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SPVS

consciência e ação
A SPVS completou, em 2004, 20 anos de uma
trajetória em defesa do meio ambiente, sempre acreditando que a conservação de áreas naturais é elemento fundamental para garantia de uma vida mais feliz, saudável e equilibrada aos seres vivos que habitam
o planeta. Uma trajetória marcada, sobretudo, por
conquistas que só me fazem sentir orgulho de ser conselheiro dessa instituição.
Do ano de 2004, ficará na memória a agilidade
com que a SPVS trabalhou – juntamente com outras
instituições públicas e do Terceiro Setor – para conter
os prejuízos ocasionados pela explosão de um navio
cargueiro no Porto de Paranaguá, em novembro último. Na verdade, uma agilidade conquistada graças a
duas décadas de trabalho sério, que transformaram a
SPVS em uma instituição forte.
Na ocasião, técnicos e voluntários da entidade dirigiram-se à área do acidente e trabalharam incansavelmente durante dias, seja no resgate de animais atingidos pelo combustível espalhado, seja pressionando
órgãos públicos com o intuito de garantir a subsistência da população litorânea, cuja sobrevivência, baseada na pesca e no turismo, depende da proteção dos
recursos naturais locais.

A SPVS tem plena consciência de que, para agir
mais e melhor em situações de emergência como essa,
bem como para desenvolver novos e importantes trabalhos, faz-se necessário intensificar os esforços para
alcance de sua autonomia financeira e institucional. O
caminho para consecução dessa meta é uma idéia pioneira: a consolidação e manutenção de seu Fundo
Permanente. Formado a partir de doações de empresas e pessoas, o Fundo Permanente é um patrimônio
de uma instituição que defende uma causa de interesse coletivo, além de ser meio eficaz de ampliar seu
raio de atuação.
Um Fundo Permanente constituído possibilita à
SPVS mais segurança e flexibilidade, para cumprir um
desafio comum a todas as instituições do Terceiro Setor: transformar sua causa, que é a conservação da
natureza, em ações visíveis e concretas, geradoras de
benefícios para a coletividade. Autônoma financeiramente, a SPVS estará ainda mais forte. Não só para
conter acontecimentos com tristes conseqüências,
como o acidente no Porto de Paranaguá, mas também
para se envolver em ações de caráter preventivo.
Eloi Zanetti
Presidente do Conselho Deliberativo da SPVS
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20 anos em defesa da
conservação da natureza
Para muitos, lutar pela conservação da biodi-

instituição monitora e protege a população de papa-

versidade é tarefa de visionários. Acreditar em um

gaios-de-cara-roxa, espécie ameaçada de extinção,

sonho, no entanto, não significa deixar de traduzi-

cuja presença demonstra equilíbrio das condições am-

lo em ações visíveis e concretas. As conquistas ob-

bientais. Além disso, mantém três reservas naturais

tidas pela SPVS em duas décadas de atuação são

em que desenvolve projetos de restauração florestal

hoje provas vivas dos anseios que 17 jovens tive-

que ajudam no combate ao aquecimento global.
tem estabelecido uma importante ponte entre pro-

Em 2004 – passados exatos 20 anos – a SPVS

prietários de áreas privadas em bom estado de con-

tem bem demarcado seu foco de atuação no Para-

servação e pessoas físicas ou jurídicas interessadas

ná: a Floresta Atlântica, situada na região litorânea,

em ‘adotar’ essas propriedades, com o intuito de

e as Florestas com Araucária, cujos

mantê-las protegidas. Esse trabalho

remanescentes estão concentrados no

tem possibilitado que a SPVS intensi-

centro sul do estado. Ambos biomas

fique sua atuação em políticas públi-

marcados pela degradação provocada

cas e sua articulação com outras insti-

pelo homem. Após centenas de anos

tuições do Terceiro Setor, nacionais e

de exploração predatória, restam no

internacionais, que desejam preservar

Paraná apenas 3% de sua cobertura

esse patrimônio natural.

conservadas.

