
Perspectiva da Engenharia Ambiental para o futuro

 

Priscila foi a primeira conselheira da Engenharia Ambiental no CREA-MS
por meio do IEMS, além disso, fez parte da fundação da Associação dos
Engenheiros Sanitaristas e Ambientais do MS (AESA) quando ainda era
estudante. Mais tarde, se tornaria vice-presidente da AESA-MS, diretora
do CREA-MS e do IEMS. 
 
 

Engenheira Sanitarista e Ambiental

Engenheira de Segurança do Trabalho

Graduanda em Agronomia
Membro do Comitê de Bacia Hidrográfica do Santana e
Aporé
Membro do Conselho Municipal de Meio Ambiente
Inspetora do CREA-MS em Chapadão do Sul
Proprietária da empresa Preserva Legal
Fiscal de meio ambiente na Prefeitura de Chapadão do Sul,
atuando especialmente na gestão de resíduos sólidos.

.

Engajamento, representatividade e conquistas

P R I S C I L A  G A R C E Z

M Ê S  D O  E N G E N H E I R O
A M B I E N T A L

Os profissionais da Engenharia Ambiental tem conquistado seu espaço em meio aos entraves
vistos na área ao longo dos anos, mostrando que é possível alcançar seus objetivos e intuitos
desejáveis. Nesta edição, falaremos um pouco sobre a trajetória e conquistas da Engenheira
Ambiental Priscila Garcez.

"Considero a Engenharia Ambiental uma profissão muito promissora, pois, cada vez mais a
sustentabilidade está intrínseca a todas as atividades no mundo todo. Ela está ligada ao
Agronegócio, às energias renováveis, à construção civil, à gestão de resíduos sólidos, ao
saneamento básico, às mudanças climáticas, ao turismo, enfim, há um mercado imenso de
trabalho para o Engenheiro Ambiental no presente e no futuro", afirma Priscila.

Priscila também atuou como especialista em licenciamento na Eldorado Brasil Celulose e
Papel na área florestal, além de ministrar disciplinas relacionadas à sustentabilidade na
Faculdade Anhanguera.
 
Participou da missão à Suécia como parte do Treinamento de representantes municipais para
a elaboração/revisão e implementação de planos de gestão integrada de resíduos sólidos
realizado pela ABRELPE em parceria com a Agência Sueca de Meio Ambiente (SEPA).


