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Quem Somos

10 princípios do Pacto Global e nossos compromissos:

Direitos Humanos 
Trabalho 
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Contra a Corrupção 

Descrições de ações e resultados:

– Sistema Integrado de Sensibilização e Práticas em Educação Socioambiental
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- Fórum Empresarial Chico Mendes De Sustentabilidade 

- Certificação Selo Verde – Prêmio Chico Mendes

Representatividade 



QUEM SOMOS:  

Fundado em 2007, o Instituto Internacional de Pesquisa e Responsabilidade Socioambiental Chico Mendes,

é uma organização não-governamental sem fins lucrativos, de personalidade jurídica e direito privado, regida

por estatuto e disposições legais pertinentes. Mantém sede administrativa no Paraná, Município de Quatro

Barras na Região Metropolitana de Curitiba.

Nosso objetivo é desenvolver ações que contribuam com a conservação e a proteção ambiental, promoção humana e inclusão social, por

intermédio de geração de renda, difusão de técnicas e conhecimentos, eventos, pesquisas, projetos técnicos-cientificos, culturais,

artísticos, sociais, educacionais, assistenciais, desenvolvimento social e urbano, visuais, turismo, e afins, bem como reflorestamento,

agricultura sustentável, saneamento, geografia, geologia, pedologia, hidrologia, ecologia, antropologia, arqueologia, biodiversidade (fauna

e flora), fonte alternativa de energia, laboratório de sensoriamento remoto, geotecnologias, piscicultura, plantas medicinais e outros afins

correlatos com o uso sustentado dos recursos naturais renováveis, capacitação, certificações ambientais; desde 2008 somos signatários do

Pacto Global das Nações Unidas. Notoriamente, salientamos que tudo o que se refere a direitos humanos, trabalho digno, preservação do

meio ambiente e combate à corrupção merece o pronto comprometimento de todos. Nesta Comunicação de Engajamento (COE),

referente ao período 2017, apresentamos exemplos de esforços para divulgação do Pacto Global, disseminação de conhecimentos e

conscientização socioambiental. No ano de 2018 nosso grande objetivo será promover pela 5º vez o Fórum de Sustentabilidade onde

abordaremos o significativo tema: Empreendedorismo Sustentável – Inovação e Liderança, que terá como objetivo, discutir junto ao

empresariado assuntos relacionados as suas soluções e tendências. A humanidade pede e o planeta exige que envidemos todos os

esforços para que as gerações futuras tenham condições de viver com segurança moral, material e ambiental. Esta é a missão que cabe a

todos nós. Que este relatório possa incentivar muitos outros a também assumir esse compromisso.

Dr. Aurelino Menarim Junior 
Presidente - Instituto Chico Mendes 



10 PRINCÍPIOS DO PACTO GLOBAL E NOSSOS COMPROMISSOS

Com base nos dez Princípios Universais do Pacto Global, derivados da Declaração Universal dos Direitos
Humanos, da Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre Princípios e Direitos
Fundamentais no Trabalho, da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e da
Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção.

O Instituto Chico Mendes estabeleceu os seguintes compromissos:



10 PRINCÍPIOS DO PACTO GLOBAL E NOSSOS COMPROMISSOS

Direitos Humanos 

1. As empresas devem apoiar e
respeitar a proteção de direitos
humanos reconhecidos
internacionalmente; e

2. Assegurar-se de sua não
participação em violações destes
direitos.

ICM: O Instituto Chico Mendes
proporciona um ambiente seguro,
transparente e saudável para seus
colaboradores, voluntários e todos
aqueles que, de diferentes formas,
estão envolvidos com a governança
da entidade.

Trabalho 

3. As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo 

do direito à negociação coletiva;

4. A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório;

5. A abolição efetiva do trabalho infantil; e

6. Eliminar a discriminação no emprego.

ICM: O Instituto Chico Mendes oferece condições de trabalho adequadas, obedece à

legislação vigente, mantemos uma postura onde a comunicação entre nossos

colaboradores é de forma vertical e participativa. Possuímos uma visão holística,

abraçando “o todo”, priorizamos a meritocracia e não toleramos nenhum tipo de

discriminação, seja em virtude de raça, sexo, cor, origem, condição social, idade,

porte ou presença de deficiência física ou mental, ou qualquer tipo de doença, e

dissemina esses Compromissos a representados e stakeholders.



