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INTERNATIONAL PAPER
INSTITUTO

O IIP (Instituto International Paper) é uma Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), responsável 
por desenvolver, coordenar e executar ações e programas 
relacionados à responsabilidade social corporativa da 
International Paper do Brasil.

O Instituto tem como objetivo mobilizar, engajar 
e comprometer a comunidade, seus parceiros e 
colaboradores a participarem de programas inovadores 
de responsabilidade social, visando contribuir para o 
fortalecimento da consciência socioambiental de nossas 
crianças e jovens bem como o desenvolvimento sustentável 
da comunidade onde atua.

Criado no final de 2007 com a ajuda de aproximadamente 
200 profissionais IP de todas as unidades, o IIP possui 
princípios organizacionais que determinam seu foco na 
educação, em meio ambiente e no bem estar social.

Av.Paulista, 37 • 14º and. • Bela Vista São Paulo / SP 
CEP 01311-902 • institutoip@ipaper.com

Presidente e Diretora 
Executiva do IIP
Leandra Ferreira Leite.

Diretoria do IIP
Márcio Bertoldo, Maurício 
Fernandes e Nilson Cardoso.

Procuradores
Ana Ribeiro, Eduardo Zambon, 
Leandro Leme e Lizzi Colla.

Conselho Fiscal
Ana Ribeiro, Denis Teixeira 
e Raul Guaragna.

Gestão Executiva
Carolina Siqueira, Gabriel Lima, Gláucia 
Faria, Hérica Amorim, Sabrina Tenello, 
Tomás Fernandes e Lizzi Colla.

GOVERNANÇA
Em um instituto 
voltado para a 
responsabilidade 
social empresarial 
como o IIP, é de 
fundamental 
importância para 
o sucesso da boa 
governança que a 
gestão seja realizada 
por no mínimo três 
instâncias: a Diretoria 
Executiva, o Conselho 
Fiscal e a Gestão 
Executiva.

MISSÃO

Fomentar o desenvolvimento 
educacional, ambiental  e do 
bem estar social com foco em 
crianças e adolescentes, visando 
o crescimento sustentável e à 
transformação de vidas, alinhado 
aos valores e estratégias da IP.

VISÃO

Ser reconhecido pelos seus públicos 
de interesse como referência 
em Responsabilidade Social 
Corporativa, pela sua atuação 
na promoção da competitividade 
sustentável.
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INSTITUTO 
INTERNATIONAL  PAPER 
EM NÚMEROS

INTERNATIONAL  PAPER Em 2014, houve um aumento de 10% no valor 
total de investimento do IIP, o que possibilitou 
a realização de 09 projetos próprios e outros 
02 projetos realizados por meio de programas 
de incentivo fiscal do Governo Estadual e 
Federal (PROAC-ICMS e PRONAC regulado 
pela Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei 
Rouanet). 

Com a aquisição pela International Paper 
de 100% da join-venture firmada com o 
Grupo Jari, a partir do 2º trimestre deu-se 
início à campanha de apresentação do IIP 
nas unidades de embalagem. O plano de 
comunicação institucional foi executado 
em 4 passos: pré-lançamento; lançamento; 
execução e sustentação, com enfoque 
principalmente na experimentação pelos 
profissionais e comunidade local dos projetos 
de responsabilidade social realizados pelo IIP.

A International Paper é líder global na produção de papéis e embalagens, com 
operações na América do Norte, Europa, América Latina, Rússia, Ásia e Norte 
da África. Seus negócios incluem embalagens industriais e de consumo, além 
de papéis não-revestidos. 

Sediada em Memphis, nos Estados Unidos, a companhia emprega 
aproximadamente 65 mil pessoas no mundo, e está estrategicamente localizada 
em mais de 24 países, atendendo clientes em diversos lugares. O faturamento 
da International Paper em 2014 foi de US$24 bilhões.

No Brasil atua em dois negócios: papéis para imprimir e escrever e também 
embalagens. Com aproximadamente 2.8 mil profissionais, o sistema integrado 
de produção de papel para imprimir e escrever da International Paper é 
composto por três fábricas: duas no Estado de São Paulo e uma no Mato Grosso 
do Sul. Seus produtos, as linhas de papéis para imprimir e escrever Chamex e 
Chamequinho e a linha gráfica de papéis Chambril, são produzidos a partir de 
florestas 100% plantadas, renováveis e certificadas.

