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APRESENTAÇÃO
O ano de 2019 foi de grande aprendizado. Vimos o Suinã crescer e para isso foi necessária uma ampla
movimentação interna. De processos, identidade, de espaço físico, de busca por novas pessoas
engajadas...

Celebramos novos projetos, ampliamos nossa participação em espaços de tomadas de decisão como
conselhos municipais ambientais, comitê de bacia hidrográfica, câmaras técnicas e conselhos consultivos
de unidades de conservação sempre indo em direção ao nosso propósito: caminhar na transição para
sociedades mais justas e sustentáveis.

Muitos foram os desafios impostos, mas conseguimos transpô-los e estaremos prontas para aprender com
as dificuldades futuras e reavaliar decisões sempre que necessário.

Este relatório demonstra um pouco de tudo isso. Espero que você o aprecie, celebre conosco nossas
conquistas e junte-se a nós para que possamos desfrutar de um planeta mais harmônico e equilibrado! 
 

Coordenação Suinã
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POR QUE O
NOME SUINÃ?
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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. Mesmo
quando 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.



VALORES

Cuidado: Conosco, com os outros e com o meio
ambiente.

Respeito: Respeitar a diversidade de vida, culturas e
saberes.

Ética: Agir de forma íntegra e responsável para com
todos os seres vivos.

Equidade: É a base para a sociedade mais justa e de
oportunidade para todas e todos.

PROPÓSITO

 Desenvolver ações

socioambientais por meio de

educação, pesquisa e

sensibilização a fim de valorizar

culturas e meio ambiente.

QUEM SOMOS?

Somos uma organização atuante na
transição para uma sociedade mais

justa e sustentável.
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Recursos
Humanos

Recursos
Intelectuais

Recursos
sociais e de

relacionamentos

EMPREENDEDORISMO SOCIAL

Recursos
financeiros

Ações 
Socioambientais
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

NOVIDADE:

A Diretoria Executiva e o Conselho
Consultivo tem seus mandatos por

três ano.

Os membros da Diretoria
Executiva e o Conselho Consultivo
não recebem remuneração pelos

cargos que exercem 

Assembleia
Geral

Diretoria
Executiva

Conselho
Consultivo

Em Março de 2020
houve Mudança

Estatutária 
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LINHAS DE ATUAÇÃO

06

Educação 
Ambiental Conservação e

Manejo de
Biodiversidade

Fortalecimento e
Mobilização Social



2017
2019

2014
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2015

2016 2018

LINHA DO TEMPO

Fundação do Instituto
Suinã em Guararema

Instituto Suinã integra o
conselho de meio
ambiente de Guararema

Início dos projetos de mobilização e
educação ambiental 

Primeira parceria com a prefeitura de
Mogi das Cruzes e realização de um
ciclo de palestras na Universidade
Livre do Meio ambiente.

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 e Passamos a integrar a
plenária do comitê de bacias com cadeiras
em duas câmaras técnicas.



70%

Da nossa equipe São MULHERES.

Tivemos 15 Profissionais atuando para oportunizar a
transição para uma sociedade mais justa e sustentável.

EQUIPE EM 2019
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POR ONDE NÓS PASSAMOS

50 Municípios no Estado de
São Paulo /Brasil com
ações socioambientais

01 Congresso Internacional 
 em Guiné-Bissau/África com

apresentação de projeto
desenvolvido com o tema

Espaços Educadores
Sustentáveis
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NOSSAS AÇÕES ESTÃO EMBASADAS EM:

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

Responsabilidade Global;

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
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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)".

11



Depois do ProjetoAntes do Projeto
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ATUANDO NOS JARDINS INTERNOS

Trabalhando com a
Trimembração



ACUPUNTURA URBANA

Baixo custo;
Curto prazo;
Envolver a comunidade.

