RELATÓRIO PÚBLICO DE AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO
LIFE – 3ª Auditoria de Acompanhamento - nº 11265

Data: 29/11/2016

Organização auditada: Gaia, Silva, Gaede &
Associados – Sociedade de Advogados
1. Dados da Auditoria

Data: 22/11/2016 à 24/11/2016
( ) Certificação

( x ) Acompanhamento

( ) Verificação

( ) Recertificação

OBS:
2. Dados do Organismo Certificador LIFE
Nome do Organismo Certificador LIFE: Instituto de Tecnologia do Paraná – TECPAR
Endereço/Fone: Rua Prof. Algacyr Munhoz Mader, 3775 – CIC – Curitiba – PR – (41) 3316-3070
Auditor Líder: Marcos Vinicius Lorenzon
Equipe auditora: Marcos Vincius Lorenzon e Carla Schmidt Oberdiek
3. Dados da Organização
Código Certificação LIFE (se já certificada): 2013-001
Endereço: Rua Marechal Deodoro 344 - 14º Andar - Ed. Atalaia - Curitiba - PR
Setor: Terciário
Escopo da Certificação (Unidade Empresarial e Unidades de Campo): Gaia, Silva, Gaede & Associados;
RPPNM Airumã (Unidade de Campo apoiada).
Contato: Dayna Regina Gonçalves
4. Recomendação de Auditoria
P2C1i3: AM: Acompanhar a resolução do assunto referente ao pedido de revisão de débito e consequente
emissão de nova certidão negativa da Receita Federal.
Prazo: 1 ano.
P3C1i1: AM: Desenvolver um Plano de Ação que contenha a totalizade das ações de conservação
realizadas e ou apoiadas pela organização, bem como descrever a relação com o atendimento legal,
quando aplicável, e prazos e duração, para falicitar e demostrar o controle das atividades.
Prazo: 1 ano.
P8C2i1: AM: Complementando a descrição da AM do P3C1I1, o Plano de ação deve conter também
objetivos e metas das ações realizadas ou apoiadas, de forma coerente com a escala da atividade.
Prazo: 1 ano.
Considerando que a Organização Auditada cumpre com os requisitos e indicadores essenciais aplicáveis, a
equipe auditora recomenda a manutenção da Certificação LIFE.
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Organização auditada: Gaia, Silva, Gaede &
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Data: 29/11/2016

5. Resultados e monitoramento
5.1 Atendimento aos Princípios, Critérios e indicadores:
Avaliação Qualitativa

Necessária

Atingida

Porcentagem total de indicadores aplicáveis atendidos ou parcialmente atendidos.

70%

100%

Porcentagem de indicadores essenciais aplicáveis atendidos ou parcialmente
atendidos.

100%

100%

Indicadores
i5
i6
i7
i8

P&C
P1C1

i1


i2


i3


i4


P1C2









⃝

P2C1





-



⃝

P3C1

−

P3C2

⃝

P3C3

⃝

P3C4



P4C1



*


P4C2



⃝
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⃝

i9

i10

i11

i12

⃝

⃝

⃝

⃝
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P5C1



⃝

P5C2

⃝



⃝

P5C3



P5C4

⃝

⃝



P5C5



⃝

P5C6

⃝

⃝

P5C7

⃝

⃝

P5C8

⃝

⃝

P5C9

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝



⃝
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P5C10

⃝

P5C11

⃝

⃝

⃝

P6C1





⃝

P6C2





P6C3



*


P7C1

⃝

⃝

P8C1





P8C2

-

⃝

⃝

Atendimento ao Item do Padrão (legenda):

Atendido



Não atendido

X

Parcialmente atendido

−

Não aplicável

⃝

Indicadores essenciais

*Nota: As auditorias de acompanhamento podem limitar-se a avaliar apenas 50% dos indicadores,
não deixando de auditar todos os essenciais.

P1C1i1

Política Ambiental ou Termo de Compromisso, implementado e

Fone (41) 3316-3062 / 3070 Fax (41) 3316-3061
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Data: 29/11/2016

Organização auditada: Gaia, Silva, Gaede &
Associados – Sociedade de Advogados

divulgado, considerando a conservação da biodiversidade como
componente fundamental da gestão ambiental.

Observações

O escritório tem a Política Ambiental desde o início de 2013, versão única. A política é divulgada
para novos funcionários no treinamento de integração e nos informativos ambientais.
Evidências:
Política dentro do documento Eco Gaia EG-3, na entrada de todos os andares do escritório e na
sala de reuniões.
Aquivo powerpoint (Integração GSGA V005 052016) com o conteúdo apresentado no treinamento
de integração.
Convite para o novo colaborador enviado por e-mail (e-mail enviado pelo RH em 18/05/2016
convidando Bruna Silvana, Debora Fior, Victor Strapasson, Rodrigo Lombardi, Maira Martins,
Dayane Soares, Hellen Daianne e Elisa Stein para integração do dia 23/05/2016). Não há registro
dos participantes em lista de presença.
E-mail para colaboradores (grupo de e-mail) enviado em 23/05/2016 informando que a 4ª edição do
Informativo Ambiental ECO GAIA estava disponível na recepção.
Informativo Ambiental – Edição 04 – maio 2016, contendo a política na primeira página.

(RM) (AM)

-

Prazo

-

P1C1i2
Observações

A organização inclui o tema biodiversidade nos programas, objetivos e
metas de gestão ambiental.

-

Prazo

-

Observações



A empresa possui Programa de Gestão Ambiental. As ações e resultados estão descritos no ECO
GAIA.
Evidências:
Eco Gaia EG-4: Metas para 2015 e ações realizadas (pág. 13 a 24).

(RM) (AM)

P1C1i3

Atendimento:

Informação ou divulgação às partes interessadas sobre o compromisso
com ações para a conservação da biodiversidade.

Atendimento:



Empresa realiza divulgação através de envio de e-mail aos colaboradores sobre o tema, site da
empresa e selos da certificação LIFE nas correspondências enviadas.
Evidências:
-Envio de e-mails para os colaboradores em 22/04/2015 (tema: Dia do planeta terra), em 29/04/2015
(tema: Descarte de cápsulas de café Nespresso), em 20/07/2015 (tema: 7 formas de perder peso
com consciência ambiental).
-site da empresa com link Sustentabilidade e Responsabilidade Social com informações sobre a
certificação Life e o apoio a SPVS, entre outros assuntos referentes a meio ambiente.
- Selos adesivos para serem colados em todo material gráfico enviado para clientes do escritório de
Curitiba, nos envelopes de correspondências enviadas.

