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Fotos: 

Feira Feira

Comunidade troca lixo reciclável por alimentos Feira



Q1: Título do projeto ambiental participante: LIXO QUE VALE "Faça Sua Parte, Faça a 
Diferença"

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Conservação de Recursos Naturais

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: Prefeitura Municipal de Umuarama
Nome fantasia: Prefeitura Municipal de Umuarama
Setor de atuação: Órgão Público
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 05/06/2011
Número de colaboradores: 35

Q4: Informações de contato:
Endereço: AV. Rio Branco Nº 3717
Bairro: Centro
Cidade: Umuarama
Estado: Paraná
CEP: 87500-130
Telefone com DDD: 44- 3621.4141

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Valério Silva
Cargo: Coordenador
E-mail: valerio@umuarama.pr.gov.br
Telefone com DDD: 44- 3906.1159

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  terça-feira, 4 de novembro de 2014 07:43:46terça-feira, 4 de novembro de 2014 07:43:46
Última modificação:Última modificação:  terça-feira, 4 de novembro de 2014 10:34:27terça-feira, 4 de novembro de 2014 10:34:27
Tempo gasto:Tempo gasto:  02:50:4102:50:41
Endereço IP:Endereço IP:  177.154.97.207177.154.97.207

PÁGINA 1: Informações cadastrais:
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Valério Silva
Cargo: Coordenador
E-mail: valerio@umuarama.pr.gov.br
Telefone com DDD: 44- 3906.1159

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) 05/06/2011

Q9: O projeto está em andamento? Sim

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

Questionado ignorou esta
pergunta

Q11: Número de pesssoas que participaram do projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")
Voluntárias 10
Remuneradas 25

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas 6.500
Famílias 1.300

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

Prefeitura Municipal de Umuarama

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

Questionado ignorou esta
pergunta

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

Melhoria na qualidade da água servida a população de Umuarama, sendo que existem 2 bairros localizado na 
Área de Proteção Ambiental-APA- do Rio Piava, bacia de capitação de água.
Único manancial com boa potabilidade para o abastecimento da cidade.
Excesso de resíduos nas ruas e terrenos baldios nos bairros, indo parar no Rio Piava através das galerias de 
águas pluviais.

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

Conscientização da população através de palestras e implantação da educação ambiental nas escolas dos 
bairros.
Coleta seletiva semanal com troca por alimentos.

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

O projeto troca materiais recicláveis por alimentos, visando a limpeza dos bairros e a melhoria da qualidade 
da água e também a qualidade de vida da população atingida pelo projeto, sendo esta com baixa renda.
Uma vez por semana na quinta feira o veículo que efetua a coleta seletiva passa nas ruas dos bairros, pesa o 
materiais recicláveis e este material é pago com uma moeda fictícia (moeda verde). O morador de posse 
desta moeda compra produtos hortifrutigranjeiros em uma feira montada no bairro a cada 15 dias na sexta 
feira, tendo o direito de escolher entre 15 a 20 produtos oferecidos.
Os materiais coletados é entregue na COOPERUMA- Cooperativa dos catadores de materiais recicláveis (30 
cooperados),onde e feita a triagem, separação e vendido. Parte da renda é repassado para o Banco de 
Alimentos que compra os alimentos dos produtores rurais de agricultura familiar, através da COOPERU- 
Cooperativa dos produtores rurais de Umuarama (203 produtores).

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

Melhoria na qualidade da água;
Melhoria na qualidade de vida da população dos bairros nos quais o projeto alcança, através dos alimentos de 
boa qualidade.
Diminuição de vetores causadores de doenças (ratos,baratas,Aedes aegyptis, caramujo africano e outros);
Toneladas de materiais coletadas;
Toneladas de alimentos distribuídos;
Educação ambiental nas escolas

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 1 107.319.000 habitantes a beneficiados com

a melhoria da qualidade da água
Resultado 2 6.500 habitantes beneficiados com a

melhoria da qualidade de vida
Resultado 3 2 anos consecutivos com índice 0 no LIRA

de infestação do mosquito da dengue
Resultado 4 754.729 Kg de materiais recicláveis

coletados
Resultado 5 221.200 Kg de alimentos distribuídos
Resultado 6 6 bairros beneficiados pelo projeto
Resultado 7 550 alunos beneficiados com educação

ambiental em 2 escolas municipais
Resultado 8 30 catadores de materiais recicláveis

beneficiados através da COOPERUMA
Resultado 9 203 produtores da agricultura familiar

beneficiados através da COOPERU
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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)

O projeto tem adotado a gestão continuada, como melhor trajeto para economizar combustível e tempo, 
mudança no sistema de pesagem adquirindo balanças manuais, sistema de acomodação dos materiais em 
BIG BAGs facilitando o transporte até a cooperativa. treinamento dos coletores, conscientização da população 
através de palestras, panfletos e outros meios de comunicação,e nas escolas a educação ambiental sempre 
atuante.
também acompanhamento através de relatórios de pesagens semanais e mensais.

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

Comunidades vizinhas, Comunidades distantes,

Organizações governamentais,

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:

Questionado ignorou esta
pergunta

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?

Não

Q28: Por quais normas a organização é certificada?
Outra(s) (especifique) Selo ODM

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

Questionado ignorou esta
pergunta

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:
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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

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?

Sim, enviarei anexos para a sede da Editora
Expressão.

PÁGINA 5: Imagens e anexos do projeto participante:
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