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

O IIP tem como objetivo mobilizar, 
engajar e comprometer a comunida-
de, seus parceiros e colaboradores 
a participarem de programas ino-
vadores de responsabilidade social, 
visando contribuir para o fortaleci-
mento da consciência socioambien-
tal de nossas crianças e jovens e para 
o desenvolvimento sustentável da 
comunidade onde atua.

Criado no final de 2007, com a ajuda 
de aproximadamente 200 profissio-

nais IP, de todas as unidades, que 
participaram voluntariamente de 
workshops para discutir o direciona-
mento da empresa em relação à sua 
atuação na área de responsabilidade 
social corporativa, foram definidos os 
princípios organizacionais que deter-
minam seu foco na educação socio-
ambiental de crianças e jovens.

Os projetos do IIP impactaram, 
diretamente, mais de 28 mil pessoas 
em 2013.

Governança IIP
Em um instituto voltado para a res-
ponsabilidade social empresarial 
como o IIP, é de fundamental impor-
tância para o sucesso da boa gover-
nança que a gestão seja realizada por 
no mínimo três instâncias: a Diretoria 
Executiva, o Conselho Fiscal e a 
Gestão Executiva.

Presidente do IIP
Leandra Ferreira Leite

Diretoria do IIP
Leandra Ferreira Leite, Márcio 
Bertoldo e Nilson Cardoso.

Conselho Fiscal
Denis Teixeira e Raul Guaragna

O INSTITUTO IP
Guardiões em Ação: Missão Dia das Crianças. Voluntários do escritório de São Paulo

28 MIL
pessoas impactadas em 2013

Visão: ser reconhecido pelos seus públicos de 
interesse como referência em Responsabilidade 
Social Corporativa, pela sua atuação na promo-
ção da competitividade sustentável.

Missão: Fomentar o desenvolvimento educacional e 
socioambiental com foco em crianças e adolescentes, 
visando o crescimento sustentável e à transformação 
de vidas, alinhado aos valores e estratégias da IP.
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Procuradores
André Pal, Leandro Leme e Lizzi 
Colla.

Gestão executiva
Gláucia Faria, Larissa Esteves, 
Sabrina Tenello, Tatiane Palazzio 
e Tomás Fernandes.

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

Sobre a International Paper
A International Paper é líder global 
na produção de papéis não reves-
tidos e embalagens, com opera-
ções na América do Norte, Europa, 
América Latina, Rússia, Ásia e Nor-
te da África. Seus negócios também 
incluem a Xpedx, sua empresa de 
distribuição na América do Norte. 
Sediada em Memphis, nos Estados 
Unidos, a companhia emprega 
aproximadamente 70 mil pessoas, 
e está estrategicamente localizada 
em mais de 24 países, atendendo 
clientes em todo o mundo. O fatu-
ramento da International Paper em 
2013 foi de US$29 bilhões.

No Brasil, 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 Esta-
do 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 Cham-
bril, são produzidos a partir de 
cultivos de eucalipto certificados.

A companhia também atua no 
mercado de embalagens no país 
por meio de uma joint-venture com 
o Grupo Jari, da qual surgiu a Orsa 
International Paper Embalagens. 
A nova empresa possui aproxima-
damente três mil profissionais e é 
formada por três fábricas de papel 
para embalagens e quatro unida-
des produtoras de papelão ondula-
do para caixas e chapas.

IIP em números
Em 2013, houve um aumento de 13% no valor total de investimento do IIP. Isso 
possibilitou a criação de um projeto de voluntariado para o escritório de São 
Paulo (Guardiões em Ação), o lançamento do último episódio do Guardiões 
da Biosfera, bioma Amazônia e a realização de mais uma edição do Cidade do 
Livro Itinerante.

R$ 896.260,00 R$ 887.583,00 
R$1.005.771,22

Histórico de investimento

31 31
40

2011 2012 2013

31 31
40

2011 2012 2013

31 31
40

2011 2012 2013

Ao longo de 2013, o IIP desenvolveu 30 projetos, que percorreram 40 cidades 
em 4 Estados do país.

