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TERMO DE APOIO E CONTINUIDADE DE SIGNATÁRIO DO PACTO GLOBAL ONU 

 

Para as partes interessadas,  

 

Tenho o prazer de confirmar que o INSTITUTO INTERNACIONAL DE PESQUISA E 

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL CHICO MENDES (INPRA) reafirma o seu 

apoio ao Pacto Global das Nações Unidas e mantém sua missão em promover a 

sustentabilidade corporativa nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e 

Anticorrupção. Nesta Comunicação de Engajamento descrevemos nossas ações para 

apoiar continuamente o Pacto Global e seus princípios para nos envolver com a iniciativa.   

Também nos comprometemos a compartilhar essas informações com as partes 

interessadas, utilizando nossos principais canais de comunicação. 

 

Atenciosamente, 

 
Clarisse Santos Soares 
Presidente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

QUEM SOMOS 

 

O Instituto Internacional de Pesquisa e Responsabilidade Socioambiental Chico 

Mendes (INPRA) é uma ONG – Organização Não Governamental, sem fins lucrativos, de 

personalidade jurídica e direito privado, regida por estatuto e disposições legais 

pertinentes. Com sede em Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba (PR) e 

superintendências em Fortaleza (CE), Santo André (SP), Montenegro (RS) e Içara (SC), 

atua em todo o território nacional. 

Desde a fundação, em 2004, o Instituto Chico Mendes , tem como objetivo 

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 técnico-científicos, culturais, artísticos, 

sociais, educacionais, assistenciais, desenvolvimento social e urbano, visuais, turismo, e 

afins, bem como reflorestamento, agricultura sustentável, saneamento, gestão ambiental, 

geografia, geologia, pedologia, hidrologia, ecologia, antropologia, arqueologia, 

biodiversidade (fauna e flora), fontes alternativas de energia, laboratório de sensoriamento 

remoto, geotecnologias, piscicultura, plantas medicinais e outros afins correlatos com o 

uso sustentado dos recursos naturais renováveis, capacitação e certificações ambientais. 

O embasamento ideológico dessa organização interpreta o homem como o agente 

transformador capaz de promover avanços ou retrocessos quanto a qualidade ambiental a 

ser herdada pelas futuras gerações. Homenageando o nome de Francisco Alves Mendes 

Filho (1944 – 1988), brasileiro, seringueiro da Amazônia, lembrado internacionalmente 

como um homem símbolo de resistência frente às degradações ambientais. 

O INPRA é destaque nacional entre as ONG’s realmente comprometidas com as 

causas socioambientais, atuando de diversas maneiras para promover a mudança de 

conceitos e posturas na sociedade brasileira, visando a justiça social, o equilíbrio 

ambiental e o respeito à vida.  

Além disso, em 2020 o INPRA foi reconhecido oficialmente pelo  Instituto Brasileiro 

de Defesa do Consumidor (IDEC), como uma das instituições mais sérias e acreditáveis 

no cenário nacional consoante às Certificações Socioambientais do Terceiro Setor 

(https://idec.org.br/greenwashing/desvende-os-selos /). 

https://www.facebook.com/idecbr/?__cft__%5b0%5d=AZWq8d9ue3hLls50LVDqxTo_QRPjwXP-jeyAFo_MLdhXYjT4_ONUq6gcPuoNVOdDGppTovnDoAOjRM5KrFNYtfMoExKf4Ayz23QAFc2GSsWSD_k3G59k6JxDJrd3u7IwHI5ISHofCIMoNlyiHJ4Vuoma&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/idecbr/?__cft__%5b0%5d=AZWq8d9ue3hLls50LVDqxTo_QRPjwXP-jeyAFo_MLdhXYjT4_ONUq6gcPuoNVOdDGppTovnDoAOjRM5KrFNYtfMoExKf4Ayz23QAFc2GSsWSD_k3G59k6JxDJrd3u7IwHI5ISHofCIMoNlyiHJ4Vuoma&__tn__=kK-R
https://idec.org.br/greenwashing/desvende-os-selos%20/
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MISSÃO 

Contribuir para uma sociedade mais justa e saudável revelando e difundindo 

conceitos e condutas pautados nos princípios da sustentabilidade, priorizando ações de 

mobilização e sensibilização com vistas à recuperação, preservação e conservação do 

Patrimônio Natural. 

VISÃO 

Atuar com diversos programas junto às pessoas, considerando o ser humano como 

grande interventor ambiental, responsável pelo sucesso ou fracasso na gestão do 

Patrimônio Natural. 

VALORES 

Valorização e respeito à todo ser vivo; Respeito ao Meio Ambiente; 

Responsabilidade social; Integridade e transparência. 

 

COE – COMUNICAÇÃO DE ENGAJAMENTO 

 

Desde 2008 o INPRA é signatário do Pacto Global das Nações Unidas. 