PERMACULTURA

“Paisagens conscientemente planejadas que imitam os padrões e as relações
encontrados na natureza, enquanto produzem uma abundância de alimento, fibra e
energia para prover as necessidades locais.”
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EDUCAÇÃO
AMBIENTAL
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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 em busca de 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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E.M.E.F. José Éboli de Lima Prof
Jacareí - SP

E.E. Antonio José de Siqueira
Jacareí - SP

E.M.E.F. João Baptista Jungers
Guararema- SP

E.M.E.I.E.F. João de Almeida
Alumínio - SP

Inicio do Projeto: 2017 Parceiro:

Promover uma reflexão-ação
coletiva com foco em tornar
diferentes escolas em um espaço
educador sustentável, convidando
gestores, professores, alunos,
familiares e demais pessoas, a
pensarem criticamente sobre suas
escolas.

PROJETO PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS

Objetivo do Projeto: Escolas e localizações:
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31 Tecnologias Sociais implantadas;

4.574 Participações da comunidade escolar;

98 Ações realizadas;

08 Escolas beneficiadas;

Mais de 10 toneladas de Resíduos sólidos que se transformaram em adubo

(durante todo projeto);

03 Apostilas elaboradas.

PRINCIPAIS RESULTADOS
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 “Todas as pessoas que vem visitar nossa escola eu faço questão de
apresentar o nosso minhocário! Estou amando as minhocas e com os
materiais para fazer um na minha casa!” Maira - Coordenadora
pedagógica - EMEF José Éboli de Lima

“Pensar o espaço em que vivemos e refletir como podemos torná-lo
melhor foi uma rica experiência para mim e, com certeza, para nossos
estudantes” - Professora Marilene - EE Antônio José de Siqueira

“Apresentação da importância das abelhas para a vida das plantas. Foi
muito interessante, as crianças conhecerem esse ciclo e se
conscientizarem sobre a importância da sobrevivência desses insetos. “
– Prof.ª Vitória - EMEF João Baptista Jungers

“Foi muito empolgante ver a animação e curiosidade das crianças. Eles
estavam atentos do começo ao fim da atividade! Parabéns meninas.” -
Professora Monica - EMIEF João de Almeida

Depoimentos:

POLINIZANDO SABERES
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E.M.E.F. Sylvio Luciano de Campos
Escola Municipal - Guararema/SP

Contribuir para a transformação da
escola num Espaço Educador
Sustentável (EES) a partir das três
dimensões inter-relacionadas - o
espaço físico, gestão e currículo -
fazendo formação com educadoras,
vivências com estudantes e
implantação de tecnologias sociais
por meio de mutirão com pais, mães
e toda a comunidade escolar.

PROJETO PÁTIO VERDE

Objetivo do Projeto: Escolas e localizações:

Inicio do Projeto: 2019

Parceiro:
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06 Tecnologias Sociais implantadas;

384 Participações da comunidade escolar;

12 Ações realizadas;

01 Escolas beneficiadas;

180 Kg de Resíduos sólidos que se transformaram em adubo (durante

todo projeto);

PRINCIPAIS RESULTADOS
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"Ouvir o relato das crianças após colocarem as mãos na terra,
segurar as minhocas, explorar todos os espaços e propostas do
projeto Pátio Verde, com os direcionamentos das profissionais
do Instituto Suinã, me fez ter a certeza de que com auxílio de
pessoas especializadas e comprometidas, conseguiremos a
partir desta proposta difundir e expandir esta vivência
compartilhada no dia de aula. Obrigada, meninas, por essa
manhã rica em conhecimento e práticass sustentáveis."
Professora Elenice Deuter Santilli - EMEF Sylvio Luciano de
Campos Escola Municipal

Depoimento:

POLINIZANDO SABERES
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São Silvestre - Jacareí/SP

Inicio do Projeto: 2018 Parceiro:

O projeto visa fomentar a
organização de uma rede de
produtoras e produtores urbanos
agroecológicos no Distrito de São
Silvestre, Jacareí -SP e contribuir
com a transformação das relações
humanas a partir de um olhar
carinhoso com o espaço vive.