Todas essas ações têm hoje respaldo de parceiros, públicos ou privados, que as apoi-

Trabalhar pela conservação do pouco que ainda

am, assim como da sociedade em geral, que demons-

resta; proporcionar condições de sobrevivência para

tra seu interesse pela causa da conservação da natu-

espécies animais e vegetais nativas; garantir a prote-

reza fazendo aumentar, a cada ano, o número de

ção de ecossistemas e paisagens naturais. É baseada

simpatizantes e filiados da SPVS. Nas próximas pá-

nesses pressupostos que a SPVS encabeça ações na

ginas, estão apresentados neste relatório anual de

Área de Proteção Ambiental (APA) de Guaraqueça-

atividades os resultados alcançados em 2004, bem

ba, litoral norte paranaense, onde está situado um

como o balanço financeiro institucional.

dos remanescentes em melhor estado de conservação da Floresta Atlântica Brasileira. Nessa região, a

Clóvis Borges
Diretor Executivo da SPVS

SPVS

original de áreas naturais ainda bem
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novembro de 1984.

Na região das Florestas com Araucária, a SPVS
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ram quando fundaram essa instituição, em 19 de

ARAUCÁRIA

[ FLORESTAS COM ARAUCÁRIA ]

campanha de adoção

de áreas de florestas

com araucária
Existem hoje algumas áreas de Florestas com Araucá-

Com cerca de 130 hectares que incluem exemplares

ria à espera de uma proposta pioneira e salvadora: a ado-

centenários de araucárias, a Mata do Uru está sendo

ção por pessoas jurídicas ou físicas. Com a adoção tempo-

conservada graças ao apoio do Grupo Positivo, empresa

rária, o proprietário tem o apoio necessário para desenvol-

do ramo educacional que aderiu à Campanha no ano

ver um trabalho de conservação de sua área. Ao adotante,

anterior.

cabe contribuir com recursos financeiros, recebendo, em

A SPVS também estreitou seu relacionamento com o

contrapartida, o ganho institucional ou pessoal por estar

banco ABN Amro Real, apoiador da iniciativa desde 2003,

integrando uma iniciativa que de fato contribui para a con-

cujo suporte permitiu, entre outros itens, a manutenção

servação ambiental.

de profissionais para administração da Campanha. Com o
em 2004 uma parceria com a organização não-governa-

vação das áreas adotadas, são as ações prioritárias da Cam-

mental norte-americana Natural Partners. Com apoio de

panha de Adoção de Florestas com Araucária. E possuem

técnicos de outras entidades de meio ambiente, as duas

caráter de urgência, uma vez que esse bioma, um símbolo

instituições elaboraram propostas com estratégias de conservação para as Florestas com Araucária.

paranaense, está reduzido a menos de 0,8% de sua coberEmbora nenhuma adoção tenha ocorrido em 2004, o

traram em contato com a SPVS, quando do lançamento

ano teve importantes resultados. A Campanha obteve a

da Campanha em 2003, foram visitadas e cadastradas no

autorização do Ibama para transformar a Mata do Uru, pri-

decorrer de 2004. No total,

meira área adotada, em Reserva Particular do Patrimônio

zem parte do banco de dados. Situadas especialmente em

Natural (RPPN) – um instrumento da legislação brasileira

regiões próximas ao municípios de Irati, São João do Tri-

que incentiva o estabelecimento de unidades de conserva-

unfo e Guarapuava, no interior do Estado do Paraná, es-

ção e garante que elas não terão outro destino no futuro.

sas áreas encontram-se à espera de ‘adotantes’.
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intuito de intensificar e articular as ações, a SPVS firmou
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Estabelecer o contato entre proprietários, empresas e
pessoas, assim como supervisionar tecnicamente a conser-

tura original e ameaçado de desaparecer.

Ao mesmo tempo, as áreas de proprietários que en-

hoje 18 propriedades fa-
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Projeto de Conservação
do Papagaio-de-cara-roxa
Desde 1998, a SPVS tem se dedicado à proteção do papagaio-de-cara-roxa, uma espécie ameaçada, que só ocorre em
uma região do planeta: a estreita faixa litorânea que vai do sul de
São Paulo ao norte de Santa Catarina, abrangendo todo o litoral
do Paraná. Nesse último estado, está concentrado o maior contingente populacional da ave, especialmente na APA de Guaraqueçaba, ao norte.
O papagaio-de-cara-roxa é muito sensível às alterações de
seu habitat, a Floresta Atlântica. Por isso sua presença indica o
equilíbrio ambiental. As principais ameaças à sua sobrevivência
são hoje a fragmentação de seu ambiente natural, por desmatamentos, e o tráfico ilegal de animais silvestres. Para combatê-las,
a equipe da SPVS tem atuado em quatro linhas: a pesquisa, a
educação ambiental, o combate ao tráfico e a proposição de
alternativas de geração de renda para as comunidades locais,
compatíveis com a conservação da natureza. Em 2004, essas
ações contaram com financiamento e apoio do Fundo Nacional
do Meio Ambiente (FNMA).

