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A Associação Ambientalista Copaíba é uma organização não governamental 

sem fins lucrativos, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIP). Sua missão é conservar e restaurar a Mata Atlântica das bacias dos 

rios do Peixe e Camanducaia, região localizada entre o sul de Minas Gerais e leste do 

estado de São Paulo.  

Todo ano, a Copaíba faz um balanço de suas atividades a fim de prestar contas 

aos seus associados, conselheiros, colaboradores e à sociedade como um todo. 

Desta forma, este relatório tem como intuito registrar resultados e realizações no 

decorrer do ano de 2013, por meio das quatro áreas de atuação da ONG: produção 

de mudas de árvores de espécies nativas, restauração das matas nativas, 

sensibilização ambiental e apoio ao desenvolvimento de políticas públicas 

ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede da Associação Ambientalista Copaíba e Viveiro Florestal 
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A Visão da Copaíba 

 A COPAÍBA QUER SER RECONHECIDA EM 2017 COMO UMA ORGANIZAÇÃO QUE: 

• É referência em conservação e restauração da Mata Atlântica nas bacias dos rios 

do Peixe e Camanducaia; 

• Tem atuação equitativa nos municípios de ambas as bacias; 

• Tem infraestrutura própria e adequada à produção de mudas nativas e à 

sensibilização ambiental; 

• Produz um milhão de mudas nativas por ano com diversidade; 

• Restaurou 500 hectares de Mata Atlântica das bacias dos rios do Peixe e 

Camanducaia; 

• Sensibiliza a sociedade e o poder público para a defesa da natureza; 

• Possui uma equipe de colaboradores (voluntários e remunerados) qualificada, 

comprometida e motivada; 

• Se comunica eficientemente com a sociedade; 

• Compartilha conhecimentos e experiências, mediante publicações e outras 

formas; e 

• Tem sustentabilidade financeira. 
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Gestão 2013 

Conselho Diretor 

Felício José Sartori – Presidente  

João Gabriel Tannus Giacometti – Vice-presidente 

Gerson Augusto Ribeiro Silveira – Diretor 

Givanildo Santos da Silva – Diretor 

Viviane Candotta Gabriel - Diretora 

 

Conselho Fiscal 

Benedito Santos da Costa  

Ricardo de Oliveira e Silva 

Dervino Dermino Santim 

 

Equipe Executiva 

Flávia Balderi – Secretária Executiva e Coordenadora do Viveiro Florestal 

Ana Paula Balderi – Coordenadora de Restauração Florestal 

Gláucia Siloto Sígolo de Souza – Coordenadora Administrativo-financeira 

Elisângela Marciela Lopes – Coordenadora de Comunicação 

Lucas Rodrigues Garves – Auxiliar Administrativo 

Andreza Cristina Bezerra Silva – Encarregada da Produção de Mudas Nativas 

Célio Rodrigues de Morais – Coletor de Sementes  

Maria Estelina Rodrigues de Morais – Viveirista  

Vanessa Aparecida Manias - Viveirista 

Antônio dos Santos de Godói- Viveirista 

Poliana Alves de Carvalho – Viveirista 

Elisete Alves de Carvalho – Viveirista 

Jucileide da Silva - Viveirista 

Daniela Alves – Estagiária  

Fabrício Gabriel Bueno Lopes – Estagiário 

Jéssica Souza Moreira – Estagiária 
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Gabriel Moya Pinheiro – Voluntário 

Guilherme Pianta Gallo – Voluntário 

Samuel Carlos Gomes Ribeiro – Voluntário 

Bruna Marques de Souza Ladislau - Voluntária 
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PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS – VIVEIRO FLORESTAL COPÁIBA 

 

Desde 2001, a Copaíba produz mudas de espécies de árvores nativas da Mata 

Atlântica para o desenvolvimento dos trabalhos de restauração florestal da própria 

organização e iniciativas de terceiros. As mudas do Viveiro Florestal Copaíba são 

produzidas a partir de sementes coletadas nos fragmentos de Mata Atlântica da 

região.  

Além da produção das mudas, o viveiro tem como objetivo orientar 

proprietários de terra para a restauração das matas nativas e também sensibilizar a 

sociedade sobre a importância da conservação da flora nativa. 

 
Processo de repicagem de mudas 
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Resultados 

 Em 2013, o Viveiro Florestal Copaíba produziu 269.869 mudas de 141 espécies 

de árvores nativas da Mata Atlântica. 