Notoriamente, salientando 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 do 2° semestre de 

2018 ao 1° semestre de 2021, apresentam-se exemplos de esforços para promoção do 

desenvolvimento sustentável no mercado nacional e da educação ambiental através da 

disseminação de conhecimentos e conscientização socioambiental da população. Tudo 

com base nos Dez Princípios do Pacto Global das Nações Unidas derivados 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Declaração da Organização Internacional 

do Trabalho sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, Declaração do Rio 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e a Convenção das Nações Unidas contra a 

Corrupção. 

O Instituto Chico Mendes estabeleceu os seguintes compromissos: 
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1. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL INSTITUCIONAL  

 

GOVERNANÇA INSTITUTO CHICO MENDES  

O Instituto Chico Mendes é composto por uma equipe multidisciplinar de voluntários, 

buscando integrar todas as pessoas. Realiza uma gestão humanizada em conformidade 

com ESG (Environmental, Social and Governance), realizando palestras e eventos 

sustentáveis nas redes sociais, os quais ficam disponíveis para acesso do público.  

O INPRA dissemina a conscientização ambiental através de divulgações nas redes 

sociais com temas relacionados à informações de sustentabilidade para sensibilização da 

sociedade e promove na prática ações que valem a vida. 

Além disso, são realizadas WEBSÉRIES com temas atuais, na qual são convidadas 

pessoas com experiências de vida para compartilhar seus conhecimentos.  

As WEBSÉRIES do Instituto Internacional Socioambiental Chico Mendes, até o 

momento são descritas a seguir:  

1ª WEBSÉRIE - Semana da Água - ÁGUA PARA VIDA -  Evento relacionado 

diretamente com o ODS 6 - Água potável e saneamento. 

2ª WEBSÉRIE - Mês do Meio Ambiente - PREÂMBULO CARTA DA TERRA E OS 

ODS – Evento com divulgação dos 17 ODS.  

 

Redes sociais: @institutochicomendes.oficial 

Acesso disponível em: 

https://www.instagram.com/institutochicomendes.oficial/ / 

https://www.facebook.com/institutochicomendes 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/institutochicomendes.oficial/
https://www.facebook.com/institutochicomendes
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FÓRUM EMPRESARIAL CHICO MENDES 

O evento reúne grandes líderes empresariais e autoridades nacionais envolvidas 

com o tema para debater  formas de preservar os recursos naturais, resultando em 

grande oportunidade para networking e divulgação de informações. Na figura a seguir 

pode ser visualizado os Fóruns já realizados. 

 

 

Alguns projetos do Instituto Chico Mendes estão descritos na Figura a seguir:   
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2. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CORPORATIVO  

 

PROJETO DE EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL PARA 

COLABORADORES DE EMPRESAS/CORPORAÇÕES/COMPANHIAS 

O projeto de educação e sensibilização socioambiental que o Instituto Chico Mendes 

promove em empresas objetiva disseminar informações e ações a serem praticadas pelos 

funcionários e suas famílias, para que eles também possam agir em prol do meio 

ambiente, tanto dentro como fora da empresa, ampliando os benefícios para a sociedade. 

Além disso, o projeto objetiva sensibilizar os funcionários e fazer com que eles 

tenham orgulho de serem protagonistas em ações em prol do meio ambiente. 

O Projeto ocorre através de Palestras expositivas e participativas, realizada por 

profissionais com formação e experiência na área. 

A participação dos funcionários se dá por meio de exposição de suas percepções, 

ideias e pensamentos, participação em jogos, quiz, realização da pegada ecológica e 

pegada de carbono, entre outros.  

O Projeto está dividido em 6 módulos: Aspectos e Impactos Ambientais; Consumo 

Consciente e Responsabilidade Socioambiental; Resíduos Sólidos; Água, Esgoto e 

Efluentes; Emissões Atmosféricas e Gases do Efeito Estufa; Protagonismo Sustentável. 

 

PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO PELO COMPROMISSO COM A 

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL (PROCERT) 

O INPRA colabora com o desenvolvimento sustentável corporativo através do seu 

Programa de Certificação pelo Compromisso com a Responsabilidade Socioambiental 

(PROCERT). Esse programa é uma certificação socioambiental concedida a instituições 

que buscam a sustentabilidade em todos os seus negócios e que comprovam aos seus 

parceiros que aplicam nas suas ações, gestão ou produtos, soluções que englobam o 

meio ambiental, social e econômico. 

Para participar do programa a instituição passa por um processo de certificação que 

engloba a avaliação por meio de um questionário, estrutura documental e visita técnica in 

loco, que resultará em um parecer técnico final, o qual apresenta um diagnóstico da 

https://docs.google.com/document/d/1LwpPfOJQCSErTlvouW7OUbr8yGo2ud3E/edit?usp=sharing&ouid=113573880019646179138&rtpof=true&sd=true
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situação atual da empresa e inclui oportunidades de melhoria para aperfeiçoamento da 

gestão ambiental empresarial. Os critérios analisados envolvem os seguintes aspectos: 

Evolução da organização no que tange a Direitos Humanos e Direitos do 

Trabalho: este tema é abordado no indicador de Gestão Social Interna e Externa da 

avaliação do PROCERT; 

Contempla os princípios:  

 Princípio 1: As empresas devem apoiar e respeitar a proteção dos direitos 

humanos proclamados internacionalmente;  

 Princípio 2: As empresas não devem ser cúmplices de abusos de direitos 

humanos. 

