
 

 



 

 

1 - Introdução  
 
2009 foi um ano de grande transformação nas ações de Responsabilidade Socioambiental para a 
International Paper no Brasil. Oficialmente, iniciamos as atividades do Instituto International Paper 
(IIP), que assumiu o papel de gerir todas as atividades de RSC da empresa no Brasil e América 
Latina.  

 
Ao longo do ano, foram direcionadas as atividades até então coordenadas pela área de 
Responsabilidade Social da IP para o Instituto, bem como foram desenvolvidas novas atividades 
para ampliar o impacto de nossas ações de RSC nas comunidades. 

 
Em novembro o IIP recebeu a qualificação de OSCIP (Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público), o que permite que as doações e aporte recebidos pelo IIP sejam passíveis de 
dedutibilidade para fins de tributação. 

 
Nossa meta em 2010 é ampliar entre 15 e 20% o orçamento do Instituto, por meio de parcerias 
com outras empresas, bem como buscar novas parcerias que permitam incrementar a eficiência e 
eficácia dos programas já em vigor e novos projetos que estejam alinhados aos objetivos do IIP. 

 
Para tanto desenvolvemos este novo modelo de relatório, de forma a melhor difundir as 
informações sobre os projetos realizados pelo IIP, bem como dar transparência sobre os resultados 
alcançados. 
 
Na terceira parte do relatório, temos uma planilha com a métrica de avaliação dos projetos 
contendo: 
 

PROJETO PERÍODO ORGANIZAÇÃOREGIÃO OBJETIVOS FOCO PÚBLICO META

 
 

BENEFICIÁRIOS 
DIRETOS

BENEFICIÁRIOS 
INDIRETOS (*)

PROJETADO REALIZADO OBSERVAÇÕES

IMAGEM E 
REPUTAÇÃO

RESPONSÁVEL

RESULTADOS ORÇAMENTO (R$)

 
Projeto  – nome do Projeto 
 
Região  de realização do projeto 
 
Período  e prazo de realização do projeto 
 
Organização  – Instituição parceira responsável pela realização do projeto 
 
Objetivos  do projeto 
 
Foco  de atuação do projeto 
 
Público  alvo do projeto 
 
Meta – número de participantes ou de atividades projetados 
 



 

 

 
Resultados   

Beneficiários diretos – participantes das atividades do projeto 
Beneficiários indiretos – pessoas influenciadas pelos participantes dos projetos 
(O número de beneficiários indiretos é calculado pela média do número de pessoas 
que um aluno tem em sua família. Calcula-se que uma criança de até 10 anos 
influencia de 3 a 5 pessoas diretamente, enquanto um adolescente pode influenciar 
em média 5 pessoas. Já um educador, pode influenciar de 10 a 20 pessoas). 

 
Geração de Conteúdo  – número de veiculações espontâneas na mídia sobre o projeto 
 
Orçamento   

Projetado – valor previsto do projeto 
Realizado – valor efetivo investido pelo IIP no projeto  

 
Observação  – comentários relevantes sobre o projeto 
 
Responsável  – coordenador do IIP pelo projeto 
 
 

Nosso objetivo neste relatório é apresentar uma linguagem sucinta e objetiva sobre os projetos, 
visando facilitar a sua compreensão. O foco é disponibilizar todas as informações relevantes para 
auxiliar os responsáveis pelo IIP e seus parceiros no processo de tomada de decisão. Assim, este 
relatório é para o time do Instituto  a base de credibilidade necessária para o suporte das ações 
realizadas pelo IIP. 



 

 

2 – Governança  
 
Diretoria  
Diretor Presidente: Ricardo C. Zangirolami 
Diretor: José Renato Domingues 
Diretor: Luís Fernando Madella 
 
Conselho Fiscal:  
Conselheiro:  Pierre F. Roulet 
Conselheiro: Nilson Cardoso 
Conselheiro:  Raul Guaragna 
 
 
Conselho Consultivo: (A ser instituído em 2010) 
- Jean-Michel Ribieras 
- Ricardo C. Zangirolami 
- Kristen McCormack (University of Boston) 
- Ana Luiza Restani – (Fundação Bradesco) 
- Cleber Dutra – (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) 
 

 
 

