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Se o ano de 2019 foi de grande aprendizado, o ano de 2020 veio para

nos ensinar sobre resiliência, essa tal capacidade de lidar com

problemas, resistir à pressão de situações adversas e superar

obstáculos.

Com a crise sanitária se instalando nesse ano, foi preciso nos adaptar

aos desafios que estavam por vir.

Tivemos que nos despedir, com dor no coração, de projetos que

eram desenvolvidos com muito amor e dedicação.

Tivemos que nos afastar dos projetos desenvolvidos com crianças

nas escolas, nossas grandes motivações.

Tivemos que aprender a lidar com as ferramentas tecnológicas para

continuar nossos trabalhos.

Mesmo com todas essas dificuldades, o Suinã, com seu alto poder de

regeneração – característica a ele atribuída que gostamos de reforçar

enquanto instituição – continuou dando frutos.

Com isso apresentamos os nossos resultados alcançados num ano

atípico em que tivemos que aprender muito sobre a real relação de

nós, seres humanos, com os outros seres vivos e processos que

ocorrem de forma sistêmica em nosso planeta!

Boa leitura!
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Apresentação
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A vida na Terra parou!

re s s i g n if ica ndo
a

vida

A Terra adoeceu e, alguns sinais há tempos podiam ser percebidos

em sua superfície como o aquecimento global, escassez hídrica e

extinção de espécies. Os conflitos que envolvem nosso planeta e a

forma com que o habitamos tem tornado cada vez mais explícito as

consequências desse formato que não respeita os ciclos naturais. 

A presença do novo Coronavírus no ano de 2020, no Brasil, causou

alteração de muitos caminhos, escancarou a realidade de muitas

pessoas que antes já viviam em situação de vulnerabilidade,

desafiando as formas de existir e resistir em meio a uma gestão alheia

à situação que ressoava no mundo todo. Muitas vidas foram

interrompidas e sonhos que não se concretizaram. Conviver com um

silenciamento e isolamento foi, literalmente, um pedido de reclusão

da própria Terra para que assim, quem sabe, sua recuperação

pudesse acontecer e se refazer dia após dia.
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Ailton Krenak, em seu livro A vida não é útil, trouxe um olhar sobre as

grandes cidades como se fossem um implante sobre a Terra. Como se,

não satisfeitos com a beleza dela, fizeram-na diferente do que ela é.

Coloca que a investida sobre o corpo da Terra deve ser diminuída e

sua integridade respeitada. 

Ele continua dizendo que, quando os indígenas falam: “A Terra é nossa

mãe”, os outros dizem: “Eles são tão poéticos, que imagem mais

bonita!”. “Isso não é poesia, é a nossa vida. Estamos colados no corpo

da Terra, quando alguém a fura, machuca ou arranha, desorganiza

nosso mundo”, complementa.

Organizar o nosso mundo interno é questão de sobrevivência. Se faz

necessário para seguirmos reverberando no mundo externo força e

cuidado, de dentro para fora. Toda alteração e perturbação que se

causa fora, pode ser sentida dentro. Convidamos você a refletir sobre

sua investida na vida. Invista no seu silêncio interno, atravesse o

percurso da vida e saiba que não está só nesse trajeto. Manifestamos

aqui uma lembrança e todo nosso amor, respeito, honra e admiração a

todas e todos que deixaram seus passos por onde passaram.
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Para seguirmos, aqui vai um respiro em forma de poesia para nos

apoiarmos nesse momento presente:

Não sei... Se a vida é curta

Ou longa demais pra nós,

Mas sei que nada do que vivemos

Tem sentido, se não tocamos o coração das pessoas.

Muitas vezes basta ser:

Colo que acolhe,

Braço que envolve,

Palavra que conforta,

Silêncio que respeita,

Alegria que contagia,

Lágrima que corre,

Olhar que acaricia,

Desejo que sacia,

Amor que promove.

E isso não é coisa de outro mundo,

É o que dá sentido à vida.

