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Q1: Título do projeto ambiental participante: PRESERVAÇÃO DA RESERVA AMBIENTAL 
NATUREZA VIVA

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Conservação de Recursos Naturais

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: BRF - S.A.
Nome fantasia: BRF - Unidade de Videira - SC
Setor de atuação: Agroindustria
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 18/08/1934
Número de colaboradores: 3850

Q4: Informações de contato:
Endereço: Rua XV de novembro , 100
Bairro: centro
Cidade: Videira
Estado: SC
CEP: 89.560-000
Telefone com DDD: 49 3533 9015

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Tiago Rech
Cargo: Coordenador de Meio Ambiente
E-mail: tiago.rech@brf-br.com
Telefone com DDD: 49 88263977

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  terça-feira, 7 de outubro de 2014 04:34:11terça-feira, 7 de outubro de 2014 04:34:11
Última modificação:Última modificação:  terça-feira, 7 de outubro de 2014 05:30:16terça-feira, 7 de outubro de 2014 05:30:16
Tempo gasto:Tempo gasto:  00:56:0400:56:04
Endereço IP:Endereço IP:  200.142.207.193200.142.207.193

PÁGINA 1: Informações cadastrais:
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Tiago Rech
Cargo: Coordenador de Meio Ambiente
E-mail: tiago.rech@brf-br.com
Telefone com DDD: 49 3533 9015

Q7: AUTORIZO a divulgação de informações
cadastrais no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q8: Data de início do projeto:(ex.: 01/02/2012) 10/10/2004

Q9: O projeto está em andamento? Sim

Q10: Data do término do projeto:(se aplicável, ex.:
01/02/2012)

permanente

Q11: Número de pesssoas que participaram do projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")
Voluntárias 150
Remuneradas 10

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas > 10000
Animais > 100
Espécies > 100

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

BRF - SA

Q14: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

não

Q15: Descreva o problema ambiental identificado no projeto:(máx. 3.000 caracteres)

Não houveram problemas ambientais na área e/ou projeto.

Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

Preservação de uma área composta por mata nativa de 169.184 m² na área urbana da cidade de Videira

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 caracteres)

A empresa BRF possui uma área de 169.184 m² localizada na área urbana da cidade de Videira, a qual 
decidiu preservar em razão da caracteristica da mata nativa existente no local.  Este local é aberto ao publico 
para que o mesmo possa realizar caminhadas nas trilhas ao meio da mata observando e conhecendo as 
diversas especies nativas da  regiaão que compõe este local, eespécies estas devidamente identificadas no 
decorrer do caminho. As visitas são agendadas e acompanhadas pela área de meio ambiente da BRF  de 
Videira.

Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

O principal e primordial resultado foi a preservação do local, impedindo que se trasnformasse em loteamentos 
e/ou condominios, alem de possibilitar ao publico em geral um local para realziação de leitura, passeio, 
esporte e principlamente promover a educação ambiental atraves das crianças.

Q19: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto:(Essa questão exige ao menos
um resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25
crianças atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
Resultado 1 169.184 m² mata nativa preservada

localizada em área urbana
Resultado 2 mais de 10000 visitantes
Resultado 3 mais de 5000 crianças visitaram
Resultado 4 mais de 1000 árvores nativas plantadas

Q20: AUTORIZO a disponibilização de download
gratuito do arquivo digital do projeto inscrito
através do site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q21: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão
ambiental adotadas:(máx. 4.000 caracteres)

A BRF possui uma equipe exclusiva para tratar de assuntos e questoes ambientais a qual realiza a gestao 
deste local  agendando e acompanhando os visitantes, promovendo a educação ambiental principalmente 
atraves das crianças

Q22: Quais foram os principais beneficiários das
ações ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas, Entidades educacionais

Q23: Sua organização divulgou, seja em meio
impresso ou internet, suas ações ambientais em
relatórios ou balanços?

Divulgou em 2013

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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Q24: Em relação à questão anterior, no caso de a divulgação ter sido feita via internet, favor colar
o(s) link(s) de acesso:
Link 1: http://ri.brf-

global.com/arquivos/BRF%20RA%20PT%2
0140609.pdf

Link 2: http://ri.brf-global.com/conteudo_pt.asp?
idioma=0&tipo=52159&conta=28&id=19634
2

Q25: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

Q26: Possui procedimentos para redução,
reutilização e reciclagem de materiais?

Sim

Q27: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Sim

Q28: Por quais normas a organização é certificada? ISO 9001

Q29: Faturamento (R$) anual em 2013:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

o faturamento anual bem como os investimentos na 
ára ambiental são divulgados no relatorio anula da 
empresa de forma global

Q30: Investimento (R$) em ações ambientais em
2013:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q31: Investimento (R$) total com o projeto inscrito
no 22º Prêmio Expressão de Ecologia:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q32: Investimento (R$) com projetos culturais
aprovados pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura
em 2013:(favor digitar somente o valor numérico,
ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q33: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:

PÁGINA 5: Imagens e anexos do projeto participante:
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Q34: AUTORIZO a divulgação das imagens do
projeto inscrito no Guia de Sustentabilidade 2015 e
no site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q35: Embora não seja obrigatório, você pode
complementar sua inscrição enviando anexos
(documentos, jornais, revistas, fôlderes, relatórios
ambientais ou de sustentabilidade, CDs, DVDs ou
qualquer material institucional sobre o projeto) pelo
correio, via Sedex, para a sede da Editora
Expressão (Rodovia SC 403, nº 5663, Sala 107 -
Ingleses - 88058-001 - Florianópolis–SC) até o dia 5
de novembro de 2014.Você enviará anexos para
complementar sua inscrição?

Não enviarei anexos.
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