No negócio de embalagens, a empresa atua por meio da Orsa International Paper 
Embalagens. A nova empresa possui aproximadamente três mil profissionais e 
é formada por três fábricas de papel para embalagens, localizadas no Estado 
de São Paulo, e quatro unidades produtoras de papelão ondulado para caixas e 
chapas: duas no Estado de São Paulo, uma em Goiás e uma no Amazonas.

Para saber mais sobre a International Paper, seus produtos e seu compromisso 
com a sustentabilidade econômica, social e ambiental, acesse:

www.internationalpaper.com.br

AUMENTO DE 

NO TOTAL DE INVESTIMENTOS 
DO INSTITUTO EM 2014

10%

TOTAL DE 
CIDADES 

ATENDIDAS 26

REALIZAÇÃO DE

 PROJETOS
PRÓPRIOS9

E OUTROS
INCENTIVO
FEDERAL E 
ESTADUAL2

OS PROJETOS DO  IIP IMPACTARAM, 
DIRETAMENTE, MAIS DE

PESSOAS EM 2014

32 mil
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APICULTURA SOLIDÁRIA
Cidades: Unidade Florestal de Mogi Guaçu 
e Luiz Antônio
Beneficiários: 17 pessoas (Cooperados) 

CASA VHIDA
Cidades: Unidade de Manaus
Beneficiários: 288 pessoas

FORMARE
Cidades: Unidades Mogi Guaçu, 
Luiz Antônio e Três Lagoas.
Beneficiários: 50 pessoas

EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL
Cidades: Unidade Mogi Guaçu
Beneficiários: 10.000 pessoas

Programa de educação ambiental

PROJETOS
EMCENA BRASIL 
(Benefício Fiscal)
Cidades: Unidades Franco da Rocha, 
Itapeva, Paulínia, Rio Verde e Suzano
Beneficiários: 9.650 pessoas

GUARDIÕES DAS ÁGUAS
Cidades: Unidade Luiz Antônio
Beneficiários: 610 pessoas

WATCHACHÁ - CIRCO CIENTÍFICO 
(Benefício Fiscal)
Cidades: Unidade Luiz Antônio
Beneficiários: 1.316 pessoas

GUARDIÕES EM AÇÃO
Cidades: Escritório São Paulo 
Beneficiários: 92 pessoas

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL
Cidades: Unidades Mogi Guaçu, 
Luiz Antônio
Beneficiários: 7.856 pessoas

GUARDIÕES DO VERDE
Cidades: Unidade Luiz Antônio
Beneficiários: 36 pessoas

NATUREZA E CORPO
Cidades: Unidade Três Lagoas
Beneficiários: 623 pessoas

sobre
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UNIDADE LUIZ ANTÔNIO

APICULTURA 
SOLIDÁRIA

A apicultura é a ciência, ou arte, de criação de abelhas. Ela ocorre de maneira 
migratória durante a floração do eucalipto, quando são instaladas colmeias para 
a produção de mel. 

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. 
A dinâmica do projeto consiste em uma atuação de colaboração mútua, na qual a 
IP libera o uso de áreas de floresta de eucaliptos para que os apicultores instalem 
suas colmeias e caixas de captura necessárias à produção de mel, colaborando 
com o aumento de sua renda. Em 2014, o IIP forneceu equipamentos de proteção 
individual (EPI’s) aos apicultores. 

Uso compartilhado e múltiplo de florestas plantadas, 
produção e estímulo do comércio de mel, aumento da 
renda para apicultores locais, além da divulgação da 
prática da atividade apícola nas regiões de atuação da IP.

OBJETIVO

12 meses (janeiro a dezembro)
PERÍODO DE REALIZAÇÃO

Apicultores com atuação próxima às áreas de florestas 
de eucalipto da IP.