Fone (41) 3316-3062 / 3070 Fax (41) 3316-3061

email: cert@tecpar.br

5

RELATÓRIO PÚBLICO DE AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO
LIFE – 3ª Auditoria de Acompanhamento - nº 11265

Data: 29/11/2016

(RM) (AM)

-

Prazo

-

P1C1i4

Observações

Os colaboradores da organização ou unidade produtiva estão cientes do
compromisso assumido e dos procedimentos pelos quais podem
contribuir com o mesmo.

-

Prazo

-

Observações

A organização ou produtor deve possuir lista com a identificação de seus
fornecedores diretos.

-

Prazo

-

Observações

A organização ou produtor identifica os riscos à biodiversidade de seus
fornecedores diretos e define critérios mínimos para sua homologação.

-

Prazo

-

Observações

Atendimento:



Atendimento:



Evidências:
- Documento ECO GAIA-EG-4, pág. 9: “Matriz de Impacto dos Fornecedores”.
- Declaração para fornecedores, de 19/10/2016, com os critérios utilizados para seleção.

(RM) (AM)

P1C2i3



O mapeamento está descrito no documento ECO GAIA.
Evidência: documento ECO GAIA-EG-4, pág. 8: Mapeamento de Fornecedores.

(RM) (AM)

P1C2i2

Atendimento:

Evidências:
- Envio de e-mails para os colaboradores em 22/04/2015 (tema: Dia do planeta terra), em
29/04/2015 (tema: Descarte de cápsulas de café Nespresso), em 20/07/2015 (tema: 7 formas de
perder peso com consciência ambiental), em 22/05/2015 para o Dpto Administrativo (tema: Uso de
canecas, e não uso de copos descartáveis).
- Informativo Ambiental – Edição 04 – maio 2016, contendo a política na primeira página.
- Informativo Ambiental – Edição 05 – outubro/2016, contendo a informação da parceria com a
APAVE.

(RM) (AM)

P1C2i1

Organização auditada: Gaia, Silva, Gaede &
Associados – Sociedade de Advogados

A organização ou produtor avalia e classifica os seus fornecedores
diretos, periodicamente, em relação ao seu desempenho em
biodiversidade.

Atendimento:



Evidência:
documento ECO GAIA-EG-3, pág. 8: “Matriz de Impacto dos Fornecedores”.
documento ECO GAIA-EG-4, pág. 8: Mapeamento de Fornecedores, com as licenças ambientais
dos fornecedores de destinação final de resíduo de papel e de produtos de limpeza.

(RM) (AM)

-

Prazo

-

Fone (41) 3316-3062 / 3070 Fax (41) 3316-3061
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P1C2i4

Observações

A organização ou produtor apresenta uma política de compras atestando
os seus compromissos junto à cadeia de fornecedores.

-

Prazo

-

Observações

Organizações do setor financeiro devem apresentar uma Política de
Sustentabilidade direcionada aos seus clientes, que inclua a
biodiversidade e os serviços ecossistêmicos.

-

Prazo

-

Observações

Licenças para funcionamento, implantação, operação,
extração ou manejo, captação e tratamento de água.

-

Prazo

-

Observações

Comprovação de atendimento a pendências jurídicas.

⃝

produção,

Atendimento:



Atendimento:



Atendimento:

-

Não possui pendências jurídicas.

(RM) (AM)

-

Prazo

-

P2C1i3

Atendimento:

Evidência:
Alvará de funcionamento nº 1.215.209 da prefeitura municipal de Curitiba, de 09/03/2015.
Obs. Não se aplica licença para uso da água, pois a empresa Gaia utiliza a água da Sanepar.

(RM) (AM)

P2C1i2



Não aplicável.

(RM) (AM)

P2C1i1

Atendimento:

Evidência:
- Declaração para fornecedores, de 19/10/2016, com os critérios utilizados para seleção de
fornecedores:
Priorização de boas práticas relacionadas a responsabilidade ambiental;
Programa de descarte correto dos produtos;
Apoiar algum projeto ambiental;
Ter alguma licença ou certificação ambiental.

(RM) (AM)

P1C2i5

Organização auditada: Gaia, Silva, Gaede &
Associados – Sociedade de Advogados

Comprovação de legalidade fiscal e tributária.
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Observações

(RM) (AM)
Prazo

P2C1i4

Observações

A empresa apresentou as certidões necessárias.
Evidências:
• Certidão Positiva com efeito de Negativa de Tributos e Outros Débitos Municipais, Prefeitura
Municipal de Curitiba, nº 308371/2016 e válida até 07/12/2016.
• Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual no 015501944-49, válida até
08/03/2017.
• GFIP-SEFIP, data de 01/10/2016- relativo a 94 funcionários.
• Comprovante de pagamento do IRRF de funcionários/diretores pago em 18/11/2016 (Ministério da
Fazenda-Receita Federal)
Certidão Positiva com efeitos de Negativa, Secretaria da Receita Federal, não foi possível emissão
devido a sentença referente a declaração de inexistência de relação jurídica tributária que as
obrigue ao recolhimento das contribuições ao SEBRAE, SESC e SENAC.
Evidência: autos nº 2001.70.00.035078-9 e Pedido de Revisão de Débito Confesado em GFIP (nº do
débito: 1.313.707-90, carimbo DRF/CTA em 17/11/2016).
Ação de melhoria - AM: Acompanhar a resolução do assunto do pedido de revisão de débito e
consequente emissão de nova certidão negativa da Receita Federal.
1 ano.



A empresa apresentou as certidões necessárias.
Evidências:
• Certificado de Regularidade do FGTS – CRF no 2016110605415349365298 com validade de até
05/12/2016;
• GFIP-SEFIP, data de 01/10/2016- relativo a 94 funcionários.
• Guia de Recolhimento do FGTS – GRF gerada em 01/11/2016. Comprovante de pagamento do
GRF em 07/11/2016;
• Comprovantes de pagamento do INSS 18/11/2016.

-

Prazo

-

Observações

Atendimento:

Comprovação de legalidade trabalhista.

(RM) (AM)

P2C1i5

Organização auditada: Gaia, Silva, Gaede &
Associados – Sociedade de Advogados

Autorizações para coleta
monitoramento e pesquisa.

de

material

da

biodiversidade

para

Atendimento:

⃝

Não aplicável.

(RM) (AM)

-

Prazo

-

Fone (41) 3316-3062 / 3070 Fax (41) 3316-3061
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P2C1i6

Observações

Registros da formalização jurídica e atendimento legal por parte de
eventuais organizações contratadas para realizar as ações de
conservação.

-

Prazo

-

Observações

Conhecimento, registro e avaliação dos desdobramentos de Acordos e
Tratados internacionais relativos à conservação da biodiversidade,
aplicáveis à organização.



