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Introdução
O Instituto International Paper (IIP), criado em 2008, dedica-se a impulsionar o
desenvolvimento sócio-ambiental nas regiões onde o Grupo International Paper atua,
por meio da criação, desenvolvimento e fomento de projetos específicos nas áreas
de meio ambiente e outras áreas relevantes.

A VISÃO do Instituto International Paper é ser reconhecido pelos seus públicos de
interesse como referência em Responsabilidade Social, pela sua atuação na
promoção da competitividade sustentável.
A MISSÃO do Instituto International Paper é fomentar o desenvolvimento
educacional e socioambiental com foco em crianças e adolescentes, visando o
crescimento sustentável e a transformação de vidas; alinhado aos valores e à
estratégia da IP.
O FOCO do Instituto International Paper é:

O PÚBLICO ALVO do Instituto International Paper é:
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Desta forma, desde a sua constituição, o Instituto International Paper vem
atuando em parceria com a empresa International Paper como agente facilitador,
para que as atividades ambientais e sociais até então desenvolvidas pela
empresa sejam realizadas de forma a agregar ainda mais valor aos beneficiários
dos Projetos, correspondentes, conforme ora apresentado.
Os projetos do Instituto International Paper são realizados em parceria com
várias entidades locais, como Prefeituras, Secretarias de Educação e Cultura,
Secretarias de Meio Ambiente e empresas da região..
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Mogi Guaçu
Projeto
•

Programa de Educação e
Conscientização Ambiental (PECA)
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Programa de Educação e Conscientização Ambiental – PECA
Informações Gerais
Histórico resumido: Programa tradicional da empresa International Paper, agora
desenvolvido em conjunto com o Instituto International Paper, o PECA é realizado há
15 anos em parceria com as Secretarias de Educação e Diretorias de Ensino. Já
atendeu mais de 51 mil crianças e jovens nas regiões em que a empresa atua.
Em 2008 o programa foi realizado com alunos da 4ª série do ensino fundamental de
escolas públicas e particulares de Casa Branca, Estiva Gerbi, Mogi Guaçu, Mogi
Mirim.
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 no plantio e fabricação da celulose
e papel;
Ressaltar a importância das florestas plantadas como potenciais
colaboradoras na conservação dos recursos naturais.

Público Alvo
Estudantes da 4ª série do ensino fundamental, professores, coordenadores,
diretores e filhos de funcionários.
Cronograma
21 de outubro a 18 de dezembro/2008.
Metas
•
•
•
•

2.560 estudantes e 128 professores conscientizados (agosto-dezembro);
13.440 pessoas indiretamente conscientizadas (5 pessoas por aluno e
professores);
Mapa da Sustentabilidade (mapeamento da abrangência das ações
desenvolvidas pelos alunos em cada município);
Ter os participantes como aliados da empresa em seu trabalho pela
conservação do meio ambiente.
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Resultados
•
•
•
•
•

Número de estudantes – 1.120;
Número de professores – 62;
5.910 pessoas indiretamente conscientizadas;
Média da avaliação dos participantes – 9,7;
Repercussão positiva em mídias regionais, sendo 6 matérias veiculadas
(Gazeta Guaçuana, A Comarca, O Regional, Jornal de Estiva – 2 matérias,
SEC TV) e 6 veiculações internas (IP Notícias, IP News, IP Today e murais).

Justificativa
•
•

Não foi atingido o número de estudantes e professores planejado, devido a
redução do período do projeto.
No lugar do mapa da sustentabilidade, solicitou-se às escolas desenhos que
representassem o aprendizado do dia.

Depoimentos
"Eu achei que o passeio foi super legal e útil para nossa inteligência e estudo" –
estudante - Colégio COC - Casa Branca;
"Nos passa a certeza de uma proposta séria de desenvolvimento sustentável. Adorei
conhecer todas as etapas de produção de papel e seus cuidados com o meio
ambiente" – professor - Colégio COC Casa Branca;
"Acredito que todo o conteúdo que é trabalhado durante o ano, se apresentado
desta forma (do Programa), o aprendizado seria bem melhor e assim o meio
ambiente estaria diferente" – professor - EMEF Profª Helena Dos Santos Alves Mogi Mirim.
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Luiz Antônio
Projetos
•

Guardiões das Águas

•

Guardiões do Verde

•

Coleta Seletiva Solidária

•

Programa de Educação e
Conscientização Ambiental (PECA) e
Biblioteca
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Guardiões das Águas
Informações Gerais
Escopo: O Projeto Guardiões das Águas busca informar e conscientizar os
participantes quanto ao desperdício da água, com a formação da primeira turma de
“Guardiões Mirins”, vinculando ao projeto Guardiões da Biosfera da International
Paper, para que estes sejam multiplicadores das informações.
Objetivos
•
•
•

Disponibilizar informações para conscientização quanto ao uso racional dos
recursos naturais, destacando a água como fonte indispensável para a vida
na terra;
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
•
•

Adolescentes, com idade entre 14 e 17 anos;
Gestoras do lar (familiares).

