
I N F O R M A T I V O  
S U I N Ã

•  Edição  05  •  maio 2022 •

#
cu

id
ad

o
eresp

eito

MUITAS NOVIDADES
 

Confira os projetos,  vivências,  ações e conquistas que 
aconteceram de janeiro a abril  de 2022



O projeto Planos da Mata visa contribuir com

a elaboração e implantação do Plano

Municipal de Conservação e Recuperação da

Mata Atlântica (PMMA), instituído no artigo

38 da Lei da Mata Atlântica 11.428/2006,

como um instrumento legal que direciona e

possibilita que os municípios atuem

proativamente na conservação e

recuperação da vegetação nativa da Mata

Atlântica.

A implementação do PMMA está sendo

desenvolvido pelo Instituto Suinã, com apoio

da SUZANO, e por intermédio da Fundação

SOS Mata Atlântica.

Neste primeiro momento, as oficinas de

Estratégia Prévia envolvem de forma

participativa os Conselhos Municipais de Meio

Ambiente e interlocutores locais para o

desenvolvimento do Plano de Trabalho do

PMMA.

Durante o mês de abril foram realizadas

oficinas, nos município de Santa Branca,

Jacareí, Guararema e Salesópolis. As oficinas

foram realizadas a partir de um exercício com

mapas do território impressos, reconhecendo

e apontando a criticidade para o bioma Mata

Atlântica dentro do território, e toda sua

interação e integração com o município.

Conservação e manejo
de Biodiversidade

Para saber 
mais acesse:

Projeto Planos
da Mata



Inventário
de fauna

Para quem ama saber um pouco

mais sobre a nossa fauna

exuberante, temos uma novidade

maravilhosa!

O Instituto Suinã está realizando um

inventário preliminar de fauna na

Unidade de Conservação Refúgio de

Vida Silvestre do Bicudinho, em

Guararema - SP.

A coleta de informações é realizada

no interior de fragmentos de mata

nativa e em áreas de borda e

abrange os seguintes grupos

zoológicos: mamíferos, aves e

anfíbios. 

A metodologia utilizada envolve

amostragem indireta (rastros e

vestígios) e direta (uso de "câmeras-

trap" e observação direta), essas

técnicas dispensam a captura dos

animais em redes ou armadilhas.

Esse projeto é desenvolvido em

parceria com a Prefeitura de

Guararema e o Instituto Itaquareia.

Conservação e manejo
de Biodiversidade



Conservação e manejo
de Biodiversidade

É com muita alegria que informamos o encerramento da etapa de mobilização social do projeto

"Árvores Raras na Paisagem". Essa etapa aconteceu com o incentivo do Instituto EDP, por meio de um

Capital Semente, recebido ao final do programa Reforça realizado pela Phomenta, em 2021.

O encerramento contou com um evento de celebração em parceria com a pousada Arandela, a

participação de moradores e proprietários rurais situados no entorno da Unidade de Conservação

Refúgio de Vida Silvestre do Bicudinho (UC RVS) e representantes do poder público de Guararema –

SP.

Na ocasião houve distribuição de mudas e plantio das espécies de árvores raras como o Jequitibá-

rosa, Canela-preta, Cambucá, Jaracatiá, Olho-de-cabra, Juçara, Guatambu e Peroba-rosa que

enriquecerão a paisagem da pousada e da UC.

O processo de mobilização social contribuiu para a sensibilização da comunidade no resgate da

importância dessas espécies enquanto símbolos de conservação das florestas no Vale do Paraíba

Paulista e Alto Tietê.

O projeto permanece com outras etapas e parcerias locais como o viveiro municipal para produção de

mudas a partir de sementes coletadas na região.

Essa atuação no território tem como horizonte a conservação da biodiversidade e recursos hídricos e

nesta empreitada contamos com outros atores com o mesmo objetivo como a SAVE Brasil para os

estudos e registros das aves e eventos de avistamento. A Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) é

outra parceira por meio de um estudo da flora presente em fragmentos dentro da área da RVS.

Árvores Raras 
na Paisagem



Ao todo foram 40 proprietários rurais que aderiram ao projeto durante a etapa de

mobilização social e se prontificaram a receber e a plantar em suas propriedades mudas

das espécies de árvores raras, como o Jequitibá-rosa, Canela-preta, Cambucá, Jaracatiá,

Olho-de-cabra, Juçara, Guatambu e Peroba-rosa.

As mudas distribuídas foram produzidas em parceria com o viveiro municipal de

Guararema e agora estarão cumprindo o seu papel ecológico na natureza e enriquecendo a

paisagem das propriedades e da UC.