 Princípio 3: As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o 

reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva; 

 Princípio 4: A eliminação de todas as formas de trabalho forçado e obrigatório; 

 Princípio 5: A abolição efetiva do trabalho infantil; e 

 Princípio 6: A eliminação da discriminação no emprego e na ocupação. 

 

Meio Ambiente: esse tema é abordado em todos os indicadores, com ênfase no 

indicador de Gestão Ambiental da avaliação do PROCERT; 

Contempla os seguintes princípios: 

 Princípio 8: Empreender iniciativas para promover maior responsabilidade 

ambiental; e 

 Princípio 9: Encorajar o desenvolvimento e difusão de tecnologias 

ambientalmente amigáveis. 

 

Anticorrupção: esse tema é abordado no indicador de Gestão 

Socioambiental/Econômica da avaliação do PROCERT; 

Contempla o seguinte princípio: 

 Princípio 10: As empresas devem combater a corrupção em todas as suas 

formas, incluindo extorsão e suborno. 
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Além disso, em 2021 o PROCERT se alinhou com a agenda 2030, promovendo 

também dentro da certificação o incentivo para o cumprimento dos Objetivos do 

Desencolhimento Sustentável (ODS) no mundo corporativo. Sendo da seguinte forma: 

Alinhamento com ODS: esse tema pode ser colocado em prática através do projeto 

Protagonismo Sustentável, o qual a organização é convidada a participar durante a 

vigência do Selo Verde. Durante o período de certificação, os indicadores de desempenho 

que demonstrem impactos positivos de ações voltadas a agenda 2030, recebem um 

certificado de Empresa Protagonista Sustentável. (Esse programa será melhor descrito no 

item 02 – Agenda 2030: ODS.) 

No período do segundo semestre de 2018 ao primeiro semestre de 2021 foram 

ao total 77 empresas certificadas. Desde o início do programa já foram mais de 500 

empresas certificadas e mais de 1.000 avaliadas.  

 

Desta forma, o PROCERT atende indiretamente todos os 17 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Sendo 

diretamente o ODS 17 “Parcerias e Meios de Implementação”, que 

diz respeito a fortalecer os meios de implementação e revitalizar a 

parceria global para o desenvolvimento sustentável.  

 

Link de acesso empresas certificadas: http://institutochicomendes.org.br/parceiros/ 

Link de acesso ao regulamento do PROCERT: 

https://drive.google.com/file/d/1U64T7d4jMgrYAenuU49NleEWYuDewUpe/view?usp=shari

ng  

Link de acesso a apresentação PROCERT: https://drive.google.com/file/d/1IApyGYq9u-

4n75Bj9crAKro1Fe45J2hu/view?usp=sharing 

 

3. AGENDA 2030: ODS – OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

 

O Instituto Internacional de Pesquisa e Responsabilidade Socioambiental Chico 

Mendes (INPRA) busca incluir em seus processos novos temas que corroboram com o 

engajamento sustentável de seus parceiros. Para isso foi criado em 2021 o projeto 

http://institutochicomendes.org.br/parceiros/
https://drive.google.com/file/d/1U64T7d4jMgrYAenuU49NleEWYuDewUpe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U64T7d4jMgrYAenuU49NleEWYuDewUpe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IApyGYq9u-4n75Bj9crAKro1Fe45J2hu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IApyGYq9u-4n75Bj9crAKro1Fe45J2hu/view?usp=sharing
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Protagonismo Sustentável, com a finalidade de influenciar as empresas a adotarem ações 

que vão ao encontro da Agenda 2030, elaborada pela ONU, e reconhecer esse 

movimento através de um certificado e apresentação em um fórum nacional online 

promovido pela ONG.   

Esse projeto surgiu da premissa que fazer parte do Pacto Global é tomar medidas 

para a conservação dos recursos naturais, conter as mudanças climáticas e adotar 

padrões de produção mais sustentáveis. Portanto, o projeto visa incentivar as 

organizações certificadas pelo Programa de Certificação pelo Compromisso com a 

Gestão Socioambiental Responsável Chico Mendes (PROCERT) à desenvolver ações 

que vão ao encontro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).  

Todas as empresas que conquistarem o Selo Verde promovido pelo Programa de 

Certificação pelo Compromisso com a Gestão Socioambiental Responsável (PROCERT) 

poderão participar do programa, recebendo ao final da vigência do Selo Verde um 

certificado de Protagonismo Sustentável, no caso de atendimento a algum ODS, 

demonstrando seu engajamento com a Rede Brasil do Pacto Global da ONU. 

 

Este projeto vai ao encontro do objetivo 17 “Parcerias e Meios de 

Implementação”, que diz respeito a fortalecer os meios de 

implementação e revitalizar a parceria global para o 

desenvolvimento sustentável.  

