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Projeto: Movimento EcoArte
Organização: Recicleide Arte e Educação Socioambiental Página: 1/1

Fotos: 

Recicleide ReCiclar é Legal! Logo Movimento EcoArte

Logo campanha ReCiclar é Legal! Ecoarteiros na gravação do clipe EcoArte

Recicleide evento Ilhas do Brasil Criança Es-
perança



Q1: Título do projeto ambiental participante: Movimento EcoArte

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Educação Ambiental

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: Recicleide Arte e Educação

Socioambiental Ltda.
Nome fantasia: Recicleide
Setor de atuação: serviço de arte e educação socioambiental
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 09/10/2001
Número de colaboradores: 2

Q4: Informações de contato:
Endereço: rua Nascente do Rio Vermelho, 926
Bairro: Rio Vermelho
Cidade: Florianópolis
Estado: SC
CEP: 88060329
Telefone com DDD: 48 32334564

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Karina Signori
Cargo: coordenação geral
E-mail: parceria@recicleide.com.br
Telefone com DDD: 48 99549547

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  quarta-feira, 5 de novembro de 2014 13:46:04quarta-feira, 5 de novembro de 2014 13:46:04
Última modificação:Última modificação:  quarta-feira, 5 de novembro de 2014 14:22:17quarta-feira, 5 de novembro de 2014 14:22:17
Tempo gasto:Tempo gasto:  00:36:1300:36:13
Endereço IP:Endereço IP:  187.55.225.134187.55.225.134

PÁGINA 1: Informações cadastrais:

#73
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Karina Signori
Cargo: Articuladora do Movimento
E-mail: parceria@recicleide.com.br
Telefone com DDD: 48 99549547

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) 05/10/2002

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 60

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas 5000
Famílias 2000

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o
projeto:

Questionado ignorou esta
pergunta

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)

A problemática socioambiental é comum em todo o planeta. A cultura dos descartáveis é impactante. O 
consumo exacerbado e o decorrente desperdício de materiais, água e energia é recorrente nas grandes 
cidades...desmatamentos, queimadas, miséria, no Brasil ainda mais da metade dos municípios dispõe seus 
resíduos a céu aberto. 
As pessoas ainda não perceberam que são responsáveis por suas escolhas e atitudes, que não basta 
reclamar dos governos, é preciso exercer a cidadania.  Urge repensar os padrões de produção, consumo e 
descarte dos resíduos, reverter o caminho de destruição que a humanidade vem trilhando.

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

As manifestações artísticas são poderosos instrumentos de sensibilização. O Movimento EcoArte foi lançado 
no Fórum Social Mundial 2003 reunindo artistas de diferentes manifestações que abordam com arte e alegria, 
informações socioambientais.  A EcoArte ecoa uma cultura ecológica de respeito e cuidado consigo, com os 
outros e com o Planeta, e a cultura da paz. 
O Movimento EcoArte incentiva que as pessoas expressem seu amor à vida através das artes e, desde 2006, 
promove a campanha “ReCiclar é Legal!”, compartilhando responsabilidades e motivando a participação 
cidadã.

