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RELATÓRIO ANUAL DO PROJETO COPAÍBA - 2003 
 

MISSÃO DO PROJETO COPAÍBA 
Promover a preservação, recuperação e conscientização ambientais, 

contribuindo assim para a convivência harmônica entre seres humanos e natureza. 
 

 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2003 

 
APRESENTAÇÃO 

A  Associação  Ambientalista  Projeto  Copaíba  vem  trabalhando  a  mais  de  4  anos 
buscando reverter o quadro de degradação ambiental que reside em nossa região. 

No ano de 2003, o Projeto Copaíba trabalhou em busca da profissionalização de sua 
parte  administrativa  e  técnica,  atingindo  resultados  que  se  vê  na  qualidade  dos 
projetos  executados,  no  conhecimento  técnico  adquirido  nas  diversas  áreas  de 
atuação, nas inúmeras parcerias realizadas e nos apoios conquistados. 

Hoje, após 4 anos de trabalho sério e incessante, o Projeto Copaíba se tornou uma 
das  mais  respeitadas  organizações  ambientalistas  da  região.  Tudo  isto  se  deve, 
sobretudo,   ao   apoio   da   sociedade   socorrense   e   as   incansáveis   pessoas   que 
trabalharam dia após dia com um só objetivo: ver ser humano e natureza convivendo 
em harmonia. 

Tiago Sartori – Diretor Executivo 

 
PROGRAMA VERDE NOVO 
 
1. Identificação e Seleção de Matrizes 

Objetivando a conservação da flora da região de Socorro, o Projeto Copaíba iniciou 
em  2003  trabalhos  de  identificação  e  seleção  de  matrizes  de  árvores  de  espécies 
nativas. Com isso, pretende-se contribuir na preservação da diversidade genética e da 
biodiversidade destas espécies. 

Este trabalho permitirá a ONG realizar a coleta de sementes e a produção de mudas 
de espécies arbóreas, resultando na conservação das características e da 
biodiversidade  da  flora  regional,  num  total  respeito  à  literatura  científica  sobre 
produção de mudas nativas. 
 
2. Produção de Mudas Nativas 

A produção de mudas nativas a partir de sementes coletadas nos remanescentes de 
matas  da  região  de  Socorro  é  essencial  para  a  conservação  da  biodiversidade  e  da 
variabilidade genética da flora local. Respeitando estes princípios produzimos em 2003, 
10.211 mudas de 48 espécies de árvores nativas no viveiro situado, provisoriamente, 
na  Chácara  da  Família  Sartori.  As  mudas  são  disponibilizadas  para  projetos  de 
recuperação de áreas degradadas, tanto do próprio Projeto Copaíba como de terceiros. 

Durante o ano de 2003, 12 proprietários foram beneficiados pelo Viveiro Copaíba, 
recebendo um total de 2977 mudas que foram plantadas em suas propriedades. 
 
3. Início das Obras do Viveiro Florestal Copaíba (VFC) 

Durante o ano de 2003 o Projeto Copaíba conseguiu terminar a primeira etapa das 
obras do VFC, o qual está sendo implantado em área cedida por comodato pelo Asilo 
dos Velhos José Franco Craveiro. Nesta primeira etapa foram realizados os trabalhos 
de corte e aterro da área, plantio de grama nos taludes e elaboração do projeto de 
construção do galpão. 

Com  a implantação  do  viveiro  serão  produzidas,  até  dezembro de  2006,  100.000 
mudas  de  árvores  nativas  de  150  espécies  diferentes  e  serão  oferecidos  cursos  e 



palestras de educação ambiental para as crianças e jovens da sociedade socorrense e 
da região. 
 
4. Projeto Matas Nativas - recuperação de áreas degradadas 

Apesar das escassas chuvas em 2003, o Projeto Copaíba conseguiu plantar 2402 
mudas  de  árvores  nativas,  todas  produzidas  pelo  seu  próprio  viveiro.  No  total,  8 
propriedades foram beneficiadas com o projeto Matas Nativas, sendo que 5 tiveram a 
participação da sociedade no plantio das mudas. Nestes plantios, que transcendem o 
ato de plantar árvores e transformam-se em aulas práticas de educação ambiental, a 
participação  da  sociedade  tem  sido  muito  significativa,  alcançando  em  2003  uma 
média de 35 pessoas participantes por atividade. 
 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 
1. Publicação da Revista em Quadrinhos “A Cachoeira do Sabiá” 

Criamos e publicamos a revista “A Cachoeira do Sabiá” que através de uma história 
em quadrinhos explica conceitos sobre a mata ciliar e o equilíbrio ecológico, buscando 
desta forma conscientizar o leitor sobre a importância da preservação e destas matas 
para a vida. 

As 5.000 revistas produzidas com o patrocínio do Supermercado Shimoda e do Hotel 
Fazenda  Campo  dos  Sonhos  foram  usadas  no  projeto  Pintando  Verde  e  também 
distribuídas para bibliotecas de escolas do município de Socorro e região. 
 
2. Projeto Pintando Verde 

O  Projeto  Pintando  Verde  atingiu  2728  estudantes  de  5ª  a  8ª  séries  do  ensino 
fundamental de 8 escolas de Socorro durante os meses de Outubro a Dezembro de 
2003. 