Ecoturismo e
Educação Ambiental
Foram realizadas em 2004 três excursões com simpatizantes
e filiados da SPVS para a Ilha das Peças, uma das regiões habitadas
pelos papagaios-de-cara-roxa na APA de Guaraqueçaba. Os visitantes foram conduzidos por guias locais, capacitados em oficinas
de ecoturismo promovidas pelo Projeto no ano anterior.
Na área de educação ambiental, os esforços de comunicação e relacionamento com os moradores locais continuaram, por
meio do jornal comunitário Maré de Lua e do apoio à capacitação de um grupo de teatro formado por jovens de Guaraqueçaba, que resgata em seus espetáculos a cultura popular da região.

Pesquisa
O Projeto de Conservação do Papagaio-de-cara-roxa tem
acompanhado a evolução do número de indivíduos por meio de
censos populacionais. As contagens são feitas a cada estação do
ano, sempre ao amanhecer e ao entardecer, quando ocorrem as
revoadas nos dormitórios. Em 2004, foram realizados quatro
censos, sendo que a contagem de outono revelou o maior nú-

Tráfico ilegal
Em janeiro e fevereiro – época em que se intensifica a venda
ilegal de animais silvestres no litoral paranaense, em virtude do
aumento do fluxo de turistas – a SPVS realizou mais uma edição
de sua campanha contra o tráfico, em parceria com a empresa
Volvo do Brasil. Blitze foram promovidas em diversos pontos,
com entrega de cartazes, adesivos e folhetos educativos.

A equipe do Projeto de Conservação do Papagaio-de-cararoxa apresentou os êxitos de seu trabalho em inúmeros eventos
científicos ocorridos em 2004. Entre eles, IV Congresso de Unidades de Conservação, Congresso de Ornitologia, 3º Encontro
Nacional de Ecoturismo e Congresso de Zoológicos.
Os resultados que vêm sendo alcançados foram possíveis
graças a um relacionamento consolidado com parceiros significativos dos setores público, privado e da sociedade civil. Entre
eles, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA); Batalhão de Polícia Florestal
(BPFlo); Zoológico Municipal de Curitiba; Instituto de Pesquisas
Ecológicas (IPÊ); Laboratório de Genética da Universidade de
São Paulo (USP); Escola Internacional de Curitiba; Zig Koch Fotografias; Grupo de Teatro Mamulengo Fâmulos de Bonifrates;
pesquisadores voluntários da Universidade Federal do Paraná
(UFPR) e da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC
PR); e uma equipe de voluntários, composta por cerca de 30
estudantes da área de ciências biológicas, que colaboram especialmente nos censos populacionais do papagaio-de-cara-roxa.

SPVS

Resultados
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Também foi dado prosseguimento ao monitoramento de ninhos da ave em sítios reprodutivos significativos do litoral paranaense, com o intuito de verificar o sucesso dos nascimentos e
prevenir a captura ilegal. Em 2004, 96 ninhos foram acompanhados e 27 filhotes nasceram.
O Projeto tem levantado ainda as áreas de uso dos papagaios, visando estabelecer os locais prioritários para a proteção da espécie. Esse trabalho é feito por meio do rádio-colar –
um aparelho de cerca de oito gramas que, sem causar nenhum
prejuízo à saúde, permitiu mapear nesse ano o deslocamento
de oito filhotes.
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mero de indivíduos já verificado – 4.915 – desde o início desse
trabalho, no ano anterior.

TLÂNTIC

Projetos de Ação contra
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SPVS

o aquecimento Global

Desde 1999, a SPVS desenvolve Projetos de Ação
contra o Aquecimento Global em reservas naturais de
sua propriedade na Área de Proteção Ambiental (APA)
de Guaraqueçaba – região situada no litoral norte paranaense, que resguarda o remanescente em melhor
estado de conservação da Floresta Atlântica Brasileira.
Os projetos são realizados em três reservas naturais,
que somam cerca de 19 mil hectares. Nessas áreas, a
floresta é restaurada e conservada, colaborando para
redução do aquecimento do planeta. Isso se dá por
meio do processo natural de fotossíntese, em que as
plantas captam o dióxido de carbono – principal gás
intensificador do efeito estufa, mecanismo responsável
pelo controle de calor na Terra.
No total, foram plantadas nas reservas naturais em
2004 mais de 165.000 mudas de espécies nativas da
Floresta Atlântica, cujas sementes são coletadas manualmente pelos funcionários das áreas. Um número 28%
maior que o obtido no ano anterior. Esse plantio garantiu que cerca de 100 hectares fossem restaurados.
Ainda nesse ano, a Fazenda Águas Belas (508 hectares), parte de uma das reservas naturais da SPVS, foi
transformada em Reserva Particular do Patrimônio
Natural (RPPN), o que garante por lei a preservação
perpétua dessa área. Além disso, traz como benefícios
a geração de empregos necessários à manutenção da
reserva e o incremento do ICMS Ecológico para o
município de Antonina, onde está localizada. Mecanismo do governo paranaense, o ICMS Ecológico é um
recurso financeiro direcionado às cidades que mantém
unidades de conservação em seu território.
O mês de agosto de 2004 contemplou um acontecimento de destaque: a reunião anual do Observatório
do Clima – Rede Brasileira de ONGs e Movimentos
Sociais sobre Mudança do Clima foi sediada no Centro