• Balanço contábil 2009  
 

� Orçado R$ 757.575,76 
� Realizado: R$ 565.148,70 

• Saldo: R$ 192.427,06  
• R$ 136.302,06 (Fundo de Reserva – IIP 2010) 
• R$ 56.125,00 (Pagamento Assistente Social e Reforma Sala 

Formare – janeiro 2010) 
 
 

3- Resultados 2009 (Anexo)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Escola Formare  
 

Informações Gerais  
 

A Escola Formare é um programa da Fundação Iochpe que, a partir de parcerias com 
empresas de grande e médio porte, oferece cursos de educação profissional (ou ensino 
profissionalizante) para jovens de famílias de baixa renda com certificado reconhecido pelo 
Ministério da Educação (MEC) emitido pela Universidade Federal de Ensino Tecnológico do 
Paraná. 
 

Hoje a Fundação Iochpe conta com 47 empresas parceiras que, juntas, formam uma rede 
de 75 Escolas Formare em dez estados brasileiros e na Argentina. Em seus 22 anos de história, já 
capacitou mais de sete mil jovens, dos quais cerca de 80% conquistaram seu primeiro emprego ao 
término do curso.  As aulas são ministradas pelos profissionais da IP de maneira voluntária por 
aproximadamente um ano. 
 

Em 2010 o projeto será lançado na unidade de Mogi Guaçu. A expectativa do Instituto IP é 
que esse projeto venha a ser implementado em Luiz Antônio e Três Lagoas nos próximos anos. 
 
Objetivos  
 

• Desenvolvimento educacional para jovens em situação de risco 
• Ser um agente de transformação social 
• Ser facilitador na busca do primeiro emprego para os jovens participantes 
• Colaborar com o desenvolvimento da comunidade local onde temos atuação 
• Preparar os jovens para o mercado de trabalho 
 

Público Alvo  
 
Adolescentes com 17 anos ou que irão completar até 31.03.2010. 
 
Período de Realização  
 
Março a dezembro/2010. 
 
Status Formare  

• Apresentação para líderes da área fabril de Mogi Guaçu (28 e 29.12.2009 - Gláucia 
e Luciano);  

• Reuniões com futuros parceiros do projeto – 10.02 (Gláucia, Luciano, Madella, 
Ronaldo e Zé Renato);  

• Início Campanha Voluntariado em Mogi Guaçu – Janeiro; 
o 13 a 27 de janeiro: palestras para funcionários;  
o 13 a 29 de janeiro: inscrições;  
o 3 a 5 de fevereiro: reuniões com os Educadores Voluntários (EV´s) inscritos 
o 11 e 12 de fevereiro: Capacitação dos EV´s (Fundação Iochpe)  
o Reforma da sala – Janeiro;  
o Confecção dos uniformes – Janeiro;  
o Recebimento das apostilas – até 8 de fevereiro;  
o Admissão dos alunos no depto de RH – 11 a 15 de fevereiro;  
o Início das aulas – 1º de março (Abertura: Ricardo C. Zangirolami e 

participação de membros do Lead Team); 
o Março: Início campanha “Mire-se no Exemplo” (programa de “mentoring” com 

os alunos – alta gerência e Lead Team)  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1ª Turma Escola Formare International Paper



 

 

Programa de Educação Ambiental – PEA  
 
Informações Gerais  
 

Programa tradicional da IP que é realizado há 17 anos em parceria com as Secretarias de 
Educação e Diretorias de Ensino. Já atendeu mais de 57 mil crianças e jovens nas regiões em que 
a empresa atua. Em 2009 o programa foi realizado com alunos da 3ª e 4ª séries do ensino 
fundamental de escolas públicas e particulares de 26 municípios  (Casa Branca, Estiva Gerbi, Mogi 
Guaçu, Mogi Mirim, Conchal, Espírito Santo do Pinhal, Artur Nogueira, Luiz Antônio, São Simão, 
Guatapará, Rincão, Araraquara, São Carlos, Serra Azul, Serrana, Santa Rita do Passa Quatro, 
Santa Rosa de Viterbo, Ribeirão Preto, Altinópolis, Cravinhos, Pradópolis, Brodowski, Tambaú, 
Guariba, Santa Cruz da Esperança e Pontal). 
 