 
Produção de Mudas-Viveiro Florestal Copaíba 
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Veja os números: 

 

 

 

Mudas Expedidas: 
 

Restauração Florestal  
(plantios) 

185.705 mudas 

Venda 
30.210 mudas 

PRODUÇÃO  
DE 

 MUDAS  

269.869 
Mudas de 

141 espécies 

330.700 
Plântulas 

transplantadas 
 

215.915 
Mudas 

expedidas 



     Relatório Anual 2013 -  Associação Ambientalista Copaíba 

 11 

 

 

Na produção de sementes foram demarcadas 815 árvores matrizes para 

coleta de sementes (georeferenciamento com plaquetas), totalizando 2.173 árvores 

matrizes demarcadas até o momento. Foram coletadas sementes de 1.204 matrizes 

de 164 espécies durante o ano.  

Recebe o nome de matrizes, as árvores que fornecem frutos e sementes para 

a produção de mudas do viveiro florestal. O processo de demarcação é realizado 

para identificar e localizar, estas matrizes sempre que necessário. Quando uma 

árvore é demarcada, ela recebe um código que é fixado em seu tronco e depois 

referenciado a um ponto no GPS.  

 

Perda total 

60.779 mudas = 18% 

31.599 
mudas mortas na repicagem 

 

29.180 
mudas mortas no canteiro 
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Coleta de frutos e sementes nativos da Mata Atlântica para a produção das mudas 

 

 

SEMENTES 
 

 

815 árvores matrizes demarcadas 
 

Sementes coletadas de  
1.204 Matrizes  
de 164 espécies 
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Além da equipe remunerada do Viveiro Florestal, composta por 4 viveiristas, 

um coletor de sementes e uma coordenadora que auxiliam no processo de 

produção das mudas, a Copaíba contou com a ajuda  04 voluntários e 03 estagiários 

que totalizaram 211 horas  de serviços prestados ao viveiro. 

Expansão do viveiro: 

Nesse ano, o Viveiro Florestal da Copaíba expandiu sua área de produção para 

um terreno de aproximadamente 1.000 m2, próxima à sede atual da Copaíba, às 

margens da Rodovia Capitão Barduino. 

O terreno foi cedido temporariamente pela Empresa Amiga A.Pádua Sartori e 

Irmãos LTDA e está sendo utilizado para acomodar as mudas em fase de 

rustificação. Essa área possui capacidade de 69.120 mudas. 

 
Área II do Viveiro Florestal Copaíba 
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PRODUÇÃO DE MUDAS – COMPARAÇÃO ENTRE PERÍODOS 

   

Período        2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Mudas 

produzidas 
269.869 190.000 165.000 100.586 82.370 102.557 53.144 31.406 

Mudas 

Expedidas 
215.915 187.594 181.768 70.453 59.692 50.383 29.836 21.439 

N.º de Espécies 

produzidas 
141 152 146 143 131 123 103 92 

    

    
Germinação de semente nas sementeiras 
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RESTAURAÇÃO FLORESTAL 

 

O setor de Restauração Florestal da Copaíba tem dois objetivos: 

� Sensibilizar proprietários de terra e comunidade regional quanto à 

importância da conservação e restauração das matas nativas para a 

qualidade de vida da sociedade e para a conservação da biodiversidade; 

� Apoiar proprietários de terras interessados em restaurar as matas nativas de 

suas propriedades. 

 

Para tanto, a Copaíba atua, mobilizando recursos de diferentes fontes de 

financiamento e apoio, para a restauração das matas, fornece orientações e apoio 

aos proprietários e executa projetos de restauração, quando capta recursos para o 

plantio e manutenção das áreas. 

 

 
Orientação para o plantio de mudas – projeto Verde Novo – Propriedade em Serra Negra  
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Projetos em Execução 

 

Em 2013, a Copaíba realizou manutenções periódicas em 61,4 hectares 

(614.000 m2) de áreas em processo de restauração, distribuídas em 15 

propriedades, nos municípios paulistas de Socorro e Monte Alegre do Sul (Tabelas 1 

e 2). 

