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Apresentação

O ano de 2021 foi um ano de retomada. Com as vacinas foi possível um controle do corona vírus e os
trabalhos retornaram com mais força. O tempo passou a parecer pouco, nossas vidas ficaram
aceleradas e tivemos poucas pausas. A instituição cresceu, ganhamos visibilidade, fizemos ótimas
entregas, conexões e semeamos muito. 

O relatório traz o retrato deste ano produtivo traduzido nos diferentes trabalhos e ações. Nosso desejo
é que possamos olhar para os frutos colhidos e semear novamente com mais sabedoria!! 

Com isso, queremos compartilhar com vocês a nossa colheita em 2021. 

Boa leitura!

Diretoria - Instituto Suinã.
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ra

(12) 3965-0328 
 

contato@institutosuina.org

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.

Atuamos por meio de projetos e ações relacionados a: 

va l o

s

Quem somos

Principais linhas de atuação

Onde nos encontrar

Educação 

Socioambiental

Mobilização e 

Fortalecimento Social

 

 Conservação e Manejo 

de Biodiversidade.

 

@institutosuina Instituto Suinã institutosuinã Acesse nosso site
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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.

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)". 

Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e responsabilidade Global;
Convenção sobre Biodiversidade Biológica;
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável;
Políticas Públicas de meio ambiente e educação ambiental;
Política Nacional de Educação Ambiental;
Política Estadual de Educação Ambiental;
Políticas Municipais de Educação Ambiental.

Nossas ações estão 
embasadas em:
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Objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS)



Linha do tempoLinha do tempo

va l
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Acre d i t e
no

t e m p o

das c o is a s

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.

2016

2018

2020

2021

2015

2017

2019

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.

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
editais FEHIDRO.



Nossa equipe em 2021

Tivemos 17 Profissionais atuando em diferentes projetos e atividades contribuindo para que
o Suinã pudesse cumprir com as responsabilidades assumidas conosco e com os parceiros
de jornada.

d

D i v e rs
ida

e

76%
Mulheres

24%
Homens
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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. 

 

Educação
 Socioambiental
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Principais resultados
Educação Socioambiental

Participação em 27 ações remotas.

C o n
qu
i s t

as
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Projetos e atividades socioambientais em 08 
municípios e 27 escolas.

Elaboração de cartilha didática que foi 
distribuída para 2.162 estudantes.

Mais de 90 educadoras(es) e coordenadoras(es) 
participaram de formações socioambientais.

São Paulo Mato Grosso do Sul
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Elaboração de 2 materiais educomunicativos.

Elaboração de 1 material audiovisual educomunicativo.

Implementação de tecnologia social beneficiando 40 
pessoas.



Com o material educativo JornalEco pronto, realizamos a
formação de educadoras e educadores da rede pública de
ensino dos municípios de Três Lagoas, Brasilândia, Selvíria
e Ribas do Rio Pardo, em Mato Grosso do Sul. O Instituto
Suinã foi convidado para realizar o acompanhamento das
atividades por meio do grupo no aplicativo Whatsapp,
assessorias fixas mensais e encontro semestral com o
objetivo de contribuir com o desenvolvimento de todas e
todos os participantes do projeto.

08

Desenvolvimento de material 
educativo
O Instituto Suinã elaborou o material educativo JornalEco com o objetivo de dialogar
com o cotidiano das comunidades escolares (educandos, seus responsáveis e
funcionárias(os) da escola), contemplando a realidade local e facilitando o processo de
reconhecimento e entendimento de onde se está inserido. Isso incentiva diferentes
olhares e instrumentaliza as pessoas que formam cidadãos éticos e críticos.

Formação Ambiental

“Aprendo a cada etapa do JornalEco e com isso consigo
aprimorar o conhecimento dos meus estudantes de uma forma
dinâmica, prática e prazerosa. Obrigada!!!”

