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Relatório Ambiental
FICA – Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental
Plantio e Manutenção de árvores em Área de Preservação Permanente (APP)
INFORMAÇÃO DO CLIENTE
Instituto de Desenvolvimento Humano, Empreendedorismo, Inovação e Assistência Social
Endereço: CRS 502 Bloco B Loja 59 Asa Sul – Brasília /DF
CEP: 70.330-520 - CNPJ: 04.976.243/0001-10
OBJETIVO
Informar a quantidade de árvores plantadas e também a quantidade captada de CO 2 para
compensação do evento FICA 2020, com 16 atividades e 31 horas de duração de Lifes
transmitidas via internet, que aconteceu de 16 a 21 de novembro de 2020.
ONDE PLANTAMOS
Sua área de plantio está na Fazenda Santa Cecília, que localiza-se na região oeste do Estado
de São Paulo, no município de Garça, com altitude média de 610m. O projeto de recuperação
ocupa uma área em torno de nascentes da Bacia do Rio Aguapeí e Rio do Peixe, dentro dos
limites da faixa de preservação estabelecida por lei, beneficiando 32 cidades do estado.

QUANTIDADE DE ÁRVORES NA AÇÃO DE REFLORESTAMENTO
O plantio de mudas de espécies nativas foi realizado em novembro de 2020. Foram plantadas
04 mudas de árvores, que integram toda uma área de reflorestamento, que visa a atração de
pássaros e animais silvestres, para acelerar o processo de recuperação do local através da
dispersão de sementes.
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As visitas de colaboradores da empresa podem ser agendadas junto ao responsável e as
árvores plantadas estão disponibilizadas no website ecooar.com.
CERTIFICADO E SELO VERDE ECOOAR

Veja os principais benefícios do uso do Selo Verde Ecooar:
- Agrega valor à sua marca
- Fortalece sua imagem junto ao consumidor
- Contribui com educação ambiental de crianças e adultos
- Refloresta áreas, com auditoria on-line
- Recupera ecossistemas e nascentes
- Neutraliza as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE)
- Amplia a responsabilidade socioambiental
- Melhora a qualidade de vida das pessoas
- Certifica empresas, produtos, websites, feiras e eventos
O projeto de plantio foi acompanhado pelo Engenheiro Agrônomo Denilson Luís Pelloso, CREA
19.921-D PR Visto SP 5060463060.
Colocamo-nos a sua disposição para qualquer esclarecimento.
Atenciosamente
ECOOAR BIODIVERSIDADE
CNPJ: 10.449.618/0001-97
FABIO LECCI
Garça, 25 de novembro de 2020
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