PÚBLICO

Cooperativas de Apicultores de Ribeirão Preto (Cooperapis)
PARCEIROS

Indicadores

2012 2013 2014

2,25
5,635

40,523

PRODUÇÃO MEL (TON)

Mel pronto para venda

Apicultores na unidade de Mogi Guaçu

DESTAQUES

Devido a alta produção de mel em 2014, os apicultores montaram stands 
dentro das fábricas de Mogi Guaçu e Luiz Antônio, podendo assim 
vender o mel para os funcionários da IP.

Outra ação feita com o intuito de divulgar o projeto internamente, foi a 
distribuição de bisnagas de mel nas salas de reuniões da IP, dispostas 
em uma embalagem com o formato de uma colméia.
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UNIDADE MANAUS
CASA VHIDA

A Associação de Apoio à Criança com 
HIV – Casa Vhida é uma organização não 
governamental, que atua há 15 anos no 
Estado do Amazonas e até em outros 
estados da região norte, oferecendo 
assistência integral a crianças e 
adolescentes infectadas e/ou expostas ao 
HIV/Aids em situação de vulnerabilidade 
e risco social e pessoal, oferta serviços de 
acolhimento institucional, apoio sócio – 
familiar e atendimento aos bebês expostos 
ao HIV, por meio das áreas médica, nutrição, 
serviço social, psicologia, educação, 
além de realizar a distribuição de leite 
infantil, oficinas e cursos de qualificação 
profissional dos pais/cuidadores.

Fornecer assistências médicas, sociais e psicológicas aos menores 
portadores de HIV; preservar seus laços familiares assistindo 
os irmãos das crianças incluídas no programa, mesmo que não 
infectados pelo HIV; oferecer moradia definitiva ou temporária 
para os menores e seus irmãos e melhorar a qualidade de vida das 
crianças infectadas pelo HIV. 

OBJETIVO

12 meses (janeiro a dezembro)
PERÍODO DE REALIZAÇÃO

Crianças e adolescentes de 0 a 18 anos.
PÚBLICO

Governo do Estado do Amazonas, Prefeitura Municipal de Manaus, 
Nestlé,  Conselho Municipal da Criança e Adolescente.

PARCEIROS

Atividades desenvolvidas no programa

DESTAQUES

Realização de campanha de captação de recursos via 
doação com dedutibilidade do imposto de renda para 
os profissionais da International Paper finalizada no 
dia 31/12. Como parte da campanha foi produzido 
um vídeo sobre o projeto e posteriormente divulgado 
internamente.

BENEFICIADOS 
INDIRETOS

FAMÍLIA

919

Indicadores
BENEFICIADOS DIRETOS

SORO POSITIVO: 

238
IRMÃOS (DAS CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES SORO POSITIVO)

50
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EDUCAÇÃO
SOCIOAMBIENTAL

O Projeto EducAção Socioambiental, composto de concurso de redação, 
concurso literário e a atividade de plantio, é realizado há 39 anos na unidade 
de Mogi Guaçu. Além de colaborar com a formação de crianças e adolescentes 
socialmente responsáveis, realiza a conservação e a 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 
da conservação ambiental, em que as escolas participantes levam seus alunos 
para plantar mudas nativas em áreas degradadas.

Esta ação de plantio, que é itinerante, percorreu os três municípios participantes 
e, em 2014, o reflorestamento ocorreu em diferentes áreas da cidade de Mogi 
Guaçu, além de contar com a participação de voluntários da IP.  

Colaborar para a formação de pessoas social e 
ambientalmente responsáveis, além de incentivar 
o prazer pela leitura e pela produção de textos por 
meio de um concurso de redação, literário e plantio 
de mudas nativas.

OBJETIVO

5 meses (junho a outubro)
PERÍODO DE REALIZAÇÃO

Estudantes de 5o e 9o anos do Ensino Fundamental 
e do 3o ano do Ensino Médio, educadores, 
coordenadores e diretores das escolas públicas e 
particulares.

PÚBLICO

Secretaria de Educação das prefeituras de Mogi 
Guaçu, Mogi Mirim e Estiva Gerbi.

PARCEIROS

QUANTIDADE DE 
MUDAS PLANTADAS

NÚMERO DE PARTICIPANTES 
NO CONCURSO DE REDAÇÃO

NÚMERO DE VOLUNTÁRIOS 
IP NO PLANTIO

2012 2013 2014

1600

4300
3000

2012 2013 2014

410

284

470

Estudantes, profissionais da IP e o prefeito de 
Mogi Guaçu, Walter Caveanha, realizando plantio.