Cidades envolvidas

31 31
40

2011 2012 2013

27256

25025

28596

2011 2012 2013

Beneficiários diretos

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

R$ 1.012.190,12
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Projetos do IIP

Solidária

Apicultura

Mogi Guaçu, 
Estiva Gerbi e Mogi Mirim

CORPORATIVO

EXTERNO

Luiz Antônio
Mogi Guaçu

de Educação Ambiental

Program
a

28 mil pessoas

30 ações

1 objetivo

Sta. Rosa de Viterbo
São Simão 
Luiz Antônio
Guatapará

Guatapará

10 projetos

Experimente com mel IP
Experimente com mel ORSA IP
Região I •  Região II •  Região II

Cidade do Livro Itinerante RIBEIRÃO PRETO

Missão Dia das Crianças • Missão Natal IP
Missão Natal ORSA IP • Missão Natal Corporativa

Três Lagoas

Luiz Antônio
Mogi Guaçu
Itinerante Altinópolis
Itinerante APAE
Filhos de profissionais Mogi Guaçu
Filhos de profissionais Luiz Antônio

Luiz Antônio
Mogi Guaçu

40 cidades

transformar a vida das pessoas
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496
voluntários em 2013

7
5

9

2011 2012 2013

Ações que envolvem voluntariado

330
265

496

2011 2012 2013

Número de voluntários / ano

Voluntários da IP na Missão Dia das Crianças do Projeto Guardiões em Ação

Voluntariado Corporativo
Todas as unidades da IP

O IIP muda a vida das pessoas e, por isso, acredita 
no potencial transformador dos profissionais da IP. 
Desta forma, estimula e incentiva-os à realização 
de trabalho voluntário.

O IIP se compromete com a qualificação e o desen-
volvimento da vocação social de seus voluntários, 
para que estes possam se apropriar dessas oportu-
nidades e fortalecer o compromisso com a constru-
ção de um país mais justo e solidário.

Voluntária da IP na Missão Dia das Crianças 
do Projeto Guardiões em Ação
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PROJETO GUARDIÕES EM AÇÃO
TODAS AS UNIDADES DA IP

Informações gerais
O IIP criou o projeto Guardiões em Ação em 2013 para 
atender uma carência de ações que existia no escritório 
localizado na cidade de São Paulo. 

Por meio de campanhas internas, o projeto incentiva 
que todos se tornem agentes multiplicadores de 
ações voluntárias.

Ao longo do ano, duas missões foram realizadas:
Outubro - Missão Dia das Crianças
Cada profissional levou em torno de três crianças (da 
Creche Sinhazinha Meirelles) para conhecer o projeto 
Cidade do Livro.

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

Em um segundo momento, com o sucesso das ações, 
uma delas se estendeu para as demais unidades da 
empresa, com uma missão específica: Missão Natal 
Corporativa, em que todos os profissionais, de qual-
quer unidade, puderam doar um brinquedo. Em se-
guida, o IIP entregou as doações em instituições so-
ciais dos municípios.

Objetivo
Incentivar e disseminar ações voluntárias nos escritó-
rios corporativos em São Paulo e em nossas fábricas 
em Mogi Guaçu, Luiz Antônio Três Lagoas.

Período de realização
Ocorreram três ações em 2013, em datas comemorati-
vas: uma no dia das crianças e duas no Natal.

Público
Crianças e adolescentes de 4 anos a 18 anos.

Parceiro
Cidade do Livro.

25

93
115

Missão Dia das 
Crianças IP e IPEX

Missão Natal IP / 
IPEX / ORSA IP

Missão Natal 
Corporativa

Voluntários

82 93
115

Missão Dia das 
Crianças IP e IPEX

Missão Natal IP / 
IPEX / ORSA IP

Missão Natal 
Corporativa

Beneficiados diretos

Destaques
Durante a Missão Dia das Crianças, foi possível 
incentivar não apenas o voluntariado entre os profis-
sionais, mas também proporcionar para as crianças 
e profissionais, o gosto pela leitura, podendo ambos 
visitar o projeto Cidade do Livro.

