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 Há mais de duas décadas conheci alguns jovens estudantes, entusiastas na
conservação e ampliação da Mata Atlântica. Estes jovens eram orientados por
um professor de Biologia que os auxiliava na identificação de determinadas
espécies. 
 Em contato com eles, percebi que eu também podia colaborar com essa
empreitada fantástica, por isso comecei a coletar algumas sementes de
árvores nativas, às quais eu tinha acesso. Esta coleta era entregue a duas
jovens que as beneficiavam e encaminhavam para o plantio. 
 Esse grupo se organizou e se estruturou de tal maneira que deu origem ao
que é hoje a Associação Ambientalista Copaíba. 
 Eu tive o privilégio de acompanhar todo este brilhante trabalho, mesmo
não estando diretamente ligado à organização. Somente alguns anos mais
tarde é que tive a oportunidade de me filiar a ela. Como voluntário, até hoje,
acompanho e colaboro no que está ao meu alcance para que essa empresa
consiga continuar com sua missão de restaurar e ampliar o bioma da Mata
Atlântica e sua biodiversidade. 
 É com muito orgulho e satisfação que faço parte desse grupo de
voluntários que dedicam um pouco do seu tempo disponível por uma causa tão
importante para a saúde do planeta. 
               Dervino Santin

PALAVRA DO PRSIDENTE
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A COPAÍBA

NOSSA HISTÓRIA 



MISSÃO
Conservar e restaurar a Mata Atlântica
das bacias dos Rios do Peixe e
Camanducaia. 

Uma Organização da Sociedade Civil
sem fins lucrativos qualificada como
OSCIP - Interesse Público - com sede
em Socorro - SP. 
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Atuamos há mais de 21 anos com políticas

públicas; educação ambiental com

crianças, jovens e produtores rurais;

produção de mudas de árvores nativas da

Mata Atlântica; e restauração ecológica.

Acreditamos que a biodiversidade de cada região
deva ser conservada;
Acreditamos que todos os seres humanos
necessitem e tenham o direito a um ambiente
equilibrado e que, ao mesmo tempo, sejam
responsáveis pela concretização disso;
Acreditamos que seja possível utilizar os recursos
naturais sem comprometer o futuro de todas as
espécies;
Acreditamos que responsabilidade e ética são
fundamentais nas ações e na utilização dos
recursos.

Valorizamos todos os seres vivos e acreditamos que o
homem não tem o direito de se sobrepor às outras
formas de vida do planeta de modo a colocar em
risco a existência delas e a dele próprio;

VALORES E PRINCÍPIOS

A COPAÍBA



ÁREA DE

ATUAÇÃO

As bacias dos Rios do Peixe e Camanducaia,
abrangem 19 municípios entre o Sul de Minas
Gerais e Leste Paulista.

Essa região é
considerada topo das
bacias hidrográficas,
com elevada
capacidade de
produção de água,
importantes para o
abastecimento hídrico
das regiões
metropolitanas de
Campinas e São Paulo.
São áreas prioritárias
para a conservação e
restauração ecológica.
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No Brasil

44% das aves

37% dos mamíferos

26% dos répteis 7% dos peixes

36% dos anfíbios

Vivem na Mata Atlântica

A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos em biodiversidade 

60% das espécies de fauna e flora estão ameaçadas. 
Um dos 34 hotspots mundiais, onde a restauração ecológica é
considerada prioritária e urgente.

      do mundo, possui alta concentração de espécies endêmicas.

Vivem na Mata Atlântica, mais de 145 milhões de brasileiros, em mais de 3.429 municípios,
que movimentam cerca de 70% do PIB nacional.

MATA ATLÂNTICA - um dos biomas mais ameaçados do Brasil 7Reatório Anual 2020
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Prêmio - Reserva da Biosfera da
Mata Atlântica.

 Com o objetivo de incentivar ações
que contribuam para a conservação
da biodiversidade, o fomento e
divulgação dos conhecimentos
tradicional e científico e a promoção
do desenvolvimento sustentável na
área da Mata Atlântica, o CN-RBMA
criou, em 1993, o Prêmio Muriqui, hoje
reconhecido como uma das mais
importantes homenagens às ações
ambientais no país.

 Os premiados escolhidos através de
voto dos membros do Conselho
Nacional da Reserva da Biosfera da
Mata Atlântica em suas ações anuais.
Anualmente são outorgados prêmios
para pessoas físicas e outro para
entidades públicas e privadas,
nacionais ou internacionais que
tenham se destacado por suas
atividades em benefício da Mata
Atlântica.