 

 

Link de acesso ao regulamento do programa: 

https://drive.google.com/file/d/12QW5uHLDeeiuTsLtfM1oAlQ8BEwYcFMB/view?usp=shari

ng 

 

4. EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL CORPORATIVA 

Buscando sempre valorizar o ser humano como agente transformador, que contribui 

para gerar impacto positivo para Instituições, Sociedade e Planeta, o INPRA preza por 

desenvolver suas atividades sempre pautadas na educação ambiental, pois tudo o que a 

https://drive.google.com/file/d/12QW5uHLDeeiuTsLtfM1oAlQ8BEwYcFMB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12QW5uHLDeeiuTsLtfM1oAlQ8BEwYcFMB/view?usp=sharing
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ONG defende é criar um futuro mais brilhante para cada indivíduo, onde todos possam 

prosperar e alcançar seu potencial.  

Trabalhando sempre para preservar o bem que existe nas pessoas, nos lugares e no 

planeta e acabar com as questões que tiram a esperança. Para isso, em todos seus 

projetos, o instituto faz o link com questões sociais voltadas a educação, conscientização, 

sensibilização, etc.  

Desta forma, o Instituto Chico Mendes desenvolveu um e-book chamado “ODS E EU 

– Como minhas atitudes podem contribuir com a agenda 2030”.  Esse manual tem como 

objetivo despertar a consciência ecológica, orientando o leitor para o cumprimento dos 17 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Demonstrar que mudar hábitos e 

conceitos é valorizar o bem-estar de cada um, fazendo com que a atitude de cada 

individuo contribua para a qualidade de vida no Planeta Terra.  

O INPRA acredita que estas ações contribuem para que os mesmos recursos que 

usufruímos hoje estejam disponíveis para as gerações futuras, com respeito à vida em 

todas as suas manifestações. 

Esse e-book é um braço do PROCERT, no qual pode impactar todos os 

colaboradores e stakeholders das empresas certificadas, através da distribuição online do 

mesmo.  

  
Este projeto vai ao encontro do objetivo 17 “Parcerias e Meios de 

Implementação”, que diz respeito a fortalecer os meios de 

implementação e revitalizar a parceria global para o 

desenvolvimento sustentável.  

 

 

 

Link do e-book: 

https://drive.google.com/file/d/1hg9wyXCBAGYgvwyErzGng1zF5ZbF942t/view?usp=

sharing 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1hg9wyXCBAGYgvwyErzGng1zF5ZbF942t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hg9wyXCBAGYgvwyErzGng1zF5ZbF942t/view?usp=sharing
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL ESCOLAR  

 

 SISPEA – SISTEMA INTEGRADO DE SENSIBILIZAÇÃO E PRÁTICAS EM 

EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL  

Em 2006 foi criado o Programa de Educação Ambiental (PEA), no qual foi 

elaborada a primeira cartilha de educação ambiental escolar “Cuidar do meio ambiente 

depende da gente”, considerada uma das cartilhas mais vendidas de educação ambiental 

no Brasil. Foram centenas de tiragem em vários municípios e estados do Brasil. Ao 

passar do tempo, identificou-se a necessidade de implementar o programa para um 

sistema integrado, e então em 2011 foi criado o SISPEA – Sistema Integrado de 

Sensibilização e Práticas em Educação Socioambiental, um sistema que utiliza 

metodologia de aplicação teórica e prática através de tecnologia social, para o 

desenvolvimento de ações, campanhas, projetos e capacitações para aplicação da 

educação socioambiental nas escolas, nas famílias e, consequentemente, nas 

comunidades. 

O projeto foi desenvolvido pelo Instituto Socioambiental Chico Mendes e utiliza 

como base a aplicação da educação socioambiental no currículo das escolas de forma 

participativa e integrada com os gestores, levando em consideração a realidade local e 

seus passivos socioambientais. 

O sistema foi desenvolvido em observância a Lei Federal n° 9795/99, que institui a 

Política Nacional de Educação Ambiental como um componente essencial e permanente 

da educação, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e 

modalidades do  processo  educativo,  em  caráter  formal  e não formal e a Lei Federal n° 

12305/2010, que Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus 

princípios, objetivos e instrumentos, bem como a criação de programas e ações de 

educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a reutilização e a 

reciclagem de resíduos sólidos. 

Desde 2006 até o último levantamento (2020), foram contabilizados cerca de 1 

milhão e 200 mil alunos contemplados pelo programa, e mais de 5.000 

coordenadores capacitados.   
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 SISPEA 2018/2019 – MUNICÍPIO DE CABECEIRAS/GO   

Em junho de 2018 ocorreu a implantação do projeto no município de Cabeceiras-

GO, através da parceria entre o Instituto Socioambiental Chico Mendes, o Grupo BSA e a 

Secretaria Municipal de Educação do município de Cabeceiras.  

No total foram 06 escolas participantes, sendo elas: Escola Municipal Jesuíno 

Torres, Escola Municipal Antônio Francisco Maciel, Escola Municipal Laís Inácio Ferreira, 

CMEI Mathias P da Silva, CMEI Neves Vieira do Santos e CMEI Cabeceira da Mata, 

totalizando 1085 alunos comtemplados pelo projeto.  