de Educação Ambiental da SPVS, situado na Reserva
do Cachoeira. Pela primeira vez, o evento ocorria em
um ambiente onde há uma ação prática de combate
ao aquecimento global. Em dezembro, a SPVS marcou presença mais uma vez na Conferência das Partes
da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, em Buenos Aires.
Executados em parceria com a organização nãogovernamental norte-americana The Nature Conservancy (TNC) e financiados pelas empresas American
Electric Power, General Motors e ChevronTexaco, os
Projetos de Ação contra o Aquecimento Global ainda
incluem em suas ações a realização de pesquisas científicas, a educação ambiental e a busca de alternativas
de geração de renda para as comunidades locais, compatíveis com a conservação da natureza.

Pesquisas Científicas
O Projeto Solobioma, encabeçado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e pelo Museu de História Natural de Karlsruhe da Alemanha, obteve em
2004 sua prorrogação até dezembro do próximo ano.
Iniciado em 2003, com o objetivo de pesquisar o funcionamento de ecossistemas, a dinâmica de populações vegetais e a biodiversidade da fauna do solo, o
projeto tem como áreas de estudo a Reserva Natural
do Cachoeira e Parque Estadual do Palmito, em Pontal do Paraná.
Além desse, outros 29 trabalhos científicos foram
executados nas reservas naturais da SPVS em 2004,
abordando as mais variadas temáticas, como espécies
florestais com potencial para captação de carbono e
aves das bacias hidrográficas da Floresta Atlântica nos
estados do Paraná, Santa Catarina e Espírito Santo.
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Educação Ambiental
O ano de 2004 foi movimentado para o Centro
de Educação Ambiental (CEA) da SPVS, localizado
no município de Antonina, litoral do Paraná. Cerca
de 4.000 visitantes – entre pesquisadores nacionais
e internacionais, ambientalistas, empresários, professores e estudantes locais e de diversos lugares do
Brasil – participaram de atividades lúdicas e educativas no CEA, como trilhas na floresta, plantio de árvores e jogos interativos.
O CEA é gerenciado pelo Núcleo de Educação
Ambiental da SPVS, que trabalha em três linhas de
ação: educação ambiental com funcionários e familiares; educação ambiental formal e educação ambiental comunitária. Na primeira linha, foram desenvolvidas em 2004 oficinas e cursos de capacitação
com os funcionários das reservas naturais da instituição, que abordaram temas como a arqueologia,
criação de abelhas nativas, função do guarda-parque e administração de conflitos. Além disso, as
esposas dos funcionários foram reunidas para encontros sobre temas como boas práticas na manipulação e controle de alimentos. Essas ações foram
apresentadas em um trabalho no 5º Fórum Brasileiro de Educação Ambiental, realizado na cidade de
Goiânia, Estado de Goiás.
Ainda na primeira linha, o Programa de Educação
de Jovens e Adultos (PEJA), dirigido a funcionários das
reservas naturais, iniciou em 2004 as aulas de 5º a 8º
séries do ensino fundamental. Nesse ano, também foi
implantada a turma de 1ª a 4ª séries na Reserva Natural Serra do Itaqui, em Guaraqueçaba, que ainda não
se encontrava contemplada pelo Programa.