Copaíba  é certificada
pelo Instituto Doar com
o selo de Padrões em
Gestão e Transparência.
Ou seja o selo legitima
a transparência nas 
 organizações não-
governamentais
brasileiras.

Homenagem realizada
pela Câmara Municipal
dos Vereadores de
Socorro, pelo trabalho
da Copaíba durante 20
anos no município de
Socorro e região.

Evento "Viva a Mata"
realizado pela SOS
Mata Atlântica
homenageia fundadoras
da Copaíba (Flávia
Balderi e Ana Paula
Balderi) na categoria
"Restauração Florestal". 

A Reserva Particular do
Patrimônio Natural
(RPPN)Copaíba é a
segunda Unidade de
Conservação na região
e a única no município
de Socorro.

Copaíba recebe o
prêmio Troféu Maria do
Socorro da Silva na
categoria Meio
Ambiente. Evento de
Direitos Humanos
realizado pelo Club
Rotaract. 

Copaíba eleita a melhor
ONG na Categoria
Meio Ambiente de 2019
e entre as 100 melhores
ONGs do Brasil para
doar.

TÍTULO DE HONRA

VIVA A MATARPPN COPAÍBA

TROFÉU MARIA
DO SOCORRO

SELO DOARMELHORES ONGS

2019

2020
RECONHECIMENTO E CONQUISTAS
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Mudanças foram necessárias, redução
de carga horária da equipe, férias
antecipadas, desligamento de alguns
colaboradores e adaptações na nossa
rotina de trabalho. Apesar de tantas
dificuldades e ainda uma política
governamental nada favorável às
questões ambientais no país, foi possível
continuarmos fazendo aquilo que nos
move, que faz nossos olhos brilharem,
defender um dos biomas mais
biodiversos do planeta e um dos mais
ameaçados: a Mata Atlântica. Isso nos
mostra que a causa é maior e que
apesar de tantos desafios enfrentados,
seguimos resilientes e fortalecidos."
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PALAVRA DA FUNDADORA E
SECRETÁRIA EXECUTIVA
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Flávia Balderi

INSTITUCIONAL 
GESTÃO E PANDEMIA

Entre meses de março e
outubro tivemos redução
de carga horária dos
colaboradores, entre 25
e 50%, antecipação de
férias para todos e
dispensa de três
colaboradores.

Atendimento ao público
e atividades de
Educação Ambiental
foram suspensas.

Redução de recursos por
pessoas físicas e
jurídicas. 

"O ano de 2020 foi bastante conturbado e difícil para
todos. Um ano marcado pelo início de uma pandemia, que
trouxe muita insegurança e instabilidade. Para a Copaíba,
não foi diferente.



A sede da Copaíba possiu 5,8 hectares, as áreas possíveis foram
restauradas, somando 3 hectares;

2 nascentes recuperadas;

Planejamento das áreas verdes da propriedade;

Ampliação e Manutenção das áreas restauradas e RPPN;

Adaptação e organização dos espaços internos para uso dos
colaboradores;

 Aquisição do trator para manutenção da propriedade; 

Estrada de acesso asfaltada - Apoio Prefeitura Municipal de Socorro.

ESPAÇO COPAÍBA

INSTITUCIONAL Reatório Anual 2020
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VIVEIRO FLORESTAL COPAÍBA
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53 Ton

sementes coletadas espécies produzidas mudas produzidas

100 266 mil

PRODUÇÃO DE MUDAS

HÍSTORICO

 Percebemos que as mudanças das
estações chuvosas modificaram o
período de frutificação e disperção de
sementes e, portanto houve uma
modificação no período de produção
de algumas espécies.

Reatório Anual 2020
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ESTRUTURAÇÃO - VIVEIRO FLORESTAL COPAÍBA 

Desde 2016, quando houve a mudança
da sede administrativa e Viveiro
Florestal para o "Espaço Copaíba", as
adaptações e estruturação para
melhorias do espaço e logística de
trabalho acontecem até hoje. Em 2020,
novos planos para toda a propriedade
foram elaborados, entre eles foi feito o
projeto para reforma do galpão de
produção de mudas. Com o projeto em
mãos, novas estratégias de mobilizar
recursos foram traçadas para colocar
em prática essa ação. Além disso,
equipamentos e maquinários foram
adquiridos para melhorar a
produtividade do Viveiro.

Reatório Anual 2020
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CAPACITAÇÃO DA EQUIPE

5
 colaboradoras

O contínuo aprendizado das colaboradoras, além
de capacitação técnica, permite evolução pessoal
de cada uma das mulheres que atuam na
produção de mudas. 
A sensibilidade e a delicadeza dessas mulheres é
parte do sucesso do Viveiro Florestal Copaíba.

