Momento da entrega das roupas e calçadas
arrecadados durante a edição Bota Fora 2014

Material arrecadado na primeira edição do
Bota Fora 2014 e doados para à comunidade

216 unidades de móveis diversos foram
arrecadados durante o Bota Fora 2014

Na segunda edição cerca de 600 itens foram arrecadados e doados para à comunidade e entidades

Momento da entrega das roupas e calçadas
arrecadados durante a edição Bota Fora 2015
Fotos:
Projeto: Bota Fora Social e Sustentável
Organização: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) Pomerode
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PÁGINA 2: Informações cadastrais:

“Bota Fora Social e Sustentável”

P2: Título do projeto ambiental participante:
P3: Categoria de inscrição:

(sem legenda)
Selecione:

Reciclagem

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.
P5: Sobre a organização participante:
Razão social:

O Samae em parceria com a Prefeitura de Pomerode
iniciou em 2014 o “Bota Fora Social e Sustentável”.
Com conceito diferenciado e único em Santa Catarina,
o Bota Fora é um jeito ecológico de se desfazer de tudo
que não tem mais utilidade em casa, mas sem poluir o
meio ambiente. A ideia surgiu a partir do trabalho
realizado na Usina de Reciclagem do município, onde
diariamente eram encaminhados diversos materiais que
ainda poderiam ser utilizados (como eletrodomésticos,
móveis, roupas etc.). Após identificar o problema e
perceber que algo poderia ser feito, equipes técnicas se
reuniram, elaboraram e implantaram o projeto. O
objetivo foi buscar uma solução para o lixo e tornar a
cidade mais sustentável.

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
(Samae)

Nome fantasia:

Samae

Setor de atuação:

Tratamento de água, esgotamento sanitário e
coleta de lixo

Data de fundação:(dd/mm/aaaa)

08/09/1966

Número de colaboradores:

72

P6: Informações de contato:
Endereço:

Avenida 21 de Janeiro, 2233

Bairro:

Centro

Cidade:

Pomerode

Estado:

Santa Catarina

CEP:

89107-000

Telefone com DDD:

(47) 3387-2550
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P7: Informações sobre o responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo:
Márcio Scheidemantel
Cargo:

Diretor presidente

E-mail:

marcio.scheidemantel@samaepomerode.com.
br

Telefone com DDD:

(47) 9170-0423

P8: Informações sobre o responsável pelo projeto:
Nome completo:

Márcio Scheidemantel

Cargo:

Diretor presidente

E-mail:

marcio.scheidemantel@samaepomerode.com.
br

Telefone com DDD:

(47) 9170-0423

P9: Informações sobre a direção da empresa:
Nome do(a) presidente ou principal diretor(a):

Márcio Scheidemantel

Cargo:

Diretor presidente

E-mail:

marcio.scheidemantel@samaepomerode.com.
br

Telefone com DDD:

(47) 3387-2550

PÁGINA 3: Informações sobre o projeto ambiental participante:

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

31/07/2014

P11: O projeto está em andamento?

Não

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

02/09/2015

P13: Número de pessoas que participaram do projeto: (favor digitar somente o valor numérico, ex.: "10.868")
Voluntárias
20
Remuneradas

16

P14: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto? (favor digitar somente o
valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas
3.000
Famílias

