
I N
S T I T U T O  S U I NÃ



Apresentação

G
us

ta
vo

 G
as

pa
rin

i |
 In

st
itu

to
 S

ui
nã

 

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

Com sede em Guararema, local onde o Rio Paraíba do Sul faz a curva, delimitamos
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.

Quem somos

CuriosidadeCuriosidade

O nome Suinã se refere a uma árvore nativa
encontrada em quase todo território brasileiro.
Simbolicamente, a árvore é conhecida por possuir um
alto poder de regeneração e mesmo depois de cortada
a árvore renasce mais forte e florida. A partir dessa
informação houve a certeza do nome. No momento de
nascimento do Instituto Suinã, cinco mulheres se
uniram para criar a organização e, elas passando por
um momento de auto afirmação, enxergaram na
descrição das características da árvore uma definição
de si mesmas. Com o passar dos anos o cerne está se
formando, se fortalecendo e sendo nutrido por pessoas
que acreditam, buscam e se vêem nesse mesmo
objetivo. 
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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.

20162015

2017

Instituto Suinã integra o
conselho de meio ambiente de
Guararema/SP.

Início dos projetos de
Mobilização e Educação
Ambiental em parceria com a
empresa Fibria.

Início do projeto Práticas
Sustentáveis e parceria com o
Centro Paula Souza.

2018

2020 2021

2019
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.

Participação no ReForça,
programa de aceleração e
transformação social. Início
de cursos online e do Projeto
Árvores Raras.

Conquistamos a certificação internacional
Phomenta e ganhamos o prêmio Capital
Semente através da aceleração do Programa
ReForça.

Realizamos projetos de inventário social e fomos
selecionadas(os) em dois ediatais FEHIDRO.

Linha do tempoLinha do tempo
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(12) 3965-0328 
 

contato@institutosuina.org
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@institutosuina

Acesse 
nosso site

Onde nos encontrar:Onde nos encontrar:

cuidado e respeito

2022
Está sendo um ano de muitas
realizações, novos projetos e
muitas vivências.

Fortalecemos nossa atuação
com projetos de Conservação e
Manejo de Biodiversidade.

acredite no tempo das coisas



NossasNossas  
conquistasconquistas

Certificação internacional 
em Gestão e transparência.

Atuamos em 87 municípios
(Estado de São Paulo, Minas

Gerais, Rio de Janeiro e Mato

Grosso do Sul.

+ de 40.000 pessoas foram

influenciadas pelas nossas

ações e assessorias.

Participação em 15 Colegiados.

(Conselhos, câmaras técnicas e 

comitês).

Aprovado projeto FEHIDRO 

para restauração de áreas de 

24 hectares.

Incontáveis histórias, trocas, 
vivências e inspirações.

indicadores
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Implementamos e desenvolvemos projetos
de Educação Ambiental em parceria com
instituições, empresas, poder público e
escolas para a realização de projetos
socioambientais que possam contribuir para
o desenvolvimento de práticas sustentáveis
aplicadas à rotina das pessoas e
comunidades. Pequenas ações que nos
direcionam para nosso propósito de
colaborar com os movimentos já realizados
no território onde atuamos. 

EducaçãoEducação  
SocioambientalSocioambiental

Para saber mais
acesse nosso site,
clique aqui:

Aponte a câmera
do seu celular
para o QR Code.

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. É o
momento de trocar informações, gerando
contribuições para a comunidade e visando
melhorias.

Fortalecimento eFortalecimento e
Mobilização socialMobilização social

Para saber mais
acesse nosso site,
clique aqui:

Aponte a câmera
do seu celular
para o QR Code.

diálog
o soc

ial

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


Por meio de estudos e pesquisas em campo,
geramos informações relacionadas à
biologia da conservação contribuindo com a
manutenção dos sistemas naturais com
foco na biodiversidade e conservação de
solo e água.

Conservação e ManejoConservação e Manejo  
de Biodiversidadede Biodiversidade

Para saber mais
acesse nosso site,
clique aqui:

Aponte a câmera
do seu celular
para o QR Code.

vida

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


Mobilização e articulação para gestão de
resíduos;
Capacitações; 
Implantações de Tecnologias Sociais;
Oficinas, vivências e palestras;
Restauração Ecológica; 
Turismo de Base Comunitária.

Outras linhasOutras linhas
de atuaçãode atuação

Para saber mais
acesse nosso site,
clique aqui:

Aponte a câmera
do seu celular
para o QR Code.

vivên

cias

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


Planos de comunicação com ênfase
socioambiental;
Cobertura audiovisual de projetos,
vivências e eventos socioambientais.
Diagramação de materiais
educomunicativos de acordo com
projetos.
Elaboração de materiais de audiovisual
para sensibilização socioambiental.

A Educomunicação é trabalhada de forma
transversal em todas nossas linhas de
atuação do Suinã. Desenvolvemos:

EducomunicaçãoEducomunicação

Para saber mais
acesse nosso site,
clique aqui:

Aponte a câmera
do seu celular
para o QR Code.

educomunican
do

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


Fortalecimento 
institucional

 

sinergia



Em nosso site você pode contribuir com qualquer

valor para apoiar projetos socioambientais do

Instituto Suinã.

Acesse o nosso site que está de cara nova e faça sua

doação, sua contribuição vai ajudar a transformar

vidas e paisagens.

Conheça também os produtos disponíveis no site,

adquirir esses produtos é outra forma de apoiar

nossos projetos. Leve um pedacinho do Suinã para

casa.

Para ser direcionado para o nosso

site utilize o QR Code.
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O Instituto Suinã é uma Organização Certificada em Boas Práticas em

Transparência e Gestão pela Phomenta (www.phomenta.com.br)!

A Phomenta é membro do Comitê Internacional de Monitoramento

de ONGs (ICFO - www.icfo.org).

A certificação segue os princípios de ética do Comitê e tem como

objetivo desenvolver boas práticas em transparência e gestão para as

organizações e proporcionar confiança aos parceiros e à sociedade

civil. Foram analisados os seguintes princípios: Jurídico, Governança,

Financeiro, Potencial de Impacto, Transparência e Comunicação.

A certificação foi realizada em uma parceria com o Instituto EDP,

financiador do programa ReForça 2020.

Acesse a lista das 
OSCs certificadas

Certificação ICFOCertificação ICFO

doação

Produtos SuinãProdutos Suinã

https://www.instagram.com/Phomenta/


Nossos parceiros eNossos parceiros e  
apoiadoresapoiadores



A sua opinião é muito 
importante para nós!
Deixe sua sugestão para
contribuir com o
desenvolvimento da equipe
do Instituto Suinã.

va l

@institutosuina

Aponte a câmera
do seu celular
para o QR Code.

Clique aqui para
acessar:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJCfoOzeMeMZyZbhdGVfEVSmkKC7rFIJ2bxWNmXqZeoUJ_yw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJCfoOzeMeMZyZbhdGVfEVSmkKC7rFIJ2bxWNmXqZeoUJ_yw/viewform
https://www.institutosuina.org/outras-linhas-de-atua%C3%A7%C3%A3o