Em outubro e novembro de 2020, a Copaíba recebeu o
curso de Produção de mudas do Sindicato Rural de
Socorro, em parceria com o SENAR. A capacitação com
toda a equipe do Viveiro da Copaíba teve como objetivo
obter melhores resultados na produção de mudas
nativas da Mata Atlântica e fortalecer a equipe de
viveiristas.

Reatório Anual 2020
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3VOLUNTÁRIOS

396
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"Aprendi várias coisas diferentes durante o meu período de estágio na Copaíba, pois antes
de conhecer o trabalho prático da ONG eu acreditava que eram realizadas tarefas simples,
mas não fazia ideia do quão trabalhoso, corrido e importante era o que faziam lá bem como
os impactos positivos causados pelas suas atividades. 
 No dia a dia vi de onde vinham as sementes e mudas que utilizavam nos reflorestamentos,
os parceiros/clientes dos projetos de replantio, a equipe extremamente compromissada e
apaixonada pelo que faz, o empenho em sempre estarem na busca por mais recursos para
manter e ampliar o excelente trabalho realizado e por último, mas não menos importante vi
também o comprometimento da equipe em se manter na missão em defesa da Mata
Atlântica".                                                                                           Leandro Alcântara 

O Voluntariado é uma experiência
espontânea, alegre, prazerosa e gratificante.
O voluntário doa sua energia, tempo e
talento, contribui todas as áreas da Copaíba
e ganha muitas coisas em troca: contato
humano, convivência com pessoas diferentes,
oportunidade de viverem outras situações,
aprender coisas novas, satisfação de se
sentir útil para a proteção da biodiversidade
e qualidade de vida para as populações
humanas. 
O voluntariado reforça a solidariedade e
contribui para a construção de uma
sociedade mais justa e humana

"Hey, sou o Rone Falciroli
Em 2020 pude disponibilizar meu tempo e esforço para aprender um pouco com as mulheres
da Associação Ambientalista Copaíba, sobre plantio e a luta para o reflorestamento da
Mata Atlântica, que essas guerreiras vêm lutando a muito tempo.
Fui voluntário durante algum tempo, quinzenalmente indo lá para aprender e por a mão na
massa.
Eu sou extremamente grato por ter passado esses dias com elas, pois vi a determinação,
garra e foco muito bem estabelecido que elas têm. Com certeza isso foi e é o que as tem
mantido fortes até o dia de hoje.
                                                                  Aqui fica o meu muito obrigado Copaíba!"

"O ano 2020 foi um ano difícil ao nível mundial. Foi um ano de emergência sanitária, que
trouxe muitas mudanças e novidades para Copaíba. Tive a oportunidade de apoiar em
propostas e editais para a Copaíba continuar reflorestando a Mata Atlântica na região.
Contribuí com o Plano de Manejo da RPPN e, protocolos para alinhar processos da Copaíba.
Aprendi muito postando informações nas redes sociais, criando material de divulgação sobre
a Copaíba. Foi desafiador, mas a vontade de mostrar o trabalho da Copaíba me motivou
muito e isso me fez dar o melhor! Sinto muito orgulho e satisfação de ter tido a
oportunidade de ajudar nas atividades da Copaíba (a melhor ONG do Brasil) durante um
ano tão difícil para todos e ao final, ter saído vitoriosos.        
                                                               Obrigada pela oportunidade!"               Francy

TOTAL 
DE HORAS

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 15
Não é só quem é “especialista” em alguma coisa que pode ser voluntário. Muito pelo
contrário: todos podem contribuir. O que conta é a motivação solidária, o desejo de

ajudar, o prazer de se sentir útil.
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Através da participação em redes, fóruns, comitês, conselhos municipais e outros
colegiados, contribuímos para a mobilização da população para defender os
direitos ambientais. É por meio dessas ações que contribuímos também para a
elaboração de leis ambientais, propostas e cobrança de ações efetivas do poder
público.