Atendimento:



O escritório possui conhecimento dos Tratados Internacionais. Está descrito no documento Eco
Gaia.
Evidência:
Documento Eco Gaia-EG-4, pág. 10 a 12, onde declara que possuem conhecimento dos tratados
internacionais referentes à conservação da natureza e que as atividades da empresa não estão
diretamente ligadas aos mesmos.

(RM) (AM)

-

Prazo

-

P2C1i8

Atendimento:

Termo de Cooperação Técnica e Científica entre Associação de Protetores de Áreas Verdes de
Curitiba e Região Metropolitana, APAVE Representada pelo Sra. Terezinha de Fátima Veresqui
Pereira RG 1.184.503-7 e GAIA, SILVA GAEDE e ASSOCIADOS – Sociedade de Advogados CNPJ
03.063.217/0001-39. Assinado em 21/07/2016 válido por 12 meses. Alvará nº 1.209.569 processo nº
20-105880/2014 – Associação de Protetores de Áreas Verdes de Curitiba e Região Metropolitana,
AV. Fredolin Wolf nº 003539. CNPJ: 17.713.869/0001-86. Validade enquando satisfizer as
exigências da legislação em vigor. 20/01/2015. CND Federal da Associação de Protetores de Áreas
Verdes de Curitiba e Região Metropolitana, AV. Fredolin Wolf nº 003539. CNPJ: 17.713.869/000186. Válida até 08/04/2017 Cód 3EAA.ADE9.CA1F.585A; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
nº 120643263/2016 Validade 19/05/2017 - Associação de Protetores de Áreas Verdes de Curitiba e
Região Metropolitana, AV. Fredolin Wolf nº 003539. CNPJ: 17.713.869/0001-86; CND Estadual nº
015562220-35 Associação de Protetores de Áreas Verdes de Curitiba e Região Metropolitana, AV.
Fredolin Wolf nº 003539. CNPJ: 17.713.869/0001-86. Validade até 21/03/2017. CR FGTS nº
2016111803145344142152, Associação de Protetores de Áreas Verdes de Curitiba e Região
Metropolitana, AV. Fredolin Wolf nº 003539. CNPJ: 17.713.869/0001-86, validade 17/12/2016. CND
Municipal nº 321449/201 Associação de Protetores de Áreas Verdes de Curitiba e Região
Metropolitana, AV. Fredolin Wolf nº 003539. CNPJ: 17.713.869/0001-86, válida até 20/03/2017.
Estatuto da Associação de Protetores de Áreas Verdes de Curitiba e Região Metropolitana, AV.
Fredolin Wolf nº 003539. CNPJ: 17.713.869/0001-86. Última atualização em 30/08/2015. Terezinha
de Fátima Varesqui Pereira – Presidente da APAVE. Assembléia geral para eleições APAVE.
25/10/2016.

(RM) (AM)

P2C1i7

Organização auditada: Gaia, Silva, Gaede &
Associados – Sociedade de Advogados

Conformidade legal relacionada ao acesso a recursos genéticos,
conhecimento tradicional e repartição de benefícios.

Fone (41) 3316-3062 / 3070 Fax (41) 3316-3061
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Observações

Não aplicável.

(RM) (AM)

-

Prazo

-

P2C1i9

Observações

Comprometimento com os princípios básicos de bem-estar animal
reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde Animal.

Atendimento:

⃝

e

Atendimento:

⃝

Comprovação de legitimidade da organização sobre seus direitos de uso
e posse da terra.

Atendimento:

⃝

Atendimento:

⃝

Não aplicável.

(RM) (AM)

-

Prazo

-

P2C1i10

Observações

Comprovação de legalidade das operações da organização
cumprimento das normas sanitárias aplicáveis à atividade.

Não aplicável.

(RM) (AM)

-

Prazo

-

P2C1i11

Observações

Não aplicável.

(RM) (AM)

-

Prazo

-

P2C1i12

Organização auditada: Gaia, Silva, Gaede &
Associados – Sociedade de Advogados

Cumprimento da legislação relativa à aplicação de agrotóxicos e outros
insumos (fertilizantes, vacinas, etc.) utilizados na produção.
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Observações

Não aplicável.

(RM) (AM)

-

Prazo

-

P3C1i1

Observações

(RM) (AM)
Prazo

Organização auditada: Gaia, Silva, Gaede &
Associados – Sociedade de Advogados

Plano de Ação para a Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (PABS),
contendo: lista dos projetos e ações realizadas/apoiadas para a
conservação (ações relativas a planos de gestão, manejo da área,
parcerias estratégicas, etc.); seus prazos/duração, bem como sua
relação com o atendimento legal/pendências jurídicas, quando aplicável.

Atendimento:

−

Plano de Manejo RPPNM Airumã de 2013 e Estatuto da Associação de Protetores de Áreas Verdes
de Curitiba e Região Metropolitana, AV. Fredolin Wolf nº 003539. CNPJ: 17.713.869/0001-86. Última
atualização: 30/08/2015. Terezinha F V Pereira – Presidente APAVE. Assembléia geral para
eleições - 25/10/2016. Relatório Financeiro de 01/072016 até 30/09/2016. Enviado em 06/10/2016.
Ação de melhoria - AM: Desenvolver um Plano de Ação que contenha a totalizade das ações de
conservação realizadas/apoiadas pela organização e descrever a relação com atendimento legal,
quando aplicável, prazos e duração, para falicitar e demostrar o controle das atividades.
1 ano.

Empreendimentos10 que impliquem a conversão/supressão de áreas
naturais bem conservadas, de ecossistemas naturais íntegros, primários
ou em estágio avançado de recuperação, após julho de 2009, só serão
certificáveis se:

P3C2

- A área suprimida não for classificada como Alto Valor de
Conservação11 (AVCs);

Atendimento:

⃝

Atendimento:

⃝

- A área convertida/suprimida for compensada com áreas protegidas de
uso indireto, na mesma ecorregião, não vinculada ao exigido pelo
licenciamento, com área no mínimo três vezes maior e limitada a um
mínimo de 200 hectares.

Observações

Não aplicável.