UNIDADE MOGI GUAÇU

2012 2013 2014

87

59

97

DESTAQUES
Aumento de 44% no número de participantes 
do concurso de redação.
Aumento de 41% no número de participantes 
do concurso literário.
Aumento de 11% no número de profissionais 
voluntários.
Presença de 11 autoridades e 42 
representantes de diferentes órgãos públicos
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FORMARE
Lançado em 2010 na IP, o Projeto Escola Formare, 
desenvolvido pela Fundação Iochpe (franquia social), 
oferece curso de educação profissional para jovens de 
famílias de baixa renda, com certificado reconhecido pelo 
Ministério da Educação (MEC) e emitido pela Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). As aulas do 
programa são ministradas em um período de 10 meses 
e os profissionais da IP são educadores voluntários (EVs).

FORMARE LUIZ ANTÔNIO
Com o início do projeto na unidade em agosto de 2011, 
o Formare Luiz Antônio formou a sua quarta turma de 
Assistentes de Produção da Indústria de Processos em 
2014, com a ajuda de mais de 100 profissionais voluntários 
que atuaram como Educadores Voluntários, Supervisores 
de Prática Profissional e Tutores do programa “Mire-se no 
Exemplo”.

No mesmo ano, os alunos voluntariamente se 
organizaram, planejaram e executaram uma campanha 
para arrecadação de agasalhos na unidade. No total foram 
arrecadados mais de 200 itens entre roupas, cobertores e 
fraldas, sendo doados  à duas instituições de assistência 
social do município de Santa Rosa de Viterbo (Asilo São 
Vicente de Paula e Casa Abrigo).

FORMARE MOGI GUAÇU
No ano de 2014 o Formare Mogi Guaçu formou a sua 
quinta turma de Assistentes de Produção da Indústria de 
Processos, sendo a unidade que engloba o maior número 
de profissionais voluntários, só esse ano o projeto contou 
com a participação de quase 200 voluntários entre eles 
Educadores Voluntários, Supervisores de Prática Profissional 
e Tutores.  Ainda em 2014, os alunos e educadores 
voluntários se organizaram, planejaram e executaram 
uma campanha para arrecadação de produtos de higiene, 
que posteriormente foram doados ao CAC de Mogi Guaçu 
(Centro de Atendimento à Criança).

Primeira turma de Três Lagoas

Quarta turma de Luiz Antônio

FORMARE
UNIDADE LUIZ ANTÔNIO, 
MOGI GUAÇU E TRÊS LAGOAS

DESTAQUES

TRÊS LAGOAS: Em agosto de 2014, aconteceu a implantação 
do projeto na fábrica de papel em Três Lagoas-MS, se tornando 
a primeira turma Formare do estado de Mato Grosso do Sul e da 
região. Desta maneira, a IP Brasil alcançou 100% de implantação 
do Formare nas fábricas de papel (Mogi Guaçu, Luiz Antônio e 
Três Lagoas). A turma conta com 10 alunos, sendo 5 meninas e 5 
meninos todos residentes de Três Lagoas. 
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QUANTIDADE DE EDUCADORES 
VOLUNTÁRIOS / EVS

2012

85

MOGI
LAN

72

100 100

81

51

2013 2014

Preparar jovens para o mercado de trabalho e apoiá-los na 
obtenção do primeiro emprego.

10 meses (março a dezembro)

Estudante do 3o ano do ensino médio da rede 
pública de ensino
Ter entre 16 e 18 anos
Não estar cursando ou ter formação técnica
Não ser filho, irmão ou dependente de 
profissional da IP
Renda familiar: até meio salário por pessoa

Escolas públicas do Ensino Médio; Sodexo
Unimed Seguros; Uniodonto; Generali Seguros; 
Albany International Corp.