Catarina para comercialização de 11 toneladas de banana orgânica por mês.
Nesse ano, os técnicos da SPVS também deram
continuidade à realização dos Diagnósticos Rurais
Participativos (DRPs) na APA de Guaraqueçaba, método utilizado para se debater, em conjunto com os
moradores locais, os problemas da região relacionados ao meio ambiente, bem como as alternativas para
solucioná-los. Em 2004, foram realizados dois DRPs
em comunidades de Antonina e um plano de ação
(etapa seguinte ao DRP) na localidade de Tagaçaba,
município de Guaraqueçaba. Os principais resultados desse trabalho foram apresentados pela SPVS
no Congresso Mundial de Educação Ambiental, realizado no Rio de Janeiro no mês de setembro.
A meliponicultura e a implantação de sistemas
agroflorestais – outras duas frentes da atuação da
SPVS na área de conservação e desenvolvimento –
receberam atenção especial em 2004. A meliponicultura, atividade que consiste na criação de abelhas
nativas sem ferrão, foi trabalhada em nove comunidades da APA de Guaraqueçaba, por meio de quatro
cursos, promovidos em parceria com a Associação
Paranaense de Apicultores. Os funcionários da SPVS
no litoral também marcaram presença nas capacitações, com o intuito de instalar meliponários nas reservas naturais da instituição, como modelos demonstrativos aos moradores locais.
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Promover ações de geração de renda compatíveis
com a proteção dos ecossistemas locais – essa é uma
das importantes estratégias de conservação utilizada
pela SPVS na APA de Guaraqueçaba. O cultivo da banana orgânica (sem o uso de agrotóxicos), realizado
por pequenos produtores dos municípios de Antonina
e Guaraqueçaba, é uma iniciativa já em operação. Com
a certificação orgânica, os moradores da região comercializam seus produtos com valor agregado e a
preços melhores, no Brasil e na Europa. Uma das conquistas em 2004 foi a abertura de mercado em Santa

SPVS

Conservação e
Desenvolvimento

futuro

[ FUTURO ]

Fundo
Permanente:
mais um
desafio em
Com o intuito de atender as inúmeras de-

busca da

mandas exigidas pela causa que defende, a SPVS

autonomia

manutenção de um Fundo Permanente. E toda a

da SPVS

assumiu um grande desafio: a consolidação e
sociedade pode contribuir nessa tarefa, seja pessoa física ou jurídica.
O Fundo Permanente é um patrimônio de
uma organização que trabalha por uma causa
de interesse coletivo, como é o caso da SPVS
pela conservação da natureza. Trata-se de uma
ferramenta criada para ampliar a força de atuação da entidade. Nesse sentido, o Fundo Permanente é um benefício para a conservação da
natureza em primeiro lugar. Aplicados em uma
instituição do sistema financeiro nacional, os recursos do Fundo Permanente somam um valor
principal, do qual não se subtrai nenhuma quantia, a não ser os rendimentos.
Garantia de autonomia e longevidade, um
Fundo Permanente constituído permitirá à SPVS
honrar com maior segurança os compromissos
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SPVS

financeiros dos projetos em desenvolvimento,
além de possibilitar a prospecção e o financiamento de novas propostas e abrir espaço para
o envolvimento mais amplo da instituição em
desafios não previstos no orçamento dos projetos atuais. Sinônimo de auto-suficiência financeira e independência para continuidade de
ações em defesa de uma causa que gera benefícios a toda a sociedade.

comunicação

[ COMUNICAÇÃO ]

Investimento em informação e

relacionamento com a sociedade

Em 2004, a SPVS contou com o apoio público de
mais de 12 mil pessoas, seja como simpatizantes, filiados ou colaboradores da Campanha Adote um Papagaio-de-cara-roxa, que busca doações para proteger essa
espécie ameaçada de extinção. Nesse ano, a instituição
conquistou mais de 5.000 simpatizantes – pessoas que
apoiam a causa da conservação da natureza sem qualquer contribuição financeira, mas colaborando em áreas vitais como o voluntariado.
A instituição ganhou ainda em 2004 cerca de 270
filiados, que colaboram financeiramente na Campanha
de Filiação ou na Campanha Adote um Papagaio. O envolvimento de todas essas pessoas garante respaldo para
as ações da SPVS e são o incentivo para a continuidade
de seu trabalho.
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outras campanhas

