Reconhecimento à sustentabilidade

REGULAMENTO

O Prêmio

Concedido pela Fundação do Meio Ambiente (Fatma), o Prêmio
Fritz Müller é o principal reconhecimento ambiental do estado
de Santa Catarina. O nome do Prêmio é uma homenagem ao famoso naturalista alemão Johann Friedrich Theodor Müller, que
viveu em Blumenau por 45 anos. Considerado um revolucionário,
estudioso do meio ambiente e precursor da ecologia, Fritz Müller
foi aclamado como príncipe dos observadores da natureza.
Em 2017 o Prêmio Fritz Müller completa sua 19ª edição. A
premiação é destinada a projetos e iniciativas que vão além da
legislação ambiental e que resultam em benefícios para a conservação do meio ambiente. Podem participar empresas públicas
e privadas, instituições, órgãos governamentais, cooperativas,
ONGs, institutos e organizações que atuam em Santa Catarina,
com projetos desenvolvidos no estado.

Como se inscrever no 19º Prêmio Fritz Müller
»» As organizações participantes podem inscrever apenas um
projeto ambiental em cada edição do Prêmio.
»» Para participar da premiação é necessário preencher a ficha
cadastral disponível no site da Fatma (www.fatma.sc.gov.br)
e anexar ao case com detalhamento do projeto. Os documentos devem ser enviados para o comunicacao@fatma.sc.gov.br
até 1º de setembro de 2017. Não há necessidade de postar o projeto impresso, basta o envio do arquivo eletrônico.
»» O case necessário para o Prêmio é um documento em extensão PDF de, no máximo, 20 páginas. O projeto deve conter
uma breve descrição da empresa e os resultados do trabalho
ambiental inscrito. O case deve conter fotos e documentos
comprobatórios.

Categorias do 19º Prêmio Fritz Müller
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agricultura Sustentável
Conservação de Insumos de Produção (Água)
Conservação de Insumos de Produção (Energia)
Controle da Poluição Atmosférica
Educação Ambiental
Gestão Ambiental
Gestão Socioambiental
Instituto de Pesquisa
Produto Ecológico
Reciclagem
Recuperação de Áreas Degradadas
Resíduos Sólidos
Tratamento de Efluentes
Turismo Ecológico e Sustentável

Avaliação dos projetos
O julgamento dos projetos inscritos será feito previamente por
técnicos da Fatma, que farão considerações sobre os materiais. O
case e as considerações serão avaliadas por uma Comissão Julgadora da Fundação, que definirá a categoria em que o projeto deve
concorrer e o vencedor. Os critérios de julgamento da comissão
também levarão em consideração o histórico ambiental das organizações inscritas, seus cuidados, processos e ações de recuperação e preservação ambiental.

Certificado Fatma de Gestão Ambiental
Além do troféu Fritz Müller, os projetos premiados nas 14 categorias receberão o Certificado Fatma de Gestão Ambiental.
Com esse certificado, a Fatma reconhece que os resultados ambientais da organização contemplada estão fazendo a diferença
na preservação ambiental catarinense. Iniciativas de destaque
também poderão receber o certificado, cabendo à Comissão Julgadora da Fatma a decisão.

O Anuário
Os projetos inscritos serão utilizados pela Fatma na divulgação
do Prêmio e em publicações de materiais internos e externos da
entidade. Os projetos vencedores desta edição serão detalhados no Anuário do Prêmio Fritz Müller 2017. Trata-se de uma
revista ambiental anual da Fatma que mostra os cases vencedores e o histórico da premiação. A publicação circula no evento
de premiação.

Prêmio Raulino Reitz de
Conservação da Natureza
A premiação também reverencia uma personalidade pela destacada atuação ambiental em Santa Catarina. O nome do Prêmio
é uma homenagem ao cientista Raulino Reitz, fundador da Fatma e referência na preservação da flora catarinense. Caberá aos
técnicos da Fundação do Meio Ambiente a indicação e a escolha
da personalidade premiada.

Premiação
A divulgação dos vencedores do Prêmio Fritz Müller e do Prêmio Raulino Reitz de Conservação da Natureza será feita pelo
site da Fundação e pela imprensa. O evento de premiação, assim como a data, será divulgado posteriormente pela Fatma.