Objetivos  
 

• Sensibilizar, conscientizar, engajar e educar os participantes do programa para que eles 
sejam multiplicadores de conceitos e melhores práticas de conservação ambiental e 
desenvolvimento sustentável 

• Descrever as principais etapas envolvidas do plantio à fabricação da celulose e papel 
• Ressaltar a importância das florestas plantadas como potenciais colaboradores na 

conservação dos recursos naturais. 
 
Público Alvo  
 
Estudantes entre 10 a 12 anos das 3ª e 4ª séries do ensino fundamental, educadores, 
coordenadores, diretores e filhos de funcionários e parceiros. 
 
Período de Realização  
 
1º de março a 17 de dezembro/2009. 
 
Resultados / Impacto  
 

• Número de estudantes 
o MG = 4.650 estudantes (esse número representa 34,05% do total de alunos dos 

municípios atendidos – 13.458) 
o LA = 1.701 estudantes e 471 crianças nas atividades de férias 

• Número de educadores 
o MG = 379 educadores 
o LA = 116 educadores 

• 36.585 pessoas indiretamente beneficiadas pelo programa (MG e LA) 
• Média da avaliação dos participantes – 9,9 
• Geração de conteúdo: 8 matérias veiculadas na mídia e 6 veiculações internas (MG e LA). 

 
Na região de Mogi Guaçu, com 5.029 participantes atingimos 83,81% da meta de 6.000. 
Lembrando que em julho e agosto tivemos uma redução no programa devido à suspensão das 
atividades curriculares e extracurriculares devido à gripe suína. 
 
 



 

 

 
Orçamento realizado 2009  
 

• R$ 106.000,00. Conseguimos reduzir o orçamento em 29,33% (de R$ 150.000) pelas 
parcerias realizadas com outras empresas (lanche e suco) – MG. 

• R$ 105.074, 93 – em Luiz Antônio. O investimento é proporcionalmente maior à Mogi Guaçu 
por dois fatores básicos: 

o Contratação de uma empresa de transportes para levar os participantes do PEA para 
a trilha, que fica no Horto Cara Preta, a 25 km de distância do Centro de Educação 
Ambiental (CEA), local onde é realizado o programa em Luiz Antônio; 

o Compra dos lanches dos participantes. 
 
 
 
 

                       
                 PEA Filhos de Funcionários –  16 d e dezembro 2009 
 
 



 

 

Projeto EducAção Socioambiental  
(Concurso de Redação e Concurso Literário)  

 
 
Informações Gerais  
 

O Projeto EducAção Socioambiental visa colaborar com a formação de crianças e 
adolescentes socialmente responsáveis e, também, realizar a conservação e restauração ambiental 
de áreas verdes nos municípios de atuação da companhia. 

  
Esta iniciativa sofreu uma transformação em 2009, com a união de duas ações 

educacionais e duas socioambientais: os Concursos, anuais, de Redação (34ª edição) e Literário 
(4º edição); e o desafio socioambiental de recuperar uma área de mata ciliar urbana, com o plantio 
de 3.000 mudas nativas na margem do Rio Mogi Mirim, utilizando-se mudas que são cultivadas em 
nosso projeto Guardiões do Verde, na região de Luiz Antônio.  Essas atividades foram realizadas 
por estudantes de 4ª e 8ª séries do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio das escolas 
públicas e particulares de Estiva Gerbi, Mogi Guaçu e Mogi Mirim. A idéia é que o projeto seja 
itinerante e, nos próximos anos, o desafio aconteça nos municípios de Estiva Gerbi e Mogi 
Guaçu. 
 
Objetivos  
 

• Colaborar com a formação de crianças e adolescentes socialmente responsáveis 
• Recuperar áreas degradadas dos municípios 
• Incentivar o prazer pela leitura e a produção de textos 
• Fomentar a consciência ecológica dos participantes, tornando-os cidadãos multiplicadores 

dos conceitos de cuidados com a natureza 
• Conscientizar para importância da conservação ambiental e ampliar a relação com o meio 

ambiente 
 

Público Alvo  
 

• Estudantes de 4ª e 8ª séries do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio e 
educadores, coordenadores e diretores das escolas públicas e particulares de Mogi Guaçu, 
Mogi Mirim e Estiva Gerbi. 

 
Período de Realização  
 
Mês de setembro de 2009. 
 