Na Missão Natal, além de ganharem presentes, 
as crianças puderam conhecer a dinâmica de um 
escritório corporativo, fazendo uma “bagunça” 
entre os profissionais.

Crianças e Voluntários do escritório de SP da IP na Missão Natal
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FORMARE | UNIDADES DE MOGI GUAÇU E LUIZ ANTÔNIO

Informações gerais
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 de Assistente 
de Produção da Indústria de Processo reconhecido pelo 
Ministério da Educação (MEC) e emitido pela Universi-
dade Federal de Ensino Tecnológico do Paraná.

As aulas do programa são ministradas por profissionais 
da IP conhecidos como educadores voluntários (EVs), 
durante o período de 10 meses. Além dos educadores 
voluntários, a Escola Formare da IP conta com a par-
ticipação de 40 executivos voluntários no “Mire-se no 
Exemplo”, um programa de tutoria aos alunos. 

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

Público
 » Ser estudante do 3º ano do Ensino Médio da Rede 
Pública de Ensino;

 » Ter 17 anos completos na data de inscrição;
 » Não estar cursando ou ter formação em nível técnico;
 » Não ser filho, irmão ou dependente de profissional 
da International Paper;

 » Possuir renda familiar mensal de até meio salário 
mínimo por pessoa.

Maquete feita pelos alunos para a exposição de Meio Ambiente. 
SAIBA MAIS no DESTAQUE da página 7

73 85
100

115
81 51

2011 2012 2013

LAN

MG

Número de EVs

39

21 6

26

15

10

2011 2012 2013

LAN

MG

Visitas

Período de realização
Total de 10 meses:

 » MG: março a dezembro;
 » LAN: maio/2013 a fevereiro/2014.

Parceiros
 » Escolas Públicas de Ensino Médio dos municípios de 
Luiz Antônio, Guatapará e São Simão;

 » Sodexo;
 » Unimed Seguros;
 » Uniodonto;
 » Generali Seguros.
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Destaques
No mês de dezembro, os 
alunos de Mogi Guaçu 
realizaram uma exposição de 
Meio Ambiente, no espaço de 
convivência da empresa, onde 
todos os profissionais pude-
ram aprender um pouco mais 
sobre sustentabilidade.

Para comemorar o Dia 
Internacional do Voluntário 
(5/12), o IIP convidou todos 
os educadores voluntários 
de MG e de LAN para visita-
rem o Museu da TAM – uma 
viagem para o conhecimento.

Em 30/10/2013, os alunos da 
unidade de Luiz Antônio 
realizaram uma visita 
ao Centro Universitário 
(UNISEB) e também ao 
SENAC, ambos em Ribeirão 
Preto, com o intuito de 
conhecer e entender melhor 
sobre os cursos técnicos e 
de graduação.

53

20

80

49
132

91

2011 2012 2013

LAN

MG

Faltas de Alunos

Dia Internacional do Voluntário:  EV’s visitam Museu da TAM. SAIBA MAIS no DESTAQUE ao lado.

45 15
34

16

96
89

2011 2012 2013

LAN

MG

Faltas de EVs

Alunos de Luiz Antônio conhecem 
cursos técnicos e de graduação

Alunos Formare das unidades de 
Mogi Guaçu e Luiz Antônio
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EDUCAÇÃO 
SOCIOAMBIENTAL | UNIDADE DE MOGI GUAÇU 

(CIDADES DE MOGI GUAÇU, MOGI MIRIM E ESTIVA GERBI)

Informações gerais
O Projeto EducAção Socioambiental, composto de con-
curso de redação, concurso literário e a atividade de 
plantio, é realizado há 38 anos na unidade de Mogi 
Guaçu. Além de colaborar com a formação de crianças 
e adolescentes socialmente responsáveis, realiza a con-
servação 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.

