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Apresentação Meio Ambiente na Escola 2015

Camiseta meio ambiente estampa frente

EDIÇÃO 10698 - 23 de Março de 2015 Logotipo Parques da Vida



P2: Título do projeto ambiental participante: Projeto Meio Ambiente na Escola - Edição 2015

P3: Categoria de inscrição:

(sem legenda)

Selecione: Educação Ambiental

P4: Escreva um resumo breve e objetivo do projeto:
(texto deve ter, obrigatoriamente, no mínimo 650 e no
máximo 800 caracteres com espaços) Ex: A empresa
catarinense deu início em 2010 ao projeto para preservar
uma área de mata nativa de sua propriedade, com mais
de 100 mil m² e situada na zona urbana da cidade. Além
da conservação ambiental, o local é aberto ao público
para visitas pré-agendadas para percorrer as trilhas
sinalizadas e com as espécies identificadas,
acompanhadas por guias ambientais. Diversas
atividades de educação ambiental são realizadas com
estudantes de escolas da região. O local já recebeu mais
de 10 mil visitantes, sendo 5 mil crianças, e mais de mil
árvores nativas foram plantadas.

O jornal Informativo do Vale mantém desde 2007 
projeto Meio Ambiente na Escola que contribui na 
conscientização ambiental de seus leitores. De março à 
dezembro publica 16 páginas de conteúdo editorial 
sobre o tema. Circula em sua tiragem e na web e faz 
doação de 5 mil exemplares para as escolas de ensino 
médio da região para utilização em sala de aula em 
alternância de turmas e disciplinas.  O projeto conta 
também com ação anual dirigida a alunos.  Em 2015  a 
ação envolve o poder público dos 38 municípios do 
Vale do Taquari e visa a criação de Parques da Vida, 
local público onde os pais poderão plantar a árvore da 
vida de seu filho quando este nascer e depois cuidar 
dela junto com o filho.

P5: Sobre a organização participante:
Razão social: Rede Vale de Comunicação Ltda
Nome fantasia: O Informativo do Vale
Setor de atuação: comunicação - imprensa
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 08.05.197
Número de colaboradores: 150 entre diretos e terceirizados

P6: Informações de contato:
Endereço: Avenida Benjamin Constant, 2197
Bairro: Florestal
Cidade: Lajeado
Estado: RS
CEP: 95900.000
Telefone com DDD: (51) 37266700

COMPLETASCOMPLETAS
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link)(Link)
Iniciado em:Iniciado em:   sexta-feira, 25 de setembro de 2015 08:52:58sexta-feira, 25 de setembro de 2015 08:52:58
Última modificação:Última modificação:  sexta-feira, 25 de setembro de 2015 11:37:04sexta-feira, 25 de setembro de 2015 11:37:04
Tempo gasto:Tempo gasto:  02:44:0602:44:06
Endereço IP:Endereço IP:  187.54.180.42187.54.180.42

PÁGINA 2: Informações cadastrais:
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P7: Informações sobre o responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Miriam Teresinha Volkmer Destefani
Cargo: Gerente de Mercado
E-mail: miriam@informtivo.com.br
Telefone com DDD: (51) 37266700 ou cel (51) 93429541

P8: Informações sobre o responsável pelo projeto:
Nome completo: Miriam Teresinha Volkmer Destefani
Cargo: Gerente de Mercado
E-mail: miriam@informativo.com.br
Telefone com DDD: (51)37266700 ou cel (51) 93429541

P9: Informações sobre a direção da empresa:
Nome do(a) presidente ou principal diretor(a): Oswaldo Carlos van Leeuwen
Cargo: Diretor Presidente
E-mail: oswaldo@informativo.com.br
Telefone com DDD: (51) 37266700

P10: Data de início do projeto: (ex.: 01/02/2012) 05.06.2007

P11: O projeto está em andamento? Sim

P12: Data do término do projeto: (se aplicável, ex.:
01/02/2015)

sem término

P13: Número de pessoas que participaram do projeto: (favor digitar somente o valor numérico, ex.: "10.868")
Remuneradas 12