Atividades desenvolvidas: 

 Agosto/2018 - Diagnóstico Socioambiental 

Levantamento em campo dos passivos sociais e ambientais do entorno da escola. 

Reflexão e propostas de resolução. Elaboração de plano de ação. 

 DIAGNÓSTICO DA ESCOLA ANTÔNIO FRANCISCO MACIEL 
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 DIAGNÓSTICO DA ESCOLA LAÍS INÁCIO 

 
 DIAGNÓSTICO DA ESCOLA JESUÍNO TORRES 

  
 

 Setembro/2018 – Arborização 

 ARBORIZAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO FRANCISCO MACIEL 

 
Alunos do 4º ano com a professora Cleusa Machado e a diretora Silva Sousa Santos 
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Alunos do Pré I e II juntamente com a professora Ana Lúcia (Lucinha) plantando uma 
goiabeira 

 
 

Alunos do 1º e 2º anos coordenados pelas professoras Magna Gomes e Erislúcia Gomes 
Xavier (plantando goiabeira). 
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Alunos do 3º ano (coordenados pela professora Érica Regina), plantando uma goiabeira. 

 
 

Alunos do 4º ano (coordenados pela professora Cleusa Machado) plantando ingazeiro. 
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 ARBORIZAÇÃO DA ESCOLA CABECEIRA DA MATA 

  
 

 ARBORIZAÇÃO DA ESCOLA JESUÍNO TORRES 

 
 

 ARBORIZAÇÃO DA ESCOLA LAÍS INÁCIO 
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 ARBORIZAÇÃO NO CEMEI NEVES VIEIRA 

 
 

 Outubro/2018 – brinquedoteca e campanha contra dengue 

Confecção de brinquedos com materiais recicláveis. Mobilização para a prevenção contra 

o mosquito da dengue. 
 

 BRINQUEDOTECA DA ESCOLA ANTONIO FRANCISCO MACIEL 
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 BRINQUEDOTECA DA ESCOLA JESUÍNO TORRES 
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 BRNQUEDOTECA DA ESCOLA PROF. NEVES VIEIRA 
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 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS REUTILIZANDO MATERIAIS  

Escola Antônio Francisco Maciel 

   
 
CEMEI Neves Vieira 
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 CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO PARA SAÚDE AMBIENTAL – DENGUE 

 
 

 
 

 Novembro/2018 - Campanha Coleta seletiva 

Separação e destinação ambientalmente correta de recicláveis. 
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 Dezembro/2018 - Decoração natalina utilizando materiais reciclados  

Oficinas de criação e decoração natalina com materiais recicláveis.  
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 Março/2019 - Consumo da água 

Atividade de conscientização para a conservação dos recursos hídricos 

 

 

 

Conclusão  

Durante o desenvolvimento do projeto a equipe do Instituto Socioambiental Chico 

Mendes, através do grupo de monitoramento online com os professores e coordenadores 

das escolas, monitorou e orientou as ações, incentivando as escolas nas atividades 

teóricas e práticas alimentando os professores com atividades direcionadas dentro de 

cada temática proposta no desenvolvimento do projeto.  

As atividades eram postadas em tempo real de realização nos grupos de 

monitoramento, possibilitando uma orientação direcionada de acordo com o 

desenvolvimento do projeto em cada escola de Cabeceiras. 
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GINCANA SISPEA 

A gincana socioambiental é realizada com a participação dos alunos e comunidade 

local e tem por objetivo promover atividades para a prática da extensão escolar que 

concilie o desenvolvimento de habilidades e competências e consolide conhecimentos 

gerais acerca das questões e problemas sociais e ambientais das comunidades através 

de provas praticas. É por meio destas técnicas aplicadas que o INPRA contribui com a 

solução de problemas socioambientais como: reaproveitamento de resíduos, 

sensibilização para a conscientização das questões sociais e ambientais, melhoria da 

qualidade de vida, saúde e bem-estar, arrecadação de alimentos, roupas, produtos de 

higiene pessoal, dentre outros.  

Abaixo segue algumas gincanas realizadas:  

 Ano: 2019 - Cidade/Estado: Boa viagem/Ceará - Escola: EEF Padre Antônio Correia 

de Sá – EPACSA - Número de alunos envolvidos: 423 

Ações:  

Mãos que fazem: Foram produzidos diversos objetos com resíduos, tais como vasos, 

jarros, porta trecos, porta joias, aviões, tabuleiros de dama, carrinho, laço para cabelo, 

etc. 

  

 

Luxo com Lixo: produção de peças de roupa com materiais recicláveis como: garrafas 

pet, garrafas de vidro, latinas de refrigerantes, palitos de picolé, tecidos, papel, plástico, 

papelão 
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Repórter em Ação: foram realizadas entrevistas ao vivo. Os convidados foram a diretora 

do SAAE de Boa Viagem e um Agente de Endemias. A experiência dividiu em duas 

equipes para falar sobre dois temas, sendo: Equipe 01: Saneamento Básico; Equipe 02: 

Uso consciente da água. 