Resultados / Impacto  
  

• Sinergia encontrada nos três órgãos públicos distintos (Diretoria de Ensino, Secretaria de 
Educação e Diretoria do Meio Ambiente) dos três municípios participantes; 

• Número de participantes – 5.922 estudantes no plantio e 9.768 no Concurso de Redação; 
50 educadores no Concurso Literário; 

• Neste programa tivemos 49.090 pessoas indiretamente beneficiadas; 
• 3.000 mudas de árvores nativas plantadas às margens do Rio Mogi Mirim na cidade de 

Mogi Mirim; 
• Geração de conteúdo: 11 matérias veiculadas em mídias locais e regionais e 4 veiculações 

internas. 
 

Orçamento realizado 2009  



 

 

 

• R$ 116.000,00. Conseguimos reduzir o orçamento em 22,66% (de R$ 150.000) pela 
parceria realizada com a Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Educação de Mogi 
Mirim. 
 

Desafio  
 
Manutenção da área plantada que deverá ser feita por uma parceria entre o Município e o 

IIP.  

           
Plantio realizado às margens do Rio Mogi Mirim, na cidade de Mogi Mirim 

                

 
Cerimônia de Premiação do 34º Concurso de Redação e  4º Concurso 

Literário 
 



 

 

Cidade do Livro Itinerante  
 

Informações Gerais  
 

O Projeto Cidade do Livro, que pela primeira vez foi realizado fora da cidade de São Paulo, 
é um conjunto de atividades educativas que possibilitam a interação dos participantes com o 
universo dos livros e visa incentivar o prazer pela leitura, auxiliando no desenvolvimento da 
capacidade de ler e conscientizando quanto à importância do livro nas diversas práticas sociais de 
leitura. 

 
Por meio de um passeio em um espaço temático, as crianças participantes são convidadas 

a entrar no interior de livros gigantes, embarcando, assim, em uma viagem pelo fantástico universo 
da leitura, vivenciando na prática o imaginário das histórias contidas nos livros.  
 
Objetivos  
 

• Despertar/estimular o hábito da leitura e a importância da conservação ambiental, para 
desenvolver nas crianças o prazer de ler e ouvir histórias 

• Incentivar a criança a manusear livros, para melhor conhecer os recursos desse portador de 
escrita 

• Sensibilizar quanto às particularidades de cada livro 
• Propiciar vivência da criança com o universo escrito de literatura destinada a sua faixa 

etária. 
• Ampliar o nível de letramento dos participantes 
• Conscientizar quanto à importância do livro em práticas sociais de leitura 
• Auxiliar na construção de critérios na seleção de leitura individual. 
 
 

Público Alvo  
 
Crianças de 6 a 10 anos, alunos das escolas da região.  
 
Período de Realização  
 
25 de maio a 5 de junho de 2009. 
 
Resultados / Impacto  
 

• Alunos participantes – 6.884 crianças, entre alunos da rede pública, filhos de funcionários e 
parceiros do projeto, o que representa 98,34% da meta estipulada. Na média histórica da 
Cidade do Livro em São Paulo, o percentual de participação é de 70% 

• Aumento de 25% na retirada de livros na Biblioteca Municipal de Mogi Guaçu 
• Neste programa tivemos 34.420 pessoas indiretamente beneficiadas pelo projeto 
• Geração de conteúdo: 9 matérias veiculadas (sendo 1 em TV) em mídias locais e regionais 

e 4 veiculações internas. 
 

Orçamento realizado 2009  
 

• R$ 89.731,36. Investimento 100% realizado com benefício fiscal Estadual. (PROAC-SP) 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
Cidade do Livro – 25.05.2009 

 
 
 

 
Cidade do Livro – 25.05.2009 

 
 



 

 

Guardiões das Águas  
 
Informações Gerais  
 

O Projeto Guardiões das Águas busca informar e conscientizar os participantes quanto ao 
uso racional dos recursos naturais (água) e o seu desperdício. O projeto consiste em formar turmas 
de “Guardiões Mirins”, vinculando ao projeto Guardiões da Biosfera da International Paper, para 
que estes sejam multiplicadores das informações e “fiscalizadores” da má utilização dos recursos 
naturais. 
 