QUINTAIS PRODUTIVOS

Objetivo do Projeto: Localização:
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19 Tecnologias Sociais implantadas;
452 Participações da comunidade;
27 Ações realizadas;
13 Famílias beneficiadas;
732 Kg de Resíduos sólidos que se transformaram em adubo;
03 Festivais;
152 Trocas de mudas e sementes;
496 Plantios;
152 Trocas de mudas e sementes;
Balanço econômico dos excedentes
R$ 5.810,00.

PRINCIPAIS RESULTADOS



23

POLINIZANDO SABERES
Depoimentos:

“Meu quintal representa uma terapia onde passo o tempo adquirindo
novos conhecimentos com a ajuda de vocês, aprendendo a lidar com as
plantas, compostagem e o manejo correto de lidar com a terra.”

Samuel Ribeiro Pinto, 64 anos.

““Quintais produtivos para mim representa vida
saudável, ausência de remédios, aprendizado,
companheirismo, muita alegria e conhecimentos
de reflexão no nosso dia a dia. Só tenho a
agradecer a todos envolvidos que nos apoiam e
permitem essa mudança boa bem nossa vida!”

Telma Ribeiro, 58 anos.
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Caçapava Velha - SP

Contribuir na sensibilização da
comunidade escolar e comunidade
local do bairro Caçapava Velha,
localizado no município de Caçapava
– SP em relação à adequada
segregação, acondicionamento e
destinação dos resíduos.

Parceiros:

PROJETO RESÍDUOS

Objetivo do Projeto: Localização:

Duração do projeto: 04
Meses
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424 Beneficiados pelo projeto;

200 Toneladas de resíduos retirados (durante todo projeto);

30 Kg de resíduos retirados em Mutirão;

20 Ações realizadas;

40 Plantios de espécies ornamentais;

09 Plantios de árvores nativas; 

01 Moção de agradecimento Câmara Municipal de Caçapava Velha;

01 Criação de um grupo de monitoramento da área no Whatsapp.

PRINCIPAIS RESULTADOS
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Depoimentos:

POLINIZANDO SABERES

"Parabéns a cada um que abraçou este Projeto em parceria com a
Suzano, Suinã, Prefeitura e principalmente a participação das
crianças que são o futuro de Caçapava."

(Reginaldo Cruz, morador de Caçapava Velha).

"Agradeço o convite. Nós, da Casa dos Bonecos, ficamos muito
felizes em ter participado desse projeto com vocês. A todos os
envolvidos nesta causa: Parabéns!"

(Luciana, moradora de Caçapava Velha)
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Escola da Natureza Francisca Lerário -
Guararema/SP

A Escola da Natureza Francisca
Lerário foi inaugurada em agosto de
2019 com a missão de educar para a
Conviviologia, que é a coexistência
harmônica com o meio ambiente,
constituindo-se como espaço de
visitação para os estudantes da rede
municipal de ensino de Guararema.
O Instituto Suinã contribuiu na
concepção do viveiro de mudas
assim como doação de mudas e
sementes no dia da inauguração do
espaço.

ESCOLA DA NATUREZA 

Objetivo da Parceria: Escolas e localizações:

Parceiro:
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MOBILIZAÇÃO
SOCIAL
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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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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.

Parceiro:

DIÁLOGO OPERACIONAL
Assessoria Técnica: Localizações:

Inicio do Projeto: 2017

Alumínio, Americana, Amparo, Angatuba, Anhembi, Areias,
Avaré, Boa Esperança do Sul, Bofete, Borebi, Botucatu, Brotas,
Buri, Caçapava, Igaratá, Campina do Monte Alegre, Conchas,
Corumbataí, Guapiara, Guareí, Ipeúna, Itapetininga, Itatinga,
Jambeiro, Lençóis Paulista, Mogi das Cruzes, Natividade da
Serra, Paraibuna, Pilar do Sul, Pindamonhangaba, Queluz, São
Paulo, São Simão, Sarapuí, Tapiraí,Tremembé, Itapeva, Capão
Bonito, São Miguel Arcanjo, Salto de Pirapora, Guararema,
Santa Branca, Jacareí, São José dos Campos, Taubaté, São Luiz
dp Paraitinga, Guararema e Votorantim.

