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AGENDA 21
A Agenda 21 é um acordo comum global, assinado
por 179 países, com vistas aos problemas sócioambientais causados pela exploração descontrolada
da natureza, afetando as populações em todo o
planeta.
Este acordo mostra os caminhos para ações globais
e locais que devem ser implementadas para a
preservação dos recursos naturais e a garantia da
qualidade de vida.

A Agenda 21 cobra
responsabilidades dos
governantes e a participação
da sociedade civil na
construção de uma nova
atitude.
É preciso repensar a relação do homem com a natureza
e consigo mesmo, para construirmos, coletivamente,
um futuro melhor para todos.

AGENDA 21 PARANÁ
e o Seminário Internacional de Experiências de Agendas 21

Uma das entidades envolvidas é o Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia/CREA-PR, onde o Responsável Técnico da
Caravaggio, o Engº Químico Cláudio Barretto, atua como conselheiro e
representante do CREA-PR no Fórum Permanente.

Diretor Geral da SEMA - Sr. Alan Jones dos Santos, Cláudio Barretto e a
Coordenadora das Ações da Agenda 21 Paraná, Sra. Schirle Margaret
dos Reis Branco.

A Agenda 21 Paraná vem sendo trabalhada desde 2004 quando
foi criado o Fórum Permanente da Agenda 21 Paraná, sob a
Coordenação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos, contando com a participação dos diferentes
segmentos da sociedade e do governo.

O incessante trabalho desenvolvido pelo Fórum, propiciou a realização
no Estado do Paraná, nas instalações da Universidade Estadual de
Ponta Grossa, nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2009, o “Seminário
Internacional de Experiências de Agendas 21 – Os Desafios do Nosso
Tempo”, contando com a participação de diversos estados e municípios
brasileiros e com palestrantes internacionais da Espanha, Portugal,
Canadá, Cuba e Paraguai.
A participação e as ações marcantes do Engº Cláudio Barretto nos
trabalhos do Fórum, foram reconhecidas através de homenagem que
recebeu no encerramento do Seminário Internacional, como
“Personalidade XXI/2009”.

AUDITORIA SHELL - Abril/ 2010
A Diretoria da Transportadora Nossa Senhora de Caravaggio em reconhecimento ao excelente trabalho,
agradece o empenho e o esforço de toda sua equipe, pela nota atingida.

GRÁFICOS - Relatórios de Ocorrências - ROs - Acumulado de Janeiro a Março/2010
Estes são os gráficos referentes ao Acumulado de Janeiro a Março/ 2010 de ROs por Unidade Caravaggio e por Tipo.