 

Mídia Amiga: Confecção de cartazes de campanhas educativas: Equipe 01: A Poluição 

no Planeta e Equipe 02: Preservação da Natureza. 
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 Ano: 2019 - Cidade/Estado: Boa viagem/Ceará - Escola: EF. José Ricarte de 

Albuquerque - Número de alunos envolvidos: 165 

Ações:  

Mãos que fazem: Confecção de carrinhos, casinhas de brinquedo, cobra de brinquedo, 

caixa de som, vai-e-vem, casa de papelão e maquete da escola. Todos destinados à 

recreação das crianças na escola.  
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Expressão Cidadã: Temas abordados: poluição, queimadas, planeta terra, água, 

desmatamento. Esse projeto despertou os envolvidos para os assuntos ambientais que 

são de grande importância para o convívio do ser humano e boa interação com o 

ambiente.  

 

Voz Cidadã: Os alunos produziram paródicas com a temática “desmatamento e dengue”. 

Para realizar a atividade os alunos utilizaram instrumentos musicais, como caixa de som e 

microfone. A ação contribuiu de forma alegre e criativa, sensibilizando os alunos sobre a 

situações atuais e preocupantes como o desmatamento.  

  
 

Luxo com Lixo: Foram desenvolvidas 04 peças de roupas com material reciclável. Os 

materiais utilizados na produção das peças foram tela, papel, tampa de garrafa, guarda-

chuva e sacolas. 
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Repórter em Ação: Foram produzidas matérias jornalísticas com a temática: poluição 

ambiental. A atividade contribuiu para que os discentes tivessem um olhar crítico para 

problemas ambientais no entorno de suas casas e até mesmo da escola. 

 

Mídia Amiga: Para a produção da campanha foram utilizadas as temáticas: dengue, 

leptospirose, poluição da água, desinteria. A divulgação foi realizada através de mídias 

digitais.  
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Espaço Sustentável: Para criação do espaço sustentável na escola foram utilizados 

materiais como: garrafas, restos de madeira, flores artificiais, barbante, papel, prego e 

mudas.  

 

Prova Solidária: Foram arrecadados cerca de 54 kg de alimentos não perecíveis para 

doação à pessoas em vulnerabilidade.  

  
 

 Ano: 2019 – Cidade/Estado: Boa Viagem/Ceará - Escola: EF: Euclides Wicar de 

Paula Pessoa - Número de alunos envolvidos: 40 

Ações: 

Mãos que fazem: Foram produzidos 15 brinquedos com materiais recicláveis para uso na 

recreação escolar. 
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Voz Cidadã: Os alunos produziram paródias com a temática: Meio Ambiente: poluição; 

água fonte de vida; consumo consciente.  

 

Luxo com Lixo: Foram produzidas 06 peças de vestuários, sendo vestidos, sandálias, 

bolsas, brincos, tiara, saias, blusas, pulseira. Todos com materiais recicláveis, sendo eles 

sacos plásticos, jornais, cds, barbantes, lacre de latas de cerveja, arame, revistas cola, 

agulha, botões, papelão e garrafa pet. 

  
 

Repórter em Ação: Foram produzidas matérias jornalísticas com os temas “lixo” e 

“esgoto”. A atividade contribuiu na preservação do meio ambiente, no cuidado ao expor 

materiais químicos e na separação dos orgânicos em meio a utilização dos mesmos.  

  

Mídia Amiga: Temáticas utilizadas para produção da campanha: dengue, falta de higiene, 

acumulo de lixo. Critérios considerados para a avaliação dos trabalhos: distribuição de 

panfletos, comunicação oral e escrita. Mídias utilizadas pra divulgação das campanhas: 

uso da internet. 

 

Espaço Sustentável: Projeto de preservação do meio ambiente. Materiais utilizados: 

pneus, madeiras, barbantes, cordas, tecidos. 

 



 

33 
 

Prova Solidária: Foram arrecadados 138 kg de alimentos e 30 sementes. Os alimentos 

foram doados para pessoas em vulnerabilidade.   
 

 

 

 
 

 

  
 

 SISPEA 2020 – MUNICÍPIO DE AIUABA/CE   

Em agosto de 2020 ocorreu a implantação do projeto no município de Aiuaba-CE, 

através da parceria entre o Instituto Socioambiental Chico Mendes e a Secretaria 

Municipal de Educação do município de Aiuaba. 

No total foram 11 escolas participantes, sendo elas:  E.E.I.F. Maria Rizalva de 

Alencar, E. I. F. Rejane Libório Feitosa Teixeira, E.E.I F Manuel Alves, E.E.I.F Armando 

Arraes Feitosa, E.E.I.F Edmundo Braga, E.E.I.F. Otônio Andrade, E.E.I.F. Gustavo de 

Castro Alencar, E.E.I.F José Urbano de Araújo, Creche Maria Libório, E.E.I.F Padre Aoizio 

Klur, E.E.I.F Ventura Alves de Lima e Centro Educacional Municipal Padre Pedro José.  