Cidades no Estado de São Paulo
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2487 Beneficiados pelo projeto;

170 Comunidades visitadas;

38 Municípios beneficiados;

950 Entrevistas realizadas;

70.8810 Km percorridos.

PRINCIPAIS RESULTADOS



CONSERVAÇÃO E MANEJO
DE BIODIVERSIDADE

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; Monitoriamentos; Estudo de dinâmica
populacional; Auto ecologia; Cursos e palestras; Gestão de
unidades de conservação, áreas verdes e parques municipais.
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Projeto voltado ao diagnóstico
socioambiental da sub-bacia do córrego
Quatro Ribeiras a fim de mobilizar e
sensibilizar os proprietários de terras a
conservarem os recursos hídricos através
de melhorias ambientais em sua
propriedades. O foco do projeto  é a
análise da condição das nascentes
existentes, com objetivo de restauração
ecológica das mesmas quando
desprovidas de vegetação. Parceiro:

PROJETO QUATRO RIBEIRAS

Objetivo do Projeto: Localização:

Inicio do Projeto: 2019

Jacareí - SP
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15 Participantes;

03 Reuniões;

Elaboração do relatório parcial do diagnóstico

ambiental da sub-bacia do córrego Quatro

Ribeiras;

Estimativa da vazão dos principais afluentes da

sub-bacia do córrego Quatro Ribeiras.

PRINCIPAIS RESULTADOS
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Localização: Município de Guararema,
Região Metropolitana de São Paulo
Área total: 2.372,57 hectares
Perímetro: 72,03 km

Apoio na criação da Unidade de
Conservação Refúgio de Vida Silvestre
Bicudinho do Brejo. O Suinã colaborou na
elaboração do relatório técnico com os
capítulos sobre a  vegetação e sobre o
sagui-da-serra-escuro (Callithrix aurita),
primata ameaçado que ocorre na área da
UC.

APOIO NA CRIAÇÃO DE UNIDADE
DE CONSERVAÇÃO

Localização:

Parceiros:
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Imagem: Prefeitura Municipal de Guararema

Preservação de espécies globalmente
ameaçadas de extinção, com principal
interesse no bicudinho-do-brejo-paulista
(Formicivora paludicola) e o sagui-da-
serra-escuro (Callithrix aurita) e
preservação dos corpos d’água da bacia
do rio Putim.

Objetivo do Projeto:



OFICINAS E
PALESTRAS
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Como parte estratégica de sensibilização e contribuição para
uma sociedade mais justa e sustentável o Instituto Suinã
promove oficinas e palestras em parceria com o poder público-
privado.
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Local: Agromerarte - Pedramar-Jacareí/SP
Oficinas Ministradas: Bola de sementes,
Plantio de Mudas no Córrego do Tanquinho, 
Número de beneficiados: 60

Parceiros:

OFICINAS

Local: SESC 24 de Maio e SESC Taubaté.
Oficinas Ministradas: Tinta de Terra,
Taipa de Mão, Terrários e Papel semente.
Número de beneficiados: 60.

Local: Escola da Natureza - Guararema/SP.
Oficinas Ministradas: Viveiro de Mudas,
Locação de mudas e tinta de terra.
Número de beneficiados: 365.

Local: Rotary Club Guararema.
Oficinas Ministradas: Compostagem
doméstica e suas múltiplas
oportunidades virtuosas.
Número de beneficiados: 27.
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Local: ETEC - Jacareí
Tema: Espaço Educadores Sustentáveis
Número de beneficiados: 27.

Parceiros:

PALESTRAS

Local: Educamais Brasil - CBH - Jacareí
Tema: Espaço Educadores Sustentáveis.
Número de beneficiados: 15.

Local: Instituto Federal - Jacareí
Tema: Espaço Educadores Sustentáveis
(Transformando espaços e pessoas)
Número de beneficiados: 08.