Voluntários de Mogi Guaçu participam do plantio de mudas em Estiva Gerbi

417
470

284

2011 2012 2013

46

19

34

2011 2012 2013

Esta ação de plantio, que é itinerante, percorreu os três 
municípios participantes e, em 2013, o reflorestamento 
ocorreu em diferentes áreas da cidade de Estiva Gerbi. 

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

Período de realização
Total de 5 meses: junho a outubro.

Concurso de Redação (alunos) Concurso Literário (professores)
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3340
3000

4300

2011 2012 2013

Mudas Plantadas

58 59

87

2011 2012 2013

Voluntário IP Plantio

Público
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 de Mogi 
Guaçu, Mogi Mirim e Estiva Gerbi.

Parceiros
 » Secretaria de Educação e Prefeitura de Mogi Guaçu; 
 » Secretaria de Educação e Prefeitura de Mogi Mirim; 
 » Secretaria de Educação e Prefeitura de Estiva Gerbi.

Destaque
Em 2013, o evento de premiação dos concur-
sos contou com uma atração especial, preparada 
especificamente para o fechamento dos projetos: 
apresentação dos alunos do projeto escola For-
mare da IP de Mogi Guaçu. No primeiro momen-
to, os alunos cantaram a música Imagine, do John 
Lennon, com o intuito de demonstrar a importância 
da união entre as pessoas. Em seguida, dançaram a 
música Tell me more.

Esta apresentação ocorreu com o apoio de 
educadores voluntários da unidade, que dedi-
caram não apenas seu tempo, mas também seus 
talentos aos alunos que, em um pouco mais de 
um mês, conseguiram ensaiar e realizar um ver-
dadeiro espetáculo.

É importante ressaltar que tal apresentação permi-
tiu aos alunos vivenciar o significado das palavras 
comprometimento, responsabilidade e trabalho em 
equipe, além de aprender a conviver e respeitar as 
diferenças, tornando-se grandes amigos.

Alunos do Formare da IP de Mogi Guaçu se apresentam na 
premiação do Projeto EducAção Socioambiental 2013. 

LEIA MAIS no DESTAQUE abaixo.

Alunos vencedores do Concurso de Redação
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GUARDIÕES DO VERDE 
UNIDADE DE LUIZ ANTÔNIO (CIDADE DE GUATAPARÁ) 

Informações gerais
O Projeto Guardiões do Verde, ativo há 6 anos, visa 
dar oportunidade para adolescentes em vulnerabi-
lidade social, para a sua inserção no mercado de 
trabalho ou geração de sua própria renda, por meio 
da capacitação para atividade de viveirista.

O Projeto concentra-se em atividades práticas no 
viveiro municipal e também em aulas teóricas de 
capacitação profissional.

Em 2013, os alunos receberam curso de Produção 
de Mudas Nativas (SENAC-RP). Uma novidade foi 
o curso de Gestão de Projetos Sociais (SENAC-RP) 
para os gestores que atuam diretamente no projeto.

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

Período de realização
Total de 11 meses: de fevereiro a dezembro de 2013.

Público
 » Jovens com idade de 14 a 16 anos;
 » Matriculados no Ensino Fundamental ou Médio;
 » Em situação de vulnerabilidade social.

77

36 36

2011 2012 2013

Jovens capacitados

69639

15000

25000

2011 2012 2013

Mudas produzidas

Participantes do curso “Gestão de Projetos Sociais”. SAIBA MAIS no DESTAQUE da página 11.
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Parceiros
 » Secretaria de Educação de Guatapará; 
 » Secretaria de Meio Ambiente de Guatapará; 
 » Prefeitura Municipal de Guatapará. 

Principais resultados
Oferecimento do curso de “Produção de Mudas 
Nativas”.

2

1 1

2011 2012 2013

Municípios envolvidos

Destaques
Em 2013, o IIP ofereceu o curso de “Gestão de 
Projetos Sociais” para todos os responsáveis 
pelo projeto, com o objetivo de capacitar o 
participante a atuar em organizações sociais, 
mantendo a atitude empreendedora e visando 
à sustentabilidade do projeto.