 

Atividades desenvolvidas: 

As atividades a seguir são registros do Centro Educacional Municipal Padre Pedro 

José, com 612 alunos contemplados pelo projeto. As demais escolas realizaram as 

mesmas ações, porém não obtemos registros fotográficos.  

 Agosto/2020 - Brincadeiras sustentáveis com plástico reutilizado: biodiversidade e 

seres vivos. 

Confecção de brinquedos com material reciclável 
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 Setembro/2020: Pautas: Relações ecológicas; Perigos para natureza; Energia; Dia 

da Árvore. 

Plantio de mudas na escola, realizado pelos alunos 
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 Outubro/2020 - Pautas: Queimadas e Desmatamento. 

 Novembro/2020 – Pauta: Problemas Ambientais. 

 Dezembro/2020 - Decoração natalina com recicláveis. 

 

 
 

Conclusão  

O município de Aiuaba vem tomando posturas voltadas ao desenvolvimento das 

políticas ambientais. A secretaria vem implantando ações para atender a Política Nacional 

de Resíduo Sólidos, através de parcerias como a implantação do projeto SISPEA, e a 

secretaria de Educação através de seu secretário Eduardo Feitosa, favorecendo o 

processo de educação ambiental formal e informal com envolvência da comunidade e a 
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gestão municipal, objetivando que o processo de coleta seletiva seja implantado de forma 

extensiva envolvendo a população Aiuabense.  

 

PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM FOCO EM RESÍDUOS SÓLIDOS 

Em 2020 o INPRA, atendendo a um pedido do município de Mucambo no Estado do 

Ceará, elaborou o Plano Municipal de Educação Ambiental com Foco em Resíduos 

Sólidos, com o objetivo de planejar ações sistemáticas de educação ambiental para todos 

os agentes envolvidos na geração de resíduos no município, buscando a redução, 

reutilização, reaproveitamento e reciclagem. 

Trata-se da elaboração de estratégias de mobilização social e conscientização para 

a mudança de hábitos com relação ao consumo consciente e a destinação adequada dos 

resíduos sólidos. O documento está alinhado com a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), o Programa 

Nacional de Educação Ambiental (ProNEA), que por sua vez está sintonizado com o 

Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade 

Global.  

Foi elaborado e apresentado um diagnóstico do município, os objetivos do Plano, o 

conteúdo programático, plano de ação, metas, cronograma de execução, monitoramento 

e avaliação para a aplicação de ações de educação ambiental em todo o município.  

 

Estes projetos vão ao encontro dos objetivos: 4 “Educação de 

Qualidade”, que diz respeito a “Assegurar a educação inclusiva e 

equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de 

aprendizagem ao longo da vida para todos”; 

 

  

E objetivo 17 “Parcerias e Meios de Implementação”, que diz 

respeito a fortalecer os meios de implementação e revitalizar 

a parceria global para o desenvolvimento sustentável 
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5. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

 

2020 

Em 2020, o INPRA realizou junto a prefeitura de Cabeceiras/GO, o Plano de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) do Município de Cabeceiras – GO, visando 

atendimento à Lei Federal n°.12.3205 de 02 de agosto de 2010, que se refere a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS. 

O Plano Municipal define objetivos específicos e metas a serem alcançadas, bem 

como os meios necessários para evoluir da situação atual para a situação desejada, da 

perspectiva técnica, institucional e legal, econômica e financeira, social, ambiental e da 

saúde pública. 

Este PGIRS tem por intuito novos rumos para a questão dos resíduos sólidos do 

Município de Cabeceiras e a construção dos compromissos e estruturas necessários ao 

enfrentamento dos desafios colocados. 

 

2021 

Em julho de2021, o INPRA realizou junto do Consórcio Público de Manejo dos 

Resíduos Sólidos da Região Metropolitana - B CPMRS/RMB, um Diagnóstico dos 

Catadores de Materiais Recicláveis da Região Metropolitana – B do Estado do Ceará. 

O documento foi realizado visando a identificação e elaboração de diagnóstico 

circunstanciado objetivando a possibilidade e promoção do associativismo dos catadores 

dos municípios consorciados, a fim de atender os objetivos do Consórcio Público de 

Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Metropolitana B – CPMRS/RMB.  

O CPMRS/RMB é formado pelos municípios de Chorozinho, Guaiúba, Horizonte, 

Itaitinga, Ocara e Pacajus, sendo que o único município que não faz parte da região 

metropolitana de Fortaleza oficialmente é o município de Ocara. 

 

Estes projetos vão ao encontro do objetivo 11 “Cidades e 

Comunidades Sustentáveis”, que diz respeito a “Tornar as cidades 

e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis”. 



 

38 
 

6. AÇÃO CONTRA MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA  

 

O Programa da Neutralização da Emissão de Carbono (PRONEC) é um programa 

que permite que cada Pessoa Física ou Jurídica possa assumir sua co-responsabilidade 

com o planeta através de uma prática muito simples e eficiente: a quantificação das 

emissões de gases de efeito estufa associadas às suas atividades e a decorrente 

neutralização destas emissões com atividades mitigadoras, como a captação de dióxido 

de carbono (CO2) através do plantio de árvores nativas e a conservação de áreas 

naturais. 