 

 
Área antes do plantio das mudas – propriedade Valdir Truzzi – projeto Restauração das matas ciliares da microbacia 

do Ribeirão Monte Alegre (Monte Alegre do Sul – SP) 
 

 
Área depois de um ano do plantio das mudas – propriedade Valdir Truzzi projeto Restauração das matas ciliares da 

microbacia do Ribeirão Monte Alegre (Monte Alegre do Sul – SP) 
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Manutenção da área – roçada do capim na propriedade de Porfírio Marcolino – projeto Restauração de matas ciliares 

de nascentes e de cursos d’água III - MOGI 294 (Socorro – SP) 
 

 

As manutenções são realizadas por meio de atividades que contribuem para o 

desenvolvimento das mudas já plantadas. Tais atividades referem-se ao controle de 

formigas cortadeiras; controle e eliminação do capim, por meio de roçada e 

aplicação de herbicida; coroamento das mudas; adubação das mudas plantadas, 

entre outras atividades necessárias. 
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Manutenção da área – roçada do capim - propriedade de Ricardo de O. Silva Restauração Florestal de nascentes e 

córregos do Bairro do Oratório – MOGI 266 (Socorro – SP) 
 

 
Manutenção de área – controle de formigas cortadeiras propriedade de Porfírio Américo Marcolino projeto 

Restauração de matas ciliares de nascentes e de cursos d’água III - MOGI 294 (Socorro – SP) 
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Tabela 1.  Manutenção das mudas realizada durante o ano de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto Proprietário Mudas 
Área 

(ha) 

Restauração de matas ciliares de 

nascentes e de cursos d’água I 

João Roberto Tasca 3.620 2,3 

Beatriz Costa 600 0,5 

Mario Pares Junior 3.000 1,8 

Sueli Goes Costa 11.800 9,3 

Restauração de matas ciliares de 

nascentes e de cursos d’água II 

Angelo Bertoleti 2.802 1,8 

Livia Casagrande 1.800 1,1 

Vera Oliani 3.900 2,2 

João Carlos Castoldi 2.000 1,2 

Restauração de matas ciliares de 

nascentes e de cursos d’água III - MOGI 

294 

Porfírio Américo Marcolino 6.250 5 

Restauração Florestal de nascentes e 

córregos do Bairro do Oratório 
Ricardo Oliveira 9.000 9 

Restauração das matas ciliares do 

Ribeirão dos Cubas 
Mario Pares Junior 8.000 5,1 

Restauração das matas ciliares da 

microbacia do Ribeirão Monte Alegre 

Valdir Truzzi 15.168 8,5 

Cicero Truzzi 4.500 2,5 

Gonzaga Truzzi 3.140 7,3 

Milene Greco 4.667 3,8 

Total 80.247 61,4 
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Tabela 2. Relação dos projetos de restauração florestal constando a etapa atual de cada um deles.  

Projeto Prop Ha Mudas Etapa 

Restauração de matas ciliares de 
nascentes e de cursos d’água I – MOGI 

290 
4 14,1 19.020 Encerramento 

Restauração de matas ciliares de 
nascentes e de cursos d’água II - MOGI 

216 
4 6,8 10502 Encerramento 

Restauração da mata ciliar do Ribeirão 
dos Cubas - MOGI 233 

1 5,1 8.000 Manutenção 

Restauração florestal de nascentes e 
córregos do Bairro do Oratório – 

MOGI 266 
1 9 9.000 Manutenção 

Restauração das matas ciliares da 
microbacia do Ribeirão Monte Alegre - 

PCJ 
4 22,1 27.500 Manutenção 

Verde Novo I 64 84 75000 Monitoramento 

Restauração de matas ciliares de 
nascentes e de cursos d’água III - 

MOGI 294 
1 5 6.250 Manutenção 

Restauração florestal de áreas ciliares 
na bacia do Rio do Peixe em Serra 

Negra – MOGI 361* 
1 5 8.400 Plantio 

Verde Novo II* 8 6,15 10.880 Plantio 

Restauração de matas ciliares de 
nascentes e de cursos d’água IV – 

MOGI 405* 
2 20,26 

 
 8.450 

 
Planejamento 

TOTAL 89 161,75 180.652 
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Início do Projeto de Restauração de áreas ciliares na bacia do Rio do Peixe, em 

Serra Negra - SP  

Contrato: 127/2012- Mogi 361 - FEHIDRO 

 

Durante o ano, foi dado início ao projeto Restauração de áreas ciliares na 

bacia do Rio do Peixe, em Serra Negra - SP com objetivo de contribuir para a 

restauração e conservação das matas nativas, em uma propriedade no município de 

Serra Negra/SP.  

No total serão restaurados 5 hectares de Áreas de Preservação Permanente e 

seu entorno com o plantio de 8.400 mudas nativas (Tabela 2).  