POLÍTICAS PÚBLICAS
16

Pacto para Restauração da Mata Atlântica, 
Conselho Gestor da APA Piracantareira, 
CBH MOGI,  
RMA

Participação nas reuniões 
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"A atuação da Associação Ambientalista Copaíba na  articulação de políticas públicas para o Meio
Ambiente é fundamental em Monte Alegre do Sul e toda a região do Circuito das Águas Paulista. 
Aqui, na nossa cidade, estamos aprovando a Lei de Proibição das Queimadas, cuja participação da
Copaíba foi fundamental desde o envio da minuta do Projeto de Lei, acompanhamento  do trâmite,
até a aprovação do mesmo.
Com o projeto de lei aprovado, o Município irá dispor de meios jurídicos para fiscalizar e punir tais
atitudes que colocam em risco nossas reservas ambientais e nossos recursos naturais."
         Luiz Fabiano Ferreira - Vereador e Presidente da Câmara Municipal de Monte Alegre do Sul

Queimadas
Em 2020 as queimadas se destacaram na época de seca. Diretamente em contato com Corpo de Bombeiros,
Defesa Civil e Prefeituras dos municípios, repassamos as denúncias que chegam até a Copaíba. No período de
100 dias, entre agosto e outubro de 2020, a Defesa Civil do Município de Socorro-SP atendeu 98 casos. 
Para atingir a missão de conservar a Mata Atlântica, a Copaíba atua com políticas públicas.  Nesse sentido,
contribuímos com o poder público na elaboração de propostas de leis voltadas à defesa do meio ambiente.  
Em 2020, ofícios foram enviados à todas as Prefeituras, Secretarias e Departamentos de Meio Ambiente da
região, e Promotorias solicitando ações preventivas e educativas  no combate aos incêndios e a criação de leis
contra as queimadas, nos municípios que ainda não têm a legislação vigente.

POLÍTICAS PÚBLICAS
17
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POLÍTICAS PÚBLICAS
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A elaboração do Plano Municipal da
Mata Atlântica no município de Socorro-
SP, foi iniciada em 2020 e, tema de uma
live com a participação da Fundação
SOS Mata Atlântica e a ANAMA, ,
organizada pela Sociedade Civil, por
meio do Programa de Sustentabilidade
Socorro 2029.

Restam somente 12,4 % de mata nativa no Brasil e um
percentual menor ainda nas bacias dos rios do Peixe e
Camanducaia. 
A foto ilustra o Município de Socorro que  possui 64%
do seu território ocupados com pastagem, 5,4% com
produção de café, 4,6% com mata nativa e 4,5% com
plantação de eucalipto.
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RESTAURAÇÃO FLORESTAL
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Produção de mais de 
 3 milhões de mudas de 160
espécies de árvores nativas
da Mata Atlântica. Nosso
viveiro tem capacidade de
produzir 500 mil mudas por
ano.

 Apoio à mais de 250
proprietários   de terra de
14 municípios da região
das bacias do Peixe e
Camanducaia

Sensibilização de mais de
30 mil crianças e jovens
através de atividades de
Educação ambiental e
vivências

Plantio de 710 mil
mudas  de árvores em
parceria com proprietários
da região

 Restauração florestal de
480 hectares   (4.800.000
m2)  de áreas no bioma
Mata Atlântica
 

Principais resultados em 20 anos 



46.670 30,5 21
Mudas plantadas Hectares plantados Proprietários envolvidos

RESTAURAÇÃO FLORESTAL
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O envolvimento do proprietário parceiro é de extrema importância para
garantir o sucesso da restauração. 

O pertencimento do proprietário ao projeto é construído por meio de
discussões conjuntas desde a elaboração do projeto técnico, tomada de
decisão até o acompanhamento das etapas de implantação e manutenção. 

20

Em 2020

O plantio bem executado
e as manutenções iniciais,
no primeiro ano, são
essenciais para o bom
desenvolvimento das
mudas em todo o
processo; 

 
Lições Aprendidas

Resultados
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O número de proprietários envolvidos teve queda devido ao encerramento da terceira fase do Verde Novo, com o patrocínio da
Petrobras. 
O projeto se manteve e continua apoiando proprietários até hoje, com apoio de empresas regionais, em uma escala menor do impacto. 
Com a pandemia, algumas empresas parceiras reduziram ou suspenderam temporariamente suas contribuições. Em consequência
disso, o número de mudas e proprietários apoiados também reduziram. 
Além disso, a pandemia afetou diretamente as atividade de campo, a mobilização de novos proprietários, as visitas técnicas nas
propriedades de novos parceiros e vistorias de monitoramento em áreas já plantadas. Consequentemente, menos proprietários
atingidos durante o ano.