Através de um software específico, o Instituto Internacional Chico Mendes avalia, 

analisa, quantifica e identifica a necessidade da neutralização, compensação e mitigação 

de todo carbono emitido durante o processo produtivo. 

As atividades mitigadoras, como a captação de CO2, através do plantio de árvore 

nativas é um excelente indicativo para início dessas medidas tão necessárias nos dias 

atuais. 

Conservação e Preservação de áreas intactas também são super importantes para a 

relevância da avaliação do Processo de Desenvolvimento do PRONEC, como também 

são vital para o bom andamento de nossos ecossistemas e biodiversidade Planetária. 

A metodologia utilizada em todo processo é pautada nos indicadores do GHG 

PROTOCOL, bem como dados atualizados do IPCC (Painel Intergovernamental das 

Mudanças Climáticas). Todas as informações são criteriosamente analisadas pelo 

software do Instituto. 

Serviços realizados no PRONEC:  

 Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa 

 Plano de Redução de Emissões 

 Compensação das Emissões 

São inúmeros os benefícios e melhorias tangíveis e intangíveis que o PRONEC pode 

ajudar a desenvolver e a implementar dentro da corporação, dentre elas atender na 

Prática os Indicadores do Relatório de Sustentabilidade junto ao Ministério do Meio 

Ambiente – MMA. 
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Este projeto vai ao encontro do objetivo 13 “Ação Contra a 

Mudança Global do Clima”, que diz respeito a “Tomar medidas 

urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos”.  

 

 

 

 

7. PROJETO SUSTENT'ARTE 

 

O Sustent'arte é um projeto que nasceu da parceria entre o Instituto Chico Mendes e 

o Atelier Clarice Milano, que tem por finalidade promover a difusão de técnicas e ações 

que resultem em geração de renda. As técnicas, embora sejam trabalhadas geralmente 

de modo convencional, podem ser desenvolvidas utilizando matrizes (materiais) que 

tenham apelo ambiental, por reaproveitamento ou por sua condição renovável. 

Transformando assim resíduos e matrizes renováveis em arte sob princípios da 

sustentabilidade. 

O vidro utilizado na construção civil apresenta-se como um sério vilão do meio 

ambiente e do desperdício por não apresentar-se como opção para reciclagem, tornando-

se um passivo ambiental sem apresentar função social. 

Com o objetivo de transformar resíduo em arte, o Projeto Sustent'arte com técnica 

de fusing apresenta diferenciais como: sustentabilidade, geração de renda, função social 

e terapêutica. Com o aquecimento, molde, modelagem e acabamento, resíduos de vidro 

tornam-se peças utilitárias e decorativas singulares produzidas de modo artístico. 
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Este projeto vai ao encontro do objetivo 12 “Consumo e Produção 

Responsáveis”, que diz respeito a “Assegurar padrões de 

produção e de consumo sustentáveis”.  

 
 
 

 

 

REPRESENTATIVIDADE 

 

O Instituto Chico Mendes procura estar sempre antenado e envolvido com as 

questões socioambientais, motivo este que o leva a participar ativamente de vários 

conselhos e instituições como: 

 SIGNATÁRIO DO PACTO GLOBAL; 

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ; 

 SICONV (PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 127-12/05/2009); 

 CNEA (CADASTRO NACIONAL DE ENTIDADES AMBIENTALISTAS); 

 IBAMA-N° 63.7190; 

 CEMA-CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-PR; 

 CONAMA-CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – DUAS CADEIRAS: 

CONSELHO E TÉCNICO; 

 ULTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL; 

 ULTILIDADE PUBLICA ESTADUAL; 

 SEMA - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS 

HÍDRICOS DO ESTADO DO PARANÁ; 

 CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE QUATRO BARRAS/PR 

- SECRETARIA DO VERDE E DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE SÃO PAULO; 

 

OBJETIVOS FUTUROS  

 

No ano de 2022 o grande objetivo será promover pela 6º vez o Fórum de 

Sustentabilidade onde será abordado o tema: Desenvolvimento Sustentável – 

Protagonismo, Inovação e Responsabilidade Socioambiental, que terá como objetivo 
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discutir junto ao empresariado assuntos relacionados as suas soluções e tendências. O 

evento será realizado de forma gratuita, e disponibilizado em plataformas digitais como 

YouTube, para que qualquer pessoa, inclusive instituições escolares, possam se inteirar 

sobre os assuntos relacionados a sustentabilidade e meio ambiente.    

Além disso, os planos para 2022 são de lançar novas certificações ambientais, 

voltadas a micro e pequenas empresas, inclusive micro empreendedor individual, para 

garantir que todos aqueles que realizam suas atividades de forma ecologicamente 

corretas, possam ter um atestado da veracidade de suas ações. Incluir esses empresários 

neste nicho de mercado é essencial para estimular o consumo consciente da população.  

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. Que este relatório possa incentivar muitos outros a 

também assumir esse compromisso.  