OBJETIVO

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

PÚBLICO

PARCEIROS

Formatura da quinta turma de Mogi Guaçu

ALUNOS CONCLUINTES NO
FORMARE (TODOS OS ANOS)

Outros
(estudantes ou ainda não inseridos 
no mercado de trabalho)

Contratados pela IP

Contratados

Contratação Externa

80%

40%

100%

60%

20%

39%

39%

22%
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DESTAQUES

O projeto Emcena teve o intuito de apresentar as ações do IIP para 
os profissionais e comunidade local, executado em 4 meses. As 5 
cidades foram atendidas, totalizando um público de mais de 9 mil 
pessoas entre funcionários e comunidade

ITINERANTE
EMCENA

O EmCena Brasil é uma caravana itinerante com um Teatro Móvel que 
utiliza um contêiner adaptado para palco, com toda a infraestrutura de 
iluminação, som, camarins, tela de cinema e 400 banquetas para a plateia 
cobertas por uma tenda de 250m2. São realizados espetáculos teatrais 
para adultos e crianças, apresentações de circo, sessões de cinema, 
contação de histórias, oficinas, exposições e shows musicais, além de 
uma biblioteca com mais de 500 títulos em livros infantis e gibis. O IIP 
levou  para os municípios de Paulínia (SP), Suzano (SP), Franco da Rocha 
(SP), Itapeva (SP) e Rio Verde (GO).

Fomentar o culto à brasilidade e às diversas 
linguagens artísticas;
Criar um circuito de apresentações artísticas e 
culturais com caráter de integração, priorizando 
localidades onde há ausência de equipamentos 
culturais e dificuldades de acesso;
Democratizar e popularizar sobretudo a linguagem 
teatral e o incentivo à leitura.

4 meses (setembro a dezembro )

Contempla vários públicos, tendo programação 
específica para crianças até 12 anos e para adultos 
e adolescentes de forma irrestrita e gratuita.

Double - Cultura social;
Abaré Teatro;
Associação Cultural Abaré em Cena;
Prefeituras Municipais.

OBJETIVO

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

PÚBLICO

PARCEIROS

1.479

2.576

2.041

887

2.667

Paulínia Franco da 
Rocha

Suzano Itapeva Rio Verde

Atividade oferecida às crianças

Equipe de atores do projeto

TOTAL DE PÚBLICO NAS 
APRESENTAÇÕES

Indicadores
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GUARDIÕES
DAS ÁGUAS

O Projeto Guardiões das Águas, realizado desde 2008 
na região de Luiz Antônio, tem como missão informar e 
conscientizar os participantes quanto ao uso racional da 
água, além de incentivar ações de conservação.

Devido ao calendário escolar atípico de 2014, houve a 
necessidade de postergar o projeto para o 2º semestre. 
Independente desse fator, a campanha teve o seu tempo 
de duração normal, que foram de 4 meses (agosto a 
novembro).

Conscientizar os participantes quanto ao uso racional da 
água, além de incentivar ações de economia de recursos 
hídricos.

OBJETIVO

4 meses (agosto a novembro)
PERÍODO DE REALIZAÇÃO

Professores e alunos do Ensino Infantil e Fundamental da 
rede municipal de ensino dos municípios de Luiz Antônio, 
Guatapará, Santa Rosa de Viterbo e Altinópolis.

PÚBLICO

Secretaria de Educação de Luiz Antônio;
Secretariade Educação de Guatapará;
Secretaria de Educação de Santa
Rosa de Viterbo;
Secretariade Educação de Altinópolis.

PARCEIROS

Passeata sobre a consumo consciente da água

UNIDADE LUIZ ANTÔNIO

DESTAQUES

Em 6 de janeiro de 2015 foi realizada a premiação do projeto 
no CEA (Centro de Educação Ambiental), localizado na unidade 
de Luiz Antônio. No dia, os vencedores e convidados puderam 
conhecer um pouco dos projetos vencedores e visitar o processo 
de fabricação de papel.