SPVS

do em ampliar a compreensão da sociedade sobre a conservação da natureza.
Por conta dessas ações, a instituição foi notícia no
ano de 2004 em veículos de comunicação de destaque,
como a revista especializada Terra da Gente e o jornal
Gazeta do Povo. A organização também recebeu um espaço significativo no Globo Repórter sobre a Floresta
Atlântica Brasileira, ocasião em que a equipe do programa documentou in loco ações de projetos da SPVS desenvolvidos no bioma.
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Graças a parcerias com empresas do segmento de
comunicação, a SPVS tem conseguido desenvolver, todos os anos, campanhas publicitárias que chamam a atenção para a importância da conservação da natureza. Em
2004 não foi diferente.
A agência de propaganda J. Walter Thompson foi responsável pela criação da logomarca comemorativa aos
20 anos de história da instituição. A Lowe, outra empresa do setor, desenvolveu uma peça publicitária cuja marca foi a criatividade: um outdoor vazado, instalado em
frente a um bosque de Curitiba, deixando à mostra o foco
do trabalho da SPVS – a conservação da natureza.
A Campanha de Adoção de Florestas com Araucária
também teve anúncios elaborados pela agência de propaganda Heads e publicados em revistas de mídia regional e
nacional – entre elas, a Época, Nossa História e a Terra
da Gente – somando um total de oito veículos que ofereceram espaços gratuitos em suas páginas para a divulgação da causa.
A assessoria de imprensa é outra frente de trabalho no âmbito da comunicação institucional. Dada sua
representatividade, a SPVS realiza com o apoio da empresa Página 1, o atendimento de jornalistas de diversos veículos, fornecendo fontes e informações para suas
reportagens. Internamente, a entidade conta com profissionais responsáveis pela elaboração de material informativo e educativo para a imprensa, sempre pensan-
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SPVS

recarregando
o planeta

[ RECARREGANDO O PLANETA ]

Programa de
Recolhimento
de Baterias
Usadas
de Celular

Em 1999, a campanha publicitária Recarregue o
Planeta anunciava o início da parceria entre a operadora de celulares TIM Sul e a SPVS, entregando brindes aos usuários que devolvessem suas baterias usadas. Nesse primeiro ano, foram recolhidas 25 mil baterias, mas o resultado maior foi a possibiblidade de
despertar nas pessoas o benefício de uma atitude como
essa para o meio ambiente.
Se descartados no lixo comum, os metais pesados
existentes nas baterias são altamente nocivos à saúde
humana e à natureza. Com a água da chuva, os componentes tóxicos podem vazar, infectando o solo, a
água, as plantas, os animais e, por fim, os alimentos.
Considerada a maior iniciativa do gênero no Brasil, o Programa de Recolhimento de Baterias Usadas
de Celular completou seu quinto ano de execução,
com a marca de mais de 210 mil baterias devolvidas
desde 1999. Isso representa cerca de 21 toneladas
de lixo tóxico com destinação final adequada.
Em 2004, o Programa recolheu 66.322 baterias,
nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul (região de Pelotas). Nesse ano, essa lojística
ganhou um importante reforço: em vez de chegarem
aos fabricantes por transporte rodoviário, as baterias
passaram a ser acondicionadas em um envelope-resposta, o qual é despachado pelos lojistas da TIM via
Correios. Cinquenta mil envelopes foram disponibilizados em 716 pontos de venda da região sul.
Esse novo recurso conferiu mais agilidade e, principalmente, segurança ao processo: acondicionadas
nos envelopes, as baterias são transportadas com
maior freqüência e em menores quantidades, o que
minimiza o risco de acidentes com danos ambientais
durante o manuseio e a locomoção. O número de
baterias recebidas em maio de 2004, primeiro mês
da logística com os Correios, foi de 11.348.
Iniciado em 2003 pela SPVS, o programa de educação ambiental para funcionários, lojistas e clientes
da TIM Sul teve continuidade e finalizou 2004 com
uma grande ação no Espaço TIM GSM: a Trilha da
Vida, uma atividade que desperta a percepção dos
participantes, que atravessam um pequeno ambiente
de Floresta Atlântica sem o uso da visão. Cerca de
600 pessoas, entre alunos de escolas públicas e particulares, funcionários e clientes, visitaram o espaço
no mês de outubro.

parceria
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Uma parceria em favor da
conservação da natureza
A SPVS vem se aproximando da iniciativa priva-

doou um veículo da Gran Park à SPVS, com o intui-

da com o intuito de angariar parceiros para a causa

to de auxiliar os trabalhos de pesquisa e conserva-

da conservação da natureza, por meio do Programa

ção ambiental – a concessionária buscou uma forma

Associado Corporativo. As empresas que integram

de colaborar e aderiu ao Programa Associado Cor-

essa iniciativa, através de doações, são para a SPVS

porativo.

muito mais que colaboradores – representam a possibilidade de, passo a passo, desenvolver ações efetivas e ampliadas em prol da conservação.