P14: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto? (favor digitar somente o
valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas 50.000

P15: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

O projeto conta com patrocinadores que variam de ano a ano. Já patrocinaram o projeto: Charrua, Univates, Bremil, 
HBB, Unimed, Sicredi, Corsan/RS, Banrisul/RS, AES Sul, Prefeituras da região, Faros, Folhito, Certel HS 
Contabilidade, Olicenter, Dullius, Jet Sul, Rissul, Motolândia, Dália entre outras.

P16: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

não, é iniciativa da empresa.

P17: Descreva o problema ambiental identificado no projeto: (máx. 3.000 caracteres)

O diário O Informativo do Vale, por envolvimento e atuação em sua comunidade regional que se compõe de 38 
municípios no Vale do Taquari RS, identificou uma lacuna: a falta de informação jornalística no segmento meio 
ambiente ainda no ano de 1999, criando então um caderno sobre o tema com circulação mensal em sua tiragem.  Em 
2007, depois de uma pesquisa junto as 59 escolas de ensino médio da região que constatou a carência destas em 
conteúdo ambiental para as salas de aula, especialmente do ensino médio, a empresa converteu seu caderno mensal 
em projeto Meio Ambiente na Escola para atender a demanda.

PÁGINA 3: Informações sobre o projeto ambiental participante:

2 / 7

23º Prêmio Expressão de Ecologia: inscreva seu projeto ambiental até 30/10/2015



P18: Qual a solução encontrada? (máx. 3.000 caracteres)

Com base no diagnóstico da pesquisa, de falta de informação ambiental nas escolas de ensino médio da região, o 
diário converteu seu caderno mensal em projeto.   Como projeto o diário passou a produzir 16 páginas coloridas de 
conteúdo editorial sobre meio ambiente, circular este conteúdo em sua tiragem, disponibilizar em seu site 
www.informativo.com.br e a doar 5 mil exemplares para as escolas do ensino médio, entre 50 e 250 exemplares por 
escola, de acordo com o número de alunos de cada instituição.  Para alcançar seus objetivos, a empresa passou a 
visitar regularmente as escolas para motivar o uso do material em sala de aula em alternância de turmas e disciplinas. 
Além do envio dos exemplares para as escolas e das visitas, o projeto passou a ter uma ação anual para envolver os 
jovens de todos  os educandários como concurso de redações, de fotos, de crônicas, de reportagens jornalísticas, de 
poesias, coleta de óleo de cozinha usado, plantio de árvores e festival de música sempre dento de tema ambiental.

P19: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx. 5.000
caracteres)
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O Caderno Meio Ambiente nasceu em 1999 como encarte mensal do diário O Informativo do Vale numa iniciativa da 
Rede Vale de Comunicação Ltda. Seu objetivo: contribuir na formação de cidadãos com consciência ambiental e na 
busca da sustentabilidade do planeta. 
Em 2007 o caderno passou a fazer parte de um projeto mais amplo, o Meio Ambiente na Escola, pois uma pesquisa 
constatou a carência das escolas de ensino médio da região por produtos de conteúdo editorial sobre o tema meio 
ambiente, e desde então é desenvolvido com pleno êxito nas 59  escolas de nível médio do Vale do Taquari-RS. 
A cada ano uma nova edição do projeto é executada com o objetivo de fortalecer ainda mais o Meio Ambiente na 
Escola, já consolidado na região de abrangência do diário. 
Objetivo geral do projeto:incentivar a busca do conhecimento através do estímulo da informação jornalística 
objetivando o desenvolvimento regional de soluções sustentáveis e a formação de consciência ambiental nas 
comunidades do Vale do Taquari.
Desenvolvimento anual de cada edição do projeto:
- realização de evento de lançamento no início de cada ano letivo; produção mensal de um caderno impresso com 16 
páginas, formato tablóide, com conteúdo editorial sobre meio ambiente; doação entre 50 e 250 exemplares do 
suplemento impresso para cada instituição de ensino médio da rede pública e particular do Vale do Taquari/RS 
(distribuição gratuita de acordo c/ número de alunos de cada educandário), permitindo aos alunos a utilização em sala 
de aula, em alternância de turmas e disciplinas; visita anual a todas as escolas participantes para acompanhamento e 
incentivo do projeto; doação mensal do impresso em âmbito estadual, 500 exemplares, SEBP – Sistema Estadual de 
Bibliotecas Públicas do RS; encarte mensal do produto no diário O Informativo do Vale (8.500 exemplares); realização 
anual de uma ação,  competitiva ou não, para envolvimento dos alunos e das comunidades dos municípios da região. 