(RM) (AM)

-

Prazo

-

Empreendimentos que impliquem conversão/supressão de áreas
naturais alteradas, em estágio inicial ou médio de recuperação, após
julho de 2009, acima de 50 hectares, só serão certificáveis se:

P3C3

- A área não for decorrente de conversões de AVCs;
- A área convertida/suprimida for compensada com área protegida de
uso indireto no mínimo duas vezes maior, na mesma ecorregião, não
vinculada ao exigido pelo licenciamento e limitada a um mínimo de 200

Fone (41) 3316-3062 / 3070 Fax (41) 3316-3061
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Organização auditada: Gaia, Silva, Gaede &
Associados – Sociedade de Advogados

hectares; ou
A
área
convertida/suprimida
for
compensada
com
a
recuperação/restauração de uma área no mínimo quatro vezes maior, na
mesma ecorregião, não vinculada ao exigido pelo licenciamento, limitada
a um mínimo de 400 hectares.

Observações

Não aplicável.

(RM) (AM)

-

Prazo

-

P3C4i1

Observações

A organização ou produtor identifica e demonstra estratégias de
conservação para áreas protegidas e outras áreas prioritárias para a
biodiversidade nos seus limites de atuação e áreas de influência.

-

Prazo

-

Observações

A organização ou produtor identifica e demonstra estratégias de
conservação para áreas de Alto Valor de Conservação nos seus
limites de atuação e área de influência.

-

Prazo

-

Observações

Atendimento:

Não verificado nesta auditoria.

(RM) (AM)

P4C1i1



APAVE criada em 2011, parceria da SPVS e Conbio para auxilio da regulação desta entidade, –
Ação dentro da floresta com Araucária Apoio a a RPPNM Airumã, onde a APAVE possui sua sede.
Apoio a politicas públicos, educação ambiental e campanha de comunicação. Decreto de Criação da
RPPNM Airumã nº 521 dia 21/03/2013. Lei 13.899 de 09/12/2011 – Revogada pela Nova Lei da
RPPNM – Lei nº 14.587 14/01/2015. Termo de Cooperação Técnica e Científica entre Associação
de Protetores de àreas Verdes de Curitiba e Região Metropolitana, APAVE Representada pelo Sra
Terezinha de Fátima Veresqui Pereira RG 1.184.503-7 e GAIA, SILVA GAEDE e ASSOCIADOS –
Sociedade de Advogados CNPJ 03.063.217/0001-39. Assinado em 21/07/2016 válido por 12 meses.

(RM) (AM)

P3C4i2

Atendimento:

A organização ou produtor implementa programa ou ações de educação
ambiental para o público interno, incluindo terceiros, que aborda as
interações entre biodiversidade, conservação, qualidade de vida e bemestar humano.

Atendimento:



Informação do ECOGAIA Programa ambiental da organização. Equipe da organização participa de
reuniões junto a APAVE. Treinamento de integração, e-mail do RH para o colaborador, Política
Ambietal disponível em todos os andares da empresa, que ocupa 4,5 andares do Edifício Ataláia.
Evidências:
- E-mails p/ colaboradores em 22/04/15 (tema: Dia do planeta terra), 29/04/15 (tema: Descarte de
cápsulas de café Nespresso), 20/07/15 (tema: 7 formas de perder peso com consciência ambiental)
e 22/05/15 para o Dpto Administrativo (tema: Uso de canecas, e não uso de copos descartáveis).
- E-mail para colaboradores (grupo de e-mail) enviado em 23/05/2016 informando que a 4ª edição
do Informativo Ambiental ECO GAIA estava disponível na recepção.
- Informativo Ambiental – Edição 04 – maio 2016, contendo a política na primeira página.
- Informativo Ambiental – Edição 05 – outubro/2016, contendo a informação da parceria com a
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Organização auditada: Gaia, Silva, Gaede &
Associados – Sociedade de Advogados

APAVE.
- Aquivo powerpoint (Integração GSGA V005 052016) com o conteúdo apresentado no treinamento
de integração.
- convite para o novo colaborador enviado por e-mail (e-mail enviado pelo RH em 18/05/2016
convidando Bruna Silvana, Debora Fior, Victor Strapasson, Rodrigo Lombardi, Maira Martins,
Dayane Soares, Hellen Daianne e Elisa Stein para integração do dia 23/05/2016). Não há registro
dos participantes em lista de presença.

(RM) (AM)

-

Prazo

-

P4C1i2

Observações

São consideradas nas ações de conservação e de uso sustentável da
biodiversidade, pontuadas para a Certificação LIFE, o bem-estar das
comunidades locais envolvidas e o respeito à sua cultura, evitando
conflitos entre os interesses da organização ou unidade produtiva e da
comunidade.

-

Prazo

-

Observações

A organização apresenta um fluxograma (ou informação similar) das
operações, identificando, para cada processo, linha de produção,
produto e/ou atividade, as interações positivas e negativas, diretas ou
indiretas, com a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos,
mencionando as relações de impacto e/ou dependência.

-

Prazo

-

Observações

Atendimento:



Atendimento:

⃝

Evidência: documento EcoGaia- EG-4, pág. 6 – Mapeamento de Processos.

(RM) (AM)

P4C2i2



Apoio a RPPNM Airumã através da APAVE - Associação de Protetores de Áreas Verdes de Curitiba
e Região Metropolitana, que tem como premissa a conservação de áreas protegidas municipais e
auxilio a proprietários de RPPNMs do município de Curitiba – PR.
Decreto de Criação da RPPNM Airumã nº 521 dia 21/03/2013. Termo de Cooperação Técnica e
Científica entre Associação de Protetores de Áreas Verdes de Curitiba e Região Metropolitana,
APAVE Representada pelo Sra Terezinha de Fátima Veresqui Pereira RG 1.184.503-7 e GAIA,
SILVA GAEDE e ASSOCIADOS – Sociedade de Advogados CNPJ 03.063.217/0001-39. Assinado
em 21/07/2016 válido por 12 meses. Ações que ocorrem dentro da RPPNM Airumã.

(RM) (AM)

P4C2i1

Atendimento:

Os métodos de produção na unidade produtiva rural levam em conta a
capacidade de suporte do ecossistema.

Não aplicável.

(RM) (AM)

-

Prazo

-
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P5C1i1

Observações

Matriz ou lista de aspectos e impactos negativos à biodiversidade,
atualizada, considerando a sua classificação por ordem de
significância13, coerente com a Política ou Termo de Compromisso,
coerente com a escala, intensidade e risco das atividades e, sempre que
possível, com as ações previstas no PABS

-

Prazo

-

Observações

Levantamento dos impactos negativos à biodiversidade para o
desenvolvimento de novos produtos, processos ou tecnologias.

-

Prazo

-

Observações

⃝

⃝

Não aplicável.
Obs. Foi verificado o fechamento da AM da auditoria anterior, contudo, na versão 3.1 dos Padrões
de Certificação LIFE, este item é aplicável somente para os setores primário e secundário.

-

Prazo

-

Observações

Atendimento:

Atendimento:

Plano de emergência para atendimento de desastres ambientais.

