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Q1: Título do projeto ambiental participante: Ciclo de Seminários de Controle de Zoonoses, 
Educação Humanitária e Defesa dos Direitos dos 
Animais

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Bem-Estar Animal

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: Instituto Ambiental Ecosul
Nome fantasia: Ecosul
Setor de atuação: Meio Ambiente e Defesa dos Direitos dos

Animais
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 06.07.2000
Número de colaboradores: 22

Q4: Informações de contato:
Endereço: Rua Felipe Schmidt, 515 - Cj. 808
Bairro: Centro
Cidade: Florianópolis
Estado: SC
CEP: 88010-001
Telefone com DDD: 48-9934.0880

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Halem Guerra Nery
Cargo: Presidente do Conselho de Administração
E-mail: halemecosul@gmail.com
Telefone com DDD: 48-9969.4660

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  domingo, 9 de novembro de 2014 04:08:36domingo, 9 de novembro de 2014 04:08:36
Última modificação:Última modificação:  domingo, 9 de novembro de 2014 04:18:42domingo, 9 de novembro de 2014 04:18:42
Tempo gasto:Tempo gasto:  00:10:0600:10:06
Endereço IP:Endereço IP:  189.34.55.250189.34.55.250

PÁGINA 1: Informações cadastrais:

#123
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Halem Guerra Nery
Cargo: Presidente do Conselho de Administração
E-mail: halemecosul@gmail.com
Telefone com DDD: 48-9969.4660

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) 30/09/2005

Q9: O projeto está em andamento? Sim

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

Indeterminado.

Q11: Número de pesssoas que participaram do projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")
Voluntárias 12

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas Inúmeras pelo efeito pedagógico

disseminador das palestras e material
áudio visuais apresentados.

Famílias Inúmeras pelo efeito pedagógico
disseminador das palestras e material
áudio visuais apresentados.

Animais Milhares pelo efeito pedagógico
disseminador de uma cultura de bem-estar
e guarda responsável de animais em SC.

Espécies Animais domésticos, domesticados,
silvestres, de produção, de trabalho e
entretenimento.

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

WSPA, CRMV/SC, Agrosul Catarinense,ONGs. parceiras., Prefeituras Municipais

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

Não

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Q15: Descreva o problema ambiental identificado no projeto:(máx. 3.000 caracteres)

Superpopulação de cães e gatos. maus-tratos, crueldades e abandono de animais. Ataques de animais 
agressivos a pessoas e a outros animais. Uso inadequado de animais em veículos de tração. Aumento da 
incidência de zoonoses. Caça, aprisionamento, criação e comercialização de animais silvestres. Falta de 
capacitação de agentes públicos, voluntários de ONGS e outros profissionais no trato com zoonoses e na 
manutenção, posse e manuseio de animais. Ignorância da sociedade sobre a legislação municipal, estadual, 
nacional e internacional de controle de zoonoses e bem-estar animal.

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

Realização de um ciclo de Seminários itinerantes regionalizados, em municípios catarinenses selecionados 
pela dimensão dos problemas enfrentados bem como pela existência de programas implantados com sucesso 
na área, abordando os principais temas relacionados às demandas locais. Os seminários se compõem de 
palestras, projeção de vídeos, conferências, debates e distribuição de material educativo e informativo aos 
participantes.

Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 caracteres)

Geralmente desenvolvido em um finais de semana, nos quais são apresentados palestras com em torno de 
50 minutos , bem como filmagens, Power Points, slides e outros recursos de áudio e vídeo, complementados 
por intervenção verbal dos palestrantes e dos participantes e debates. Exposição de Banners, cartazes e 
distribuiçao de cartilhas e folders, com o material alusivo aos temas abordados

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

Resultados apresentados na próxima questão.

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 Realização do I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII

Seminários de Controle de Zoonoses,
Educação Humanitária e Defesa dos
Direitos dos Animais em 2005, 2006, 2007,
2008, 2009 e 2013 em Itajaí, Blumenau,
Florianópolis, Joinville, Criciuma,
Florianópolis.

Resultado 2 Realização de 90 palestras.
Resultado 3 Frequencia de em torno de 1.300

participantes

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

Sim

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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Q21: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão
ambiental adotadas:(máx. 4.000 caracteres)

• Programas em SC Ciclo de “Seminários Catarinenses de Controle de Zoonoses, Educação Humanitária e 
Bem-estar Animal”. 
• Gestões para aprovação de legislação proibindo a utilização de animais em espetáculos circenses em SC. 
• Implantação do Programa de Educação Humanitária “Formação de Valores para o Respeito a Todas as 
Formas de Vida” nas escolas de ensino fundamental de SC. 
• Apoio e subsídios a prefeituras de Santa Catarina, no controle eficiente e humanitário da população de cães 
e gatos de rua. Palestras sobre preservação dos recursos naturais, bem-estar animal, guarda responsável e 
prevenção contra a crueldade com animais em SC. 
• Apoio à criação de Coordenadorias Municipais de Bem-Estar Animal em Florianópolis e outros municípios 
de SC. Coordenação da “RESA - Rede Catarinense de Solidariedade aos Animais” durante as tragédias de 
enchentes e deslizamentos ocorridos em novembro/2008 em SC e em janeiro de 2010 na Região Serrana do 
RJ. 
• Participação no Conselho da Área de Preservação da Baleia Franca.
• Campanhas contra agressões ao Meio Ambiente e aos animais em SC. 
• Campanhas de vacinação e controle de Zoonoses em Florianópolis. 
• Participação no Conselho do FRBL-Fundo de Reconstituição dos Bens Lesados do MPSC. Participação no 
GEDDA-Grupo Especial de Defesa dos Direitosa dos Animais do MPSC.
• Membro fundador da Coalização Catarinense pelos Direitos Animais.

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

Comunidades vizinhas, Comunidades distantes,

Organizações governamentais,

Organizações não governamentais,

Organizações comunitárias,

Entidades educacionais

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

Divulgou em 2011, Divulgou em 2012,

Divulgou em 2013

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://iaecosul.blogspot.com.br/
Link 2: www.ecosul.org.br
Link 3: Fecebook

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

Não se aplica

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

Não se aplica

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

Não se aplica

Q28: Por quais normas a organização é certificada?
Outra(s) (especifique) ISO 26000 - 2011/2012
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Q29: Faturamento (R$) anual em 2013:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

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

100.000,00

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

40.000,00

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

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.

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:

PÁGINA 5: Imagens e anexos do projeto participante:
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