Professora Márcia Duarte 
E.M Flausina De Assunção Marinho

Parceiro:



De Olho no 
Resíduo
Real izamos ações para minimizar  a
problemática de res íduos sól idos
nos munícipios  de Capão
Bonito/SP,  Porto Fel iz /SP,
Sarapuí/SP e Votorant im/SP,  a  f im
de unir  e  aproximar o  poder
públ ico de outros  setores  que
atuam no município  como
empresas ,  cooperat ivas  locais  e  a
comunidade trabalhando com
todos os  atores  da cadeira  de
resíduos .

Além do diagnóst ico in ic ia l
fomentamos o uso de a lternat ivas
técnicas  para a  sensibi l ização dos
munícipes ,  contr ibuindo para a
mudança de hábitos .

Como ferramenta para
sensibi l ização elaboramos um
mater ia l  audiovisual  com animação
e um folder  contendo informações
relacionadas ao tema trabalhado
no projeto como forma ef icaz  de
entregar  informações a  qualquer
públ ico de maneira  de maneira
rápida,  d ireta e  de fáci l
entendimento.

Gestão

09

Acesse o v ídeo 
através do QR Code

 

Parceiro:



Fácil replicação

Soluções baseadas na Natureza
(SbN) são aquelas  inspiradas e
apoiadas pela  natureza que
proporcionam simultaneamente
benef íc ios  ambientais ,  socia is  e
econômicos ( IUCN) ,  ta is  como as
tecnologias  socia is .

Em locais  onde o saneamento
básico não é  uma real idade,  cabe
aos propr ietár ios  rurais  a
responsabi l idade pela
implantação de s istemas para
tratamento local  de ef luentes .

A solução encontrada para a
problemática de saneamento da
cooperat iva ACAMAR resultou na
implantação do Círculo de
Bananeiras ,  uma tecnologia
socia l  ut i l izada para tratar  as
águas c inzas (água res idual  da
pia  da cozinha,  p ia  dos
banheiros ,  chuveiro e  lavanderia)
da sede.

A implantação fo i  real izada por
meio de uma of ic ina no formato
de mutirão na cooperat iva em
parcer ia  com a prefeitura
municipal  de Capão Bonito/SP e
a Sabesp.
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Soluções baseadas 
na Natureza

Características da implantação de 
Tecnologias Sociais:

 

Utilização de materiais de baixo 
custo

Envolvimento da comunidade

Parceiro:

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_en


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.

 

Mobilização e 
Fortalecimento Social
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Principais resultados

Con qu i s t a s
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Mobilização social no entorno da Unidade de 
Conservação municipal em Guararema/SP.

Atuamos com assessoria técnica através de 
diálogo com comunidades em 61 municípios.

49 pessoas foram entrevistadas durante as
ações Mobilização e Fortalecimento Social.

2859 pessoas foram entrevistadas durante as 
assessorias técnicas.

Ações de Mobilização e Fortalecimento Social: 

Assessoria técnica através de diálogo com 
comunidades:

40 pessoas dispostas a plantar mudas de 
espécies de Árvores Raras na Paisagem.

17040 pessoas foram influenciadas pelo Diálogo 
Social.

São Paulo Minas Gerais



O Projeto Árvores Raras contempla: 

        10 espécies raras na paisagem: 

 

Cambucá (Plinia edulis)
Canela-preta (Ocotea catharinensis)
Gabiroba-limão (Campomanesia hirsuta) 
Guatambu (Balfourodendron riedelianum) 
Jacaratiá (Jacaratia spinosa)
Jatobá (Hymenaea altissima)
Jequitibá (Cariniana legalis)
Juçara (Euterpe edulis)
Olho-de-cabra (Ormosia arborea)
Peroba-rosa (Aspidosperma polyneuron)

         47 pessoas sensibilizadas;

         40 pessoas que aceitaram realizar plantio;

         368 de mudas distribuídas;