10.000,00

21.000,00

2012 2013

10.000,00

21.000,00

2012 2013

10.000,00

21.000,00

2012 2013

Vendas (R$)

Alunos do Projeto Guardiões do Verde recebem Certificado de Viveirista

Uma grande conquista em 2013 foi a inscrição do Viveiro 
de Guatapará no Registro Nacional de Sementes e Mudas 
(Renasem). O IIP apoiou e assessorou todo o processo, de 
forma a garantir a qualidade e a rastreabilidade das mudas. 
Esta ação foi de extrema importância, refletindo diretamente 
no aumento das vendas.

Inscrição do Viveiro de Guatapará no Registro Nacional de Sementes e Mudas (Renasem).
LEIA MAIS no DESTAQUE acima.
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45

107
71

2011 2012 2013

964

2316

1697

2011 2012 2013

GUARDIÕES DAS ÁGUAS

Guardiões das Águas Externo
Unidade de Luiz Antônio (cidades de Santa Rosa de Viterbo, São Simão, Guatapará e Luiz Antônio)

Informações gerais
O Projeto Guardiões das Águas, realiza-
do há 5 anos, tem como missão informar 
e conscientizar os participantes quanto ao 
uso racional da água, além de incentivar 
ações de conservação ambiental.

Por meio de campanha, o projeto incentiva 
os professores a trabalharem o tema com 
os alunos, tornando-os agentes multipli-
cadores para a conservação dos recursos 
hídricos na comunidade.

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

Período de realização
Total de 4 meses (março a junho).

Público
Professores e alunos do Ensino Infan-
til e Fundamental da rede municipal de 
ensino dos municípios de Luiz Antônio, 

Professores participantes

Alunos participantes

Exposição sobre o tema Água, realizada em Santa Rosa de Viterbo
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491

1526
1777

2011 2012 2013

Ações desenvolvidas Guatapará, Santa Rosa de Viterbo e 
Altinópolis. 

Parceiros
 » Secretaria de Educação de Luiz 
Antônio;

 » Secretaria de Educação de Guatapará;
 » Secretaria de Educação de Santa 
Rosa de Viterbo;

 » Secretaria de Educação de Altinópolis.

Principais resultados
Mesmo com a redução no número 
de participantes (36%), houve um 
aumento de 19% no volume total de 
água economizada e 16% em ações 
desenvolvidas pelos professores. 
Isso se deve ao forte engajamento 
realizado durante o projeto, junto 
aos participantes.

625000

1.444.000
1.724.120

2011 2012 2013

Economia de água (l)

Destaque
Um grande destaque do 
projeto em 2013 foi a Moção de 
parabéns e congratulações aos 
idealizadores e organizadores 
do Projeto Guardiões das 
Águas recebida pela Câmara 
Municipal de Santa Rosa de 
Viterbo em 24/06/2013.

Moção recebida pelo Projeto Guardiões das Águas, parabenizando os idealizadores e organizadores. SAIBA MAIS no DESTAQUE acima.
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Guardiões das Águas Corporativo
Unidades de Mogi Guaçu, Luiz Antônio, Três Lagoas e escritório de São Paulo

Informações gerais
O Projeto Guardiões das Águas Corporativo tem como 
missão informar e conscientizar colaborados IP quanto 
ao uso racional da água, além de incentivar ações de 
conservação ambiental.

Em 2012, o projeto sofreu um desdobramento e passou 
a ser desenvolvido também em todas as unidades de 
negócios da International Paper do Brasil.

Em sua 2ª Edição, o projeto buscou conscientizar e in-
centivar profissionais e provedores de serviços sobre o 
uso consciente e sem desperdício dos recursos hídricos, 
a fim de que reproduzam essa nova consciência em 
suas residências.

43

49

2012 2013

Participantes ativos no projeto

Objetivo
Conscientizar os participantes quanto ao uso racio-
nal da água, além de incentivar ações de economia de 
recursos hídricos. 

Período de realização
Total de 4 meses: de maio a agosto.

Público
 » Profissionais IP Brasil;
 » Provedores de Serviços nas unidades fabris, florestais 
e escritório administrativo;

 » Estagiários;
 » Alunos do Formare.