Mudas plantadas Hectares restaurados Proprietários envolvidos

21
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Concluído em 2020, o Projeto
iniciou em 2010 para a
Restauração Florestal e

Vivência Ambiental 

PROJETOS

VERDE NOVO

22

  270 hectares restaurados
  Mais de 420 mil mudas plantadas
  Adesão de 186 proprietários rurais
Mais de 1 milhão de mudas produzidas
Mais de 10 mil crianças e jovens
sensibilizados

Principais resultados
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Projetos financiados pelo FEHIDRO
por meio do Comitê de Bacia
Hidrográfica do Mogi-Guaçu
+ 2 NOVOS PROJETOS

APROVADOS

PROJETOS

FEHIDRO CBH-MOGI

23

Os projetos financiados pelo Fehidro têm como objetivo
"Contribuir para a restauração das matas ciliares de

nascentes e afluentes do Rio do Peixe, colaborando na
conservação dos cursos d’água e geração de serviços

ecossistêmicos a ele associados" 
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"É um programa que vai muito além do plantio de árvores.
 O Raízes do Mogi Guaçu conecta compromissos corporativos, como a International Paper, alianças
biomáticas como o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, Conservador da Mantiqueira com foco em
políticas públicas municipais.  
 O programa trabalha com implementadores como a Copaíba, que é uma parceira ao longo dos últimos 3
anos, no fortalecimento de uma rede de atores para restauração da Bacia do Mogi Guaçu, mas também
para implementação, com construção direta com os parceiros locais. 
A parceria com a Copaíba é uma referência de como podemos atuar em múltiplas escalas,
conectando atores implementadores e compromissos globais em prol da restauração. "

PROJETOS

RAÍZES DO MOGI GUAÇU

24

O objetivo final é garantir condições para a
provisão e resiliência hídrica das propriedades da
região e da bacia hidrográfica como um todo.

Daniel Venturi, analista de conservação e restauração do WWF-Brasil.
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PLATAFORMAS

 
é uma plataforma de reflorestamento que usa
seu próprio software para conectar cidadãos e
empresas a projetos de plantações em todo o
mundo. A organização sediada em Barcelona
possui atualmente mais de 70 projetos de
reflorestamento ativos em 33 países.

8.550 MUDAS PLANTADAS 
EM 2020

A Tree-Nation,
 

https://www.greenme.com.br/informarse/ambiente/72329-4-bilhoes-de-arvores-devem-ser-plantadas-por-ano-para-reverter-efeitos-do-desmatamento-aponta-tree-nation/
https://blogtudodenovo.com/presenteie-uma-arvore-neste-natal-e-ajude-a-salvar-o-planeta/
https://www.greenme.com.br/informarse/ambiente/72329-4-bilhoes-de-arvores-devem-ser-plantadas-por-ano-para-reverter-efeitos-do-desmatamento-aponta-tree-nation/
https://www.greenme.com.br/informarse/ambiente/72329-4-bilhoes-de-arvores-devem-ser-plantadas-por-ano-para-reverter-efeitos-do-desmatamento-aponta-tree-nation/
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 A Ecosia é um navegador, mecanismo de busca da Web
online, que doa pelo menos 80% de sua receita
excedente a organizações sem fins lucrativos que se
concentram em reflorestamento e conservação
ambiental. Com sede física em Berlim, na Alemanha, a
Ecosia considera-se um negócio social e, é neutra em
relação ao dióxido de carbono. 
Disponibiliza aplicativo para celulares Android e iPhone
(iOS) que planta árvores enquanto você está na Internet.