         01 Folder educomunicativo  elaborado.

Com o capital semente recebido como
prêmio no Programa Reforça, realizamos a
etapa de Mobilização Social do Projeto
Árvores Raras. O projeto ocorreu no entorno
da Unidade de Conservação Refúgio da Vida
Silvestre do Bicudinho (UC RVS), localizada
na sub-bacia hidrográfica do ribeirão do
Putim, no município de Guararema/SP, local
de extrema importância para a conservação
dos recursos hídricos e da biodiversidade
regional. 
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Mobilização Social - Projeto 
Árvores Raras na Paisagem

As ações realizadas incluíram entrevista e
mapeamento de proprietários rurais no
entorno da UC RVS com o objetivo de
sensibilizá-los sobre a importância da
existência das árvores consideradas raras na
paisagem e mobilizá-los para a conservação
das florestas e dos serviços ecossistêmicos e 
 o plantio dessas espécies em suas
propriedades.

Parceiro:



Inventário e 
Caracterização Social

14

O Inventário e a Caracterização Social são instrumentos utilizados para a
compreensão da realidade e do contexto social de uma determinada localidade ou
região. 

São estratégias muitas vezes vinculadas a Licença Social para Operar (LSO) e são 
pré-requisitos para muitas empresas. 

Nesse processo é possível conhecer diferentes realidades socioeconômicas e
culturais, bem como diferentes históricos de relacionamentos e necessidades
latentes.

Com essas informações é possível a identificação, no território, das principais
vulnerabilidades sociais, bem como o mapeamento de iniciativas e atores que
podem unir esforços para mudar esse cenário.

Ca
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e r i z a r

Comunidades caracterizadas:        

D iá l ogo

Parceiro:

2 estados
(SP e MG)

 

3330 pessoas 
influenciadas.

1218 pessoas 
entrevistadas
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57 municípios e 2 
distritos visitados

 
 
 
 
 



Parceiro:

1749 pessoas 
entrevistadas

 
 
 
 

Diálogo 
Social
O diálogo com comunidades e vizinhos no entorno das áreas operacionais da
empresa Suzano tem como objetivo conectar a empresa e as pessoas que
estão sob influência das atividades florestais, estabelecendo um canal de
comunicação.
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V i d a s

Comunidades influenciadas:        

56 municípios
 

1749 pessoas 
informadas

12285 pessoas 
influenciadas 
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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.

 

Coservação e Manejo de 
Biodiversidade

V i d a

16



Principais resultados

Con qu i s t a s
17

Atuamos com ações de Conservação e Manejo de 
Biodiversidade em 03 municípios.

01 Caracterização de vegetação em Unidade de 
Conservação em Guararema/SP.

01 Mapeamento árboreo em Extrema/MG.

01 Laudo de vegetação em Extrema/MG.

07 Projetos executivos para restauração ecológica
em Jacareí/SP (Etapa 02 do Diagnóstico socioambiental
da sub-bacia do córrego Quatro Ribeiras).



Em 2021 chegou ao fim mais uma
etapa do Projeto Quatro Ribeiras.
Finalizamos os projetos executivos de
restauração ecológica e ações de
intervenção em Áreas de Preservação
Permanente (APPs) de nascentes em
7 propriedades da sub-bacia
hidrográfica do córrego Quatro
Ribeiras, Jacareí/SP. Essa etapa teve
como objetivo verificar o status de
conservação das nascentes existentes
nas propriedades aderentes ao projeto
e identificar as melhores técnicas para
a restauração dessas APPs. 

Diagnóstico socioambiental 
da sub-bacia do córrego 
Quatro Ribeiras 

Foi elaborado um vídeo
educomunicativo para apresentar o
desenvolvimento do projeto e mostrar
a importância da restauração
ecológica dessas áreas para contribuir
na melhoria da qualidade e
quantidade da água que abastece o
município.

Acesse o vídeo: 

18



Parceiros:

Realizamos coletas botânicas para o
estudo da composição florística na
Unidade de Conservação (UC) Refúgio
de Vida Silvestre do Bicudinho, no
município de Guararema/SP. O
Instituto Suinã faz parte da trajetória da
UC, compondo a equipe técnica na
elaboração da proposta de criação da
Unidade de Conservação, juntamente
com a Prefeitura Municipal de
Guararema, a Sociedade para a
Conservação das Aves do Brasil (SAVE)
Brasil e Mosaico Ambiental Ltda.

