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P2 Título do projeto ambiental participante:

Projeto Plantio

P3 Categoria de inscrição:

(sem legenda)

Selecione: Agropecuária

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 Projeto Plantio via a utilização de terrenos baldios do município de Foz do Iguaçu/PR na conscientização ambiental sob a 
produção de hortaliças, cereais, grama, árvores frutíferas por via da modelagem agroflorestal e orgânica.

P5 Sobre a organização participante:

Razão social: Bioma Brasil - UMRAS

Nome fantasia: Bioma Brasil - UMRAS

CNPJ: 12.810.242/0001-20

Setor de atuação: Conservação e Preservação do Meio Ambiente

Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 25/06/2010

Número de colaboradores: 810

Faturamento:(anual em R$) 0,00

Investimento ambiental:(anual em R$) 100.000,00

nº 2nº 2
COMPLETASCOMPLETAS

Coletor:Coletor:  Web Link 1  Web Link 1 (Link)(Link)
Iniciado em:Iniciado em:   quarta-feira, 29 de novembro de 2017 12:10:37quarta-feira, 29 de novembro de 2017 12:10:37
Última modificação:Última modificação:   quarta-feira, 29 de novembro de 2017 12:56:49quarta-feira, 29 de novembro de 2017 12:56:49
Tempo gasto:Tempo gasto:   00:46:1200:46:12
Endereço IP:Endereço IP:   177.16.75.219177.16.75.219
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P6 Informações de contato:

Endereço: avenida jorge schimmelpfeng, 711

Bairro: Boicy

Cidade: Foz do Iguaçu

Estado: Paraná

CEP: 85851110

Telefone com DDD: 45999877309

P7 Informações sobre o responsável pelo preenchimento do questionário:

Nome completo: Leandro Benhur Martins

Cargo: Diretor/Presidente

E-mail: biomabrasil.umras@gmail.com

Telefone com DDD: 4599877309

P8 Informações sobre o responsável pelo projeto:

Nome completo: Lucio Miguel Jorge

Cargo: Diretor/Presidente

E-mail: biomabrasil.umras@gmail.com

Telefone com DDD: 45999636092

P9 Informações sobre a direção da empresa:

Nome do(a) presidente ou principal diretor(a): Leandro Benhur Martins

Cargo: Diretor/Presidente

E-mail: biomabrasil.umras@gmail.com

Telefone com DDD: 4599877309

P10 Por quais normas a organização é certificada? Nenhuma certificação

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

A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público Bioma Brasil - UMRAS é uma entidade que atua na conservação e 
preservação do meio ambiente com direitos estatuários instituído pela Lei n° 9.790/99 e de Decreto 3.100/99 com sede no 
município de Foz do Iguaçu/PR, atua hoje em mais de 86 municípios do Brasil.
As ações desenvolvidas por nossa organização viam a sustentabilidade de suas atividades junto a participação comunitária na 
gestão ambiental como foco de nossas ações.
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P12 O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

Legislações federais, estaduais e municipais

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

A ociosidade encontrada pelo número de munícipes da atualidade e da situação brasileira, vem aumentando significativamente a o 
número de pessoas no desemprego levando-as as ruas, drogas e na prática violência, sendo esse um projeto que visa capacitar 
pessoas e dar uso aos terrenos baldios ociosos utilizado-os para prática da conscientização e melhoria da qualidade ambiental.

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

O Município de Foz do Iguaçu/PR é caracterizado como uma cidade ímpar devido a sua peculiaridade que reúne as mais de 70 
etnias e sua formação da tríplice fronteira (Brasil, Paraguai e Argentina), e a ocupação das atividades agroflorestal e da agricultura 
orgânica trás a ocupação e capacitação de pessoas envolvidas, como a melhoria da paisagem urbana, ambiental, vida e 
alimentação.

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

Este projeto via o uso de terrenos baldios do município alocados pela OSCIP Bioma Brasil - UMRAS em contrato de comodato 
capacitando pessoas no carácter do desemprego com idade de 30 a 65 anos.

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

Melhoria da qualidade de vida social,
Aumento do PIB Municipal,
Melhoria na qualidade alimentar,
Redução da violência social,
Redução de terrenos ociosos e melhoria da paisagem urbana.

P17 Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

UNILA, Uniamérica, Unioeste.

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

15/05/2017

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

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

500.000,00

P21 Número de pessoas que participaram do projeto: (Use somente o valor numérico. Ex: 10.868.)

Voluntárias 115

Remuneradas 6

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

Pessoas 115

Famílias 40

Animais 0

Espécies 0

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 Melhoria da qualidade alimentar

Resultado 2 Melhoria da qualidade de vida social

Resultado 3 Aumento do PIB Municipal

Resultado 4 Melhoria da Paisagem Urbana

Resultado 5 Redução de crimes contra vida

Resultado 6 redução de terrenos ociosos
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