 

 
Mudas nativas para o plantio do projeto Restauração áreas ciliares na bacia do Rio do Peixe, em Serra Negra – SP – 

proprietário Marco Pires 
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Uso do hidrogel para plantio das mudas nativas – Restauração florestal de áreas ciliares na bacia do rio do Peixe em 

Serra Negra, SP – Fehidro 127/2012 – MOGI 361 – Propriedade Marco Pires 
 

 
Irrigação das mudas nativas – Restauração florestal de áreas ciliares na bacia do rio do Peixe em Serra Negra, SP – 

Fehidro 127/2012 – MOGI 361 – Propriedade Marco Pires 
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Verde Novo 

No ano de 2013 foi dado início a segunda fase do Verde Novo, patrocinado 

pela Petrobras. O Verde Novo, até o final de 2014, tem como objetivo apoiar a 

restauração de mais 90 hectares de mata nativa por meio do plantio de 150 mil 

mudas nativas da Mata Atlântica.  

Nesse ano foram plantadas 10.880 mudas em 6,5 hectares (tabela 2). Desde 

de o início do Verde Novo, em 2010, até 2013 somam-se 110 mil mudas plantadas 

em  915.000m2 de áreas, com o envolvimento de mais de 70 proprietários de terra 

na região. 

O projeto atende 13 municípios das bacias dos rios do Peixe e Camanducaia, 

localizados no Leste de São Paulo e Sul de Minas Gerais. (Tabela 1) 

 

 
Preparação da área para plantio  – Verde Novo  - Petrobras / Petrobras Ambiental – Propriedade Roberto Marcos 

Afonso  
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Orientação para o plantio das mudas – Verde Novo – Petrobras –  

Propriedade Aderico Ferreira Campos (Socorro – SP) 
 

 
Plantio das mudas – Verde Novo – Petrobras –  
Propriedade Ayrton Mantovani (Lindóia – SP) 
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Orientação do plantio de mudas - Verde Novo – Petrobras – Bosque Municipal Faraco (Monte Sião – MG) 
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Preparação do hidrogel para o plantio das mudas – Verde Novo – Petrobras –  

Propriedade Angelo Perobal (Monte Sião – MG) 
 

 
Plantio das mudas – Verde Novo – Petrobras –  

Propriedade Fatima Gioconda Miranda (Pinhalzinho – SP) 
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Entrega das mudas na propriedade – Verde Novo – Petrobras  

Propriedade Roberto Marcos Afonso (Serra Negra – SP) 
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APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Participação em Fóruns, Redes e Movimentos Sociais.  

 

*A Copaíba tem importante atuação, através de fóruns, grupos de e-mails e 

reuniões, no Conselho Municipal de Meio Ambiente de Socorro, no COMDER 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, no Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Rio Mogi Guaçu, no Conselho Gestor Unificado das APAs (Áreas de Proteção 

Ambiental) Piracicaba/Juqueri-Mirim Área II, Sistema Cantareira e Bairro da Usina, 

na Rede de ONGs da Mata Atlântica e no Pacto pela Restauração da Mata Atlântica. 

 

*Participou da mobilização contra um desmatamento no município de Serra 

Negra/SP e outro possível desmatamento em Águas de Lindoia/SP. Em ambos os 

casos, a Copaíba elaborou um manifesto que foi entregue aos órgãos ambientais dos 

municípios e Promotorias envolvidos.  

 

* Compartilhou experiências na 2ª. Oficina do Pacto para a Restauração da Mata 

Atlântica. A oficina teve como principal objetivo avaliar e aperfeiçoar o Protocolo de 

Monitoramento elaborado pelo Pacto pela Restauração da Mata Atlântica. A 

Copaíba nessa oficina foi representada pela Coordenadora da Restauração Florestal, 

Ana Paula Balderi. A oficina foi realizada nos dias 14 e 15 de março, em Campinas e 

contou com a participação de 30 organizações. 
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O Pacto para a Restauração da Mata Atlântica que tem como missão articular 

instituições públicas e privadas, governos, empresas e proprietários, com o objetivo 

de integrar seus esforços e recursos para a geração de resultados em conservação 

da biodiversidade, geração de trabalho e renda na cadeia produtiva da restauração, 

manutenção, valoração e pagamento de serviços ambientais e adequação legal das 

atividades agropecuárias nos 17 estados do bioma. 