É o que faz com que ela

Não seja nem curta,

Nem longa demais,

Mas que seja intensa,

Verdadeira, pura... Enquanto durar

                                  

 (Cora Coralina)



Com sede em Guararema, local onde o Rio Paraíba do Sul faz a
curva, delimitando as nossas ações prioritariamente nas duas
bacias hidrográficas Paraíba do Sul e Alto Tietê.

Temos como propósito desenvolver ações
socioambientais por meio de educação,
pesquisa e sensibilização a fim de valorizar
culturas e meio ambiente.

Uma organização da sociedade civil atuante na transição para uma
sociedade mais justa e sustentável.

A água é o principal a 
t 

lim en

o
da

nature za!
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Quem somos
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2014
Fundação do Instituto Suinã em

Guararema/SP e Primeira parceria
com a prefeitura de Mogi das

Cruzes e realização de um ciclo
de palestras na UNILIVRE.

Instituto Suinã integra o
conselho de meio ambiente

de Guararema/SP.

2015

2016
Início dos projetos de

Mobilização e Educação
Ambiental em parceria com a

empresa Fibria.

2017
Início do projeto Práticas 
Sustentáveis e parceria

com o Centro Paula Souza.

2018
Escola participante do

Projeto Práticas Sustentáveis
desenvolvido pelo Instituto

Suinã recebe o Prêmio
“Escola Amiga do Verde” na

categoria Projeto Mais
Sustentável.

Equipe EA apresenta trabalho no
Congresso Lusófono de Educação

Ambiental, em Guiné-Bissau.
Integra a plenária do comitê de

bacias (CBH - PS) com cadeiras em
duas câmaras técnicas e parceria

com a empresa Suzano.

2019

2020
Participação no ReForça,
programa de aceleração e

transformação social. Início de
cursos online e do Projeto

Árvores Raras.

2021
Andamento no Projeto Árvores
Raras, projeto de caracterização

de comunidades e muitas
novidades vindo aí.

Linha do tempo



c dui ado e respeit o!
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Educação Socioambiental;

 Conservação e Manejo de Biodiversidade;

Fortalecimento e Mobilização social.

Atuamos por meio de projetos e ações relacionadas a:

Linhas de
atuação



Tivemos 17 Profissionais atuando para oportunizar a
transição para uma sociedade mais justa e
sustentável.
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e amor.
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12 Mulheres

05 Homens

Nossa equipe
em 2020



Políticas Públicas de meio ambiente e educação ambiental;
Política Nacional de Educação Ambiental;
Política Estadual de Educação Ambiental;
Políticas Municipais de Educação Ambiental;
Convenção sobre Biodiversidade Biológica;
Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
        responsabilidade Global;

SBN - Soluções Baseadas na
Natureza (IUCN 2009)

Segundo a IUCN (União
Internacional para a Conservação
da Natureza) trata-se das
intervenções que utilizam a
natureza e as funções naturais de
ecossistemas saudáveis para
enfrentar alguns dos desafios
mais urgentes do nosso tempo.

Nossas ações estão
embasadas em:

ABE - Adaptação Baseada em
Ecossistemas

Estratégia adotada pelo Brasil em
2016 previsto no Plano Nacional
de Adaptação à Mudança do
Clima. "Os conceitos de ABE e
SBN são tão similares e sinérgicos
que se misturam. É possível
apontar que as medidas AbE são
soluções baseadas na natureza
voltadas para os desafios da
mudança climática (MMA)". 