Ações já desenvolvidas pelo projeto sempre com temas ambientais: 2007 - concurso de redações e fotos, 2008 
concurso de projetos ambientais, 2009 - projeto não executado por falta de patrocínio, 2010 - olimpíadas ambientais 
com coleta de embalagens pet, latinhas, confecção de sacolas ecobag, plantio de árvores e coleta de óleo, 2011 - 
festival de música, 2012 - concurso de poesias que culminou com a publicação de 5 mil exemplares de um livro de 
poesias novamente doado às escolas, 2013 - concurso de reportagens jornalísticas, 2014 ação óleo na copa com 
coleta de óleo de cozinha usado (cada litro de óleo valia um gol).  

Em 2015 a ação é Parques da Vida que descrevemos abaixo: 

A ação Parques da Vida, visa fomentar em todos os 38 municípios de abrangência do projeto Meio Ambiente na Escola 
, através das prefeituras municipais, a destinação de uma área de terra em cada localidade (preferencialmente áreas 
verdes) para Parques da Vida.   A cada criança que nascer na comunidade, os pais poderão se dirigir ao Parque da 
Vida de sua cidade e lá plantar a árvore da vida de seu filho.

A muda desta árvore será identificada com uma placa com as especificações da espécie plantada e o nome da criança 
com sua data de nascimento.   Os cuidados e o cultivo da árvore ficarão por conta dos pais que serão motivados a 
ensinar ao filho os cuidados com sua árvore no futuro.

Árvore e filho crescerão juntos, desta forma, além de gerações ecologicamente mais evoluídas, o projeto irá fortalecer 
os vínculos do futuro adulto com sua cidade natal, pois ficará em cada árvore plantada, a raiz do ser humano em sua 
terra e em sua gente.

As espécies que poderão ser plantadas em cada Parque da Vida, ficarão a cargo das prefeituras através das 
secretarias ou dos departamentos de meio ambiente. 

Serão feitas reuniões em todas as prefeituras com envolvimento das câmaras de vereadores, secretarias de educação, 
saúde e meio ambiente para conquistar a adesão do maior número de municípios na iniciativa.

Cada município poderá ainda envolver seu hospital em campanhas educativas dirigidas aos pais dos recém-nascidos 
para o plantio da árvore da vida de seus filhos.

As escolas do ensino médio serão igualmente motivadas pela equipe do projeto através das visitas, a buscar no poder 
público local a destinação da área para a criação do Parque da Vida do município.

DURAÇÃO DO PROJETO - Edição 2015

Março a dezembro (10 meses).
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P20: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

Passamos a relatar os resultados das ações do projeto ano a ano:

2007 - 1650 redações sobre tema Meio Ambiente e 650 fotos participaram do concurso
2008 - 58 projetos ambientais apresentados (um por escola)
2009 - projeto não desenvolvido
2010 - Olimpíadas Ambientais com os seguintes resultados: 

6.583 mudas de árvores nativas plantadas
4.572 sacolas ecobag de papel jornal confeccionadas
1.291 kg de latinhas recolhidas e vendidas
3.007 kg de embalagens pet recolhidas e vendidas
3.466 litros de óleo usado recolhido e vendido