 

 
Participantes do evento assistindo uma apresentação dos resultados alcançados pela Copaíba 

na conservação e restauração da Mata Atlântica 

 

*Participou do workshop realizado pelo Grupo de Estudos “Luiz de Queiroz” da 

Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) da USP (Universidade de São 

Paulo), realizado na sede da escola no município de Piracicaba/SP. No workshop 

foram discutidas as mudanças proporcionadas pela nova lei florestal, questões 
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relacionadas à fiscalização e a visão do ministério público. Neste evento a Copaíba 

foi representada por Flávia Balderi, Ana Paula Balderi e Vanessa Manias. 

 

*Integrou o grupo de Trabalho de Acompanhamento da Implementação do Código 

Florestal no estado de São Paulo. A Copaíba, representada por Flávia Balderi e Ana 

Paula Balderi participou das reuniões e discussões voltadas ao cumprimento do 

Código Florestal no estado. 
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SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

As atividades de sensibilização ambiental da Copaíba são realizadas por meio 

de programas e projetos de restauração florestal, que envolvem a comunidade 

local; visitas aos proprietários de terra, atendimento aos visitantes no viveiro, 

palestras nas escolas, encontros e reuniões; e plantios eco-educativo. 

As ações de sensibilização ambiental visam também envolver e mobilizar os 

participantes, por meio das atividades práticas, tornando-os multiplicadores desse 

conhecimento, para que mais pessoas possam ser indiretamente atingidas.  

 

 

 
Atividade “Conhecendo o Viveiro”  - Verde Novo – Petrobras  
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Projeto Verde Novo  

 

No ano de 2013, através do Verde Novo, que tem o patrocínio da Petrobras, a 

Copaíba realizou oito palestras para aproximadamente 350 pessoas. Além das 

palestras, foram realizados 4 plantios eco-educativos, visando sensibilizar 

proprietários de terra, crianças e jovens (filhos de proprietários), empresários, 

professores, funcionários públicos e lideranças de bairro sobre a importância da 

restauração florestal.   

Ainda através do Verde Novo, a Copaíba atendeu, com as atividades 

“Conhecendo o Viveiro” e “Verde Novo na Escola”, 803 estudantes e 48 professores 

de 15 escolas de Socorro e região. Ambas atividades contribuem para a 

sensibilização dos estudantes através de vivências práticas no viveiro de produção 

de mudas e também em sala de aula. Os estudantes têm a oportunidade de 

acompanhar de perto todo o processo produtivo das mudas e aprendem a 

importância da restauração e conservação da Mata Atlântica. 
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Estudantes aprendendo a produzir as mudas no viveiro – Conhecendo o Viveiro – Verde Novo – Petrobras  
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Atividades educativas em sala de aula com os estudantes – Verde Novo – Petrobras  

 

 
Estudantes no viveiro – Conhecendo o Viveiro – Verde Novo – Petrobras  
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As atividades são divididas em três encontros, visando uma continuidade das 

ações, junto aos professores de cada turma envolvida. O primeiro encontro é 

realizado por meio da atividade “Verde novo na Escola” e tem como objetivo 

apresentar o projeto aos estudantes e mostrar a eles a importância desse trabalho 

para ampliar as ações de restauração florestal nos municípios da região. Já o 

segundo encontro é realizado no Viveiro Florestal Copaíba, por meio da atividade 

“Conhecendo o Viveiro”, onde os estudantes têm oportunidade de rever, na prática, 

alguns conceitos trabalhados durante o primeiro encontro. No viveiro os estudantes 

vivenciam a importância da produção das espécies nativas e também aprendem 

sobre a importância dessas mudas, para a restauração florestal. Acompanham todo 

o processo de produção e aprendem isso, produzindo sua própria muda. Ao final do 

encontro, os estudantes levam sua muda para casa, como um incentivo ao cuidado 

e a multiplicação desse conhecimento.  

O terceiro e último encontro tem como objetivo dar fechamento às ações 

realizadas durante o ano. Nesse momento os estudantes apresentam, de forma 

artística, o que aprenderam durante os encontros. Assim, todos têm a oportunidade 

de revisar conceitos e extrair a essência desse aprendizado.  

