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Total de pessoas diretamente impactadas = 102.635

Média anual = 25.658
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PROJETO FORMARE

Unidades Luiz Antônio e Mogi Guaçu

Lançado em 2010 na IP, a Escola Formare, desenvolvida pela Fundação Iochpe (franquia

social), 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.

As aulas do programa são ministradas por profissionais voluntários da IP durante todo o

ano letivo. Além dos educadores voluntários, a Escola Formare da IP conta 40 executivos

voluntários no programa “Mire-se no Exemplo” de tutoria aos alunos.

Informações Gerais

Objetivos

• Desenvolvimento educacional/profissionalizante para jovens em situação de risco;

• Ser facilitador na busca do primeiro emprego para os jovens participantes;

• Preparar os jovens para o mercado de trabalho;

• Ser um agente de transformação social;

• Colaborar com o desenvolvimento da comunidade local onde temos atuação.

Período de Realização

• 10 meses (MG: Março a Dezembro, LAN: Agosto a Maio).
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Público Alvo

• Estudantes da 2º série do Ensino Médio

• Não estar cursando ou ter formação em nível técnico

• Não ser filho, irmão ou dependente de profissional da International Paper

• Renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa

Sodexo, Unimed Seguros, Uniodonto, Generalli.

Parceiros Envolvidos

PROJETO FORMARE

Unidades Luiz Antônio e Mogi Guaçu
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Avaliação/Impactos/ Resultados

Período letivo 2011

MG LA

45
16

Faltas EV´s

MG LA

MG LA

39
26

Visitas 

MG LA

4
0

Advertências 
(Informais e Formais)

MG LA

53 66

Faltas Alunos

MG LA
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Avaliação/Impactos/ Resultados

Período letivo 2011

Programa Mire-se no Exemplo: o

programa oferece à liderança da IP a

oportunidade de realizar trabalho

voluntário por meio de encontros

formais – almoços mensais – nos

quais os jovens têm a chance de ter

bons exemplos e possam se

espelhar para transformar o seu

futuro.

MG LA

120
80104

60

Almoço tutores –
Mire-se no Exemplo

Meta Realizado

MG LA

73
116

47 38

Número de EV´s

Inscritos Ativos

Interna Externa

9
76

1

Mídias Veiculadas

MG LA
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O PEA (Programa de Educação Ambiental) é realizado há 19 anos em parceria com as

Secretarias de Educação e Diretorias de Ensino. O programa já atendeu,aproximadamente

69 mil crianças e jovens nas regiões em que a empresa atua.

Em 2011, o programa foi realizado com alunos das 3ª e 4ª séries do ensino fundamental e

6º ao 9º ano do ensino fundamental II de escolas públicas e particulares de 28 municípios.

Informações Gerais

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

• Colaborar com o desenvolvimento da comunidade local

Período de Realização

Março a dezembro (10 meses)

PEA – Programa de Educação Ambiental

Unidades Luiz Antônio e Mogi Guaçu
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Unidades Luiz Antônio e Mogi Guaçu
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PEA – Programa de Educação Ambiental

Unidades Luiz Antônio e Mogi Guaçu

Público Alvo

Estudantes entre 9 a 12 anos das 3ª e 4ª séries do ensino fundamental I e de 12 a 19 anos

dos 6º ao 9º ano do ensino fundamental II, estudantes das APAE’s, educadores,

coordenadores, diretores e filhos de funcionários e parceiros.

2010 2011

7866

5321

Beneficiários Diretos

Avaliação/Impactos/ Resultados
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Avaliação/Impactos/ Resultados

V interna V Externa

2 2

15

3

Veiculações

2010 2011

2010 2011

9,9

8,6

Média Avaliações 
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PROJETO  EDUCAÇÃO SOCIOABIENTAL

Unidade de Mogi Guaçu

O Projeto EducAção Socioambiental (Concurso de Redação e Concurso Literário ),

realizado há 36 anos, além de colaborar com a formação de crianças e adolescentes

socialmente responsáveis,realiza a conservação e restauração ambiental de áreas verdes

nos municípios de Mogi Guaçu,Mogi Mirim e Estiva Gerbi.