Os estudos de composição florística
geram informações que subsidiam a
elaboração do Plano de Manejo da UC,
documento importante para tomada
de decisão sobre a manutenção e
projetos de pesquisa relacionados a
restauração e monitoramento florestal
da área. O estudo realizado constitui
um importante indicador quantitativo
para o conhecimento da comunidade
arbórea da RVS.

A iniciativa compõe o projeto Árvores
Raras na Paisagem, desenvolvido pelo
Instituto Suinã, tendo como parceiras a 

Estudos com a 
flora nativa

Prefeitura Municipal de Guararema, 
 Universidade de Mogi das Cruzes
(coordenação das pesquisas de campo)
e a empresa Suzano (disponibilizando a
área de estudo).

V i d a
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Nossa equipe esteve presente no município
de Extrema - MG para a realização da
consultoria em caracterização de flora  para
empresa Panasonic.

A caracterização ou laudo da vegetação  é
um inventário de uma determinada área ou
região que tem o objetivo de trazer
informações como diversidade, abundância
e estado de conservação da vegetação
existente no local.

As informações coletadas podem auxiliar
no planejamento de intervenção de uma
determinada área e auxiliar na mitigação
de seus impactos bem como propor
soluções para aumentar a biodiversidade
local.

Para esses trabalhos são levados em
consideração os seguintes aspectos:

        Número de espécies;

        Número de indivíduos por espécie;

        Aspectos ecológicos das espécies
encontradas

Caracterização e laudo
da vegetação 

Resultados desta caracterização:

         215  indivíduos levantados;

          15 espécies identificadas; 

          10 famílias botânicas.

V e g e t a ç ão 20

Parceiro:



O Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) aprovou o projeto da Fundação de
Apoio A Pesquisa Agrícola (FUNDAG) para “Elaboração de banco de dados e sistema de
informação socioeconômico e ambiental de áreas isoladas e rurais para implantação de
saneamento básico” na bacia hidrográfica do Paraíba do Sul. 

O Suinã foi o executor da primeira etapa de elaboração do Plano de Trabalho e
Mobilização Social. 

Plano de trabalho para o 
banco de dados do 
Saneamento Rural da 
bacia do Paraíba do Sul

21
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Principais resultados

Certificação internacional em Gestão e 
transparência.

Conquistamos o Prêmio Capital Semente 
pelo Instituto EDP e Phomenta.

Inauguramos o nosso Blog no site oficial do 
Instituto Suinã.

Criação da linha de produtos do Instituto 
Suinã.

05 ações de voluntariado interno.
17 pessoas beneficiadas com voluntariado externo.

Participação em 15 Colegiados.
(Conselhos, Câmaras técnicas e Comitês)

Con qu i s t a s
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É com muito orgulho que comunicamos que 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.

No evento de encerramento do Programa ReForça

em parceria com o Instituto EDP e a Phomenta, o

Instituto Suinã apresentou o projeto Árvores Raras

na Paisagem: participação social na conservação

ambiental e foi escolhido para receber um capital-

semente para dar início a esse projeto no município

de Guararema - SP.

Ficamos muito felizes com essa surpresa e somos

gratas pela oportunidade de participar do

programa e apresentar para tantas pessoas o nosso

projeto!!!!

Certificação ICFO

Acesse a lista das 
OSCs certificadas

G
estão

O Suinã conquistou o prêmio Capital 
Semente do Instituto EDP

Clique aqui para assistir na

íntegra o evento ou acesse

através do QR Code.

Foto: Entrega das mudas durante a

mobilização social.
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https://www.instagram.com/Phomenta/
https://www.youtube.com/watch?v=Tj3BMUPhvZs


Como forma de democratizar a ciência para todas e todos,

inauguramos o nosso blog no site oficial do Instituto Suinã em

2021.