Além de sensibilizar os estudantes, os encontros visam motiva-los a contribuir 

para a busca de novos proprietários parceiros, como seus pais e familiares.   
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Estudantes observando a sementeira – Conhecendo o Viveiro – Verde Novo – Petrobras  

 

 
Encontro com os professores durante a atividade “Conhecendo o Viveiro” – Verde Novo – Petrobras 
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Entrega das cartilhas aos estudantes – Conhecendo o Viveiro – Verde Novo – Petrobras 
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FEHIDRO 

 

Projeto  “Restauração das matas ciliares de nascentes e cursos d’água III” 

 

Por meio do projeto “Restauração das matas ciliares de nascentes e cursos 

d’água III", financiado pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), através 

do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Mogi Guaçu (CBG-MOGI), a Copaíba realizou 

o trabalho de sensibilização ambiental com 30 estudantes e 2 professores da Escola 

Municipal do Bairro do Rio do Peixe, no município de Socorro. 

 

 
Palestra de sensibilização – alunos da Escola Municipal do bairro do Rio do Peixe – “Restauração de matas 

ciliares de nascentes e de cursos d’água III - MOGI 294, Socorro/SP 
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O trabalho teve como objetivo sensibilizar os estudantes sobre a importância 

da restauração florestal das matas nativas para a conservação da qualidade da 

água e também a qualidade de vida da comunidade. O encontro teórico-prático 

permitiu que os estudantes tivessem conhecimento sobre a execução do 

projeto no bairro em que moram. Além disso, favoreceu a compreensão sobre 

a importância das espécies da Mata Atlântica, o contato com alguns frutos e 

sementes da mata nativa. 

 

 

 
Plantio educativo – alunos da Escola Municipal do bairro do Rio do Peixe – “Restauração de matas ciliares 

de nascentes e de cursos d’água III - MOGI 294, Socorro/SP 
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Encontro com os estudantes – alunos da Escola Municipal do bairro do Rio do Peixe – “Restauração de 

matas ciliares de nascentes e de cursos d’água III - MOGI 294, Socorro/SP 

 

 
Plantio educativo – alunos da Escola Municipal do bairro do Rio do Peixe – “Restauração de matas ciliares 

de nascentes e de cursos d’água III - MOGI 294, Socorro/SP 
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Atividade prática realizada com os estudantes da Escola Municipal do Bairro do Rio do Peixe 
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IIIINSTITUCIONALNSTITUCIONALNSTITUCIONALNSTITUCIONAL 
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INSTITUCIONAL 

 

Atividades Desenvolvidas: 

 

- Assessoria de Comunicação – contratação de Assessor de Comunicação;  

 

- Assessoria de Imprensa – relacionamento com os veículos de comunicação, 

divulgando os acontecimentos, eventos, ações, e projetos relacionados à instituição, 

bem como clipagem das matérias publicadas.  

Ao longo do ano foram redigidas 60 matérias e encaminhadas para os meios 

de comunicação das cidades de atuação da Copaíba, que somaram 13 jornais, 9 sites 

e 10 rádios. 

 

 - Site – Finalização da arte do novo site. 

 

- Newsletter – elaboração de textos e envio mensal de boletim eletrônico para 

10.343 e-mails da região de Socorro. 

 

- Cartões virtuais – elaboração de cartão virtual de fim de ano e envio a sócios-

contribuintes, colaboradores e empresas amigas; e envio de cartão de aniversário a 

todos os aniversariantes colaboradores da Copaíba. 

 

- Material gráfico – elaboração de textos, diagramação e layout para diferentes 

tipos de impressões gráficas a fim de divulgar os projetos da instituição: 

• Reedição da Cartilha Zé do Mel para o Verde Novo II 

• Reedição do Folder de orientação de plantio, versão resumida 
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• Reedição do Folder de orientação de plantio, versão completa 

• Envelopamento de veículo institucional; 

• Confecções de placas para indicação de áreas reflorestadas pela 

Copaíba 

• Placa de identificação da área Viveiro Florestal da Copaíba  

• Criação de uma arte para confecção de um saquinho de pão para    

distribuição aos clientes da Padaria Sartori- Empresa Amiga da Copaíba. 

 

- Material digital – produção de vídeos institucionais 

• Contratação de uma empresa, por cotação, para produção de um vídeo 

institucional da Copaíba/ Verde Novo 

- Materiais diversos – confecção de materiais diversos com o logo da Copaíba: 

• Confecção de bonés do Verde Novo II para distribuição entre os alunos 

participantes das atividades de sensibilização e proprietários parceiros 

• Confecção de camisas uniformes de uso da equipe executiva 

• Confecção de canetas de material reciclável para a distribuição entre os 

estudantes participantes do Verde Novo e proprietários parceiros. 

• Confecção de Camiseta de malha, feitas com pet, para estudantes e 

proprietários de terra parceiros. 