DEVILLE
Rede de hotéis, com filiais distribuídas pelas re-

Os recursos advindos do Programa Associado Cor-

giões sul e sudeste. Em dezembro de 2004, 160

porativo são empregados pela SPVS na cobertura de

funcionários da Unidade Curitiba participaram de uma

seus custos operacionais e, principalmente, colabo-

capacitação, com atividades de sensibilização ambi-

ram na conquista dos objetivos traçados pela institui-

ental sobre uso racional da água e destino adequado

ção para a proteção do meio ambiente. As empresas,

do lixo, elaboradas e supervisionadas por técnicos

em contrapartida, tem a possibilidade de apoiar uma

da SPVS.

ação concreta de interesse coletivo e de alcançar visibilidade frente a seus públicos de interesse.

RIGESA

Em 2004, o Programa Associado Corporativo

Empresa do mercado de papel e embalagens, de

obteve os melhores resultados desde seu início, há

atuação nacional. Desenvolveu em parceria com

três anos, com a adesão de quatro empresas. Co-

SPVS o 4º Seminário Rigesa de Educação Ambien-

nheça as alianças firmadas:

tal, com edições em Três Barras e Blumenau. O even-

EMBRACO
A Empresa Brasileira de Compressores está se-

to foi dirigido a professores de escolas públicas dos
dois municípios catarinenses, onde a empresa mantém fábricas.

diada em Joinville, Santa Catarina. Seu apoio à SPVS
Integram ainda o Programa Associado Corpora-

empresa é responsável por iniciativas como o Prêmio

tivo a Concessionária Ecovia Caminho do Mar, Rede

Embraco de Ecologia, que incentiva escolas locais a

de Supermercados Pão de Açúcar, Shopping Muel-

realizarem programas de educação ambiental.

ler, Editora Positivo e Autoplan Motors. Em 2004,

zada pelo gesto da empresa General Motors – que

causa da conservação em anúncios publicitários,
apostilas escolares e exposições fotográficas.

SPVS

Concessionária de veículos curitibana. Sensibili-

SPVS com esses parceiros, como a divulgação da
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GRAN PARK

foram desenvolvidas diversas ações conjuntas da
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não é uma ação isolada na área de meio ambiente: a

PARECER DOS AUDITORES

INDEPENDENTES
Aos
Administradores da
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SPVS – SOCIEDADE DE PESQUISA EM VIDA SELVAGEM E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

(1) Examinamos o balanço patrimonial da SPVS – SOCIE-

(3) Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima

DADE DE PESQUISA EM VIDA SELVAGEM E EDU-

referidas representam adequadamente, em todos os as-

CAÇÃO AMBIENTAL, levantado em 31 de dezembro

pectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da

de 2004, e as respectivas Demonstrações do Superávit

SPVS – SOCIEDADE DE PESQUISA EM VIDA SEL-

do Exercício, das Mutações do Patrimônio Social e das

VAGEM E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, em 31 de de-

Origens e Aplicações de Recursos correspondentes ao

zembro de 2004, o Superávit de suas Operações, as

exercício findo naquela data, elaboradas sob a respon-

Mutações do seu Patrimônio Social e as Origens e Apli-

sabilidade de sua administração. Nossa responsabilida-

cações de seus Recursos referentes ao exercício findo

de é a de expressar uma opinião sobre essas demonstra-

naquela data, de acordo com as práticas contábeis ado-

ções contábeis.

tadas no Brasil.

(2) Nossos exames foram conduzidos de acordo com as

(4) As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo

normas brasileiras de auditoria e corresponderam: (a) o

em 31 de dezembro de 2003, apresentadas compara-

planejamento dos trabalhos, considerando a relevância

tivamente, foram examinadas por outros auditores in-

dos saldos, o volume das transações e o sistema contá-

dependentes, que emitiram parecer sem ressalvas em

bil e de controles internos da entidade; (b) a constata-

23 de Abril de 2004.