800

P15: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:
Não teve.
P16: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?
Não.
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P17: Descreva o problema ambiental identificado no projeto: (máx. 3.000 caracteres)
Na Usina de Reciclagem, durante o trabalho de recolhimento e triagem do material reciclado, observou-se que muitos
objetos como, roupas, calçados, artigos eletrônicos e demais utensílios domésticos, como liquidificadores, cafeteiras,
panelas, e outros, poderiam ser reaproveitados de outra maneira. Além disso, o Samae recebia semanalmente
ligações da comunidade buscando informações de onde poderiam ser realizadas entregas de móveis e
eletrodomésticos, como sofás, fogões, geladeiras, etc. A comunidade não fazia o descarte correto do material e em
muitos casos acabava jogando na natureza. Esse lixo era encontrado jogado em estradas do interior e entulhado em
algumas casas.
P18: Qual a solução encontrada? (máx. 3.000 caracteres)
Após identificar o problema e perceber que algo poderia ser feito para ajudar a preservar ainda mais o ambiente e
auxiliar pessoas necessitadas, equipes técnicas se reuniram, elaboraram e implantaram o “Projeto Bota Fora Social e
Sustentável”. O objetivo foi buscar uma solução para esse lixo específico e tornar a cidade mais sustentável. O Samae
em parceira com a Prefeitura de Pomerode iniciou então uma forte campanha de divulgação na imprensa local e
regional. Além de spots em rádios, foram investidos em anúncios em jornais, adesivos em carros e folders distribuídos
em pontos estratégicos da cidade para chamar atenção da comunidade para a importância de contribuir doando os
materiais.
P19: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx. 5.000
caracteres)
Em um primeiro momento a ideia foi recolher o material, fazer uma triagem e depois doar a quem precisava. A atitude,
além de ser ambientalmente correta, também ajudaria quem tinha necessidades e mostraria para as pessoas que o
consumo consciente poderia ser colocado em prática. O projeto “Bota Fora Social e Sustentável” tornou-se, então, um
jeito ecológico de se desfazer de tudo que não tem mais utilidade nas casas dos moradores de Pomerode, dando uma
destinação muito mais que apenas ambientalmente adequada, tornando-se um projeto também de cunho social,
fazendo a diferença para outras famílias.
A coleta foi realizada utilizando caminhões do Samae, diretamente na residência das pessoas que deixavam o que
estava para ser recolhido em frente as suas casas no dia em que o caminhão passaria na rua. O material foi recolhido
e encaminhado até o Pavilhão Municipal de Eventos, onde foi realizada triagem e posterior distribuição.
O primeiro Bota Fora Social e Sustentável foi realizado em um único final de semana nos dias 23 e 24 de agosto de
2014, com a triagem realizada na mesma semana. As doações foram abertas ao público nos dias 29 e 30 de agosto do
mesmo ano.
Em 2015, o Bota Fora foi realizado durante todo mês de agosto (de 3 a 31/08). Após a coleta, todo material arrecadado
passou por uma triagem, em que além da separação de item por item foi selecionado aquilo que estava em condições
de ser utilizado, o que necessitava de reparos e aqueles que deveriam ser descartados.
P20: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)
Com as duas edições do Bota Fora em Pomerode foi possível, além de conscientizar as pessoas para o descarte
correto de materiais e a utilidade que esses poderiam ter para outras pessoas, tirar do meio ambiente muitos objetos
que em curto ou longo prazo poderiam causar inúmeros transtornos à comunidade. Na primeira edição da campanha,
em 2014, foram doados 932 itens em móveis e eletros usados, e coletadas 20 toneladas de roupas e calçados que
foram doados para mais de 400 famílias de Pomerode.
Além das doações, o material que não estava em condições de uso foi para a usina de reciclagem. Alguns itens como
eletrônicos e ferro foram vendidos e o dinheiro arrecadado investido no projeto.
No ano seguinte, em 2015, foram arrecadados cerca de 600 itens, entre eles: TVs, geladeira, fogão, sofá, armário,
cama, colchão, micro-ondas, forno elétrico, bicicleta, som, DVD, liquidificador, cafeteira, malas, máquina de costura,
máquina de lavar, computador, impressora, lustres, janela, porta, ventilador, móveis para bebê, entre outros. Além
disso, foram arrecadadas 20 toneladas de roupas e calçados que foram doados para a comunidade.
O Bota Fora de 2015 também buscou o lado social, favoreceu não só a pessoas da comunidade, mas também
entidades. Ao todo, sete entidades foram beneficiadas que puderam escolher os objetos que necessitavam para
complementar seus espaços de atendimento ou para as futuras instalações.
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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
Em 2014: Eletrodomésticos/ eletrônicos - 932
unidades Móveis diversos - 216 unidades
Louças para banheiro - 50 unidades Janelas 30 unidades Portas - 6 unidades Calçados - 5
toneladas Roupas - 16 toneladas Madeira - 10
caçambas Encaminhado para aterro 19, 5
toneladas
Resultado 2

Em 2014: 400 famílias de Pomerode foram
beneficiadas

Resultado 3

Em 2014:Entidades beneficiados com
roupas/calçados - Casa Lar - Casa da
Solidariedade - Centro de Convivência Pommer
Hein - Igrejas - Rio Negrinho - Timbó (Defesa
Civil) - Irmãs Carmelitas

Resultado 4

Em 2015: Arrecadados cerca de 600 itens,
entre eles: TVs, geladeira, fogão, sofá, armário,
cama, colchão, micro-ondas, forno elétrico,
bicicleta, som, DVD, liquidificador, cafeteira,
malas, máquina de costura, máquina de lavar,
computador, impressora, lustres, janela, porta,
ventilador, móveis para bebê, entre outros.

Resultado 5

Em 2015:Entidades beneficiadas: Associação
1º de Maio - Forno elétrico Associação
Moradores de Testo Rega - Freezer,
computador e impressora Igreja Evangélica
Quadrangular - 32 carteiras e 1 trocador de
bebê Rede Feminina de Combate ao Câncer 1 lustres novos Igreja Batista Independente Armário, tapete, geladeira e jogo de mesa com
seis cadeiras Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE) - 1 jogo de sofá, 2
cadeiras de vime e 2 cadeiras de bebê para o
carro

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:

P23: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão ambiental
adotadas: (máx. 4.000 caracteres)
O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Pomerode foi criado no dia 08 de agosto de 1966 pela
Lei nº 116/1966. A partir desta data, a autarquia passou a ser responsável pela captação, tratamento e distribuição da
água potável e pela coleta e tratamento de esgotos sanitário do município. A partir de 22 de fevereiro de 1968, a
administração do Samae foi assumida pela Fundação Especial de Saúde Pública – FESP, que em 1991, incorporada à
Sucam criou a Fundação Nacional de Saúde (Funasa).
Em julho de 1999, a Gestão Técnica e Administrativo – Financeira voltou para a autarquia municipal. Em junho de
2007, o Samae passou a ser responsável também pela coleta e destinação final dos resíduos sólidos urbanos assim
como pela coleta seletiva da cidade de Pomerode.
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P24: Quais foram os principais beneficiários das ações
ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas, Organizações comunitárias,
Entidades educacionais,
Outros (especifique)
Associações de Moradores Igrejas

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

PÁGINA 5: Perspectiva financeira:

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")

O respondente ignorou esta pergunta

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

O respondente ignorou esta pergunta

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")

O respondente ignorou esta pergunta

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

Não
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