Para prestigiar as matérias utilize o QR Code.

O Blog do Suinã 
está no ar!
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Produtos Suinã
A partir de 2021 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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Programa de voluntariado

O Instituto Suinã participou do Programa
de voluntariado realizado em parceria com
o Instituto EDP.

O desafio levado por nós foi: "Como
estruturar uma gestão focada em
indicadores de desempenho?"

A equipe voluntária responsável por nos
ajudar foi composta por seis
colaboradoras(es) que desempenham
funções relacionadas ao nosso desafio.

Nº de beneficiários: 17

Interno

Externo

Para o nosso fortalecimento institucional
iniciamos nosso Programa de Voluntariado, com
o objetivo de receber pessoas para ministrar
oficinas, vivências e treinamentos  para toda a
equipe do Suinã.

Em 2021, recebemos a Fotógrafa Nadine
Abrahão para uma roda de conversa com a
temática: Dicas sobre fotografia.

Em 2022 nosso proposta é receber mais
profissionais de forma voluntária.

Nº de beneficiados: 05

D i spos i ç ão
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Participação em 
Colegiados
Em 2021 participamos de 15 colegiados:

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;
Rede de Atores - Restauração do Vale do Paraíba.
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Educomunicação e 
Comunicação Institucional

M om e n to s
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O Inst i tuto Suinã em parcer ia  com a FUNDAG e o Inst i tuto H&H Fauser  
 real izou a  comunicação socia l  durante evento onl ine para Di fusão e
intercâmbio de conhecimento sobre os  Recursos Hídr icos .

O objet ivo da proposta fo i  ampl iar  o  conhecimento dos part ic ipantes ,
v isando enr iquecer  as  discussões poster iores  e  auxi l iar  na e laboração de
uma estratégia  de implantação futura de instrumentos de gestão e
conservação sustentável  dos recursos naturais  no município  de Areias  e
região.

Evento de Lançamento do Projeto 
Práticas Integrativas em 
Propriedades Rurais

Acesse o v ídeo
na íntegra:

           Pr incipais  resultados:

Criação de 01 v ídeo  para divulgação
do evento.

Cr iação de 04 vídeos  interat ivos .

Cr iação de 01 v ídeo  com memórias
fotográf icas .

106 part ic ipações  onl ine v ia  Zoom e
Youtube.

464 visual izações  do v ídeo no
Youtube.
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O Inst i tuto Suinã usa as  suas redes socia is  Instagram,  Facebook,  Youtube e
Linkedin ,  para divulgar  suas ações ,  interagir  com o públ ico ,  apoiadores e
patrocinadores .

Também conta com o s i te  of ic ia l ,  o  www.inst i tutosuina.com.br ,  incluindo
todas as  informações importantes sobre o  projeto .

Foram real izadas  87 publ icações  no Feed e 752 publ icações no Stor ies  com
conteúdos dos projetos  socioambientais  e  assuntos pert inentes a  nossa
atuação e 302 horas  em elaboração audiovisual  em 2021 .

Nossa comunicação

M om e n to s
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Editais 
contemplados
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Foram aprovados dois  projetos  para o  edita l  FEHIDRO Del iberação do
Comitê de Bacias  Hidrográf icas  do Paraíba do Sul  (CBH-PS 19 .2020)  no ano
de 2021 .

O pr imeiro projeto contempla a  e laboração do Plano de Comunicação do
CBH-PS.  O objet ivo pr incipal  do plano é const i tuir  um canal  de
comunicação contínuo entre o  CBH-PS e a  sociedade como um todo.  Para
o efet ivo a lcance de públ ico ,  nossa proposta contempla o  uso da
Educomunicação,  pois  e la  se  demonstra uma ferramenta v iável  na cr iação
de uma comunicação socia l  d ia lógica com viés  mais  democrát ico e
igual i tár io ,  atendendo a plural idade e divers idade cultural .