Objetivos  

 
• Informar e conscientizar os participantes quanto ao uso racional dos recursos naturais 

(hídricos) 
• Incentivar o consumo consciente e conservação dos recursos naturais e a redução do 

desperdício 
• Despertar nos participantes opiniões críticas, para que possam identificar e propor solução 

para os problemas relacionados à utilização da água (agentes multiplicadores) 
• Produzir ações benéficas quanto ao uso da água, para que possam ser revertidas em 

aumento da qualidade ambiental e, em conseqüência, da qualidade de vida da população 
 
Público Alvo  
 

• Alunos e educadores da rede de ensino de Luiz Antônio - SP. 
 

Período de Realização  
 
Agosto a Dezembro de 2009. 
Resultados / Impacto  
 

• Parceria com o Depto. de Educação de Luiz Antônio 
• Participação de 17 educadores envolvendo 264 alunos 
• 21 ações diferentes desenvolvidas pelos educadores com seus alunos; entre elas destaque 

para a “Parada da Água”, em novembro, que contou com a participação da comunidade de 
Luiz Antônio em várias atividades sobre consumo consciente de água 

• Plantio de 1.760 mudas nativas 
• Redução do consumo de água das residências dos participantes de 591.000 litros para 

399.000 litros de água (32,5%) 
• Instalação de dois hidrômetros em duas residências de alunos participantes, gerando um 

maior controle do consumo hídrico da residência 
• Neste programa tivemos 2.000 pessoas indiretamente beneficiadas pelo projeto 
• Geração de conteúdo: 2 matérias veiculadas em mídias locais e regionais e 2 veiculações 

internas. 
 

Orçamento realizado 2009  
 

• R$ 5.331,40, representou 53,31% do orçamento previsto para o projeto em 2009, 
pelos seguintes fatores: 

o Prefeitura Municipal apoiou o projeto com o local do evento de encerramento e com 
o plantio de mudas; 

o Redução do público e período de realização do projeto devido ao atraso da 
Prefeitura na efetivação dos educadores; e a suspensão das atividades curriculares 
e extracurriculares devido à gripe suína. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guardiões das Águas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Guardiões do Verde – Capacitação de Viveirista  
 

 

Informações Gerais  
 

O Projeto Guardiões do Verde visa dar oportunidade para adolescentes em vulnerabilidade 
social, para a sua inserção no mercado de trabalho ou geração de sua própria renda por meio da 
capacitação para atividade de viveirista. 

 
Em São Simão e Guatapará, o projeto já possui sede própria estruturada, resultado obtido 

por meio de parcerias com poder público e empresas privadas, entre elas o Instituto International 
Paper, com a destinação do 1% do imposto devido aplicado no Conselho Municipal da Criança e 
do Adolescente (CMDCA) de São Simão e Guatapará. 

 
Em Altinópolis em parceria com a OSCIP SABIA e a Prefeitura Municipal, o projeto 

capacitou 20 adolescentes e em Luiz Antônio, em parceria com Sindicato Rural, SENAR e 
programa Jovem Aprendiz Rural, o projeto capacitou mais 20 adolescentes em 2009. 
 
 
 

Objetivos  
 

• Gerar renda por meio da capacitação de adolescentes para exercer atividade de viveiristas 
• Buscar a auto-sustentabilidade do projeto até 2012 
• Produzir mudas arbóreas nativas, exóticas e plantas ornamentais 
• Conscientizar os jovens participantes sobre as questões ambientais 
• Comercializar sementes coletadas e mudas produzidas 
• Expandir para outros municípios onde o IIP atua. 

 
 

Público Alvo  
 
Adolescentes, com idade entre 14 e 17 anos, em Altinópolis, Luiz Antônio, São Simão e Guatapará 
- SP. 
 
Período de Realização  
 

• Capacitação em Altinópolis – Abril a julho de 2009 
• Acompanhamento do Projeto em São Simão e Guatapará – Janeiro a dezembro 2009 
• Capacitação em Luiz Antônio - Outubro a dezembro 2009. 

 
Resultados / Impacto  
 

• Capacitação de adolescentes em Altinópolis – 20 jovens capacitados: 
o Produção de 8.000 e venda de 1.500 mudas; 
o Proposta de parceria com a empresa Tanda (produtor de orquídeas de Altinópolis) 

que ofereceu um viveiro com capacidade de produção de aproximadamente 
1.000.000 de mudas/ano. 

