praticas ambientais dentro e fora da sala de aula, levando os alunos e 
professores a terem mais contato com o meio ambiente onde vivem, de forma que a preservação 
seja vista e trabalhada como estilo de vida.

Em Terra Nova, distrito de São 
Jerônimo da Serra.

(05/02/2020) Resultado do plantio 
que os alunos do quarto ano da Escola 
São Judas Tadeus  fi zeram no entorno 
da Escola em 2018, com o auxílio da 
professora Maria da Conceição Asth Ri-
beiro e acompanhamento da pedagoga 
Vera Lúcia Bontorin.