Cronograma
Maio a dezembro de 2008.
Metas
•
•
•
•

Conscientização de 15 estudantes;
Trabalho de conscientização com as gestoras do lar (25% do bairro com
maior consumo de água do município);
Reduzir 5% do consumo de água do bairro com maior índice de desperdício;
Capacitar agentes multiplicadores.

Resultados
•
•

8 adolescentes capacitados;
Resultados Qualitativos (retenção de conhecimento):
 pré-teste: 41% de questões corretas;
 teste de acompanhamento: 59% de questões corretas.

•

Pesquisa de consumo com Gestoras do Lar: 40% concluída.
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Justificativa
•
•
•

Redução do número de participantes pelo desligamento de 7 alunos de 5ª
série do Núcleo de Promoção Social;
Previsão de atividades de conscientização com as gestoras do lar para a
segunda quinzena de dezembro;
Avaliação da redução do consumo ocorrerá após o término do projeto,
previsto para o final de dezembro.

Depoimentos
“Presenciei alguns alunos que participam do projeto questionando o porquê da
torneira está pingando, quando vamos pedir para alguém consertar, talvez se não
estivessem no projeto nem notassem esse vazamento, não teriam essa percepção”
– Rogério Belmonte Dávila - Coordenador do Núcleo de Promoção Social - Luiz
Antônio.
“Em casa quando eu utilizo a água fecho a torneira, aprendi também a como utilizar
a água da chuva para lavar a calçada” – Fabiano Lima - 5ª série – EMEF Helena
Maria de Mello – Luiz Antônio.
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Guardiões do Verde – Capacitação de Viveirista
Perfil do Proponente
Prefeitura Municipal de São Simão – Projeto IPE – criado em 2005.
Local: São Simão – SP.
Missão: “Contribuir com a formação intelectual, social e cidadã, buscando a
integração, promoção e equilíbrio”.
Histórico resumido: O projeto foi criado em 2005 e atende 50 adolescentes em
situação de risco no município.
Possui sede própria bem estruturada, resultado obtido por meio de parcerias com
poder público e empresas privadas, entre elas a International Paper (1% do imposto
devido destinado ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, CMDCA).
Informações Gerais
Escopo: Projeto de capacitação da atividade de viveirista junto a adolescentes, em
parceria com o Instituto Florestal e Prefeitura Municipal de São Simão.
Objetivos
•
•
•
•
•

Capacitar adolescentes para exercer atividade de viveiristas;
Produção de mudas arbóreas nativas, exóticas e plantas ornamentais;
Conscientização ambiental dos jovens participantes;
Comercialização de sementes coletadas e mudas produzidas;
Expansão para outros municípios onde a empresa atua.

Público Alvo
•

Adolescentes, com idade entre 14 e 17 anos, em São Simão e Guatapará.

Cronograma
Abril a dezembro de 2008.

Metas
São Simão
•
•
•
•

50 adolescentes capacitados;
Produção de 28.000 mudas;
Mapeamento de 12 potenciais empresas compradoras;
Multiplicar a experiência para outros municípios onde a empresa atua.

Resultados
São Simão
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•
•
•
•
•

46 adolescentes capacitados;
Resultados de retenção de conhecimento:
 Pré-teste: 70% de questões corretas;
 Pós-teste: 80% de questões corretas.
Produção de 26.900 mudas (96% da meta alcançada);
12 potenciais empresas compradoras mapeadas;
Comercialização de 200 mudas.

Guatapará – multiplicação do projeto em parceria com Secretaria de Educação
do município.
•
•
•
•
•

Início em agosto.
15 adolescentes capacitados para a atividade de viveirista;
Resultados de retenção de conhecimento:
 pré teste: 50% de questões corretas;
 pós teste: 62% de questões corretas;
10.200 mudas em fase de produção (100% da meta alcançada);
Início do mapeamento de potenciais empresas compradoras.

Justificativa
•
•
•

Redução no número de adolescentes capacitados (46) em São Simão devido
à desistência dos integrantes vinculados ao projeto IPE;
A meta de produção em São Simão será alcançada no início de 2009;
O mapeamento das potenciais empresas compradoras encontra-se em
desenvolvimento e será alcançada até o final de dezembro.

Depoimentos
“A maior transformação foi no comportamento, estão mais focados nas atividades.
Um resultado grande em apenas 3 meses. A população faz elogios ao projeto,
demonstrando que estamos no caminho certo”. Devanir Rodrigues - Coordenadora
do Projeto de Guatapará.