O processo de mobilização social contribui para a sensibilização da comunidade no resgate

da importância dessas espécies enquanto símbolos de conservação das florestas no Vale do

Paraíba Paulista e AltoTietê.

Entrega de mudas de 
Árvores Raras na 
Paisagem

Conservação e manejo
de Biodiversidade



No mês de abril foi dado início à Formação em

Educação Ambiental do Projeto Quatro

Ribeiras. A intenção desta formação é

sensibilizar as(os) educadoras(es), que atuam

em escolas que fazem parte da sub-bacia do

córrego Quatro Ribeiras ou que estão em seu

entorno imediato por meio da inclusão da

temática de restauração florestal no dia a dia

escolar. 

A formação conta com o desenvolvimento de

ações práticas para difusão da importância dos

recursos hídricos e consequente fortalecimento

do compromisso pela conservação da bacia,

estabelecendo um processo de aprendizagem

que seja participativo, gerador de autonomia e

de grande potencial transformador para as (os)

educadoras (es) de forma a encurtar a distância

entre a (o) educadora (o), estudante e a

natureza. As ações de educação ambiental

deste projeto visam contextualizar a

importância da sub-bacia do córrego Quatro

Ribeiras para produção de água e segurança

hídrica do município de Jacareí - SP, por meio

da parceria com duas escolas municipais, a

EMEF Conceição Aparecida Magalhães Silva e a

EMEF Adélia Monteiro. Durante as formações a

nossa equipe conta também com o apoio do

Núcleo de Educação Ambiental do município,

que disponibilizou o seu espaço para receber

as/os educadoras/es durante as vivências.

Formação 
Ambiental

Para saber mais 
acesse:

Educação 
ambiental



Ciclo das 
estações

Educação 
ambiental

A Educação abre portas para a transformação

individual e coletiva, uma vez que é

construída a partir de relações afetivas e

cotidianas. A fim de promover encontros e

trazer sentido à prática de pertencer ao meio

em que estamos inseridos, a equipe de

educação ambiental do Instituto Suinã foi

convidada pela equipe da APAE de São José

dos Campos para propor um projeto de

sensibilização para as/os colaboradoras/es.

Indo ao encontro de práticas que já vinham

sendo desenvolvidas pela equipe da APAE, o

intuito principal do Suinã é aproximá-las/los

do cuidado e cultivo das relações consigo,

entre si e no espaço físico. No mês de janeiro

tivemos a oportunidade de iniciar os

encontros de 2022 com o preparo do solo, na

mente e coração, de todas as pessoas

presentes. Os encontros seguirão pelo

primeiro semestre tendo a Permacultura e

Agroecologia como fio condutor.



De olho no resíduo

Educação 
ambiental

A nossa equipe de Educação Ambiental, em parceria com a empresa Suzano, esteve durante o

mês de março realizando ações que visam minimizar a problemática do descarte incorreto de

resíduos no município de Porto Feliz – SP, a fim de unir esforços e aproximar o poder público,

as empresas que atuam no município, cooperativas, atores locais e sociedade civil na busca de

alternativas técnicas que possam ser implementadas na sensibilização dos munícipes,

estimulando a mudança de hábitos. Sabemos que isso leva tempo, mas se vier junto de

políticas públicas, engajamento individual e coletivo e ações conjuntas, essa atuação ganha

corpo e pode, sim, mudar estruturas!



Em parceria com a empresa Suzano, o Instituto Suinã elaborou o material educativo JornalEco.

Esse material será distribuído para mais de 2 mil estudantes e 90 educadoras e educadores da

rede pública de ensino dos municípios de Três Lagoas, Brasilândia, Selviria e Ribas do Rio Pardo,

em Mato Grosso do Sul. O conteúdo oportuniza o aprendizado sobre a ligação do ser humano

com o seu lar, o planeta Terra, através de experiências e ações que visam resgatar o nosso

vínculo com a vida que pulsa ao nosso entorno. Estimulando o cuidado e respeito para com sigo

mesmo, para com o outro e para com o meio em que vivemos. As temáticas abordadas serão

aprofundadas durante a Formação Ambiental direcionadas as educadoras das escolas

contemplas, com o intuito de apoiar a construção dos planos de aula e projetos

interdisciplinares. Uma troca riquíssima e necessária nesse momento em que muitos

educadores vivenciam grandes desafios no ensino público.

Educação 
ambientalJornalEco



Semana 
da água

Durante a celebração da Semana da Água o Instituto Suinã esteve em parceria com a Prefeitura

Municipal de Guararema e com a Secretaria de Educação do município na realização da Oficina -

Corpos Hídricos: ao encontro das águas, realizada no Horto Parque Educacional de Guararema.