26

A Ecosia, 

PLATAFORMAS

https://www.greenme.com.br/informarse/ambiente/72329-4-bilhoes-de-arvores-devem-ser-plantadas-por-ano-para-reverter-efeitos-do-desmatamento-aponta-tree-nation/
https://blogtudodenovo.com/presenteie-uma-arvore-neste-natal-e-ajude-a-salvar-o-planeta/
https://blogtudodenovo.com/presenteie-uma-arvore-neste-natal-e-ajude-a-salvar-o-planeta/
https://blogtudodenovo.com/presenteie-uma-arvore-neste-natal-e-ajude-a-salvar-o-planeta/
https://www.greenme.com.br/informarse/ambiente/72329-4-bilhoes-de-arvores-devem-ser-plantadas-por-ano-para-reverter-efeitos-do-desmatamento-aponta-tree-nation/
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Nasci em Bueno Brandão e fui criada em contato com a
natureza!!!
Plantar um pomar e ter uma horta, reflorestar, cuidar de
nascente eram grandes sonhos. Porém, ao retornar para a área
rural, que resido atualmente, infelizmente detectei problemas
como nascente pisoteada por gado, erosão, pequena faixa de
proteção da mata ciliar em um estreito riacho. Através de uma
amiga conheci a ONG Copaíba. As identificações foram desde
o início, assim acordamos uma parceria dentro do projeto
Verde Novo, com o objetivo de reflorestamento e
enriquecimento de mata nativa. As orientações, o cumprir dos
prazos, as doações de mudas e a supervisão técnica foram
essenciais para os resultados positivos observados, em um ano
e meio, ao preservar uma área de mata ciliar e enriquecer
trechos da mata. Assim, por tudo isso apoio e sou muito grata
a Copaíba!!!
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Josely Rimoli – Proprietária rural 
em Bueno Brandão - MGl
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Já fizemos uma parceria com a Copaiba e agora estamos
novamente juntos fazendo a recuperação da Mata Ciliar em
4km no Rio das Antas (Cidade de Socorro).
Mudas,Assistência Técnica,  Consciência e Promoção do Verde
resumimos  como  as qualidades da Copaiba.
Parceria que deu certo se repete.
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Domingos Dissei – Proprietária rural
em Socorro -SP 
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"Começamos a parceria com a Copaíba no ano passado
e no começo deste ano se iniciou o plantio de mudas
para restauração do nosso sítio, e até então, tem sido
muito gratificante fazer uma parceria com uma
organização tão engajada e prestativa. É possível notar
o cuidado e a organização de todos os envolvidos,
desde o cadastramento, até o plantio e manutenção das
mudas, e isso só nos deixa mais motivados e felizes por
participar do projeto. É de suma importância a
recuperação da mata nativa na nossa região e
entendemos que talvez sozinhos não conseguiríamos
realizar essa tarefa em tamanha proporção, a Copaíba
possibilita a realização de algo que é extremamente
necessário, além de conscientizar sobre a conservação
da biodiversidade, da preservação das águas e da
restauração da Mata Atlântica. As mudas só crescem e
ficamos só imaginando como vai ficar quando as
árvores já estiverem formadas, só temos a agradecer
por poder colaborar com uma iniciativa tão bonita."
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Luiz Carlos e sua filha Lorena 
Proprietários rurais em Bueno Brandão - MG 
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"Admiro o trabalho da empresa Associação Ambientalista Copaíba e é muito gratificante fazer parceria com
a mesma, na sua área de atuação de Restauração Florestal. Sempre valorizei muito a questão ambiental e
soube da importância do reflorestamento, quando tive oportunidade de reflorestar o meu terreno com a
contribuição da Copaiba, fiquei muito feliz, pois o reflorestamento é fundamental para: qualidade de vida,
meio ambiente, recuperação de nascentes, biodiversidade e para o clima. A atuação da empresa é muito
séria, todo o cronograma foi seguido, equipe muito preparada e atenciosa, estamos tendo todo o suporte e
atenção que são relevantes para que a parceria seja um sucesso. Podemos observar este resultado com as
imagens das mudas, que estão saudáveis e crescendo lindamente. Parabéns pelo trabalho de toda equipe!"

Imaculada de Oliveira Werneck
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Antes

Depois
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EVENTO DE CELEBRAÇÃO DE 20 ANOS

Participação de mais de 138 pessoas

 “Aqueles 4 jovens que se juntaram para fazer alguma diferença no
mundo, não teriam conseguido se não fosse as milhares de pessoas que
acreditaram e contribuíram com a Copaíba. Todas essas pessoas,
empresas e outras instituições possibilitaram os resultados que vemos
hoje. Queremos continuar contando com o apoio dessas pessoas. ”
Tiago Sartori - Um dos fundadorres da Copaíba e, atual Secretário de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Socorro SP.
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 O evento aconteceu em 23
de janeiro de 2020 para
celebrar os 20 anos de
atuação da Associação
Ambientalista Copaíba e 
 para apresentação dos
resultados do Projeto
Verde Novo.

COMUNICAÇÃO



Comemoração dos 20 anos
da instituição;
Apresentação os
resultados dos 9 anos do
Projeto Verde Novo
patrocinado pela
Petrobras por meio do
programa Petrobras
Socioambiental.

23 de janeiro de 2020

“Estamos em um momento bem complexo ao que se refere às questões
ambientais e o bem da coletividade e a preocupação com os direitos humanos,
mas os resultados do projeto, as pessoas reunidas no evento, tudo o que fazemos
são provas de que temos força, resistência e que vamos conseguir mudar o
mundo. E Vale a pena esse esforço” comenta Flávia Balderi.
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Reportagem DW - Alemã Reportagem Terra da Gente

Entrevista BBC UK

PRTICIPAÇÃO EM EVENTOS, REUNIÕES E E LIVES
Reatório Anual 2020
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Nosso trabalho de restauração e conservação foi tema de uma
reportagem da emissora alemã DW, levando o a instituição para o
exterior o que trouxe visibilidade e contribuições financeiras para
instituição. Disponível em alemão, inglês e espanhol. Fala das
mudanças climáticas e das consequências do capitalismo. Fala
também que nossa região é vanguarda mundial na conservação
ambiental.