O projeto une ações educacionais e socioambientais por meio dos concursos e

conservação ambiental, no qual as escolas participantes levam seus alunos para realizar

um plantio de mudas nativas em áreas degradadas.

A ação, que é itinerante, passou pelos três municípios participantes nos últimos três anos.

Informações Gerais

Objetivos

• Recuperar áreas degradadas dos municípios participantes;

• Incentivar o prazer pela leitura e a produção de textos;

• Colaborar com a formação de crianças e adolescentes socialmente responsáveis.

Período de Realização

Junho a Outubro (4 meses)
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PROJETO  EDUCAÇÃO SOCIOABIENTAL

Unidade de Mogi Guaçu

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.

Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu

Parceiros Envolvidos
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Avaliação/Impactos/ Resultados

Mudas Participantes

3000 3000

3340

3040

Ações do Plantio
Meta

•Metas em relação a 2010:

 Superação de 11,3% a meta de 

mudas plantadas 

 Superação de 1,3% de  participantes 

no projeto

Redação Literário

417

46

Concursos de Redação e Literário

Participantes

73%

23%

4%

Voluntários Mogi Guaçu - 2011

Mogi Guaçu Mill Mogi Guaçu Corporate Forestry
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PROJETO  GUARDIÕES DAS ÁGUAS

Unidade de Luiz Antônio

O Projeto Guardiões das Águas, realizado há três anos, tem como missão informar e

conscientizar os participantes quanto ao uso racional da água, além de incentivar ações de

conservação.

Por meio de campanha o projeto incentiva os professores a trabalharem com os alunos,

tornando-os agentes multiplicadores para a conservação dos recursos hídricos na

comunidade.

Informações Gerais

Objetivos

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

• Incentivar o consumo consciente e a conservação dos recursos naturais, além da 

redução do desperdício;

• Incentivar os participantes a agirem como multiplicadores na identificação e solução de 

problemas relacionados à utilização da água e;

• Produzir ações benéficas quanto ao uso da água e aumento da qualidade de vida da 

população.

Período de Realização

Março a Outubro (7 meses)
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Avaliação / Impactos / Resultados

2010 2011

20 45

2010 2011

423 964

2010 2011

37 491

2010 2011

299.000
625.000

Professores participantes Alunos participantes

Atividades desenvolvidas Economia de água em Litros

2010 2011

175

1000

Mudas nativas plantadas
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PROJETO  GUARDIÕES DO VERDE

Unidade de Luiz Antônio

O Projeto Guardiões do Verde, em 4 anos de atividade, 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.

Foi desenvolvido um ciclo de palestras para transmitir aos jovens conhecimento e

informações sobre as diferentes atuações e oportunidades existentes no mercado de

trabalho, buscando a motivação pessoal e o constante desenvolvimento profissional dos

mesmos.

Para a aplicação das palestras, buscamos o apoio de profissionais IP, da própria

comunidade, da comunidade acadêmica e de profissionais externos, tais como consultores

e especialistas nos variados assuntos.

Informações Gerais

Objetivos

• Gerar renda por meio da capacitação de adolescentes para exercer atividade de viveirista

• Buscar a auto-suficiência 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

Período de Realização

Fevereiro a Dezembro (11 meses)
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Avaliação/Impactos/ Resultados

Jovens capacitados

Mudas produzidas

2010 2011

75

77

2010 2011

60.000

69.639

Fonte: IIP

Fonte: IIP
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PROJETO  COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA

Unidade de Luiz Antônio

O projeto Coleta Seletiva Solidária, iniciado há 5 anos, 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 para as comunidades dos

municípios participantes, o projeto, implanta um mecanismo de coleta sistematizada de

recicláveis domésticos, destinando-os para as Associações de Catadores formadas pelo

programa.

Informações Gerais

Objetivos

• Gerar renda para os participantes e conservação ambiental dos municípios

• Organizar em associações ou cooperativas os catadores de materiais recicláveis dos

municípios apoiados pelo IIP

• 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

• Assessorar 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.