ção, com base em testes, das evidências e dos registros
que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas
contábeis mais representativas adotadas pela administração da entidade, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Curitiba (PR), 12 de agosto de 2005.
Ronaldo Arsie Guimarães
Contador CRC (PR) nº 33.757/O
Martinelli Auditores
CRC (SC) nº 001.132/O-9-SPR

[ BALANÇO ]

Quadro 1
spvs - sociedade de pesquisa em vida selvagem e educação ambiental

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E DE 2003 (Em Reais)
PASSIVO

2004

CIRCULANTE

PERMANENTE
Imobilizado

TOTAL DO ATIVO

767.156

812.170

397.820
260.997
32.540
8.979
54.850
11.970

260.791
412.820
8.767
38.008
84.396
7.388

9.962.256
9.962.256

9.829.678
9.829.678

10.729.412 10.641.848

CIRCULANTE
Fornecedores
Obrigações Sociais e Trabalhistas
Obrigações Fiscais
Obrigações - Convênios
Obrigações Diversas

353.075
7.792
223.772
18.655
64.478
38.378

289.545
255
204.057
11.961
52.018
21.254

19.666
19.666

10.573
10.573

EXIGÍVEL À LONGO PRAZO
Obrigações com Convênios
PATRIMÔNIO SOCIAL
Patrimônio Social
Superávit do Exercício

10.356.671 10.341.730
10.341.730 9.679.449
14.941
662.281

TOTAL DO PASSIVO

10.729.412 10.641.848

Quadro 2
spvs - sociedade de pesquisa em vida selvagem e educação ambiental

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E DE 2003 (Em Reais)
ATIVO

2004

2003
(reclassificado)

RECEITAS OPERACIONAIS
Receitas com Doações
Receitas de Convênios
Receitas Financeiras
Outras Receitas Operacionais
DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas com Pessoal
Despesas com Terceiros
Despesas Gerais
Despesas com Viagens
Despesas com Veículos
Despesas com Programas
Despesas Financeiras e Bancárias
Depreciações e Amortizações
Doações Diversas
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) OPERACIONAL
RESULTADO NÃO OPERACIONAL
Resultado na Alienação do Imobilizado
Resultado na Venda de Gado Bubalino
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

balanço

Disponibilidades
Aplicações Financeiras
Contas a Receber
Estoques
Adiantamentos e Outros Créditos
Despesas do Exercício Seguinte

2003
(reclassificado)

3.667.302
376.580
3.209.220
58.618
22.884

4.547.487
344.312
3.829.449
50.433
323.293

(3.865.836)
(2.157.638)
(452.453)
(735.750)
(99.258)
(168.750)
(29.518)
(40.184)
(157.385)
(24.900)

(3.945.960)
(2.075.891)
(774.806)
(594.005)
(189.790)
(70.407)
(29.762)
(57.742)
(126.332)
(27.225)

(198.534)

601.527

213.475
30.982
182.493

60.754
33.438
27.316

14.941

662.281

SPVS

2003
(reclassificado)
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Quadro 3
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demonstração

spvs - sociedade de pesquisa em vida selvagem e educação ambiental

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL (Em Reais)

Discriminação

Patrimônio
Social

Superávit
Acumulado

Total

Saldos em 31 de Dezembro de 2002

8.086.406

1.593.979

9.680.385

1.593.979

(1.593.979)

-

(936)

-

(936)

-

662.281

662.281

9.679.449

662.281

10.341.730

662.281

(662.281)

-

-

14.941

14.941

10.341.730

14.941

10.356.671

Incorporação do Superávit ao Patrimônio Social
Ajustes de Exercícios Anteriores
Superávit do Exercício
Saldos em 31 de Dezembro de 2003
Incorporação do Superávit ao Patrimônio Social
Superávit do Exercício
Saldos em 31 de Dezembro de 2004

Quadro 4
spvs - sociedade de pesquisa em vida selvagem e educação ambiental

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E DE 2003 (Em Reais)

2004

2003
(reclassificado)

ORIGEM DOS RECURSOS
Das Operações Sociais:
Superávit do Exercício
Ajustes de Exercícios Anteriores
Despesas que Não Afetam o Capital Circulante Líquido:
Depreciações
Baixas do Ativo Imobilizado
De Terceiros:
Diminuição do Realizável a Longo Prazo
Aumento do Exigível a Longo Prazo
APLICAÇÕES DE RECURSOS
Adições no Imobilizado
Diminuição do Exigível a Longo Prazo
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

244.337

755.187

14.941
-

662.281
(936)

157.385
62.918

58.146
-

9.093

25.123
10.573

352.881
352.881
-

735.005
705.310
29.695

(108.544)

20.182

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
Ativo circulante:
. No início do exercício
. No final do exercício
Variação

812.170
767.156
(45.014)

715.252
812.170
96.918

Passivo circulante
. No início do exercício
. No final do exercício
Variação

289.545
353.075
63.530

212.809
289.545
76.736

(108.544)

20.182

AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

Texto: Juliane Bazzo Fotos: Zig Koch Diagramação: Celso Arimatéia
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