ODS - 2, 4, 5, 6, 12 e 17.
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1 Agudos; 2 Americana; 3 Amparo; 4 Angatuba; 5 Anhembi; 6 Arandu; 7 Araraquara; 8 Avaí; 9 Avaré;
10 Bofete; 11 Borebi; 12 Botucatu; 13 Brotas; 14 Buri; 15 Cabrália Paulista; 16 Caçapava; 17 Capão
Bonito; 18 Charqueada; 19 Conchas; 20 Corumbataí; 21 Duartina; 22 Fernão;  23 Guararema; 24
Guaratinguetá; 25 Ibaté; 26 Igaratá; 27 Itapetininga; 28 Itapeva; 29 Itatinga; 30 Itirapina; 31 Itu; 32
Jacareí; 33 Jambeiro; 34 Lençóis Paulista; 35 Limeira; 36 Lucianópolis; 37 Monteiro Lobato; 38
Natividade da Serra; 39 Paraibuna; 40 Pardinho; 41 Paulistânia; 42 Pederneiras; 43 Pilar do Sul; 44
Pindamonhangaba; 45 Redenção da Serra; 46 Santa Branca; 47 Santa Lúcia; 48 São Carlos; 49 São
José dos Campos; 50 São Luís do Paraitinga; 51 São Miguel Arcanjo; 52 São Pedro; 53 Silveiras; 54
Tapiraí; 55 Taubaté e 56 Tremembé.

 

Por onde nós
passamos em 2020

56 Municípios no
Estado de São
Paulo /Brasil
com ações

socioambientais.
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Criamos e implementamos projetos de Educação Ambiental
para instituições, empresas, poder público e escolas para
auxiliá-los no atendimento às políticas educacionais e
ambientais, centradas na sensibilização, no desenvolvimento
de competências, capacidade de avaliação e participação da
comunidade na busca por criar oportunidades para que as
pessoas encontrem soluções aplicáveis no cotidiano.

Acreditamos que desta forma, contribuímos efetivamente
na transição para uma sociedade mais justa e sustentável.
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Educação 
Ambiental

Para saber mais, clique aqui

ou acesse o QR Code:

c du i ad
e r s p to!

o
e e i

https://www.institutosuina.org/educa%C3%A7%C3%A3o-ambiental


Principais resultados 
de Educação Ambiental 
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Práticas Sustentáveis
EES (Espaços educadores sustentáveis)

Objetivo: Promover uma reflexão-

ação coletiva com foco em tornar

diferentes escolas em um espaço

educador sustentável.

Quintais Produtivos
Educação Ambiental não formal

Objetivo: O projeto visa fomentar a

organização de uma rede de

produtoras e produtores urbanos

agroecológicos no Distrito de São

Silvestre, Jacareí - SP. 

Projetos:

15 Tecnologias Sociais implantadas;

109 Participações;

23 Ações realizadas;

02 Escolas beneficiadas;

05 Mutirões realizados;

313 plantios;

Mais de 800 Kg de Resíduos sólidos

que se transformaram em adubo

(durante todo projeto).

Localidades:

Jacareí/SP

Capão Bonito/SP

Para saber mais:

Clique aqui ou acesse o

QR Code:

Resultados:

Objetivo: Contribuir com a gestão do

espaço e de ações no entorno da

unidade fabril a partir da educação

ambiental e mobilização social.

Gestão do NEA da
empresa Suzano
Núcleo de Educação Ambiental

https://www.institutosuina.org/educa%C3%A7%C3%A3o-ambiental


Realizado para aproximação e fortalecimento da relação
comunitária, a partir da escuta ativa de sugestões, dúvidas,
reclamações e questionamentos diante das situações
características de cada local, trocando informações, gerando
contribuições para a comunidade, visando melhorias.
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Fortalecimento e
Mobilização social

Para saber mais, clique aqui

ou acesse o QR Code:

C omu n i ca ç ã o dia lógica

https://www.institutosuina.org/fortalecimento-e-mobiliza%C3%A7%C3%A3o-social


Principais resultados 
de Fortalecimento e
Mobilização social
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Diálogo Operacional

Objetivo: O objetivo é assessorar a

empresa parceira no fortalecimento

da relação comunitária, colaboradores,

terceiros e cliente. A partir de uma

comunicação bem direcionada e do

diálogo estabelecido, a comunidade

tende a se envolver mais efetivamente

no processo, o que facilita a troca e

assimilação de informações. O

trabalho é realizado a partir de

pesquisa de campo para

caracterização e georreferenciamento

das comunidades. 