Premiação dos vencedores do Guardiões das Águas da unidade de Luiz Antônio. SAIBA MAIS no DESTAQUE acima.

Economia de água (l)

648.000

549.480

2012 2013

Destaque
Entrega da premiação feita com a participação do presidente da International Paper, Glenn Landau, além do 
reconhecimento direto da Diretoria Industrial e dos gerentes gerais das fábricas da IP.
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Informações gerais
O Programa de Educação Ambiental 
(PEA) é realizado há 20 anos em 
parceria com as Secretarias de 
Educação e as Diretorias de Ensino 
dos municípios da região de Luiz 
Antônio e Mogi Guaçu. O programa 
já atendeu aproximadamente 77 mil 
crianças e jovens nas regiões em que 
a empresa atua.

Em 2013, o programa foi realizado 
essencialmente com alunos do 4º e 5º 
ano do Ensino Fundamental I e do 6º 
ao 9º ano do Ensino Fundamental II 
de escolas públicas e particulares de 
22 municípios, tendo atendido tam-
bém alguns programas para públicos 
diversos como portadores de neces-
sidades especiais, idosos e alunos do 
Ensino Infantil.

Objetivo
Estreitar a relação da companhia com 
as comunidades onde atua e contri-
buir com a formação de cidadãos en-
gajados na defesa do meio ambiente.

Período de realização
Total de 10 meses: de março a 
dezembro de 2013.

Público
Estudantes de 9 a 12 anos do 4º e 
5º ano do Ensino Fundamental I e 
de 12 a 16 anos do 6º ao 9º ano do 
Ensino Fundamental II, estudantes 
das APAEs, educadores, coordena-
dores, diretores de escola e filhos de 
profissionais e parceiros.

Parceiros
 » Secretaria de Educação; 
 » Escolas da rede pública e particular 
de ensino dos municípios da região 
de Luiz Antônio e Mogi Guaçu.

PROGRAMA DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PEA)  
UNIDADES DE MOGI GUAÇU E LUIZ ANTÔNIO

Programa de Educação Ambiental: alunos fazendo a trilha em Luiz Antônio
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Destaque
Desenvolvido para atender grupos que, por alguma 
razão, não podem se deslocar até a empresa, o PEA 
ITINERANTE leva a educação ambiental para além das 
unidades fabris da empresa. Em 2013, foi realizado no 
município de Altinópolis e na APAE de Mogi Guaçu.

Em 20/05/2013 a International Paper transferiu a sede 
do Centro de Educação Ambiental (CEA) para área lo-
calizada perto da fábrica em Luiz Antônio. A migração 
faz com que novos projetos sejam ampliados na região.

PEA para filhos de funcionários em Luiz Antônio

A redução de beneficiários diretos acompanhou a redução no 
número de programas realizados. O ano de 2013 foi um ano atí-
pico pelo fato de ser pós-eleição. Muitas escolas cancelaram 
sua participação no dia do evento, com a justificativa de que a 
prefeitura não concedeu o transporte por motivo de dificuldades 
financeiras deixadas pela antiga administração.

5119
8145

5736

2011 2012 2013

Beneficiários diretos

51 55
43

29 50
28

2011 2012 2013

LAN

MG

Programas realizados

31 31
26

2011 2012 2013

Cidades envolvidas

Leandra Ferreira Leite – Presidente do IIP, Luis Donizete de Almeida – 
Prefeito de Luiz Antônio e crianças da região na inauguração do Centro 

de Educação Ambiental (CEA). SAIBA MAIS no DESTAQUE acima.

PEA Itinerante APAE MG. LEIA MAIS no DESTAQUE acima. 
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APICULTURA SOLIDÁRIA
UNIDADE DE LUIZ ANTÔNIO (CIDADES DE BROTAS, ALTINÓPOLIS E LUIZ ANTÔNIO)

Informações gerais
A apicultura é a ciência, ou arte, de criação de abelhas; 
a apicultura migratória ocorre durante a floração do 
eucalipto, quando são instaladas colmeias para a pro-
dução de mel.