 

UK Radio Internacional - 
 Entrevista no formato podcast -
O Reino Unido é formado pela

Inglaterra, Escócia, País de Gales
e Irlanda do Norte.

 

 Relaciona a importância da mata ciliar, com depoimento de
proprietário, sobre ter mata perto da área de produção. Aumento de
água em período da seca. Compara os benefícios da mata ciliar com
a erosão causada pela falta da mata.

Programa com abrangência em Campinas e região.
 A reportagem explica como proprietários rurais podem participar da
restauração florestal em parceria com a Copaíba.

COMUNICAÇÃO
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5 Participação em lives

3 Entrevistas nas
rádios

3 Encontros do Ciclo
de Diálogos do
Programa Raízes do
Mogi Guaçu

Participação nas
reuniões (Pacto para
Restauração da Mata
Atlântica, Conselho
Gestor da APA
Piracantareira, CBH
MOGI, RMA)

Em 2020

COMUNICAÇÃO



Projeto de
reformulação do
Programa de Pessoas
físicas - Mobilização
de recursos 

Proposta de
reformulação do site,
em andamento. 

Contratação de
consultoria para Plano
de Comunicação

Reuniões para
diagnóstico e
planejamento das
ações

    - mais idiomas, 
    - calculadora carbono, 
    - inclusão de mapa das
áreas em                                 
restauração.
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Passamos por mais um avanço na historia da Copaíba, que foi o Planejamento da
Comunicação. 

 Realizamos uma pesquisa, por meio de formulários e alguns selecionados para entrevistas,
com todos os públicos da Copaíba, proprietários, contribuintes, empresas parceiras e
entusiastas (não contribuem mas acompanham e reconhecem os trabalhos da instituição). 
O que deu base para sabermos o que levamos de mensagem, como somos vistos, o que
esperam da Copaíba, quais as dores de cada público. O Projeto foi finalizado com um guia
para área de comunicação, além do relatório da pesquisa, para consulta.  

Planejamento da Comunicação
39

A fala deixa de ser
“Ajudem a Copaíba a
plantar” e passa a ser “A
Copaíba ajuda você no
plantio de árvores para
compensar sua emissão de
gases, e fazer sua parte no
combate às mudanças
climáticas.”

COMUNICAÇÃO



 540 milpessoas
alcançadas

visualização
vídeos

seguidores 

24 matérias publicadas
sites, jornais e
entrevistas

293

Reatório Anual 2020
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MÍDIAS

29 vídeos
produzidos

96 vídeos
publicados

76.293 
mil

18.233
mil

40COMUNICAÇÃO

postagens
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Iniciada em julho de 2020, a campanha foi
positiva como ferramenta para levar o plantio
de árvores para mais perto das pessoas, já que
cada aniversariante compartilha nas redes
sociais, com amigos e familiares. 
A Copaíba cria uma página com a arte de
cada aniversariante, no site da Copaíba, onde
as pessoas podem escolher quantas mudas
querem plantar. Os aniversariantes recebem
um certificado, com os nomes e a quantidade
de mudas que ganhou de presente. Como
também, as notícias das manutenções que
serão feitas na área e, fotos do crescimento
das mudas, pelo período de dois anos. 

 

Árvore
 

1
 

Lançamento da Campanha Árvores de Presente
41

1234 mudas 
• 34 aniversariantes

• 1 aniversário de empresa
• 1 evento

 
As mudas foram plantadas sede, e vão crescer na

RPPN da Copaíba. O que é muito positivo,
porque pós distanciamento social, podemos

receber as visitas dessas pessoas e criar laços
com elas.

COMUNICAÇÃO

       Esses são os amigos especiais, que se sensibilizaram com seu lindo gesto de incentivar o plantio de árvores

 nativas da Mata Atlântica! 

       Você contribuiu para as mudanças climáticas, neutralizando 8,82 ton de CO² da atmosfera!!

                                                
       Obrigada por contribuir com a restauração florestal da Mata Atlântica.

Amigos

Kátia Cristiane Pilo De Almeida
Lucas Saito
Felicio Jose Sartori
Valquiria Nolasco
Rosana Candotta
Nielsen Carvalho de Lima

Árvores
 

1

5

2

2

2

2
 

 

 

 Parabéns Viviane!

49 
árvores nativas

Amigos

Vanessa Andreucci Mello
Paulo Fratini de Oliveira Santos
Eliana Kuroda
Fabiana Battistini dos Santos
Yara Fratini de Oliveira Santos
Ailton Gabriel

Árvores
 

1

5

5

2

20

2
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EMPRESA AMIGA

Empresas que apoiam
integralmente a instituição e
compensam parte das suas

pegadas de CO².

