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Q1: Título do projeto ambiental participante: Manifesto Ambiental - Gerando Sustentabilidade

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Inovação Tecnológica

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: Bioma Brasil - UMRAS
Nome fantasia: Bioma Brasil - UMRAS
Setor de atuação: Terceiro Setor - Conservação do Meio

Ambiente
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 26/05/2010
Número de colaboradores: Não Mensurável

Q4: Informações de contato:
Endereço: Avenida Jorge Schimmelpfeng, 711
Bairro: Centro
Cidade: Foz do Iguaçu
Estado: Paraná
CEP: 85851-110
Telefone com DDD: ----------------------

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Leandro Benhur Martins
Cargo: Diretor/Presidente
E-mail: biomabrasil.umras@gmail.com
Telefone com DDD: 45-99877309

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  segunda-feira, 11 de agosto de 2014 16:30:34segunda-feira, 11 de agosto de 2014 16:30:34
Última modificação:Última modificação:  sexta-feira, 12 de setembro de 2014 13:44:32sexta-feira, 12 de setembro de 2014 13:44:32
Tempo gasto:Tempo gasto:  Mais de uma semanaMais de uma semana
Endereço IP:Endereço IP:  177.42.62.37177.42.62.37

PÁGINA 1: Informações cadastrais:

#14
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Guilherme Dias de Oliveira
Cargo: Setor Tecnológico - responsável pelo

projeto
E-mail: biomabrasil.umras@gmail.com
Telefone com DDD: 45-30252322

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) 01/03/2014

Q9: O projeto está em andamento? Sim

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

15/03/2015

Q11: Número de pesssoas que participaram do projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")
Voluntárias 420
Remuneradas 00

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas 150
Famílias -----
Animais 00
Espécies 00

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

Bioma Brasil - UMRAS

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

LEI FEDERAL Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:

2 / 6

22º Prêmio Expressão de Ecologia (2014-2015)



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

A OSCIP Bioma Brasil – UMRAS, acompanhou de perto que na última década que os utensílios 
eletroeletrônicos tem  evoluído em alta velocidade, e conhecendo o impacto ambiental causado na 
contaminação do solo devido aos metais pesados existentes nesses materiais que chegam contaminado 
córregos e a saúde, criamos a LIXOTEC – Centro de Coleta e Triagem de Lixo Eletrônico, instalado no 
município de Foz do Iguaçu/PR desde o mês de março de 2014.
Devido a divulgação do projeto, outras 20 cidades realizaram contato via e-mail ou telefone solicitando 
informações, coletas ou modo correto de destinação desses materiais.

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

Para atender essa demanda de cidades preocupada com o descarte correto de resíduos eletrônicos, a OSCIP 
Bioma Brasil – UMRAS, levará a partir do primeiro semestre do ano de 2015, o Projeto MANIFESTO 
AMBIENTAL – GERANDO SUSTENTABILIDADE.
Por via de cartilhas informativas, emissoras de rádio e televisão, estaremos divulgado o projeto nas cidades e 
os impactos causados pelo descarte incorreto do resíduo eletrônico ao meio ambiente e a saúde, além das 
empresas que nos apoiam nessa ação, dia e locais de coleta.
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Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 caracteres)

Este projeto da-se início verificando a problemática encontrada no descarte correto de eletroeletrônicos no 
município de Foz do Iguaçu/PR. Cidade caracterizada pela tríplice fronteira e porta de entrada nas comprar 
desse material nos países vizinhos.
Divulgação em redes sociais e em emissoras de mídia televisiva e rádio, informaram sobre as atividades de 
coleta e destinação de resíduos eletrônicos.
Com uma grande enfase no projeto para descarte correto desses materiais, outras cidades do Estado do 
Paraná, realizam contato via e-mail ou telefone solicitando e agendando coletas nos municípios, e assim 
programamos o projeto Manifesto Ambiental - Gerando Sustentabilidade, para atender as seguintes cidades.

Ampére/PR
Cascavel/PR
Cianorte/PR
Campo Mourão/PR
Cafelândia/PR
Castro/PR
Curitiba/PR
Chopinzinho/PR
Dois Vizinhos/PR
Foz do Iguaçu/PR
Francisco Beltrão/PR
Guarapuava/PR
Londrina/PR
Medianeira/PR
Nova Prata do Iguaçu/PR
Palmas/PR
Planalto/PR
Paranaguá/PR
Pato Branco/PR
Ponta Grossa/PR
São José dos Pinhais/PR
Santa Terezinha de Itaipu/PR
São Miguel do Iguaçu/PR
Santa Izabel do Oeste/PR
Santo Antônio do Sudoeste/PR
Toledo/PR
Umuarama/PR

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

Mais de 4 toneladas de resíduos eletrônicos coletados mensalmente e destinados aos seus devidos fins 
seguindo a lei Federal nº 12.305, de 2 de Agosto de 2010.
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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 3.200.00 toneladas de resíduos eletrônicos

coletados
Resultado 2 2.700.00 tonaladas de resíduos recicláveis

destinados
Resultado 3 500 quilos de resíduos não recicláveis

destinados a aterros ambientalmente
legalizados

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 Oscip Bioma Brasil – UMRAS foi idealizada em 2006, e registrada como Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público em 2010 no município de Foz do Iguaçu/PR.
Atuando na conservação do meio ambiente, realiza ligações entre temas como lixo e esporte radical – sendo 
esse o projeto que nos garantiu a responsabilidade na sustentabilidade dos jogos X-Games Foz do Iguaçu 
2013.
A confiabilidade das nossas ações sem apoio direto aos projetos, vem mostrando interesse em várias regões 
do Brasil, como na região Norte onde se desenvolvem limpezas de fundo de mar com o Projeto Fundo Limpo, 
contando com 100 voluntários em terra e 42 mergulhadores na cidade de Salvador/BA, com a coleta total de 2 
toneladas entre plástico, borrachas, latas e metais.

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

Comunidades vizinhas, Comunidades distantes,

Organizações não 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

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: https://fbcdn-sphotos-c-

a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-
9/1150967_570665932992479_108729605
4_n.jpg?
oh=bf6b500c015a829e8e45807c4bcda75e
&oe=546039BF&__gda__=1417329814_39
1c8a1715b7a74f828bdaf16eeec3cd

Link 2: https://www.facebook.com/biomabrasil.umr
as/photos/pb.175666805825729.-
2207520000.1407799533./7028371864420
19/?type=3&theater

Link 3: https://www.facebook.com/biomabrasil.umr
as

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 se aplica

Q28: Por quais normas a organização é certificada? Nenhuma certificação

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

30.000.00

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

40.000.00

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

10.000.00

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")

00000000

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?

Sim, enviarei anexos para a sede da Editora
Expressão.

PÁGINA 5: Imagens e anexos do projeto participante:
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