10 PRINCÍPIOS DO PACTO GLOBAL E NOSSOS COMPROMISSOS

Meio Ambiente 

7. As empresas devem apoiar uma 

abordagem preventiva aos desafios ambientais;

8. Desenvolver iniciativas para promover maior 

responsabilidade ambiental; e

9. Incentivar o desenvolvimento e difusão 

de tecnologias ambientalmente amigáveis. 

ICM: O Instituto Chico Mendes tem como objetivo

desenvolver ações que contribuam com a

conservação e a proteção ambiental, promoção

humana e inclusão social.

Contra a Corrupção 

10. As empresas devem combater

a corrupção em todas as suas formas,

inclusive extorsão e propina.

ICM: O Instituto Chico Mendes está
empenhado em combater a corrupção
em todos os níveis e em disseminar os
conceitos de Ética e Compliance a seus
voluntários, colaboradores e
stakeholders.
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Sistema Integrado de Sensibilização e Práticas em 
Educação Socioambiental

SISPEA 

É um sistema de metodologia própria, desenvolvido para promover e

disseminar a educação ambiental em todos os níveis de ensino,

envolvendo a comunidade escolar, visando a melhoria da qualidade

de vida por meio da conscientização ambiental. Baseado na Lei 9795

de 1999 que estabelece a Política Nacional de Educação Ambiental ,

o Instituto Socioambiental Chico Mendes desenvolveu o SISPEA -

Sistema Integrado de Sensibilização e Práticas em Educação

Socioambiental, foi concebido em uma linguagem universal,

condizente à realidade brasileira, utilizando-se de princípios

socioambientais, a partir da realidade social, aprofundando-se

posteriormente nas questões ambientais, buscando fortalecer de

maneira lúdica e vivencial, o sentimento de co-responsabilidade pela

sustentabilidade de nosso planeta e o respeito à vida em todas as

suas manifestações.

O SISPEA é trabalhado de forma transversal, envolvendo a comunidade interna e 

externa da Escola, durante o ano letivo, sua metodologia consiste em: 

 Capacitação anual dos coordenadores e multiplicadores, 

 Criação do Comitê Gestor;

 Material pedagógico para os coordenadores e multiplicadores;

 Assessoria pedagógica realizadas pelo Instituto Chico Mendes;

 Visitas técnicas de monitoramento realizadas pelo Instituto Chico Mendes.

 Relatório final do projeto. 

A Educação Ambiental é um processo permanente no qual os indivíduos e a

comunidade tomam consciência do seu meio ambiente e adquirem conhecimentos,

valores, habilidades, experiências e determinação que os tornam aptos a agir

individual e coletivamente para a solução de problemas ambientais presentes e

futuros.

Deve ser conduzida como um processo de formação e informação orientado para o

desenvolvimento da consciência crítica sobre as questões ambientais, e de

atividades que levem à participação das comunidades na preservação do equilíbrio

ambiental. Para facilitar a compreensão deste tema torna-se fundamental explorar a

vivência de cada um.



Sistema Integrado de Sensibilização e Práticas em 
Educação Socioambiental

EM AÇÃO (2016 – 2017)

PINDORETAMA /CECAUCAIA /CE QUATRO BARRAS / PR

COLOMBO /PR ALAGOINHAS /BA

RONDONÓPOLIS/ MT



Sistema Integrado de Sensibilização e Práticas em 
Educação Socioambiental

EM AÇÃO (2016 – 2017)

BOITUVA /SPITAPISSUMA /PE

PETRÓPOLIS / RJTERESÓPOLIS /RJ



EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
GINCANA SISPEA SUSTENTÁVEL 

EM AÇÃO (2016 – 2017)



EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
GINCANA SISPEA SUSTENTÁVEL 

EM AÇÃO (2016 – 2017)



EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
GINCANA SISPEA SUSTENTÁVEL 

EM AÇÃO (2016 – 2017)

Vídeo: Repórter em ação - EM Governador 

Faustino de Albuquerque – Fortaleza / CE



EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
GINCANA SISPEA SUSTENTÁVEL 

EM AÇÃO (2016 – 2017)

Vídeo: Repórter em Ação - Escola Professor José 

Rebouças Marcambira - Fortaleza CE



EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
GINCANA SISPEA SUSTENTÁVEL 

EM AÇÃO (2016 – 2017)

Vídeo: Reporter Em Ação - Escola Casimiro Monte 

Negro  Fortaleza  CE



EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
GINCANA SISPEA SUSTENTÁVEL 

EM AÇÃO (2016 – 2017)

Vídeo: Repórter Em Ação - Escola Jacinto Botelho  

Fortaleza  CE



EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
GINCANA SISPEA SUSTENTÁVEL 

EM AÇÃO (2016 – 2017)

Vídeo: Reporter em Ação - Escola Marita Cals -

Fortaleza CE 



O 4º. Fórum Chico Mendes de Sustentabilidade com o tema

Educação Ambiental – Ferramenta Base para a

Sustentabilidade reuniu no dia 20 de março de 2018,

empresários, especialistas ligados a área de sustentabilidade

e público em geral, pessoas engajadas na temática educação

ambiental que demonstraram suas ações, projetos e

programas.

Palestrantes de diversas regiões do país trouxeram suas

contribuições em suas respectivas áreas de atuação.

Ouvimos ações feitas por empresas de grande, médio e

pequeno porte, consultoria de sustentabilidade, ONG e

poder público estadual.

Ao todo foram 11 palestrantes que demonstraram não

somente ações de educação ambiental, mas, ações de

sustentabilidade que, executadas, transformam e educam.

Todos os palestrantes aceitaram o convite da organização

evento e se predisporem a contribuir de maneira voluntária.



CERTIFICAÇÃO SELO VERDE – PROCERT 
PRÊMIO CHICO MENDES – 10º EDIÇÃO - 2017

Realizado em 20 de março de 2018 a entrega da Certificação Selo Verde – Prêmio Chico Mendes em sua 10º Edição ano 2017, teve

como objetivo enaltecer e estimular boas práticas socioambientais por meio da difusão de exemplos que tenham como princípio a

sustentabilidade, a justiça social e o respeito à vida.

O processo para certificação é realizado pelo PROCERT - Programa de Certificação pelo Compromisso com a Gestão Socioambiental

Responsável, no qual as empresas são avaliadas e em seguida emitido o Parecer Técnico da empresa, dentro de critérios que levam

em consideração o potencial de poluição e grau de utilização de recursos naturais baseado na lei 10.165/2000.

A Certificação e Premiação é destinada às instituições públicas e privadas que apresentem gestão socioambiental responsável, cases

e ações de natureza socioambiental, desenvolvimento de produtos comprometidos com os conceitos de sustentabilidade,

especialmente no que se refere a redução de impactos e que demonstrem responsabilidade com o bem estar das pessoas e a

melhoria da qualidade de vida da comunidade local e global.



REPRESENTATIVIDADE

O Instituto Chico Mendes procura estar sempre antenado e envolvido com as questões socioambientais, motivo este que nós faz 

participar ativamente de vários conselhos e instituições como: 

 SIGNATÁRIO DO PACTO GLOBAL

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

 SICONV (PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 127 – 12/05/2009)

 CNEA (CADASTRO NACIONAL DE ENTIDADES AMBIENTALISTAS). 

 IBAMA - Nº 63.7190

 CEMA – CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – PR.

 CONAMA – CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 

 ULTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL

 ULTILIDADE PUBLICA FEDERAL 

 SEMA – SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. 

 CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE QUATRO BARRAS /PR 

 SECRETARIA DO VERDE E DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE SÃO PAULO.