“Hoje estou mais calmo, nem dá mais vontade de ficar na rua, tenho mais
responsabilidade, não falto mais da escola, esse bimestre só tive duas faltas” Erivelton de Oliveira – 6ª série - EMEF Andréia Sandrim - Guatapará.
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Coleta Seletiva Solidária
Perfil do Proponente
Associação dos Catadores de Luiz Antônio – SP - fundada em 2 de julho 2007.
Local: Luiz Antônio – SP.
Missão: “Desenvolver o processo de Coleta Seletiva visando benefícios econômicos,
sociais e ambientais em Luiz Antônio e região”.
Histórico resumido: A Associação dos Catadores iniciou o trabalho na comunidade
com o estímulo à separação dos recicláveis destinando-os aos Catadores do
município.
Contando com o apoio da Prefeitura Municipal e do Instituto International Paper na
coordenação dos Associados e controle de materiais recolhidos, a Associação
conseguiu valorizar o trabalho dos catadores triplicando a renda dos associados nos
primeiros meses de atividades.
A quantidade de materiais recolhidos representa apenas 12% do potencial oferecido
no município. Com base nesse valor, pretende-se elevar para 80% o volume de
materiais recolhidos nos próximos anos, com a implantação da coleta sistematizada
e se tornar referência em reciclagem para os municípios da região.

Informações Gerais
Escopo: Programa de ampliação e sistematização da coleta seletiva no município de
Luiz Antônio, valorizando as pessoas que trabalham nesse processo.
Objetivos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reunir e organizar todos os catadores de materiais recicláveis do município
de Luiz Antônio;
Buscar capacitação e condições dignas de trabalho para os catadores
associados;
Promover ações voltadas à sistematização da coleta seletiva em Luiz Antônio
e região, fortalecendo essa atividade com os Catadores;
Auxiliar na comercialização dos materiais recicláveis recolhidos;
Ampliar o volume de recicláveis recolhidos;
Melhorar a renda dos catadores;
Melhorar a qualidade de vida dos associados e da comunidade;
Aumentar a vida útil do Aterro Sanitário de Luiz Antônio;
Expandir a proposta de Coleta Seletiva a outros municípios da região.

Público Alvo
•
•

Catadores de materiais recicláveis de Luiz Antônio;
População do município.
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Cronograma
Janeiro a dezembro de 2008.
Metas
•
•
•
•
•

Ampliar o número de catadores associados passando de 25 para 30 até
dezembro de 2008;
Aumentar a geração de renda dos associados em 20%;
Melhorar a qualidade dos materiais recolhidos ampliando em 10% o valor de
venda;
Ampliar a quantidade de recicláveis recolhidos em 30%;
Implantar a coleta sistematizada em todo município até dezembro de 2008.

Resultados
•

Ampliação do número de Catadores – 26 associados;

•

Aumento de renda, passando de R$ 500,00 para R$ 550,00;

•

Coleta seletiva implantada em 100 % do município de Luiz Antônio;

•

Redução de 40% dos resíduos encaminhados ao Aterro Sanitário;

•

Melhoria na qualidade dos materiais recolhidos, ampliando em 20% o valor
médio da comercialização.

Justificativa
•

•

Não houve aumento na quantidade de materiais recolhidos devido ao período
necessário para implementar o novo processo de coleta, antes realizado
individualmente e de forma aleatória, e atualmente de forma sistematizada
em todo município.
Houve a adesão de novos catadores, e outros desligaram-se da Associação.

Depoimentos
“Eu estava desempregada e isso foi uma forma de emprego que conquistei. Com a
Associação consegui até comprar meu primeiro carro” – Aparecida Leme - membro
da Associação.
“Os catadores hoje encaram a reciclagem como um negócio, tem a reciclagem como
sua principal atividade, produzindo como se fosse uma indústria” – Antônio Ezequiel
da Silva - coordenador voluntário da Associação.
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Programa de Educação e Conscientização Ambiental (PECA) e
Biblioteca
Informações Gerais
Escopo: Programa de Educação e Conscientização Ambiental e Biblioteca
Comunitária.
Objetivos
•
•
•

Desenvolver atividades de Educação Ambiental com o público escolar;
Ressaltar a importância da conservação dos recursos naturais;
Incentivar a leitura disponibilizando a comunidade acervos de livros e internet
para pesquisa escolar.

Público Alvo
•
•

Estudantes da rede pública e privada, pertencentes aos municípios de
atuação da IP na região de Luiz Antônio;
Comunidade de Luiz Antônio e região.

Cronograma
Janeiro a dezembro de 2008.
Metas
•
•

2.000 alunos e 120 professores - PECA;
2.000 pessoas da comunidade - Biblioteca.

Resultados
•

PECA





•

Número de alunos - 1.752;
Número de professores – 116;
Média anual da avaliação dos alunos: 9,4;
Média anual da avaliação dos professores: 9,6.