A  segunda proposta contempla a  restauração das áreas de preservação
permanente contidas na sub-bacia  do córrego Quatro Ribeiras  em
Jacareí /SP.  O objet ivo pr incipal  é  conservar ,  proteger  e  ampl iar  a
capacidade de produção e a  qual idade dos recursos hídr icos nessa sub-
bacia ,  importante contr ibuinte das águas do r io  Paraíba do Sul ,  mediante
restauração ecológica das APPs em propriedades rurais  no município  de
Jacareí /SP.

Nossas conquistas
Edital FEHIDRO
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Transparência
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*Receitas diversas
16%Receita finaceira

1,5%

*Receitas referentes a notas de 
reembolso

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

Transparência

Origem dos recursos:

34

Empresas Privadas
80%

Empresas Públicas
2%

Doação Pessoa jurídica
1,5%

Aplicação dos recursos:

*Investimento em Projetos 
socioambientais

86%

Despesas Tributárias
13%

Despesas Financeiras
1%

*Projetos socioambientais nas linhas
de atuação de Educação Ambiental,
Mobilização Social, Conservação de

biodiversidade e assessorias técnicas.



Nossos parceiros
e apoiadores
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Equipe técnica em 2021
Execução de projetos:

Aline Jimenez - Bióloga.

Amanda Alves - Tecnóloga em Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

Celita Rodrigues - Engenheira Florestal e Engenheira Agrônoma. Especialista

em Licenciamento Ambiental.

Cínthia Mara Siqueira de Jesus - Tecnóloga em Meio Ambiente e Recursos Hídricos.
Especialista em Educomunicação.

Fernanda de Moraes A. Scalambrino - Bióloga e Silvicultora. Especialista em
Educação Ambiental e Transição para Sociedades Sustentáveis.

Guilherme Meta - Tecnólogo em Gestão Ambiental.

Gustavo Gasparini - Autodidata audiovisual.

Joice Franciscatte - Tecnóloga em Silvicultura, Engenheira Florestal, Mestranda em
Sustentabilidade na Gestão Ambiental e Pós-graduanda em Agroecologia.

Juliane Ferreira - Tecnóloga em Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Pós-graduanda
em "Natureza que somos: filosofias e práticas para uma atuação genuína no mundo".

Lorrane Coelho - Analista Socioambiental - Bióloga.

Lucas do Prado Alonso - Técnico Socioambiental - Biólogo

Marcos Yamamoto - Biólogo, Tecnólogo em Geoprocessamento. Mestre em
Conservação e Manejo de Biodiversidade.

Maria de Fátima de Oliveira - Bióloga. Especialista em Conservação e Manejo de
Biodiversidade e Pós-graduanda em Restauração Florestal e Adequação Ambiental.

Marli Nascimento - Técnica em Contabilidade - Tecnóloga em Silvicultura.
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Maria José Brito Zákia - Presidente do Instituto Suinã.

Maria Santina de Castro Morini - Vice Presidente do Instituto Suinã.

Lucila Manzatti - Conselheira fiscal do Instituto Suinã.

Paulo Valladares Soares - Conselheiro fiscal do Instituto Suinã.

Oscarina Prado - Graduada em Eng. Agrícola e Agronegócio, Especialista em Educação
do campo e agroecologia na agricultura familiar e camponesa, Mestre em botânica
aplicada e doutoranda em planejamento urbano e regional, com foco em paisagens
Socioambientais. 

Rita Prando - Bióloga e especialista em Educação Ambiental.

Rosemara Regina Rafael - Administradora.

Tamires Santos - Tecnóloga em Meio Ambiente e Recursos Hídricos e Técnica Em
Administração.

Agradecimento 
especial
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Nossos contatos

www.institutosuina.org

(12) 3965-0328 
 

contato@institutosuina.org

@institutosuina

Instituto Suinã

institutosuinã

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

Clique aqui ou acesse o QR Code:

O Relatório de atividades 2021 é uma comunicação 
oficial do Instituto Suinã.
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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/
https://forms.gle/rQ4RAbqacREBFgmz6
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