O projeto Apicultura Solidária teve início em 2011 e 
visa ao uso múltiplo das florestas de eucalipto, prio-
rizando 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 co-
laboração 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 produ-
ção de mel, colaborando com o aumento de sua renda.

Para 2013, o IIP realizou uma parceria com o Sebrae, 
além de fornecer equipamentos de proteção individual 
(EPI’s) aos apicultores.  

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

Período de realização
Total de 12 meses: de janeiro a dezembro.

Público
Apicultores com atuação próxima às áreas de florestas 
de eucaliptos da IP.

Parceiros
 » Cooperativa de Apicultores de Ribeirão Preto 
(Cooperapis).

 » Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae RP)

300 400 500

2011 2012 2013

Caixas de captura instaladas

1200
2250

5635

2011 2012 2013

Mel produzido (toneladas)

Destaques
Em 2013, o IIP iniciou a campanha “Experimente 
com mel”, que incentiva profissionais e prestadores 
de serviço da IP a adoçarem seus alimentos com 
mel em substituição ao açúcar, disponibilizando 
gratuitamente este alimento em seus restaurantes.

A ação “Experimente com mel” ocorreu também em 
todas as unidades da ORSA IP, onde profissionais 
e prestadores de 
serviços receberam 
uma embalagem 
com amostras do 
mel. No escritório 
de São Paulo, foram 
disponibilizadas 
bisnagas de mel 
para consumo no local.

O IIP realizou uma parceria com o Sebrae que, em 
02/05/2013, disponibilizou aos apicultores ingres-
sos para todos participarem da Feira Agrishow 
(Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em 
Ação), além de ministrarem nesta mesma data uma 
palestra com o tema “Tendências na Apicultura”.
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ExpErimEntE com mEl

O Instituto International Paper, que tem o objetivo 

de transformar a realidade das comunidades nas quais 

a International Paper atua, apoiando iniciativas que 

prezam pela melhoria na educação, geração de renda, 

inserção no mercado de trabalho e conscientizando 

milhares de pessoas sobre a conservação  do meio 

ambiente, traz para você o mel produzido pelo 

Apicultura solidária.

O programa é fruto de uma das iniciativas do Instituto 

e utiliza as florestas de Eucaliptos da IP para a criação 

de abelhas e produção de mel. Receba este kit com  

o mel produzido nas florestas da International Paper.  

Ele é fonte de energia, vitaminas e ajuda no combate 

ao estresse e ao cansaço. 

Boa degustação! 

Cidades envolvidas

1
4 4

2011 2012 2013
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CIDADE DO LIVRO ITINERANTE
UNIDADE DE LUIZ ANTÔNIO (CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO)

Informações gerais
Fundada em 1997, a Cidade do Livro é um espaço 
cenográfico tematizado, cujo diferencial é ser alta-
mente educativo e ajudar a desenvolver desde cedo 
o hábito da leitura nas pessoas.

Em parceria com a Cidade do Livro, o IIP leva a 
Cidade do Livro Itinerante até alguns municípios 
de atuação da IP, onde o espaço cenográfico é repli-
cado em outras localidades fora da cidade de São 
Paulo e cujo público é a comunidade infantil e ado-
lescente. Em 2013, o projeto ocorreu na cidade de 
Ribeirão Preto, estado de São Paulo.

O projeto da Cidade do Livro Itinerante consiste 
em um conjunto de atividades educativas que per-
mitem a interação dos participantes com o univer-
so literário, visando incentivar o prazer pela leitura 
e auxiliar as crianças e adolescentes participantes 
no desenvolvimento da competência da leitura, 
conscientizando-os de sua importância.

Objetivo
Incentivar e disseminar o prazer pela leitura por 
meio de atividades vivenciais e descontraídas, 
mostrando que a leitura pode ser divertida e é fun-
damentalmente importante para a formação de 
crianças e adolescentes.

Cidade do Livro Itinerante em Ribeirão Preto. LEIA MAIS no DESTAQUE abaixo.