Período de Realização

Janeiro a Dezembro (12 meses)
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Avaliação / Impactos / Resultados

Catadores Capacitados

Retorno financeiro gerado ao catador

JUN AGO SET NOV DEZ

R$ 97,00 

R$ 170,00 
R$ 220,00 

R$ 309,90 

R$ 460,00 

2010 2011

40

26

JUN AGO SET NOV DEZ

2988 2810 3020
4445

7112

Quantidade em KG de 
material reciclado
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PROJETO  APICULTURA SOLIDÁRIA

Unidade de Luiz Antônio

O projeto Apicultura Solidária, teve início em 2011 e visa o uso múltiplo das florestas de

Eucalipto, priorizando o desenvolvimento socioambiental nas áreas de atuação da IP, além

de geração de renda para apicultores locais.

Apicultura é a ciência, ou arte, de criação de abelhas e, chama-se Apicultura migratória

quando o apicultor descarrega as colméias na plantação de eucalipto durante a floração, e

depois retira as colméias no fim da floração. Assim, durante a floração do eucalipto, instala-

se colméias para a produção de mel.

Informações Gerais

Objetivos

• Proporcionar o uso múltiplo das florestas de Eucaliptos priorizando o desenvolvimento 

socioambiental nas áreas de atuação IP.

• Aumentar da atividade regional de apicultura;

• Aumentar da renda familiar dos apicultores;

•Divulgar a prática da atividade apícola nas regiões de atuação da IP.

Período de Realização

Março a Junho (4 meses)
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Avaliação / Impactos / Resultados

Produção de 
1,2 tonelada 

de mel

Instalação de 
mais de 300 
caixas-iscas

Procedimento 
Operacional
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Guardiões - Projeto Nascente

Unidade Três Lagoas

Atua com os estudantes e comunidade da zona rural de Três Lagoas, moradores do

Distrito de Garcias, distante 70 km daquele município e da área da Fazenda Vertente,

distante 210 km.

O projeto leva o conceito de conservação ambiental, com foco na recuperação e

conservação da mata ciliar, voltadas para o entorno do Córrego Oriundiuva e o Córrego

Vertente.

Desde o início do projeto, em 2007, mais de 3 mil m² de mata ciliar foram recuperadas.

Informações Gerais

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.
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Período de Realização

• março a novembro (10 meses)

Guardiões - Projeto Nascente

Unidade Três Lagoas

Público Alvo

• Estudantes do campo

• Educadores e funcionários da Educação no campo

• Familiares

• Caravana Ambiental

• Secretaria de Educação e Cultura

• Polícia Militar Ambiental

• CESP

• Promotoria de Justiça Ambiental

• Mabel

Parceiros Envolvidos
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Avaliação/Impactos/ Resultados

Período letivo 2011

50%50%

Feira do Conhecimento Ambiental

EMEC Elma Garcia

EMEC Antonio Camargo

2010 2011

4 6
10

12

Mídias Veiculadas

Interna Externa
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Período letivo 2011

2010 2011

1570 1860
1475

1760

Área Recuperada

Oriundiuva Vertente
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Cidade do Livro Itinerante

Unidade Três Lagoas

A Cidade do Livro 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 competência leitora e conscientizando quanto à importância do livro

nas diversas práticas sociais de leitura.

Histórico:

Realizado em Mogi Guaçu - 2009 (Benefício Fiscal)

Informações Gerais
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Público Alvo

• Estudantes das escolas da rede municipal, estadual e particular;

• Estudantes da escola do campo;

• Estudantes da APAE;

• Filhos de Profissionais da IP e parceiros

• Secretaria de Educação e Cultura;

• Água Mineral Aquarela;

• Lotrans - Operador Logístico de Transporte

Parceiros Envolvidos

• 7866 crianças

Capacidade Total de Público

• 6132 crianças

Total de Público Atendido

Período de Realização

• 31 de outubro a 11 de novembro de 2011

Avaliação/Impactos/ Resultados

1734

6132

Público

Crianças não 
participantes

Crianças  participantes