 
• Capacitação de adolescentes em Luiz Antônio – 20 jovens capacitados: 

o Parceria com programa Jovem Aprendiz Rural, realizado pelo SENAR e Sindicato 
Rural de Luiz Antônio; 

o A capacitação foi desenvolvida no Centro de Educação Ambiental da IP em Luiz 
Antônio, contando com uma estrutura de viveiro compacto, montado pelos próprios 
participantes. 

 
 



 

 

• Acompanhamento do projeto em São Simão e Guatapará. 
o São Simão: produção de 18.000 e venda de 3.000 mudas nativas; 
o Guatapará: produção de 30.000 e venda de 10.000 mudas nativas. 

 
• Neste programa tivemos 200 pessoas (entre familiares e comunidade) indiretamente 

beneficiadas pelo projeto 
 

• Geração de conteúdo: 7 matérias veiculadas em mídias locais e regionais e 2 veiculações 
internas. 
 

Orçamento realizado 2009  
 

•  R$1.543,60. O apoio dos parceiros com a alimentação dos participantes, insumos para a 
produção e a redução do período de Capacitação em Luiz Antônio proporcionou uma 
economia de 91,42% do orçado para o ano de 2009. 
 
 
 

 
Guardiões do Verde 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Coleta Seletiva Solidária  
Associação de Catadores de Luiz Antônio  

 
Informações Gerais  
 

O projeto Coleta Seletiva Solidária visa à geração de renda, qualidade de vida e 
conservação ambiental por meio da destinação correta dos resíduos sólidos. Com trabalhos 
voltados aos Catadores de materiais recicláveis e comunidade, implanta um mecanismo de coleta 
sistematizada de recicláveis domésticos, destinando-os a uma Associação de Catadores formada 
pelo projeto. 

Este projeto já capacitou 20 Catadores de Luiz Antônio - SP, com os quais implantou a 
Coleta Seletiva em 100% do município. 

Atualmente implantamos a Coleta Seletiva nos municípios de São Simão e Rincão-SP. 
 
Objetivos  
 

• Gerar renda para os participantes e conservação ambiental dos municípios 
• Organizar em cooperativas os catadores de materiais recicláveis dos municípios apoiados 

pela IP 
• Capacitar e proporcionar condições dignas de trabalho para os catadores associados 
• Promover ações voltadas à sistematização da coleta seletiva nos municípios, fortalecendo 

essa atividade com os catadores 
• Auxiliar na comercialização dos materiais recicláveis recolhidos 
• Ampliar o volume de recicláveis recolhidos 
• Melhorar a qualidade de vida dos associados e da comunidade 
• Aumentar a vida útil dos Aterros Sanitários dos municípios participantes 
• Expandir a proposta de Coleta Seletiva a outros municípios da região. 

 
Público Alvo  
 

• Catadores de materiais recicláveis de São Simão e Rincão – SP. 
 

Período de Realização  
 
Janeiro a dezembro de 2009. 
 
Resultados / Impacto  

 
• Diagnóstico para direcionar o processo de implantação da coleta seletiva de resíduos 

sólidos em São Simão. O formato aplicado na implantação com a elaboração do 
Diagnóstico dos Resíduos Sólidos é considerado pioneiro no estado de São Paulo. Este 
trabalho foi apresentado para os Gestores do programa Município Verde e Azul no gabinete 
do Secretário Estadual de Meio Ambiente 

•  Capacitação de 20 Catadores para a formação da Associação de Reciclagem Simonense; 
• Aplicação de pesquisa em 174 residências em São Simão 
• Aplicação de pesquisa em 180 residências e 17 Catadores de recicláveis de Rincão – SP 

para implantação da Coleta Seletiva 
• Neste programa tivemos 1.606 pessoas indiretamente beneficiadas pelo projeto 
• Geração de conteúdo: 6 matérias veiculadas em mídias locais e regionais e 2 veiculações 

internas. 
 
 

 



 

 

Orçamento realizado 2009  
 

• R$ 0,00. O investimento do projeto em 2009 foi por meio de trabalho técnico dos 
profissionais Carlos Bevilaqua e Aline de Souza (OSCIP Sabiá). 
 