40

OFICINAS E PALESTRAS



CAPACITAÇÕES
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Proporcionar um conjunto rico e diversificado de experiências
em ambiente natural, que reforce as conexões com a natureza.
Oportunizar para que cada pessoa possa  olhar para dentro de
si e valorizar seus potenciais.
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A Capacitação Jardins Internos – Ecologia e
Autoconhecimento foi desenhada para proporcionar uma
imersão num ecossistema privilegiado, a unidade de
conservação do Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo
Santa Virgínia, no município de São Luís do Paraitinga SP.
Dentre rodas de conversa, palestras, oficinas, atividades de
relaxamento, dinâmicas de grupo, caminhadas, trilhas,
momentos de ócio criativo, banhos de rio, refeições
balanceadas, almejamos que cada participante reconheça
o seu ecossistema interior, assim como identifique os
demais elementos dos quais estamos relacionados –
fisiologicamente, socialmente e ambientalmente.

Parceiros:

JARDINS INTERNOS
Objetivo do Projeto: Localização:

São Luiz do Paraitinga - SP
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JARDINS INTERNOS



PARTICIPAÇÕES EM
EVENTOS

44



45

CONGRESSOS

"Apresentamos o trabalho que desenvolvemos no
município de Jacareí e pudemos aprender com
outras iniciativas que estão acontecendo em outros
municípios do pais e demais países que falam a
língua portuguesa. Sendo pontuado firmemente a
necessidade de tomar ação frente a tamanha
degradação ambiental e desigualdades sociais que
tais países vem enfrentando. A vivência de uma
cultura diferente, paisagens intocadas e uma
sociobiodiversidade exuberante fez da viagem uma
experiência inesquecível e marcante para nós."

(Juliane Maria Silva Ferreira)

Internacional:

Local: Guiné-Bissau - África 
Evento: V Congresso Internacional de
Educação Ambiental dos países e
comunidades de língua Portuguesa.
Apresentação: Banner
Tema: Espaço educadores
Sustentáveis. 
Nº de participação institucional: 02.
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CONGRESSOS

Evento sobre a relação floresta
plantadas e água, tema importante na
realidade do Vale do Paraíba e para
subsidiar nos diálogos sociais
realizados no estado de São Paulo.

Nacional:

Local: Esalq - USP - Piracicaba
Tema: Floresta Plantadas e a Água.
Nº de participação institucional: 03.

Local: Fatec - Taquaritinga
Evento:
Tema: Agroecologia.
Apresentação: Palestra
Nº de participação institucional: 02.
Nº de participantes no evento: 80

Evento teve com intuito reunir
pesquisadores, pequenos agricultores,
sociedade civil, estudantes e o público
geral para discutir e trocar experiências
para sobre a agroecologia.
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CONGRESSOS



PARTICIPAÇÕES EM
CONSELHOS E

COMITÊS
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Comitê de Bacias Hidrográficas do
Vale do Paraíba
Nº de encontros: 04

Câmara Técnica de Educação
Ambiental e Mobilização Social.
Nº de encontros: 12

Câmara Técnica de Saneamento.
Nº de encontros: 12

Conselho de Meio Ambiente
Cidade: Guararema - SP.
Nº de encontros: 12

Conselho da Estação Ecológica Itapeti
Cidade: Mogi das Cruzes - SP.

CONSELHOS E COMITÊS



FORTALECIMENTO
INSTITUCIONAL
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As reuniões institucionais aconteceram
com maior regularidade no ano de
2019, proporcionando maior
aproximação das equipes e
entendimento de suas atuações.

Reuniões com equipe técnica: 15

Reuniões com conselheiros: 02

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
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Curso: Programa Germinar
Realização: Grupo Comviver

Para fortalecer os conhecimentos
sobre Antroposofia e como aplica-lós
em ações socioambientais, uma
colaboradora participou da formação
com carga horária de 300h. O curso
proporcionou o conhecimento de
ferramentas que contribuem para o
desenvolvimento individual e coletivo,
em busca de tornar os ambientes mais
saudáveis.