Assessoria:

6.212 Beneficiados pelo projeto;

180 Projetos realizados;

56 Municípios beneficiados; 

53.674 Km percorridos.

Localidades:

Municípios no estado

de São Paulo:

Para saber mais:

Clique aqui ou acesse o

QR Code:

Resultados:

Agudos; Americana; Amparo;

Angatuba; Anhembi; Arandu;

Araraquara; Avaí; Avaré;  Bofete/SP;

Borebi; Botucatu; Brotas; Buri; Cabrália

Paulista; Caçapava; Capão Bonito;

Charqueada; Conchas; Corumbataí;

Duartina;  Fernão;  Guararema; 

 Guaratinguetá;  Ibaté;  Igaratá;

Itapetininga; Itapeva; Itatinga; Itirapina;

Itu; Jacareí; Jambeiro; Lençóis Paulista;

Limeira; Lucianópolis; Monteiro

Lobato; Natividade da Serra;

Paraibuna;  Pardinho; Paulistânia;

Pederneiras; Pilar do Sul;

Pindamonhangaba; Redenção da

Serra; Santa Branca; Santa Lúcia; São

Carlos; São José dos Campos; São Luís

do Paraitinga; São Miguel Arcanjo; São

Pedro; Silveiras;  Tapiraí;  Taubaté e

Tremembé.

https://www.institutosuina.org/fortalecimento-e-mobiliza%C3%A7%C3%A3o-social


Trabalhamos com os conceitos de biologia da conservação
para gerar dados que contribuam com a manutenção dos
sistemas naturais com foco na biodiversidade e recursos
hídricos.
Realizamos: Inventários; Monitoramentos; Estudo de dinâmica
populacional; Auto ecologia; Cursos e palestras; Gestão de
unidades de conservação, áreas verdes e parques municipais.

Conservação 
e Manejo de
Biodiversidade

Para saber mais, clique aqui ou

acesse o QR Code:

i
ad

v
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https://www.institutosuina.org/conserva%C3%A7%C3%A3o-e-manejo-de-biodiversid
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Diagnóstico Socioambiental
da Sub-Bacia Quatro Ribeiras

Objetivo: O foco do projeto é a análise da

condição das nascentes existentes, com

objetivo de restauração ecológica das

mesmas quando desprovidas de

vegetação..

Árvores Raras na paisagem

Objetivo: Assegurar a presença das árvores

ausentes na paisagem do Vale do

Paraíba Paulista e resgatar a importância

dessas espécies como símbolos de

conservação das florestas.

Projetos:

60 nascentes recuperadas;

Mobilização social de 21 proprietários

para a proteção das nascentes;

07 reuniões;

Parceria com instituição de ensino;

Parceria com empresa privada;

Parceria com prefeitura municipal.

Localidades:

Jacareí/SP

Vale do Paraíba/SP

Alto Tietê/SP

Resultados:

Principais resultados
de Conservação e Manejo
de Biodiversidade

Para saber mais,

clique aqui ou

acesse o QR Code:

https://www.institutosuina.org/conserva%C3%A7%C3%A3o-e-manejo-de-biodiversid


Auxiliamos empresas e instituições a repensarem o destino
de seus resíduos por meio de soluções de tratamento dos
resíduos sólidos recicláveis secos e úmidos.
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Mobilização e
articulação para 
gestão de resíduos
sólidos

Para saber mais, clique aqui ou

acesse o QR Code:

cu i dado

Projeto:
Localidade:

Capão Bonito/SP

Resultados:

189 Beneficiados pelo projeto;

07 Ações realizadas.

Objetivo: Projeto que propôs

sensibilização, articulação e

mobilização das moradoras e

moradores do bairro Caçapava

Velha, afim de promover o descarte

correto de resíduos, 

Re-Ação

https://www.institutosuina.org/outras-linhas-de-atua%C3%A7%C3%A3o


Proporcionamos um conjunto rico e diversificado de
experiências em ambiente natural que reforce as conexões
com a natureza.
Oportunizamos momentos para que cada pessoa possa
olhar para dentro de si e valorizar seus potenciais.
Realizamos atividades presenciais, semi-presenciais e a
distância para educadores, empresas, estudantes e
interessados sobre as temáticas abordadas pelo Instituto
Suinã.
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Capacitações

Para saber mais, clique

aqui ou acesse o QR Code:

rt oc sa

https://www.institutosuina.org/outras-linhas-de-atua%C3%A7%C3%A3o


Pátios Comestíveis nas
Escolas: sustentabilidade
e acolhimento.