(RM) (AM)

P5C2i2



Não se aplica. Entrevista com Dayna Gonçalves, onde afirmou que as atividades e/ou processos da
empresa Gaia não sofreram alterações ao longo dos anos e, caso houver uma ampliação do
escritório, os impactos adicionais serão avaliados.

(RM) (AM)

P5C2i1

Atendimento:

Evidências:
- documento EcoGaia- EG-4, pág. 6 – Mapeamento de Processos.
- documento EcoGaia- EG-4, pág. 7 Matriz de Impacto gerado do Processo.

(RM) (AM)

P5C1i2

Organização auditada: Gaia, Silva, Gaede &
Associados – Sociedade de Advogados

Treinamento de colaboradores para prevenção de impactos negativos.

Atendimento:



Evidências:
- Envio de e-mails para os colaboradores em 29/04/2015 (tema: Descarte de cápsulas de café
Nespresso), em 22/05/2015 para o Dpto Administrativo (tema: Uso de canecas, e não uso de copos
descartáveis).
- Informativo Ambiental – Edição 02 – setembro/2015, contendo orientações para evitar impressões
(redução de consumos de papel) e para uso moderado de água, com a política na primeira página.
- Informativo Ambiental – Edição 05 – outubro/2016, contendo a informação sobre as regras do 3R
(redução, reutilização e reciclagem).
- Aquivo powerpoint (Integração GSGA V005 052016) com o conteúdo apresentado no treinamento
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Organização auditada: Gaia, Silva, Gaede &
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de integração.
- convite para o novo colaborador enviado por e-mail (e-mail enviado pelo RH em 18/05/2016
convidando Bruna Silvana, Debora Fior, Victor Strapasson, Rodrigo Lombardi, Maira Martins,
Dayane Soares, Hellen Daianne e Elisa Stein para integração do dia 23/05/2016). Não há registro
dos participantes em lista de presença.
- Certificado de Curso de Brigada de Incêndio de Dayna Regina Gonçalves de 28 de maio de 2015,
válido até 28/05/2017.

(RM) (AM)

-

Prazo:

-

P5C2i3

Observações

Práticas de prevenção e minimização de impactos à biodiversidade, aos
recursos hídricos, ao solo e ao ar.

-

Prazo:

-

Observações

⃝

Não aplicável.
Obs. Na versão 3.1 dos Padrões de Certificação LIFE, este item é aplicável somente para os setores
primário e secundário.

(RM) (AM)

P5C3i1

Atendimento:

Registro quantitativo dos aspectos ambientais no exercício anterior
conforme especificações técnicas do Instituto LIFE: consumo de água,
utilização de energia, geração de resíduos, emissão de gases de efeito
estufa e ocupação de área, conforme especificado pela metodologia
LIFE.

Atendimento:



Faturamento: Declaração de 17 de outubro de 2016 assinada pela contadora Cristine Millarch Verdi,
onde o faturamento do ano de 2015 foi de 4.136.003,93 dólares.
Área ocupada: 360 m² (área ocupada pelo prédio) (100% Floresta de Araucária).
Resíduos não perigosos:
Reciclagem (registrados na Classificação de Resíduos Gerados - 2015):
papel: Tabela Coleta de Papel Piazzetta – 2015, total de 1.035 kg no ano de 2015,
copos descartáveis e embalagens em geral = 1.215,00 kg,
cápsulas de café = 15 kg,;
Aterro (apresentados na planilha Classificação de Resíduos Gerados – 2015):
lixo orgânico e não reciclável da copa = 1.255,41 kg,
resíduos dos sanitários = 1.343,93 kg,
Resíduos Perigosos:
Reciclagem: 0,011464 t/ano (equipamentos eletrônicos: arquivo: 5.0 relatórios 2015, planilha:
Equipamento de Informática – 2015: 11,464 kg), ,
Reutilização: 0,003 t (Tonner: 3 kg, Carta para transporte de material documento nº 132674 da
empresa IDDEIA Serviços e Marketing referente a 5 cartuchos com peso total de 1,5kg no primeiro
semestre de 2015);
Coprocessamento: 0,012 t/ano (lâmpadas usadas = 12 kg, registrados na Classificação de Resíduos
Gerados - 2015);
Aterro: 0,0105 t/ano (pilhas: planilha Pilhas Compradas/Utilizadas em 2015 com total de 10,5 kg).
Falha na ferramenta LifeKey: na inserção de dados de resíduos em kg, alguns itens não foram
transformados para toneladas, neste caso foi necessário inserir em toneladas.
GEE:
Escopo 1 = 7,1155 tCO2e/ano, considerado os seguintes consumos: emissões fugidias de extintores
e equipamentos de ar-condicionado.
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Escopo 2 = 12,0371 tCO2e/ano, considerado o consumo de energia elétrica.
Escopo 3 = 13,6605 tCO2e/ano, considerando resíduos, viagens a negócio, deslocamento de
funcionários a trabalho.
Energia:
Energia da rede: 8,317196905 tep/ano (Planilha COPEL – 2016 – Total = 96729 kWh, fatura Copel
com vencimento em 23/01/2015 referente ao mês de janeiro/2015 da unidade consumidora
81688911, 82842264, 82842043 e 77630351).
Petróleo e Derivados:
Não possui veículos próprios.
Água: 1.127 m³ (planilha Sanepar – 2015, Condomínio Edifício Atalaia – Balancete Demonstrativo –
01/01/2015 a 31/01/2015).
Resultados: IIB = 0,12188; ACBmin = 1713,45

(RM) (AM)

-

Prazo

-

P5C4i1

Observações

Programa de recuperação de áreas degradadas implementado.

-

Prazo:

-

Observações

⃝

Atendimento:

⃝

Atendimento:



Não aplicável.

(RM) (AM)

P5C4i2

Atendimento:

As ações de enriquecimento e adensamento de áreas naturais
consideram.

Não aplicável.

(RM) (AM)
Prazo

P5C4i3

Observações

Destinação adequada de resíduos industriais, domésticos, florestais, de
manutenção, de infraestrutura (estradas, edificações), agrícolas e da
produção animal.