NÚMERO DE PARTICIPANTES

2013

1.768

2012

2.423

2014

610

*A queda de economia de água e dos participantes aconteceu 
devido a crise hídrica e o calendário atípico de 2014

ECONOMIA DE ÁGUA

2013

1.768

2012

1.444.000
1.724.120

2014

550.000

ECONOMIA DE 
ÁGUA DESDE O 
INÍCIO DO PROJETO
MAIS DE
4,3 MILHÕES 
DE LITROS

Indicadores

Secretaria de Educação de Luiz Antônio;
Secretariade Educação de Guatapará;
Secretaria de Educação de Santa
Rosa de Viterbo;
Secretariade Educação de Altinópolis.

de fabricação de papel.
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WATCHATCHÁ
CIRCO CIENTÍFICO

Watchatchá - Circo Científico é um show que traz uma 
série de experiências como “Água pelo Mundo”, em que os 
cientistas malucos mostram que apesar de nosso planeta 
ser composto por cerca de 70% de água, apenas uma 
pequena parte é potável. Todos os conceitos científicos são 
passados de maneira divertida e interativa.

Divulgar a ciência de forma lúdica 
e descontraída

OBJETIVO

1 mês (novembro)

Crianças e adolescentes
PERÍODO DE REALIZAÇÃO

PÚBLICO
3S Projetos; Mad Science; 
Secretarias de Educação de Luiz 
Antônio, Guatapará, São Simão 
e Altinópolis

PARCEIROS

Atividades realizadas nas apresentações

UNIDADE LUIZ ANTÔNIO

DESTAQUES

Esse projeto foi uma ação desenvolvida dentro do projeto Guardiões 
das Águas de 2014, sendo oferecido para os participantes envolvidos 
nos projetos e comunidades próximas a Unidade Luiz Antônio

Atividades realizadas nas apresentações
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GUARDIÕES 
EM AÇÃO

O IIP criou o projeto Guardiões em Ação em 2013 para atender uma 
demanda de ações do escritório localizado na cidade de São Paulo. 

Por meio de campanhas internas, o projeto incentiva a todos se tornarem 
agentes multiplicadores de ações voluntárias. Em 2014 foi realizada a 
ação: Dezembro - Missão Natal.

Cada profissional apadrinhou uma criança que, na semana do Natal, teve 
a oportunidade de conhecer o ambiente de trabalho dos “padrinhos” 
e ganhar um presente. 

Incentivar e disseminar ações voluntárias nos escritórios 
corporativos em São Paulo.

OBJETIVO

Datas Comemorativas (No ano de 2014 a ação aconteceu 
próxima ao natal)

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

Crianças e adolescentes de 4 a 18 anosProfissionais do Escritório 
de São Paulo e crianças e adolescentes de entidades beneficentes 
locais.

PÚBLICO

Cidade do Livro;
Emcena Brasil.

PARCEIROS

Profissionais da IP participando da ação

VOLUNTÁRIOS CRIANÇAS
BENEFICIADAS

UNIDADE SÃO PAULO

DESTAQUES

Em 2014, participaram da ação as seguintes entidades:

Helen Drexel
Gotas de Flor com Amor
Lar Aclimação

Lar Tia Edna
Minha Casa

Indicadores

2013 2014

118

92

2013 2014

175

92

e ganhar um presente. 
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL (PEA)

O Programa de Educação Ambiental (PEA) é realizado desde 
1993 nos municípios da região de Luiz Antônio e Mogi Guaçu, 
tendo mais de 80 mil crianças e jovens nas regiões em que a 
empresa atua. 

Inicialmente criado com foco nos alunos e professores 
do Ensino Fundamental, nos últimos anos o Programa de 
Educação Ambiental aumentou exponencialmente seu público 
alvo, recebendo também alunos do ensino infantil e médio, 
bem como alunos de educação especial, idosos, graduandos e 
pós-graduandos da área de meio ambiente entre outros.

Crianças participantes do Programa

UNIDADE LUIZ ANTÔNIO E MOGI GUAÇU

DESTAQUES

O Programa de Educação Ambiental esteve presente na Feira de 
Ciências da escola Anglo, dos municípios de Mogi Guaçu e Itapira 
(SP). A equipe de educadores ambientais realizou apresentações 
didáticas e visuais, explorando o processo de produção do papel, 
sensibilizando os alunos e visitantes como multiplicadores de 
conceitos e melhores práticas de conservação ambiental e 
desenvolvimento sustentável.
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PROJETOS PROJETOS

Alunos do ensino infantil, fundamental e médio, 
educação especial, idosos e estudantes de áreas 
de meio ambiente.