Objetivo: Oportunizar ferramentas

para que as educadoras e

educadores possam ressignificar os

espaços escolares e assim que

possível, voltarem animados com

novas possibilidades de ensino-

aprendizagem.

Modalidade:  EAD com atividades

assíncronas.

Nº de participantes: 35

Objetivo: Gerar direcionamentos na

construção dos planos de aula e

projetos interdisciplinares através da

aplicação do conteúdo didático

Jornaleco.

Modalidade:  EAD com atividades

assíncronas.

Nº de participantes: 40

Localidade:

São Paulo/SP.

19

Principais resultados
das Capacitações

Capacitações realizadas:

Formação Ambiental -
Jornaleco

Localidade:

Mato Grosso do

Sul/MS

Para saber mais, clique

aqui ou acesse o QR Code:

https://www.institutosuina.org/outras-linhas-de-atua%C3%A7%C3%A3o


Desenvolvemos oficinas, vivências e palestras nas diferentes
temáticas abordadas pelo Instituto que oferecem momentos
de aprendizados de forma lúdica, reflexiva e interativa. Essas
atividades podem ser adaptadas para diversos espaços e
contextos e para públicos variados.

Oficinas, vivências
e palestras

Para saber mais, clique

aqui ou acesse o QR Code:

pa ren d
i z

ad
os
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Como a Antroposofia pode agregar na Educação Ambiental -
Fatec Jacareí/SP.

ODS 9 - Mãozinha Verde Curitiba/PR.

Resíduos sólidos, afinal o problema é de quem? - Lixo Zero
Jacareí/SP.

Árvores Raras na Paisagem - Semana do Meio Ambiente,
Prefeitura de Guararema/SP.

Hortas em vasos - Semana do Meio Ambiente, Prefeitura de
Guararema/SP.

Resultados:
138 Participações;

05 Ações realizadas.

Eventos realizados:

https://www.institutosuina.org/outras-linhas-de-atua%C3%A7%C3%A3o


Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul (membro
titular na Plenária);
Câmara Técnica de Educação Ambiental;
Câmara técnica de Saneamento;
Câmara Técnica de Restauração Florestal;
Conselho Municipal de Meio Ambiente de Guararema
(Coordenação do Conselho);
Câmara Técnica de Proteção a Água;
Comissão Municipal de Educação Ambiental;
Conselho Municipal de Meio Ambiente de Jacareí;
Programa Municipal de Educação Ambiental – Promea – Jacareí;
Conselho Municipal de Meio Ambiente de Igaratá;
Conselho Consultivo da Estação Ecológica Itapeti - Mogi das
Cruzes;
Programa Municipal de Educação Ambiental de Mogi das Cruzes;
Conselho consultivo da APA Itapeti - Mogi das Cruzes, Suzano e
Guararema;
Fórum Florestal Paulista (Diálogo florestal);
Coletivo Cenários da Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul.

Participação em
colegiados e fóruns
ambientais

21

Nº de Participação em  Colegiados e fóruns

ambientais: 15

p o
l ít

i c a
s
p ú b l i

a sc



Somos uma das 20 instituições
selecionadas dentre as 500 de
todo o Brasil que participaram
do processo seletivo.
O Programa ReForça é uma
iniciativa do Instituto EDP em
parceria com a Phomenta e
tem como objetivo desenvolver
as lideranças das Organizações
Sociais com foco em gestão e
inovação.