Evidências:
- planilha Classificação de Resíduos Gerados – 2015,
- Tabela Coleta de Papel Piazzetta – 2015, total de 1.035 kg no ano de 2015,
- arquivo: 5.0 relatórios 2015, planilha: Equipamento de Informática – 2015: 11,464 kg,
- Carta para transporte de material documento nº 132674 da empresa IDDEIA Serviços e Marketing
referente a 5 cartuchos com peso total de 1,5kg no primeiro semestre de 2015;
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- planilha Pilhas Compradas/Utilizadas em 2015 com total de 10,5 kg,.
- Licença Ambiental da Piazzetta Com. Aparas de Papel Ltda: LO nº 8263, validade: 06/07/2017.
- Certificado nº 15.515, 30/09/2015, emitido pelo Bulbox Fabricação Ltda (destinação de lâmpadas).
- Licença de Operação da Bulbox: LO nº 14156, validade: 04/07/2017.
- 2 recibos de equipamentos em doação assinado por Olaviano Marques de Oliveira Netto para
destinação de equipamentos eletrônicos obsoletos, datado de 19/06/2015 e 14/10/2016.
- declaração de Destinação de pilhas entregues ao caminhão de coleta especial da prefeitura de
Curitiba assinada em 15/06/2016 por Rodrigo Toaldo.

(RM) (AM)

-

Prazo

-

P5C4i4

Observações

Não aplicável.
Obs. O efluente doméstico do escritório é destinado diretamente na rede coletora da SANEPAR.

(RM) (AM)

-

Prazo

-

P5C4i5

Observações

Mitigação de danos em áreas com contaminação do lençol freático por
uso de agrotóxicos e outros insumos (fertilizantes, vacinas, etc.)
utilizados na produção.

-

Prazo

-

Observações

Atendimento:

⃝

Atendimento:

⃝

Não aplicável.

(RM) (AM)

P5C4i6

⃝

Atendimento:

Implementação de boas práticas de gestão de recursos hídricos.

Adoção de práticas de conservação de solos.

Não aplicável.

(RM) (AM)

-

Prazo

-
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P5C5i1

Observações

Registros que demonstrem a ecoeficiência de processos produtivos e a
tecnologia ambiental adotada.

-

Prazo

-

Observações

A organização ou produtor adota técnicas de manejo dentro das áreas
produtivas que garantam a sobrevivência, deslocamento e reprodução
de espécies nativas.

-

Prazo

-

Observações

Ausência de queimadas para preparação da terra, colheita ou pós
colheita.

Atendimento:

⃝

Atendimento:



Atendimento:

⃝

Não aplicável.

(RM) (AM)

-

Prazo:

-

P5C6i2



Não aplicável.

(RM) (AM)

P5C6i1

Atendimento:

Na empresa o consumo de energia, água, gás natural, aparas e descarte de resíduos sólidos
contaminados possuem metas anuais de redução, definidos em conjunto com a diretoria da
empresa. A área de Gerência Industrial realiza o acompanhamento mensal dos indicadores.
Evidências:
Documento Eco Gaia EG-4, planilhas e gráficos;
Comparativo 2014 e 2015 - pilhas e lâmpadas utilizadas;
Comparativo 2014 e 2015 – Piazzeta (coleta de papel usado);
Gráfico Copos Usados (comparativo 2014 e 2015);
Comparativo 2014 e 2015 Papercut;
Comparativo 2014 e 2015 - COPEL;
Comparativo 2014 e 2015 - Sanepar;
Tabela de emissão de gases com relação a viagens aéreas.

(RM) (AM)

P5C5i2

Organização auditada: Gaia, Silva, Gaede &
Associados – Sociedade de Advogados

No caso de uso de fogo obrigatório por lei para o controle fitossanitário,
a organização ou produtor apresenta informações que justifiquem sua
necessidade; e a autorização do órgão ambiental responsável.
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Observações

Não aplicável.

(RM) (AM)

-

Prazo

-

P5C6i3

Observações

Prazo

-

Plano de uso adequado de agrotóxicos e outros insumos utilizados na
produção, coerente com a Política e demais documentos do Instituto
LIFE relacionados ao tema.

-

Prazo

-

Observações

Atendimento:

⃝

Atendimento:

⃝

Não aplicável.

(RM) (AM)

P5C7i2



O prédio possui CVE-Certificado de Vistoria em Estabelecimento certificando que a execução das
medidas de segurança contra incêndio e pânico estão de acordo com as normas. A empresa não
possui um plano de emergência para atendimento em caso de incêndio no prédio, mas há
orientação para que em caso de incêndio se avise na portaria do prédio e o porteiro deverá acionar
os bombeiros. A empresa faz controle de validade dos extintores e possui funcionário com curso de
brigada de incêndio.
Evidências:
- CVE-Certificado de Vistoria em Estabelecimento 3.1.03.16.0000801541-01, com validade até
23/09/2017.
- Planilha "extintores 2015“, pág. 20 do Ecogaia EG-4.
- Certificado de Curso de Brigada de Incêndio de Dayna Regina Gonçalves de 28 de maio de 2015,
válido até 28/05/2017.

-

Observações

Atendimento:

Plano de controle e mitigação de incêndios implementado.

(RM) (AM)

P5C7i1

Organização auditada: Gaia, Silva, Gaede &
Associados – Sociedade de Advogados

Programa de Monitoramento Integrado de Pragas implementado,
priorizando métodos físicos e biológicos de controle.

Não aplicável.

(RM) (AM)

-

Prazo

-
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P5C8

Observações

Organização auditada: Gaia, Silva, Gaede &
Associados – Sociedade de Advogados

A organização ou produtor deve desenvolver estudos e práticas para
conhecer e manter as características de fauna e flora nativas em sua(s)
propriedade(s), coerente com a escala, intensidade e risco das
atividades.

-

Prazo

-

P5C9

A organização ou produtor deve planejar a composição da paisagem no
contexto regional, e considerando todas as propriedades que fazem
parte do escopo da certificação.

-

Prazo

-

Observações

A organização ou produtor deve planejar e manejar as áreas de
produção de forma a contribuir com a estrutura e a composição da
paisagem.

-

Prazo

-

Observações

⃝

Atendimento:

⃝

Atendimento:

⃝

Não aplicável.

(RM) (AM)

P5C11

Atendimento:

Não aplicável.

(RM) (AM)

P5C10

⃝

Não aplicável.

(RM) (AM)

Observações

Atendimento:

A organização ou produtor que utilize organismos geneticamente
modificados deve avaliar, monitorar e gerenciar os riscos de forma a
mitigar os seus impactos.
Não aplicável.

(RM) (AM)

-

Prazo

-
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P6C1i1

Observações

As ações de conservação e de uso sustentável da biodiversidade são
planejadas, selecionadas, priorizadas e desenvolvidas considerando
informações e metodologias científicas, e o conhecimento tradicional
associado aplicável.

-

Prazo

-

Observações

A organização ou produtor considera como critérios de escolha para as
suas ações de conservação da biodiversidade tanto informações de
pesquisa e/ou do conhecimento tradicional associado sobre a região
onde estas ações são desenvolvidas.