• Confecção de chapéus para uso da equipe executiva, em atividades de 

campo e no Viveiro Florestal da Copaíba 
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- Encontros e Reuniões – frequentemente os membros do Conselho Diretor, 

Conselho Fiscal e Equipe executiva se reúnem com objetivo der planejar ações 

futuras e também celebrar os resultados alcançados durante o ano. São diversos 

encontros e reuniões que ocorrem durante o ano para essa finalidade. 

 

 
Encontro de Integração da Copaíba – equipe executiva e conselheiros 

 
 

 

• Planejamento estratégico 2013 

 

A reunião do planejamento no ano de 2013 aconteceu nos meses de janeiro e 

junho, ambas tiveram objetivo traçar frentes de trabalho a fim de tornar a entidade 

referência em recuperação ambiental nas bacias dos rios do Peixe e Camanducaia 
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região, atingir 1 milhão de mudas nativas produzidas e restaurar 500 hectares de 

Mata Atlântica nas bacias de atuação entre outros objetivos que deverão ser 

alcançados até 2017. 

 

 
Reunião Geral para apresentação dos resultados atingidos em 2013 

 

 
Reunião Gerencial  - equipe executiva 
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- Eventos 

 

• Solenidade de assinatura de convênios com a secretaria de Saneamento 

e Recursos Hídricos 

O presidente da Associação Ambientalista Copaíba, Felício Sartori, participou da 

solenidade de assinatura de convênios com a secretaria de Saneamento e Recursos 

Hídricos, realizado no dia 16 de maio, no Palácio dos Bandeirantes. Os convênios 

foram assinados para liberação de recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos 

(Fehidro) e previam a restauração de 4,5 hectares na bacia hidrográfica do rio do 

Peixe.  

 

 
O presidente da Associação Ambientalista Copaíba, Felício Sartori e Secretário de Saneamento e 

Recursos Hídricos do estado de São Paulo no ato da assinatura dos convênios. 
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• Participação na 13° Assembleia Geral Ordinária da Rede de ONGs da Mata 

Atlântica 

 

O evento aconteceu em São Paulo nos dias 26 e 28 de maio e contou com a 

participação de 300 organizações da sociedade civil que atuam em defesa da 

Mata Atlântica. A Copaíba foi representada pela bióloga e coordenadora da 

restauração florestal, Ana Paula Balderi e pelo membro do 

conselho consultivo, Tiago Sartori. 

A Rede de Ong´s da Mata Atlântica tem por objetivo a defesa, preservação, 

conservação e recuperação da Mata Atlântica através da promoção do 

intercâmbio de informações, da mobilização, da ação política coordenada e 

do apoio mútuo entre as ONGs. 

 

 
Ana Paula Balderi coordenadora da restauração florestal da Copaíba, Tiago Sartori membro do 

conselho consultivo e o presidente da Rede de Ong´s da Mata Atlântica, Bello Monteiro. 
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• Participação na oficina da Petrobras 

 

A oficina foi realizada na Universidade da Petrobras, no Rio de Janeiro, no 

inicio do mês de junho, e a Copaíba foi representada pela secretária executiva 

Flávia Balderi, que também é coordenadora do Verde Novo, projeto 

patrocinado pela Petrobras, por meio da Petrobras Ambiental. 

O evento contou com a presença de cerca de 30 organizações ambientais de 

todo o país. Foram duas oficinas realizadas para avaliar as ações do Programa 

Petrobras Ambiental. A primeira oficina abordou os temas relacionados à 

fixação de carbono e na segunda parte do evento as organizações 

apresentaram seus resultados. As instituições foram selecionadas levando em 

consideração critérios como linha de atuação e bioma, entre outros. 

 

 
Copaíba marca presença na Oficina da Petrobras 
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• Participação e organização do evento “Dia de Campo” do Projeto Corredor 

das onças desenvolvido pela ICMBio 

 

O evento foi sediado pela Fazenda Talisman e organizado pelo ICMBio (Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), através do apoio da Associação 

Ambientalista Copaíba, Conselho Municipal de Meio Ambiente de Itapira e 

Prefeitura Municipal de Itapira. O Projeto “Corredor das Onças” tem por objetivo 

conectar fragmentos de matas para permitir o deslocamento de mamíferos, com 

foco na onça parda, evitando que esses animais transitem em áreas urbanas e 

ataquem rebanhos, criando condições seguras e de alimentação para estes animais. 