O projeto objetivou aumentar o conhecimento dos alunos sobre a importância do 
meio ambiente, promovendo assim mudanças de hábitos e maior engajamento a favor 
das questões ambientais. Para isso, o primeiro ano do projeto teve como tema central 
a Mata Ciliar e o equilíbrio ecológico. 

Para incentivar a participação e discussão do tema entre alunos, professores e pais, 
o  projeto  culminou  com  o  Prêmio  Pintando  Verde,  o  qual  premiou  os  3  melhores 
trabalhos de cada escola e os 5 melhores do município. Foi excelente a participação 
dos estudantes no projeto, resultando em 1634 redações entregues (60% dos alunos) 
e 20% de melhora no teste de conhecimento específico. 
 
3. Projeto Conhecendo um Viveiro 

As  crianças  da  APAE  participaram  de  uma  aula  diferente  no  Viveiro  Copaíba. 
Orientados   por   monitores   do   Projeto   Copaíba,   os   32   participantes   do   projeto 
conhecendo um viveiro conheceram todo o processo de produção de mudas nativas e 
tiveram uma aula prática de preservação do meio ambiente. 
 
4. Incursão à mata 

O  Projeto  Copaíba  realizou  durante  os  meses  de  estiagem  o  projeto  Incursão  à 
mata. Este projeto de educação ambiental teve por objetivo conscientizar a sociedade, 
especialmente as crianças e adolescentes, sobre a importância do meio ambiente e do 
equilíbrio  ecológico.  O  projeto  foi  realizado  em  3  oportunidades,  contando  com  um 
total  de  82  pessoas  participantes.  Todas  as  atividades  foram  realizadas  no  meio 
natural, sempre dentro de matas ciliares. As atividades variaram desde limpezas das 
trilhas  e  cachoeiras  até  atividades  lúdicas  monitoradas  por  integrantes  do  Projeto 
Copaíba ou convidados. 
 
 
 

 



RELATÓRIO FINANCEIRO - 2003 
 

 
DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS ENCERRADAS EM 31 DE 

DEZEMBRO DE 2.003 
 

RECEITAS 
Contribuição - Sócios Contribuintes........ 8.605.75 
Contribuição de Pessoas Jurídicas........... 8.620.49 
Contribuição Materiais Promocionais....... 1.444.00 
Doação de Pessoas Físicas.................... 1.616.47 
Contribuição de Patrocínio.................... 2.600,01 
Doação em Material............................. 300,00 
Rendimentos Poupança........................ 139,25 
TOTAL DAS RECEITAS....................... 23.325,97 

 
DESPESAS 

 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 
Aluguel............................................. 1.100,00 
Material Escritório.............................. 1.347.09 
Despesas (Software).......................... 950,00 
Despesas C/ Cobrança........................ 324,50 
Despesas C/ Bolsa Educacional............ 2.611.60 
Despesas Diversas............................. 658,92 
Material Promocional.......................... 2.315,50 
Despesas C/ Limpeza......................... 43,42 
Despesa (Foto).................................. 203.90 
Material Didático................................ 632,40 
Despesas c/ CPMF.............................. 247,24 
IRRF Poupança.................................. 30,06 
Despesas (Divulgação)....................... 2.552.30 
Combustível...................................... 289,55 
Despesas c/ Conservação.................... 43,00 
Honorários........................................ 200,00 
Despesas c/ Treinamento.................... 350,00 
Sub-total......................................... 14.899,48 

 

DESPESAS - VIVEIRO COPAÍBA 
Despesas c/ Insumos......................... 112.20 
Despesas Embalagem........................ 193,00 
Despesas c/ Alimentação.................... 1.700,00 
Combustível..................................... 740,00 
Sub-total........................................ 2.745,20 

 

DESPESAS - PROJETO VIVEIRO 
Despesas c/ Terraplanagem............... 1.920,00 
Despesas c/ Plantas e Gramas............ 720,00 
Sub-total....................................... 2.640,00 

 

PROJETO PINTANDO VERDE 
Despesas/ Material Didático ............... 2.575,00 
Despesas c/ Promoções..................... 300,00 
Despesas Diversas............................ 140,65 
Sub-total........................................ 3.015,65 
TOTAL DAS DESPESAS.................... 23.300,33 

 
RESULTADO DO EXERCÍCIO (SUPERÁVIT)... 25.64 

 
 



 
BALANÇO PATRIMONIAL 

31 de dezembro de 2.003 

ATIVO 

CIRCULANTE 
Disponibilidade.............................. 2.200,09 
Caixa.............................................. 50,00 
Banco Unibanco S/A......................... 2.150,09 

 
PERMANENTE 
Imobilizado................................... 2.000,00 
Equipamento Informática.................. 2.000,00 

 
TOTAL ATIVO................................. 4.200,09 

PASSIVO Patrimônio 

Líquido 
Saldo Anterior.................................. 4.174,45 
Resultado do Exercício....................... 25,64 

 
TOTAL DO PASSIVO........................ 4.200,09 
 

 
 

Reconhecemos a Exatidão da Demonstração das Contas de Resultado e Balanço 
Patrimonial, encerradas em 31 de dezembro de 2.003, cujos lançamentos foram 

baseados nos documentos fornecidos à Contabilidade. 
 
 
 

Socorro, 31 de Dezembro de 2.003. 
 
 
 

Carlos Henrique Picarelli Marcos Rovesta 
Marcolino -Presidente TC-CRC 1. SP. 137.747-0/4 
CPF 287.994.038-97 

 