23 empresas

PARCEIROS
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Empresas que apoiam
parcialmente a instituição e
compensam parte das suas

pegadas de CO².
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EMPRESA
COLABORADORA

22 empresas

PARCEIROS



PATROCINADORES E
FINANCIADORES DE

PROJETOS
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Patrocinadores e
financiadores de projetos em

execução e já realizados.

19 

PARCEIROS



2020

RELATÓRIO FINANCEIRO
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Demosntração de Resultados 2020

Receitas .................................. R$ 1.596.580,47

Despesas ................................ R$ 713.102,05

Saldo ........................................ R$ 883.478,42
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RECEITAS

Contribuições P. Físicas
R$ 26.924,32

Contribuições Empresas
R$ 89.304,58

Viveiro Florestal
R$ 176.348,85

Projetos
R$ 1.256.647,88

Outras Receitas
R$ 47.354,84

1,69%
5,6%11%

78,7%

2,97%
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DESPESAS
Comunicação
R$ 34.933,70

Material Consumo
R$ 99.991,17

Recursos Humanos
R$ 377.971,38

Material Permanente
R$ 38.712,90

Transporte
R$ 32.720,51

5,43%

14,02%

4,59%

4,9%

53%

17,01%

1,05%

Serviços Técnicos / Gerais
R$ 121.294,06

Outras Despesas
R$ 7.478,33
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COMPARATIVO DE RECEITAS
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Presidente
Dervino Santin

Vice Presidente
Célio Morais 

Diretores
Felício Satori
Gerson Silveira 
João Gabriel Giacometti

51

Circulo Fiscal

Consuelo Dantas 
Sebastião Terra 

Rosiane Faria 
Glaucia S. S. Souza

"O trabalho desenvolvido pela Copaíba é merecedor de muito
reconhecimento, pois o árduo trabalho em defesa da mata Atlântica tem
apresentado resultados surpreendentes, especialmente as atividades de
restauração. Não somos nós que apoiamos a associação, mas sim ela que
nos apoia na construção de um melhor!"         
                                                            Rosiane Faria - Conselheira Fiscal
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Viviane Candotta Gabriel / Vanessa  Aparecida Manias Tiago Sartori  /  Tatiana  Novaes Oliveira  /  Sinara Ferraz de Oliveira Conessa  /  Sebastião Raphael Terra 

Rosiane Domingues de Faria  /  Richieri Antonio Sartori  /  Ricardo Luiz de Oliveira e Silva  /  Renato Augusto Nascimento  /  Raquel Costa Silveira  /  Mayra Flores Tavares  

Marcos Antonio Ribeiro Junior  /  Luiz Antonio Elia  /  Luciana Bertelli Sartori  /  José Carlos Giomo  /  José Franco Craveiro Neto  /  João Gabriel Tannus Giacometti  

Glaucia Siloto Sígolo de Souza  /  Gabriel Fernando Sulla Teixeira  /  Gerson Augusto Ribeiro Silveira  /  Givanildo Santos da Silva  /  Fernando Montini  /  Felício José Sartori 

Francine Gasparotto Danzov Shevchenko  /  Elisângela Marciela Lopes  /  Dervino Dermino Santin  /  Consuelo Picarelli Marcolino Dantas  /  Célio Rodrigues de Morais /

Fernando Berton Baldo/ Micheli Sartori /Carlos Henrique Picarelli Marcolino  /  Camila Conti  /  Antônio Geraldo Costa  /  Ana Paula Balderi  /  Ana Helena Bozzer Machado 

/  Alexandre Moreira de Souza   /  Flávia Balderi / Francy Forero Sanchez / Rosane Hader Ker
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Alexandra de Godoy 
Bernadete Santos 
Beatriz da Silva 
Myrian Ferreria 
Madalena de Oliveira 
Veridiana Trabaquini
Paulo de Souza

Circulo Viveiro

Mônica Góes 
Mayra Flores Tavares

Ana Paula Balderi
Bruna Formigoni

José Basaglia
Francy Forero Sanchez

Ligia Soares
Mateus Oliveira Moraes

Flávia Balderi
 

Circulo executivo

EQUIPE
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OBRIGADA!



ACOMPANHE NOSSO TRABALHO

Estrada Municipal da Pedra Branca s/n, 
Bairro Visconde do Soutelo/Pedra Branca - Socorro/SP

@aacopaiba

@aacopaiba

Associação Ambientalista Copaíba

www.copaiba.org.br

(19) 9 9953 8382 

atendimento@copaiba.org.br