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
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Curso: Processo formativo cenários da
Bácia Hidrográfica do Paraíba do Sul a
partir da Educação Ambiental. 
Realização: CCSP - INPE

O Curso realizado por duas de nossas
colaboradoras teve como objetivo a
formação em pesquisa popular no
âmbito do projeto “Recursos Hídricos
na Bacia do Paraíba do Sul: integrando
aspectos naturais e antrópicos”, com
carga horária de 190 horas.

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL



COMUNICAÇÃO
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O Instituto Suinã usa as suas redes sociais –
Instagram e Facebook, para divulgar suas
ações, interagir com o público, apoiadores e
patrocinadores.

Também conta com o site oficial, o
www.institutosuina.com.br, incluindo todas as
informações importantes sobre o projeto.

COMUNICAÇÃO

Publicações em Feed: 62
Publicação em Stories: 186

Seguidores Instagram: 697
Seguidores Facebook: 645

Interações Instagram: 898
Interações Facebook: 415

Público Feminino: 68%
Público Masculino: 32%
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POSTAGENS EM FEED
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POSTAGENS EM STORIES



TRANSPARÊNCIA
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R$ 691.190,98 

R$ 27.413,00 

R$ 2.978,48  

R$ 13.044,13 

R$ 734.626,59
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ORIGEM DOS RECURSOS

Receitas de Empresas Privadas 

Receitas de Empresas Públicas 

Receita Financeira 

Receitas Diversas 

Total



R$ 244.506,50  

R$ 472.555,92 

R$ 5.352,35  

R$ 1.769,09 

R$ 724.183,86
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APLICAÇÃO DO RECURSO

Investimentos em Projetos Socioambientais

Institucional

Despesas Financeiras

Despesas Tributárias

Total



05

01

03

06

15
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PERFIL DO PÚBLICO INTERNO

Autônomos 

Funcionários

Estagiários

Prestadores de serviço

Total



ALINE JIMENEZ MASSA NASCIMENTO

ANA MARIA VIEIRA SOARES

CARLOS ALBERTO LUZ

CINTHIA MARA S. SIQUEIRA DE JESUS

JULIANE MARIA DA SILVA FERREIRA

FERNANDA DE MORAES A. SCALAMBRINO

FERNANDO DOS REIS BARBOSA

LÍVIA MARIA FERREIRA PIMENTEL

LUCILA MANZATTI

MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA

MARIA JOSÉ BRITO ZAKIA

MARYANE GARCIA DANIEL CARDOSO

MARCOS ANTONIO MASSAMITI YAMAMOTO

MÁRIO SERGIO SOLÉO SACALAMBRINO

RITA DE CÁSSIA PRANDO

ROSEMARA REGINA RAFAEL

TAMIRES FÁTIMA DOS SANTOS SOUSA
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O Suinã não floresce sozinho. É preciso ter todas condições necessárias para isso. Sol, gás carbônico, água, um
sistema complexo de raízes e vasos condutores que fazem chegar nutrientes a todas as partes da árvore. Assim é
o nosso Suinã. Feito de pessoas que se retroalimentam e tornam o nosso caminhar mais fácil e bonito.

Agradecemos a cada uma e cada um que fez parte em algum momento da  nossa equipe, no ano de 2019,
transformando a vida de pessoas e deixando-a mais florida.

AGRADECIMENTO



O RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019 é uma
comunicação oficial do

Instituto Suinã, elaborado pela coordenação de
Comunicação, coordenação Institucional, coordenação

de Projetos e coordenação de Educação Ambiental.
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NOSSOS CONTATOS
Instituto Suinã

CNPJ: 21.766.841/0001-84

www.institutosuina.org

contato@institutosuina.org

@institutosuina

(12) 3965-0328 / (11) 95047-1865

Instituto Suinã

# cuidadoerespeito
institutosuinã
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