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Mudas de Plantas adquiridas pelos compan-
heiros do Rotary

Plantio das mudas: Pedro Tanaka, Cesar Luiz 
dos Santos e Francisco Borsrai Netto

Companheiro Eugênio Bim ao lado da Placa 
Comemorativa

150 Mudas de Palmito Pupunha obtidas pelos companheiros do 
Rotary Club

150 Mudas de Palmito Pupunha obtidas pelos 
companheiros do Rotary Club



P2 Título do projeto ambiental participante:

Plante Árvores

P3 Categoria de inscrição:

(sem legenda)

Selecione: Conservação de Recursos Naturais

P4 Escreva um breve resumo do projeto, contendo o local onde é desenvolvido, seus principais objetivos e
resultados ambientais: (O texto deve ter, obrigatoriamente, no mínimo 800 e no máximo 1.000 caracteres com
espaços.)

O Rotary Club de Curitiba Guabirotuba Guabirotuba, Distrito 4730 do Rotary International,  iniciou as atividades relativas ao seu 
Projeto Plante Árvores, dentro do Programa Preserve o Planeta Terra,  que tem por objetivo ampliar o número de árvores plantadas
em Curitiba e Região Metropolitana  e proteger, com a ampliação de matas ciliares, nascentes e mananciais. Cada companheiro 
do clube adquiriu e plantou 2 árvores, num total de 34, no Condominio Pousada Quatro Barras. Uma placa placa fixada no local 
divulgando o projeto serve de incentivo a outras organizações para desenvolverem ações semelhantes. Após esta primeira etapa, 
mais 150 mudas de popunha foram obtidas pelo Club e estão sendo plantadas na localidade.

P5 Sobre a organização participante:

Razão social: Rotary Club de Curitiba Guabirotuba - Distrito 4730 de
Rotary International

Nome fantasia: Rotary Club de Curitiba Guabirotuba

CNPJ: 73885238/0001-15

Setor de atuação: Prestação de serviços humanitários, preservação da
ética e propugna pela paz e compreensão no mundo.

Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 30/06/1970

Número de colaboradores: 17 associados

Faturamento:(anual em R$) - - - - - - - -

Investimento ambiental:(anual em R$) Na fase inicial do projeto R$ 1 000,00 aos quais deve-
se somar várias horas de serviços voluntários dos
associados.

nº 9nº 9
COMPLETASCOMPLETAS

Coletor:Coletor:  Web Link 1  Web Link 1 (Link)(Link)
Iniciado em:Iniciado em:   quinta-feira, 15 de fevereiro de 2018 22:09:30quinta-feira, 15 de fevereiro de 2018 22:09:30
Última modificação:Última modificação:   quinta-feira, 15 de fevereiro de 2018 23:32:38quinta-feira, 15 de fevereiro de 2018 23:32:38
Tempo gasto:Tempo gasto:   01:23:0801:23:08
Endereço IP:Endereço IP:   177.220.174.75177.220.174.75
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P6 Informações de contato:

Endereço: Rua Julio Manfredini Junior, 345

Bairro: Jardim Menino Deus

Cidade: Quatro Barras

Estado: Paraná

CEP: 83 420 000

Telefone com DDD: (41) 3672 1839

P7 Informações sobre o responsável pelo preenchimento do questionário:

Nome completo: Francisco Borsari Netto

Cargo: Presidente da Comissão de Projetos do Clube

E-mail: franciscoborsari@gmail.com

Telefone com DDD: (41) 3672 1839

P8 Informações sobre o responsável pelo projeto:

Nome completo: Francisco Borsari Netto

Cargo: Presidente da Comissão de Projetos do Clube

E-mail: franciscoborsari@gmail.com

Telefone com DDD: (41) 3672 1839

P9 Informações sobre a direção da empresa:

Nome do(a) presidente ou principal diretor(a): Cesar Luiz dos Santos

Cargo: Presidente do Clube

E-mail: cesarldos@brturbo.com.br

Telefone com DDD: (41)3672 -4224

P10 Por quais normas a organização é certificada? Não se
aplica

P11 Faça um breve histórico da organização participante e de suas principais práticas de gestão ambiental:
(Máx. 4.000 caracteres.)

O Rotary Club de Curitiba Guabirotuba é uma organização, pertencente ao Distrito Rotário 4730 do Rotary Internatiional, de 
homens de negócios e profissionais liberais  que prestam serviços humanitários, desenvolvem um elevado padrão de ética nas 
profissões e propugnam pela paz e compreensão entre os povos.
Entre suas práticas de gestões ambientais destacam-se os projetos dentro o Programa Preserve o Planeta Terra, como incentivo e 
plantio de árvores, limpezas e proteção de nascentes e rios, palestras e atividades que orientam e incentivam a proteção ao meio 
ambiente.
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P12 O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

O projeto atende recomendações de órgãos regulamentadores.

P13 Descreva o problema ambiental identificado no projeto: (Máx. 3.000 caracteres.)

Há uma crescente necessidade de evitar o desmatamento e proteger e ampliar as matas nativas. Incrementar as matas ciliares e 
com o plantio de árvores, também, proteger a fauna.
O projeto com a divulgação e sua visitação, estimula que outras entidades passem a  executar trabalho semelhante.

P14 Qual foi a solução encontrada? (Máx. 3.000 caracteres.)

Plantio de árvores em locais de acesso fácil e visitado e que contem com os devidos cuidados para seu desenvolvimento.

P15 Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é (ou foi) desenvolvido: (Máx. 5.000
caracteres.)

O projeto orientou, na fase inicial,   que cada companheiro do clube adquirisse duas mudas e as plantasse, totalizando 34 árvores.
A seguir o Clube conseguiu mais 150 mudas de palmito popunha que estão sendo gradativamente plantadas.
O Clube tem recebido solicitações para que passem a atuar em outras localidades plantando árvores.

P16 Quais foram os resultados alcançados com o projeto? (Máx. 4.000 caracteres.)

Os resultados que vem sendo  alcançados foram o desenvolvimento da segunda fase com a obtenção de mais 150 mudas e os 
interesses apresentados por outras entidades oferecendo locais para o plantio de árvores.

P17 Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

O Projeto recebeu o apoio do Condominio Pousada Quatro Barras.

P18 Data de início do projeto: (Ex.: 01/02/2012)

12/08/2017

P19 O projeto está em andamento e terá continuidade? Caso não, descreva a data do término dele: (Ex.:
31/12/2017)

O projeto está em andamento com o plantio de mais 150 árvores e terá continuidade com novos plantios.

P20 Investimento (R$) total com o projeto inscrito no
25º Prêmio Expressão de Ecologia: (Use somente o
valor numérico. Ex.: 25.868,52.)

O respondente ignorou esta pergunta
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P21 Número de pessoas que participaram do projeto: (Use somente o valor numérico. Ex: 10.868.)

Voluntárias 17

Remuneradas 8

P22 Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto? (Use somente o valor
numérico. Ex.: 5.850.)

Pessoas 200

Famílias 40

P23 Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto: (Esta 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 1 184 árvores plantadas
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