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

As articulações para a realização de atividades EcoArte no Fórum Social Mundial 2003, em Porto Alegre, 
tiveram início em outubro de 2002. O Movimento EcoArte reuniu cerca de 50 artistas de diferentes 
manifestações que de alguma forma abordam temas socioambientais em eventos na Orla do Guaíba, no 
Jardim Botânico e na Usina do Gasômetro, com apresentações artísticas, oficinas e um seminário. 
A personagem Recicleide é idealizadora e articuladora do Movimento EcoArte, com o intuito de sensibilizar, 
difundir conhecimentos, compartilhar responsabilidades e promover mudanças de comportamento.  A 
campanha “ReCiclar é Legal!” é uma estratégia para motivar a co-responsabilidade cidadã, utilizando a arte, 
de forma simpática e envolvente, para a divulgação e efetiva-ação de simples práticas ecológicas cotidianas. 
A divulgação da campanha ocorre nos meios de comunicação por intermédio de parcerias visto que o projeto 
não possui patrocínio, há 4 anos faz parte do Floripa Ecomapa, mapa ecológico de Florianópolis que é 
distribuído gratuitamente durante o verão. Foi divulgado no programa Condomínio Legal, da rádio CBN, na 
revista Almanaq, no site www.mobilizadores.org, no Jornal Peregrino, além de no www.recicleide.com.br, no 
facebook na página da Recicleide, onde obteve mais de 700 curtições/compartilhamentos, e nos seus vídeos 
no youtube.
Em cada apresentação da Recicleide, seja contratada por escolas, empresas, prefeituras, instituições...o 
Movimento EcoArte é divulgado e a campanha é promovida, no término da apresentação todos cantam juntos 
a música “ReCiclar é Legal!”
O Movimento EcoArte em Florianópolis está crescendo e fortalecendo. Recentemente foi gravado o clipe da 
música EcoArte, disponível no youtube, e estão sendo organizadas várias atividades EcoArte durante a 
Semana Lixo Zero, contando com a articulação da Fundação de Arte e Tecnologia (Fundartec), Floram e 
Instituto Lixo Zero Brasil.

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

Artistas, crianças, jovens, adultos e idosos motivados a expressarem seu amor à vida com EcoArte.
       Pessoas atingidas sensibilizadas e cientes de suas responsabilidades, exercendo sua cidadania. 
      Escolas, empresas, Unidades de Conservação, instituições...motivadas e com a coleta seletiva ampliada.
       Catadores de materiais recicláveis reconhecidos e recebendo mais materiais limpos e secos.
       Aumento da vida útil dos aterros sanitários.
      Conservação da Natureza, em função da economia de água, energia e bens naturais. 
       
        A abrangência do projeto está diretamente relacionada a formação de parcerias e ao apoio da mídia.
       É difícil quantificar em números os resultados obtidos em quase 12 anos de Movimento EcoArte por tratar 
de sensibilização e  mudanças de comportamento.
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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 3500 pessoas atingidas com

apresentações da Recicleide
Resultado 2 30000 pessoas atingidas com o Ecomapa

em 3 anos
Resultado 3 750 pessoas atingidas pelo facebook
Resultado 4 milhares de pessoas atingidas pelo site

mobilizadores.org
Resultado 5 centenas de pessoas atingidas pela rádio

CBN
Resultado 6 centenas de pessoas atingidas nos vídeos

do youtube
Resultado 7 milhares de pessoas atingidas no RBS

Noticias
Resultado 8 milhares de pessoas atingidas no Caldeirão

do Huck - Globo

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 empresa Recicleide Produções Artísticas Ltda. foi formalizada em 2001 a fim de facilitar as contratações da 
personagem Recicleide, idealizada e executada por Karina Signori, arte educadora, ativista socioambiental, 
pesquisadora em permacultura e em dinâmicas EcoArte.
Em 2009 foi efetuada a transferência de sede de Porto Alegre para Florianópolis tendo seu nome alterado 
para Recicleide Arte e Educação Socioambiental Ltda.
A empresa é optante pelo Simples Nacional e Recicleide é marca registrada no Instituto Nacional de Marcas e 
Patentes (INPI).
Recicleide foi premiada no I Concurso Nacional Educando com Arte promovido pela Fiocruz e é semi-finalista 
no Prêmio Brasil Criativo, do Ministério da Cultura.
Em sua sede são realizadas diversas práticas ecológicas, como a compostagem dos resíduos orgânicos, 
seleção de recicláveis, bio-tratamento dos efluentes, aquecimento solar da água, energia fotovoltaica, 
captação e armazenagem da água da chuva, sanitário compostável (banheiro seco), viveiragem, fertirrigação 
nitrogenada com diluição de urina e produção de alimentos em quintal agroflorestal.

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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Q22: Quais foram os principais beneficiários das
ações ambientais de sua organização?

Organizações governamentais,

Organizações comunitárias,

Entidades educacionais,
Outros (especifique)
funcionários de empresas onde ocorreram
apresentações da Recicleide

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

Nunca divulgou

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?

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? Não se aplica

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")

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:
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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.

PÁGINA 5: Imagens e anexos do projeto participante:
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