2011 - Festival de Música com 59 músicas concorrendo (uma por escola depois de feita seleção interna nos 
educandários)
2012 - 58 poesias classificadas, uma por escola com publicação das mesmas em livro com 5 mil exemplares, todos 
distribuídos para escolas.
2013 - 58 reportagens jornalísticas, uma por escola.
2014 - Ação Óleo na Copa recolheu e vendeu de forma sustentável mais de 16 mil litros de óleo de cozinha usado.
2015 - Ação Parques da Vida - em andamento.  Até o final do ano teremos o número exato de Parques da Vida criados 
na região. Os prefeitos dos 38 municípios foram visitados e estão com projetos de destinação de áreas em tramitação 
do poder público para o legislativo. 
Acreditamos que 30% dos 38 municípios envolvidos concluirão a criação dos parques da vida ainda no ano de 2015.  
Importante salientar que o diário fará ampla cobertura de cada passo da criação dos parques para motivar outros 
municípios a aderirem a idéia.

P21: 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 6.583 árvores plantadas
Resultado 2 16.000 litros de óleo recolhido
Resultado 3 5 mil livros de poesias com tema ambiental

publicado e doado a escolas
Resultado 4 14 mil alunos de ensino médio recebem

mensalmente informação ambiental
Resultado 5 59 escolas de ensino médio envolvidas no

projeto
Resultado 6 38 prefeituras municipais envolvidas no projeto
Resultado 7 59 visitas anuais do projeto à escolas de

ensino médio levando informação ambiental

P22: AUTORIZO a disponibilização de download gratuito
do arquivo digital do projeto inscrito através do site da
Editora Expressão?

Sim

PÁGINA 4: Apresentação da organização participante:
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P23: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão ambiental
adotadas: (máx. 4.000 caracteres)

Empresa do ramo de comunicação fundada em maio de 1970. Tem como principal plataforma o impresso com tiragem 
diária de jornal em 8.500 exemplares.  Abrangência, cobertura e circulação em 38 municípios da região do Vale do 
Taquari RS.  Conta com 110 funcionários diretos e cerca de 40 terceirizados. Imprime seu diário e todos os seus 
cadernos em rotativa própria com média de 1300 páginas/mês.  Na web conta hoje com mais de 10 mil acessos diários 
através do site www.informativo.com.br 
Todos os resíduos da empresa, como sobras de papel em bobinas, jornais,  tinta e chapas, são vendidos para 
empresas legalmente licenciadas para tal recolhimento e reciclagem.

Outra prática de gestão ambiental é a contribuição do diário com informação ambiental à sua comunidade de leitores 
através de suas produções editorias sobre o tema.

P24: Quais foram os principais beneficiários das ações
ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas, Comunidades distantes,

Organizações comunitárias, Entidades educacionais

P25: Sua organização divulgou, seja em meio impresso
ou internet, suas ações ambientais em relatórios ou
balanços?

Não divulgou nos últimos três anos

P26: Em relação à questão anterior, no caso de a
divulgação ter sido feita via internet, favor colar o(s)
link(s) de acesso:

O respondente ignorou esta pergunta

P27: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

P28: Possui procedimentos para redução, reutilização e
reciclagem de materiais?

Sim

P29: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Não

P30: Por quais normas a organização é certificada? Nenhuma certificação

P31: Faturamento (R$) anual em 2014: (favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

O respondente ignorou esta pergunta

P32: Investimento (R$) em ações ambientais em 2014:
(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

15.000,00

P33: Investimento (R$) total com o projeto inscrito no
23º Prêmio Expressão de Ecologia: (favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

106.000,00

P34: Investimento (R$) com projetos culturais aprovados
pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura em 2014: (favor
digitar somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

0

PÁGINA 5: Perspectiva financeira:
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P35: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2016 e no site
da Editora Expressão?

Sim
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