 

 
Equipe executiva da Copaíba, Analista Ambiental do ICMBio, Dra. Márcia Rodrigues e Pedro Nacib Jorge Neto, 

Médico Veterinário e proprietário da Fazenda Talismã. 
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• Participação na  Expo Socioambiental realizada pela Petrobras no Rio de 

Janeiro/RJ 

Nos dias 5 a 8 de novembro a Associação Ambientalista Copaíba participou da Expo 

Socioambiental que reuniu, no Centro de Convenções Sul América na cidade do Rio 

de Janeiro, 50 projetos socioambientais patrocinados pela Petrobras no Brasil. Entre 

os mais de 280 projetos ambientais e sociais, patrocinados pela companhia no Brasil 

o Verde Novo, projeto executado pela Copaíba, foi um dos selecionados a expor 

suas atividades durante o evento.  

 

 
Stand da Copaíba/ Verde Novo na Expo Socioambiental  
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Coordenadora da Restauração Florestal, Ana Paula Baldei, Vice-presidente da Copaíba, João 

Gabriel T. Giacometti e Secretária executiva da Copaíba com Leonardo Boff, durante o 
lançamento do livro no evento. 

 

 
Membros da Copaíba com a gestora de projetos do Programa Petrobras Ambiental  
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PROGRAMA DE APOIO À COPAÍBA 

 

A Associação Ambientalista Copaíba, sempre em busca da defesa da Mata 

Atlântica, conta com o apoio de pessoas físicas e empresas, para atingir sua missão 

de conservar e restaurar a Mata Atlântica.  

 No ano de 2013, as empresa adeptas ao Programa de Apoio à Copaíba 

contribuíram para o plantio de 17.922 mudas nativas da Mata Atlântica, totalizando 

a recuperação de 43,14 hectares (431.400 m2) de mata.  

A classificação das empresas, em Amigas ou Colaboradoras, é feita de acordo 

com a doação realizada, mas em ambas a cada R$5,00 doados uma muda é plantada 

em nome da empresa. 

A seguir, conheça as empresas que apoiaram as ações da Copaíba em 2013:  
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Além das empresas Amigas e Colaboradoras, a Copaíba contou com o apoio 

dos “Amigos da Natureza”. Esse ano, 230 sócios contribuintes auxiliaram a 

continuidade das ações da Copaíba, e apoiaram o plantio de 5.769 mudas nativas da 

Mata Atlântica, totalizando a recuperação de 3,46 hectares (34.600 m2) de mata. 
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Balanço Patrimonial 

Exercício findo em 31/12/2013 
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Balanço Patrimonial 

Exercício findo em 31/12/2012 

(continuação) 
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Balancete Analítico 

Exercício findo em 31/12/2013 

(continuação) 
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Balancete Analítico 

Exercício findo em 31/12/2013 

(continuação) 
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Balancete Analítico 

Exercício findo em 31/12/2013 

(continuação) 
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Balancete Analítico 

Exercício findo em 31/12/2013 

(continuação) 
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RELATÓRIO FINANCEIRO 

Período de janeiro a dezembro 

 

 

 
Receitas 2011 2012 2013   

  Contribuições de P. Físicas. 38.169,51 33.833.62 29.041,00 3,64% 

Contribuições de Empresas 43.791,86 51.860,00 54.070,00 6,78% 

Projetos 364.839,60 297.471,52 557.099,21 69,81% 

Viveiro Florestal 90.101,30 90.900,55 136.482,10 17,10% 

Outras Receitas 13.653,65 10.096,62 21.330,38 2,67% 

Total 550.555,92 450.328,69 798.022,69 100,00% 

     Obs.: outras receitas incluem rendimentos financeiros, estornos bancários.  

 

 

 

     Despesas 2011 2012 2013   

     Comunicação 45.085,07 20.879,69 43.297,68 7,35% 

Material de Consumo 16.758,31 20.895,84 40.211,01 6,84% 

Material Permanente 62.454,56 1.595,10 154.991,88 26,35% 

Recurso Humanos 268.175,64 358.495,92 307.399,91 52,26% 

Transporte 13.788,05 14.372,49 15.441,87 2,63% 

Outros 11.731,21 18.064,80 26.894,37 4,57% 

Total 417.992,84 434.303,84 588.236,72 100,00% 
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Receitas, Despesas e Saldo. 

Ano de 2013 
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Receitas, Despesa e Saldo 

Comparativo 

 

 

Receitas  

Ano de 2013 
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Comparação entre períodos 

Receitas  

 

 

 

    

 

Despesas  
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