Escolas municipais públicas e privadas;
Governo do Estado de SP;
Secretarias municipais e diretorias de ensino.

Estimular a consciência ambiental e social no 
público das comunidades próximas às unidades 
participantes.

OBJETIVO

11 meses (fevereiro a dezembro)
PERÍODO DE REALIZAÇÃO

PÚBLICO

PARCEIROS

2012 2013

5736

2014

7856

TOTAL DE PARTICIPANTES

Crianças participando de atividade

Alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) 
de Mogi Guaçu que participaram do Programa de Educação Sociambiental.

Alunos do Projovem que participaram do Programa Crianças participando de atividadeAlunos do Projovem que participaram do Programa

Indicadores

8145
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PROJETOS

Capacitar adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social em atividades viveiristas, 
para inseri-los no mercado de trabalho.

11 meses (fevereiro a dezembro)

Jovens com idade de 14 a 17 anos; Matricu-
lados no Ensino Fundamental ou Médio; Em 
situação de vulnerabilidade social.

Secretaria de Educação de Guatapará; 
Secretaria de Meio Ambiente de Guatapará; 
Prefeitura Municipal de Guatapará.

OBJETIVO

PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO

PÚBLICO

PARCEIROS

GUARDIÕES
DO VERDE

Iniciado em 2008, o projeto Guardiões do Verde é uma iniciativa do 
Instituto International Paper, que por meio de uma parceria entre a 
Prefeitura Municipal de Guatapará e o Projeto Semeando o Futuro 
oferece a jovens em situação de vulnerabilidade social, a formação 
para a atividade de viveirista.

Jovens participantes do projeto

Orientação para atividade viveirista

DESTAQUES

Em 2014 foi oferecido aos alunos um curso de 
capacitação profissional  de 40 horas/aula com o tema 
“Desenvolvimento Profissional para Jovens” realizado 
pelo SENAC Ribeirão Preto.

O curso capacitou 100% dos alunos.

UNIDADE LUIZ ANTÔNIO

*Mudas não vendidas em 2013 
são somadas aos valores de 2014

NÚMEROS DE MUDAS
DO VIVEIRO EM 2014

Vendidas

Doadas

Disponíveis para venda

9.873

7.223

2.750

Indicadores
NÚMERO DE MUDAS
PRODUZIDAS

2012 2013

15.000

25.000

16.041

2014
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PROJETOS PROJETOS

NATUREZA
E CORPO

Pretende difundir usos e costumes populares 
que resgatam  fatores da identidade cultural 
da região, bem como conscientizar, engajar e 
educar os jovens alunos com questões sociais 
e de sustentabilidade.

9 meses (março a novembro)

Alunos da rede municipal do 6ª ao 9º ano; 
Professores e comunidade ao entorno das 
escolas municipais da cidade de Três Lagoas

Prefeitura Municipal de Três Lagoas; 
Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura de Três Lagoas.

O seu objetivo é conscientizar, engajar e educar jovens alunos (6ª ao 9º 
ano, de 12 a 16 anos) para que eles sejam multiplicadores de conceitos 
e melhores práticas de conservação ambiental, além de desenvolvimento 
sustentável da própria comunidade local.

A implantação dos canteiros de ervas no formato de corpo humano foi 
proposta para que as crianças e seus familiares usufruam dos benefícios 
da horta para uma alimentação mais saudável e preventiva. As atividades 
de conscientização ambiental contribuem para o protagonismo social dos 
jovens para as questões de sustentabilidade.

OBJETIVO

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

PÚBLICO

PARCEIROS

Copos com sementes de ervas que 
foram doadas aos participantes

Participantes do programa

UNIDADE TRÊS LAGOAS

DESTAQUES

O evento de encerramento realizado em Novembro de 2014, 
teve uma característica de Workshop, com atividades lúdicas e 
expositivas, recebendo mais de 600 participantes, entre alunos, 
pais, professores e cidadãos locais.

2013

370

2014

623

ALUNOS BENEFICIADOS
Indicadores

Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura de Três Lagoas.



20 relatório 2014  Instituto international paper

PROJETOS