 
 
 
 

 
Associação de Catadores de Luiz Antônio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Guardiões: Projeto Nascente  
 
Informações Gerais  
 
 Atua com os estudantes e comunidade da zona rural de Três Lagoas, moradores do Distrito 
de Garcias, distante 70 km daquele município. O projeto leva o conceito de conservação ambiental, 
com foco na recuperação e conservação da mata ciliar, voltadas para o entorno do Córrego 
Oriundiuva, que atravessa o Distrito e fica próximo à escola Elma Garcia Lata Batista (escola pólo), 
e o Córrego Vertente, próximo à escola Antonio Camargo Garcia. 
 

 
Objetivos  
 

• Desenvolver conceitos sobre o meio ambiente e suas problemáticas sensibilizando a 
comunidade estudantil para a criação de um “movimento verde”; 

• Integrar escola-comunidade (incluindo produtores rurais da região), como estratégia para 
aprendizagem voltada para a realidade do distrito, por meio de atividades interdisciplinares 
voltadas para  a conservação do meio ambiente como um todo; 

• Capacitar o educando para que possa desenvolver um projeto sociocultural relacionado ao 
meio ambiente junto à comunidade onde vive. 

 
Público Alvo  

• 430 estudantes do campo 
• 50 educadores 
• 40 funcionários da Educação no campo 

 
Período de Realização  
 
Março a dezembro de 2009. 
 
Resultados / Impacto  
 

• 430 alunos beneficiados. 100% dos alunos foram impactados pelas ações do projeto, 
atingindo a meta proposta; 

• Destaque para o aumento das parcerias em apenas três anos de execução. Iniciou-se com 
seis parceiros e hoje conta com nove, sendo cinco deles da iniciativa privada; 

• 750 m² de mata ciliar do Córrego Oriundiuva recuperada; 
• Sensibilização da comunidade escolar da E.M. Antônio Camargo Garcia – entorno do 

córrego Vertente; 
• Visitas técnicas no córrego Vertente (planejamento para recuperação da mata ciliar); 
• Curso de monitor mirim para 38 alunos e dois educadores da escola E.M. Antônio Camargo 

Garcia (córrego Vertente) e curso de Capacitação de Educadores Ambientais para 20 
alunos e cinco educadores da escola Elma Garcia Lata (córrego Oriundiuva); 

• Neste programa tivemos 600 pessoas indiretamente beneficiadas pelo projeto; 
• Geração de conteúdo: 25 matérias veiculadas em mídias locais e 4 veiculações internas. 

 
Orçamento realizado 2009  

• R$ 10.000,00  
- Parceiras do projeto: CESP, Cargill, Corus, Termoelétrica 
 - Investimentos em 2008 e 2009 não houve alteração. Previa-se aumento em 2009, mas 
não ocorreu por mudança na estratégia (focar no replantio e deixar a integração campo-
cidade para 2010). 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guardiões: Projeto Nascente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Meu Coração é Voluntário  
 
Informações Gerais  
 

Este projeto visa criar um mapeamento de instituições para ações de voluntariado em 
parceria com Ministério Público, Poder Judiciário e Conselho da Comunidade na região de Três 
Lagoas, capacitando os voluntários por meio de uma Cartilha do Voluntariado e ações em conjunto 
com as instituições.  
 
 
Objetivos  
 

• Resgatar a bandeira da solidariedade na comunidade de Três Lagoas. 
• Aumentar o número de voluntários nas instituições assistenciais. 
• Criar ferramenta para estímulo ao voluntariado (Cartilha do Voluntariado). 

 
 
Público Alvo  
 

• 30 Instituições Assistenciais de Três Lagoas. 
 
 
Período de Realização  
 
Agosto de 2009 a julho de 2010. 
 
 
Resultados / Impacto  
 

• 7.669 pessoas beneficiadas (30 instituições) 
• Consolidação das parcerias com Ministério Público, Poder Judiciário e Conselho da 

Comunidade 
• Neste programa tivemos 38.345 pessoas indiretamente beneficiadas pelo projeto 
• Lançamento do Manual do Voluntário com a participação de 100% das instituições 

beneficiadas.  
• Geração de conteúdo: 5 matérias veiculadas em mídias locais e 5 veiculações internas. 
 

Orçamento realizado 2009  
 

• R$ 7.000,00.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capa do Manual do Voluntário 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo – Resultados 
2009 

 
 

 