Fortalecimento
Institucional

22

Programa de aceleração institucional:

Nº de encontros em 2020: 09

Reuniões:

Reuniões institucionais: 12
Reuniões de equipe: 02
Reuniões com o conselho: 04

Capacitações:

Cursos: 05
Treinamentos: 04
Pós-graduação e MBA: 02

de se nvolvime nto



Canais de comunicação:

www.institutosuina.org

O relacionamento institucional com diferentes públicos
requer processos integrados de comunicação social.
Nosso propósito é criar uma comunicação dialógica,
transparente e responsável apresentando nossos projetos e
abordando assuntos socioambientais relevantes para a
sociedade.

Publicações em Feed: 161
Publicação em Stories: 644

Seguidores Instagram: 1002
Seguidores Facebook: 639
Rede no Linkedin: 82
Inscritos no Youtube: 13
Acesso no site: 613

Comunicação
Social

(12) 3965-0328 
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contato@institutosuina.org

@institutosuina

Instituto Suinã

institutosuinã

Insights:

c o
m
u n

i c a
ç ã

o t r a n s pare n t e

https://www.instagram.com/institutosuina/?hl=pt-br
https://www.linkedin.com/company/instituto-suin%C3%A3/
https://www.facebook.com/institutosuina/?ref=pages_you_manage
https://www.institutosuina.org/


Somos comprometidas(os) com o bom uso dos recursos
financeiros tanto quanto somos apaixonadas(os) pelos
recursos naturais.

Transparência

saúde
if
an

cei
n

24

ra

Origem dos Recursos:

Receitas de Empresas Públicas
4,42%

Receitas de Empresas Privadas
95,53%

Receitas de Doação Pessoa Jurídica
0,01%

Receitas Financeiras 
0,05%

Aplicação dos Recursos:

Investimento de Projetos Socioambientais
47,09%

Institucional 
39,60%

Despesas Tributárias 
12,80%

Despesas Financeiras 
0,51%



Guandu
ecossistemas comunicativos

Nossos parceiros
e apoiadores
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ALINE JIMENEZ MASSA NASCIMENTO

ANA MARIA VIEIRA SOARES 

CARLOS ALBERTO LUZ 

CELITA PATRICIA RODRIGUES CORDEIRO

CINTHIA MARA S. SIQUEIRA DE JESUS

DANIEL JOSÉ BERNARDO RESENDE 

ELLEN ALISON PINTO

FERNANDA DE MORAES A. SCALAMBRINO 

GUILHERME CRUZ META

JULIANE MARIA DA SILVA FERREIRA 

LORRANE COELHO

LUCAS DO PRADO ALONSO

LUCILA MANZATTI 

MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA 

MARIA JOSÉ BRITO ZAKIA 

MARIA SANTINA DE CASTRO MORINI

MARCOS ANTONIO MASSAMITI YAMAMOTO 

MÁRIO SERGIO SOLÉO SACALAMBRINO 

PAMELA VITÓRIA  DE FARIA OLIVEIRA

PAULO VALLADARES SOARES

PATRICIA ARIÁDINI ANDRADE PIRES

RITA DE CÁSSIA PRANDO 

ROSEMARA REGINA RAFAEL 

TAMIRES FÁTIMA DOS SANTOS SOUSA

Agradecimento

foi... e sa f iador , u

2020
D s r pre e ndente ,re si l i e

nt e
, c on

f i ante , ano de amadurecime n to.

Seguimos de passagem, passando pela vida, passamos pelo ano
de 2020 de um jeito desafiador, aprendendo a partilhar momentos,
valorizando ainda mais os encontros! Ah, os encontros, nós do
Suinã falamos com afeto o quanto os encontros nos fez e faz mais
fortes! Nos faz querer criar e semear uma floresta de
possibilidades! E para isso é necessário começar com uma
pequena semente. Começar com uma pequena investida sobre a
Terra, aqui é o momento de agradecer a todas e todos que
investiram seu tempo, energia e dedicação para que as ações do
Suinã pudessem crescer, ganhar corpo e nutrir a alma no ano de
2020.
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https://www.instagram.com/institutosuina/?hl=pt-br
https://www.linkedin.com/company/instituto-suin%C3%A3/
https://www.facebook.com/institutosuina/?ref=pages_you_manage
https://www.institutosuina.org/