Participação
em evento

Para saber 
mais acesse:



A caracterização social ou de comunidades é uma das

estratégias para que as empresas possam obter a Licença Social

para Operar (LSO). Ela é uma das primeiras iniciativas a serem

realizadas pelos empreendimentos para entender o território e a

dinâmica das comunidades que compartilham da mesma

localidade.

O Instituto Suinã firmou parceria com a empresa Bracell para a

realização da caracterização social de comunidades no entorno

de seus plantios comerciais, na região de Bauru.

A proposta é conhecer seus vizinhos, suas vulnerabilidades,

potencialidades e atributos de alto valor de conservação para

que sejam tomadas decisões mais assertivas e com menos

impactos socioambientais negativos.

Ao todo foram visitados 84 municípios, onde nossa equipe fez

uma imersão na realidade local conhecendo pessoas, paisagens

e em contato estreito com a natureza.

Caracterização 
Social

Mobilização
Social

Diálogo Operacional
O diálogo com comunidades e vizinhos no entorno das áreas operacionais da Suzano, tem como

objetivo conectar a empresa e as pessoas que estão sob influência das atividades florestais,

deixando e sendo o canal de comunicação com a empresa.

A assessoria do Diálogo Operacional atuou em 51 munícipios, 141 localidades, envolvendo Dialogo

Florestal, Industrial e Técnico que consiste em apoiar a equipe operacional em determinadas ações

junto à comunidade, rodando aproximadamente 14.440km e influenciando 2803 pessoas ao longo

das visitas, no período de janeiro a abril de 2022.



Edital
FEHIDRO

Edital
Iniciativa Verde

Foram aprovados dois projetos para o edital FEHIDRO Deliberação CBHPS 19.2020.

Uma proposta para o plano de comunicação do CBH-PS. O objetivo principal do Plano

de comunicação social é constituir um canal de comunicação contínuo entre o CBH-PS

e a sociedade como um todo. Para o efetivo alcance de público, nossa proposta

contempla o uso da Educomunicação, pois ela se demonstra uma ferramenta viável na

criação de uma comunicação social dialógica, com viés mais democrático e igualitário,

atendendo a pluralidade e diversidade cultural.

A segunda proposta para a Restauração das áreas de preservação permanente contidas

na Sub-bacia do Ribeirão Quatro Ribeiras em Jacareí- SP. O objetivo principal da

proposta é conservar, proteger e ampliar a capacidade de produção e a qualidade dos

recursos hídricos na sub-bacia do Quatro Ribeiras, importante contribuinte das águas

do Rio Paraíba do Sul, mediante restauração ecológica de áreas de preservação

permanente em propriedades rurais no município de Jacareí -SP.

Novos
Projetos

O Suinã foi aprovado para a realização de diagnóstico das ações de restauração na

UGRHI 02, mapeamento de experiências e de unidades demonstrativas e elaboração do

Plano Diretor de Restauração para a UGRHI 02, Vale do Paraíba do Sul.



Casa Suinã Fortalecimento
institucional

O Suinã conquistou uma base no município

de Jacareí/SP com estrutura para que nossa

equipe desenvolva os trabalhos com

qualidade e conforto.

Em breve a base vai abrir as portas para

cursos, palestras, oficinas e vivências para a

sociedade com temáticas dentro das nossas

linhas de atuação: Educação Ambiental,

Mobilização Social e Conservação e manejo

de Biodiversidade.



Vivência Suinã
Olhando para o real cotidiano vivenciado por nós

seres humanos, percebemos que nos retratamos

como seres separados das outras formas de vida, a

qual chamamos de “natureza”.

Diferentemente dos nossos antepassados, que

vivenciavam de forma integral o ambiente e

aprenderam com o mesmo, hoje precisamos

mergulhar em doses homeopáticas de natureza

existentes nos grandes centros urbanos, na busca

de equilíbrio.

O Instituto Suinã, em todas suas ações, visa a

contribuição para uma sociedade mais justa e

sustentável. Com isso entendemos que a nossa

conexão com o meio é uma das ferramentas mais

importantes de sensibilização.

Compartilhando essa visão com todos os

seus colaboradores, o Instituto Suinã reuniu

esse grupo belíssimo na realização de uma

imersão no Parque Estadual da Serra do Mar

- Núcleo Santa Virgínia. Um momento de

celebração, integração e de reconexão com

o desejo de que mais e mais pessoas possam

ter contato com essas doses de natureza,

doses essas, que nutrem o cerne da

instituição e tem o poder de aquecer o

coração de todas e todos.

Para saber mais 
acesse:

Fortalecimento
institucional



No mês de março aconteceu a

Expedição Nascentes do Paraíba, que

percorreu pontos importantes ao

longo de toda a bacia, visitando os

comitês de bacia hidrográfica (CBH).