-

Prazo

-

Observações



Atendimento:



A organização optou por focar sua contribuição em ações de conservação baseada no critério para
certificação LIFE de realizar ações até 30% em áreas da mesma ecorregião da organização e estas
ações são fundamentadas em Plano de Manejo da RPPNM Airumã 2013, selecionada para o apoio.

(RM) (AM)

P6C1i3

Atendimento:

As ações ecolhidas para apoio pela Organização junto a APAVE, que são efitivamente realizadas na
RPPNM Airumã, são ações previstas em Plano de Manejo da RPPNM 2013, relacionadas a
manuteção de infra estrutura e usos públicos. O apoio destinado em forma de doação em dinheiro
vem para auxiliar estas ações na estrutura necessária para que elas se concretizem, como
deslocamento da equipe, reforma em equipamentos, manutenção da estrutura da área extremamente vital para atendimento das necessidades da RPPNM Airumã e também da APAVE.

(RM) (AM)

P6C1i2

Organização auditada: Gaia, Silva, Gaede &
Associados – Sociedade de Advogados

As ações realizadas ou apoiadas para o enriquecimento ou recuperação
da biodiversidade de áreas naturais incluem critérios de origem de
material genético, diversidade de espécies em todos de recomposição
(PRADs) reconhecidos cientificamente.

Atendimento:

⃝

Não aplicável.

(RM) (AM)

-

Prazo

-
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P6C2i1

Observações

Os resultados dos projetos de conservação e/ou de uso sustentável da
biodiversidade são avaliados e monitorados visando ao atendimento de
seus objetivos.

-

Prazo

-

Observações

Os resultados dos projetos de conservação e de uso sustentável da
biodiversidade são comparados com projetos similares, de pesquisa
científica e do conhecimento tradicional associado, quando aplicável.

-

Prazo

-

Observações

Os resultados das análises dos projetos de conservação e de uso
sustentável da biodiversidade são utilizados para a revisão das
atividades realizadas.

-

Prazo

-

Observações

(RM) (AM)

Atendimento:

Atendimento:



Ações são analisadas pela organização através de Relatórios Técnicos semestrais, porém para a
auditoria foi encaminhado um relatório trimestral. Exemplo: Relatório Técnico junho/setembro 2016,
com detalhes técnicos das atividades realizadas com o apoio da empresa GAIA, SILVA GAEDE e
ASSOCIADOS – Sociedade de Advogados CNPJ 03.063.217/0001-39. O monitoramento das ações
também ocorre com a implementação do Plano de Manejo da RPPNM Airumã 2013.
A organização iniciou o apoio em junho de 2016 com contrato firmado em julho, e realizou visita a
RPPNM a fim de verificar os resultados atingidos pela APAVE, junto a RPPNM Airumã, conforme
ATA de visita à APAVE realizada em 15/07/2016, para juntar informação com o Relatório técnico
que foi entregue posteriormente em outubro de 2016, avaliando nesta etapa o resultado. Para a
APAVE o relatório serve para análise crítica e pode ser utilizado como uma revisão das atividades.

(RM) (AM)

P6C3i1



Não verificado nesta auditoria.

(RM) (AM)

P6C2i3

Atendimento:

Ações são analisadas pela organização através de Relatórios Técnicos semestrais, porém para a
auditoria foi encaminhado um relatório trimestral. Exemplo: Relatório Técnico junho/setembro 2016,
com detalhes técnicos das atividades realizadas com o apoio da empresa GAIA, SILVA GAEDE e
ASSOCIADOS – Sociedade de Advogados CNPJ 03.063.217/0001-39. O monitoramento das ações
também ocorrem com a implementação do Plano de Manejo da RPPNM Airumã 2013.

(RM) (AM)

P6C2i2

Organização auditada: Gaia, Silva, Gaede &
Associados – Sociedade de Advogados

Palestras, relatórios, publicações, material didático e informativos
disponíveis gratuitamente em meio impresso ou digital, em linguagem
acessível.

Atendimento:



Informação sobre a RPPNM Airumã são encontradas principalmente em duas páginas no facebook:
RPPNM Airumã - Reserva Particular do Patrimônio Natural em Curitiba – PR e APAVE. Avaliação de
material impresso para divulgação de evento de educação ambiental – Roda de conversa com
proprietários de áreas verdes de Curitiba e região metropolitana de 13/08/2016 na RPPNM Airumã,
promovida pela APAVE. Folder atualizado da APAVE demostrando os maciços arbórios com áreas
superiores a 500m² em Curitiba (2010), apoio da prefeitura municipal 2014, com missão e visão da
APAVE bem como suas responsabilidades e realizações.

-
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Prazo

P6C3i2
Observações

Organização auditada: Gaia, Silva, Gaede &
Associados – Sociedade de Advogados

-

Mecanismos de acesso ou transferência de conhecimentos sociais
resultantes de ações e projetos para a conservação e o uso sustentável
da biodiversidade.

-

Prazo

-

P7C1

A organização ou produtor deve apresentar evidências da repartição de
benefícios, quando aplicável e em conformidade com este princípio.

-

Prazo

-

Observações

Atendimento:

⃝

Atendimento:



Não aplicável.

(RM) (AM)

P8C1i1



Transferência de conhecimento através das ações vinculadas a participação em Grupos Técnicos
de trabalho para Políticas Públicas, relacionadas principalmente com a Lei de criação das RPPNs
como a 13.899/11 e ainda hoje na nova Lei nº 14.587 14/01/15 que revoga as anteriores, que ainda
está para aprovação na prefeitura de Curitiba (processo acompanhado pela APAVE).

(RM) (AM)

Observações

Atendimento:

A organização ou produtor apresenta um planejamento ambiental anual,
contendo objetivos, metas e programas em relação aos impactos
ambientais negativos de suas operações e ações de conservação
desenvolvidas e/ou apoiadas.

A empresa possui definição de metas em relação ao meio ambiente e está descrito no documento
ECO GAIA. As metas são aprovadas pelo Gerente administrativo financeiro, Roderlei Rodrigo
Toaldo. Se a meta implica em investimentos financeiros passa por aprovação dos sócios.
Evidências: documento ECO GAIA EG-4: Metas para 2015 (pg. 13), Ações ambientais 2015 (pg. 24).

(RM) (AM)

-

Prazo

-
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P8C1i2

Observações

Monitoramento dos resultados e indicadores, melhorias no desempenho
ambiental ao longo do tempo e comprometimento com a melhoria
contínua.