Destaque
No ano de 2013, a estrutura do Projeto Cidade do 
Livro Itinerante foi montada dentro da 13ª Feira Nacional 
do Livro de Ribeirão Preto, com a finalidade de promoção 
da leitura e formação de leitores.

6884
6132

3436

2009 2011 2013

Beneficiados diretos

24 29

65

2009 2011 2012

Escolas participantes

62 63
65

2009 2011 2013

Apresentações realizadas

Período de realização
Por ser itinerante, é realizado a cada dois anos pelo IIP, com du-
ração de 10 dias. Em 2013, ocorreu no mês de junho.

Público
 » Estudantes das escolas da rede municipal, estadual e parti-
cular;

 » Estudantes da APAE;
 » Filhos de profissionais da IP e parceiros.

Parceiro
 » Secretaria da Educação e Cultura de Ribeirão Preto
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PROJETO NATUREZA E CORPO
UNIDADE DE TRÊS LAGOAS

Informações gerais
Com este projeto, o IIP pretende difundir usos e costumes po-
pulares que resgatam fatores da identidade cultural dar região. 
A implantação dos canteiros de ervas no formato de corpo hu-
mano foi proposta para que as crianças e seus familiares usu-
fruam dos benefícios da horta para uma alimentação mais sau-
dável e preventiva.

Objetivo
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 desenvol-
vimento sustentável da própria comunidade local.

Período de realização
Total de 8 meses:  de março a novembro.

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

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

Destaque
O canteiro de ervas medicinais e aromáti-
cas foi criado no formato de corpo huma-
no, uma maneira para difundir de forma 
lúdica os benefícios das ervas medicinais 
às crianças e adolescentes. As ervas são 
plantadas nos locais que beneficiam o cor-
po humano, por exemplo: babosa na cabe-
ça, boldo na barriga, arnica nos braços e 
pernas, entre outros.

370

59
Alunos Professores

Beneficiados diretos

Canteiro de ervas medicinais e aromáticas criado no formato de corpo humano. LEIA MAIS no DESTAQUE acima. 
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Informações gerais
Tendo como base o conteúdo produzido pelo projeto 
Guardiões da Biosfera - projeto da International Paper 
iniciado em 2005 com apoio do Governo Federal por 
meio da Lei Rouanet – foi implantado nos municí-
pios de Luiz Antonio e Mogi Guaçu, um projeto de 
capacitação dos professores da Rede Municipal de 
Ensino, com objetivo de auxiliá-los na multiplicação 
dos materiais dispostos no kit do Projeto Guardiões 
da Biosfera.

O kit do projeto é composto por um DVD com todos 
os episódios da série, um almanaque com informa-
ções sobre o bioma Amazônia e atividades lúdicas 
para serem desenvolvidas em sala de aula.

Objetivo
Capacitar os educadores das regiões de atuação do 
IIP para aperfeiçoar o uso do kit do projeto e multi-
plicar as informações para seus alunos.

Período de realização
Duas capacitações: Mogi Guaçu no dia 05/09/2013, e 
Luiz Antônio no dia 06/09/2013.

Público
Professores da rede municipal de ensino (1º ao 5º ano).

Parceiros
Secretaria de Educação de Mogi Guaçu, Mogi Mirim, 
Estiva Gerbi, Luiz Antônio e Guatapará.

GUARDIÕES DA BIOSFERA 
EPISÓDIO AMAZÔNIA 
UNIDADES DE MOGI GUAÇU E LUIZ ANTÔNIO

Destaque
Em 2013 o IIP criou dois brinquedos de papel sobre ani-
mais típicos da Amazônia: o bicho preguiça e o boto cor 
de rosa. Cada professor recebeu quantidade suficiente 
para desenvolver com seus alunos esta atividade.

83 87

11

54

2010 2013

LAN

MG

Número de Participantes 
na Capacitação

Professores durante a capacitação na unidade de Mogi Guaçu

 Brinquedo de papel desenvolvido pelo IIP para a capacitação. 
SAIBA MAIS no DESTAQUE acima. 
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