No comitê baixo paraíba do Sul e

Itabapoana e Compé, foi dada a

largada para a expedição, visitando a

foz localizada na praia de Atafona no

município de São João da Barra/RJ.

Sendo chocante deparar-se com

tamanha beleza e destruição, causada

por ações humanas ao longo da bacia.

A expedição continuou passando por

Três Rios junto ao CBH Piabanha, Rio

Dois Rios e Preto Paraibuna, Barra do 

Expedição 
Nascentes 
do Paraíba

Piraí Pinheiral e Resende localizadas no CBH

Médio Paraíba, Rio Claro e São João Marcos.

Foram visitados projetos e instituições que

desenvolvem ações junto ao Rio Paraíba do Sul e

seus afluentes até chegar a nascente localizada

no município de Areias, onde nasce o Rio

Paraitinga e por último em Paraibuna onde após

um confluência do Paraitinga com o Paraibuna, o

rio passa a ser chamado de Paraíba do Sul.

Fortalecimento
institucional



Layout do software Multicontas

Multicontas
Dando continuidade ao processo de organização

institucional, o Instituto Suinã está implantando um

sistema de gestão financeira. Esse software auxiliará

em um maior controle de fluxo de caixa, melhor

transparência na prestação de contas para nossa

diretoria e parceiros e na tomada de decisão mais

eficiente e assertiva. O sistema também faz integração

com a contabilidade tornando o processo menos

dispendioso e mais ágil. 

Mais uma conquista para comemorar!

Fortalecimento
institucional



Programa de 
Voluntariado

Para o nosso fortalecimento institucional estamos

recebendo pessoas para ministrar oficinas, vivências

e treinamentos voluntários para toda a equipe do

Suinã.

No último dia 04 de maio, recebemos o Prof. MSc.

Gerson de Freitas Junior para um bate papo híbrido

com a temática "Uma breve história sobre a

Geografia" com muitas trocas e aprendizados.

Fortalecimento
institucional

Gostaria de 
participar do 
Programa de 
voluntariado 
do Suinã?
Encaminhe um e-mail para

contato@institutosuina.org contando um pouco

sobre sua experiência e como você pode contribuir

com o desenvolvimento do Suinã.



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 Municipal de Meio Ambiente de Santa Branca;

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;

PROMEA  Jacareí;

COMTUR Guararema.

Participação em 
Colegiados e 
fóruns ambientais

Participação



Realizamos cerca de 10 vídeos e mais de 50

imagens voltado a área institucional com intuito

de disseminar informação através das mídias

sociais, onde tivemos cerca de 45 horas de

dedicação na produção e pós-produção das

imagens e vídeos.

Todos os conteúdos captados foram realizados e

estão sendo finalizados de forma satisfatória

com o resto da equipe de comunicação da

instituição.

Foram feitas também animações para inserção

de tais nos vídeos como Lower thirds, animações

básicas de objeto e Introdução para vídeos, com

tempo total gasto de 24 horas de produção e

finalização das animações.

Áudio e visual

Redes sociais
Foram realizadas 32 publicações no Feed e 230

publicações no Stories com conteúdos dos

projetos socioambientais e assuntos pertinentes

a nossa atuação no período entre janeiro e abril

de 2022.

Você pode 
contribuir muito 

curtindo e 
compartilhando 

nossas publicações

Comunicação
Institucional

contato@institutosuina.org

@institutosuina

Instituto Suinã

institutosuinã

institutosuinã

Acesse no site:



Agora 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.

Compartilhe com
a família, amigas

e amigos essa
novidade!

Clique aqui para ser direcionado para o nosso site ou
acesse através do QR Code.

Doação

https://www.institutosuina.org/shop


Equipe Técnica - executora de projetos de janeiro a abril de 2022:

Aline Jimenez

Aline Souto

Amanda Alves

Bruna Oliveira

Carlos Vinícius de Jesus

Celita Rodrigues

Cínthia Mara Siqueira de Jesus 

Elys da Silva Pelais

Fernanda de Moraes Scalambrino

Flaviane Oliveira Rodrigues

Guilherme Meta 

Gustavo Gasparini 

Henrique Barraviera Ribeiro

Joice Franciscatte

Equipe técnica

Juliane Ferreira 

Juliane Salapata

Lorrane Coelho 

Lucas do Prado Alonso 

Lucca Brazzi Farnettane

Márcio Irias Nascimento

Marcos Yamamoto

Maria de Fátima de Oliveira

Marli Nascimento 

Nayara Alecrim

Oscarina Prado

Ricardo Moscatelli

Rita Prando

Tamires Santos 

Equipe

Esse informativo é uma

comunicação oficial do

Instituto Suinã.