-

Prazo

-

Observações

Monitoramento
dos
impactos
das
práticas
potencialmente
contaminadoras dos recursos hídricos, do solo e do ar, através da
realização de análises aplicáveis para a água, o solo e atmosfera.



⃝

Atendimento:

Não aplicável.

(RM) (AM)

-

Prazo:

-

P8C2i1

Atendimento:

Evidências:
- Documento Eco Gaia EG-4, planilhas e gráficos;
- Comparativo 2014 e 2015 – Sanepar: leve aumento;
- Comparativo 2014 e 2015 – COPEL: apresentou redução;
- Comparativo 2014 e 2015 Papercut: apresentou redução de número de páginas impressas;
- Tabela "Relação de utilização de carro“, comparativo 2014 e 2015: apresentou redução;
- Gráfico Copos Usados (comparativo 2014 e 2015): apresentou redução;
- Comparativo 2014 e 2015 – Piazzeta (coleta de papel usado): apresentou leve aumento;
- Comparativo 2014 e 2015 - pilhas e lâmpadas utilizadas): apresentou leve aumento.

(RM) (AM)

P8C1i3

Organização auditada: Gaia, Silva, Gaede &
Associados – Sociedade de Advogados

Plano de Ação para a Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (PABS),
contendo objetivos e metas das ações realizadas e/ou apoiadas para a
conservação da biodiversidade, coerente com a escala, intensidade e
risco das atividades.

Atendimento:

-

Observações

Plano de Manejo RPPNM Airumã de 2013 e Estatuto da Associação de Protetores de Áreas Verdes
de Curitiba e Região Metropolitana, AV. Fredolin Wolf nº 003539. CNPJ: 17.713.869/0001-86. Última
atualização em 30/08/2015. Terezinha de Fátima Varesqui Pereira – Presidente da APAVE.
Assembléia geral para eleições APAVE. 25/10/2016. Relatório Financeiro de 01 de julho de 2016 até
30 de setembro de 2016. Enviado em 06/10/2016.

(RM) (AM)

Ação de melhoria - AM: Complementando a descrição da AM do P3C1I1, o Plano de ação deve
conter também objetivos e metas das ações realizadas ou apoiadas, de forma coerente com a
escala da atividade.

Prazo

1 ano.
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5.2 Índice de Impacto à Biodiversidade

Índices

Anterior

Atual

Observações

IIB

-

0,12188

O IIB foi calculado pela primeira vez nesta avaliação,
devido à alteração da metodologia para a versão 3.1.

Índices Ambientais
Água

-

0,00052

-

Resíduos

-

0,00132

-

Emissões

-

0,56377

-

Energia

-

0,03480

-

Área

-

0,00899

-

Todos os índices acima variam de 0 a 1.000.

5.3 Desempenho mínimo e realizado em Ações de Conservação da Biodiversidade

ACB

Anterior

Atual

Observações

ACBmínimo

-

1.713,45

O IIB foi calculado pela primeira vez nesta avaliação, devido
à alteração da metodologia para a versão 3.1.

ACBrealizado

5.581

5.252,64

A organização está apoiando a RPPNM Airumã, junto à
APAVE, em ações de manutenção de infraestrutura,
diferente do ano anterior, onde o apoio era para a RPPN
Santa Maria, junto a SPVS.
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5.4 Plano de Ações para a Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (PABS)

Projeto

Apoio a APAVE –
RPPNM Airumã

Objetivo Geral
Estabelecer e manter convênio com
instituição de pesquisa e/ou ONG’s
objetivando conservação da
biodiversidade
Parceria entre APAVE e GAIA

Ações realizadas

Abrangência Estadual, apoia a APAVE
possui atuação em Curitiba e Região
metropolitana, com duração de 1 ano.

Localização

Temporalidade

RPPNM Airumã –
Curitiba PR. G4.I3

Termo de Cooperação Técnica e Científica entre
Associação de Protetores de Áreas Verdes de Curitiba e
Região Metropolitana, APAVE, Representada pelo Sra
Terezinha de Fátima Veresqui Pereira RG 1.184.503-7 e
GAIA, SILVA GAEDE e ASSOCIADOS – Sociedade de
Advogados CNPJ 03.063.217/0001-39. Assinado em
21/07/2016, válido por 12 meses.
Relatório Financeiro de 01 de julho de 2016 até 30 de
setembro de 2016. Enviado em 06/10/2016.

Apoio a APAVE –
RPPNM Airumã

RPPNM de terceiros, Ação vincula ao
Plano de Manejo da Área da RPPNM
Implementar e Manter a Infraestrutura Airumã 2013. Item 3.7.9 Manutenção de
da RPPNM Airumã, unidade dentro do uso público. Área de 2,9 ha, em Floresta
de Araucária.
município de Curitiba.
Ações realizadas de jardinagem,
consertos em geral.

Decreto de Criação da RPPNM Airumã nº 521 dia
21/03/2013.
RPPNM Airumã –
Curitiba PR. G1.I2

Termo de Cooperação Técnica e Científica entre
Associação de Protetores de Áreas Verdes de Curitiba e
Região Metropolitana, APAVE, Representada pelo Sra
Terezinha de Fátima Veresqui Pereira RG 1.184.503-7 e
GAIA, SILVA GAEDE e ASSOCIADOS – Sociedade de
Advogados CNPJ 03.063.217/0001-39. Assinado em
21/07/2016, válido por 12 meses. Alteração.
Visita na RPPNM Airumã.
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5.4.1 Classificação e pontuação

Projeto

Cadastro

Pontuação

APAVE

G4.I3

349,6

Apoio a APAVE – RPPNM Airumã: Implementação e
manutenção de infraestrutura da RPPNM Airumã

G1.I2

4903,04

Apoio a APAVE – RPPNM Airumã : Convênio com a Associação

5.5 Comentários da Consulta Pública

O processo de consulta pública foi realizado de 24/06/13 a 15/08/13 e está disponível no Relatório de Auditoria Fase II - 8132.
5.6 Comentários da Revisão Independente

Foi realizado um Parecer Técnico a partir da análise dos seguintes itens: cumprimento dos objetivos propostos na auditoria de acompanhamento; tratamento das demandas
provenientes da consulta pública; adequação dos impactos e ações de conservação da biodiversidade da organização ao escopo de certificação certificado, evidências da implementação das ações de conservação da biodiversidade; ações e requisitos de melhoria propostos pela organização. Concluiu-se que a Organização Auditada atende a todos
os indicadores essenciais aplicáveis e é recomendada a manutenção da Certificação LIFE. Porém, as Ações de Melhoria apontadas neste relatório devem ser atendidas pela
Gaia, considerando os prazos descritos e serão verificadas na próxima auditoria de acompanhamento.
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