Biblioteca
 Número de usuários – 1.625.
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Justificativa
•

PECA
A meta não foi atingida por dois motivos:
o Em maio ocorrência de febre amarela na região;
o Em outubro houve desistência de 5 escolas às vésperas do programa.

•

Biblioteca
o Aumento da demanda por pesquisa na Internet;
o Busca por livros específicos solicitados pelos professores.

Depoimentos
PECA
“A diversidade de conteúdos, explicação e orientações claras mostram a realidade
fora da sala de aula”- Maria Goretti - Professora da 6ª série da EMEF Paulo Freire –
Ribeirão Preto.
“Eu gostei muito da visita, aprendi mais sobre os animais e plantas, parabéns por
terem esse projeto”- Aluno da 6ª série da EMEF Paulo Freire – Ribeirão Preto.
Biblioteca
“A biblioteca proporciona aos alunos de baixa renda principalmente, a possibilidade
de acesso aos livros e a informática. A biblioteca do CEA também tem toda essa
parte de conscientização ambiental com os alunos, os livros e revistas que ela
disponibiliza ajuda na atualização do conhecimento” - Adriano Cândido Feliciano
Professor EMEF Roberto Brayn - Luiz Antônio.
“Eu prefiro vir aqui, porque podemos fazer as pesquisas nos livros ou no computador
e os monitores sempre nos ajudam a encontrar o que estamos pesquisando” - André
Francisco Ribeiro Neto -14 anos.
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Três Lagoas
Projeto
•

Guardiões: Projeto Nascente
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Guardiões: Projeto Nascente
Perfil do Proponente
Secretaria Municipal de Educação de Três Lagoas – Educação no Campo
Local: Três Lagoas – MS.
Histórico resumido: Na última gestão municipal, recebeu forte incentivo para
desenvolver ações extracurriculares que envolvessem os alunos do Distrito de
Garcias e comunidade do entorno. Antes chamado de “Nascentes”, o projeto focava
sensibilizar a comunidade infantil sobre os conceitos sobre o meio ambiente e suas
problemáticas.
Informações Gerais
Escopo: Projeto que leva o conceito de conservação ambiental para estudantes e
comunidade da zona rural – Distrito de Garcias, distante 70 quilômetros de Três
Lagoas. Foco recuperação e conservação da mata ciliar, voltando as ações para o
entorno do Córrego Oriundiuva, que atravessa o distrito.
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
•
•
•
•

150 estudantes da escola municipal Professora Elma Garcia Lata Batista –
Distrito de Garcias;
Professores do Distrito de Garcias;
50 famílias do entorno;
Proprietários rurais da região.

Cronograma
Início: Julho / 2007

Término: Dezembro / 2008 (prazo ampliado em 2 meses)
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Metas
•
•
•
•
•
•
•
•

Conscientização ambiental e incentivo às ações de conservação;
Capacitar 150 crianças como ‘monitores mirins’;
Iniciar a recuperação da mata ciliar do Córrego Oriundiuva, que atravessa o
distrito;
Realização de 2 concursos culturais: definição do mascote do projeto e
nome;
Visitas dos alunos a pontos de apoio ambiental;
Visitas de técnicos ao córrego Oriundiuva – planejamento para reconstituição
da mata ciliar;
Visitas a outros projetos similares;
Adesão voluntária de proprietários rurais - aumentar a área de conservação.

Resultados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacitação de 40 crianças como “monitores mirins”;
Realização dos 2 concursos culturais (agosto/07 e agosto/08);
Realização de 6 palestras;
Realização de 3 visitas dos alunos a pontos de apoio ambiental;
Envolvimento de 50 famílias do entorno do projeto incluindo proprietários
rurais, nas palestras e eventos da escola (ex. Cine Guardiões);
Visitas de técnicos ao córrego Oriundiuva – planejamento para reconstituição
da mata ciliar;
Início a recuperação da mata ciliar do Córrego Oriundiuva (plantio a ser
realizado em 08/12/2008, fechamento do ano letivo e do projeto);
Limpeza do Córrego (ação conjunta alunos-comunidade);
Implantação da coleta de lixo no Distrito;
Adesão voluntária de três proprietários rurais (área do plantio das mudas).

Justificativa
A capacitação dos “monitores mirins” foi dividida em duas etapas e a meta será
alcançada em 2009.

Depoimento
“Foi muito bom porque falou de coisas da natureza e é muito chato o povo ficar
poluindo. A parte ruim é quando se vê acabando com a água por falta de
consciência"- Carla Marcela - 6º ano Educação Campo. Depoimento sobre a
palestra “Recursos Hídricos”, ministrada pelo pecuarista e engenheiro Marcos
Moura.
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