
 

            

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 Missão 

O Instituto Pró Terra é uma entidade sem fins lucrativos criada em 1997 sob o 

CNPJ: 04728488/0001-29, que reúne amigos, educadores, técnicos e pesquisadores 

com a missão de contribuir com as questões socioambientais para a conservação do 

meio ambiente, assim como o resgate sócio-cultural, na busca do pertencimento do 

ser humano à Paisagem.  

 

 Visão 

Tem como principal visão, desenvolver projetos em parceria com 

Universidades, setores públicos e privados, e sociedade civil nas áreas: técnicas, 

científicas, educacional, conservação ambiental-cultural-social, promoção da qualidade 

de vida, inclusão social e alternativas socio-econômicas.  

 

 Valores 

Dentro de seus valores éticos, a instituição com o conceito de sustentabilidade, 

promove o fomento da valorização humana, utilizando ferramentas que propiciem a 

conservação da natureza, a presteza e o respeito mútuo. Além disso, dentro do 

conceito da confiabilidade, através da honestidade e transparência, promove uma 

conduta pro-atividade perante a sociedade. 

 

Atualmente o Instituto Pró-Terra conta com uma equipe de 2 Engenheiros Florestais e 2 

Biólogas, 1 Geógrafo, 1 Turismólogo, 1 Administrador de Empresas e estagiários de Universidades, 

além de uma equipe de 15 trabalhadores de campo que se dedicam às ações de Recuperação de 

Áreas Degradadas.  

                        www.institutoproterra.org.br 

           

                 

 



 

Programa Paisagens Socioambientais  
 
 

 
O Programa Paisagens Socioambientais está inserido dentro da política do 

Instituto Pró-Terra que considera os seres humanos personagens em evolução 

continua com seus territórios.  Dentro desta filosofia, compreender os fenômenos que 

levam aos comportamentos de destruição de suas fontes de vida é tão importante 

quanto pesquisar e atuar na busca das tecnologias e saberes que levem a valorização, 

recuperação e restauração da... VIDA 

Este Programa comporta vários projetos de Educação Ambiental e 

Socioambientalismo e escolhe duas unidades de paisagem como suas principais 

fontes de percepção e atuação: as Bacias Hidrográficas e as Áreas Protegidas. 

Para isso, são elaborados diversos diagnósticos, pesquisas, atividades 

educativas, ações de conscientização, intercâmbios, cursos, palestras, publicações e 

produções de materiais didáticos entre outros.  Entre seus principais projetos estão:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- A produção do Livro Jaú Imagens de um Rio, financiado 

pelo Fundo de Cultura e Extensão Universitária da USP. 

- O Projeto Mergulho na Bacia financiado pela 

Concessionária Centrovias, Supermercado Jaú serve e 

Prefeituras Municipais de Jaú e Dois Córregos. 

- A produção do Livro sobre a Bacia do Tiete-Jacaré e 

Atividades de Educação Ambiental financiado pelo Fundo 

Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO). 

- O projeto Bacias Educativas financiado por iniciativas 

privadas. 

- O projeto Papo Verde de Informação Ambiental em 

convenio com a Radio Jauense. 



 

Projeto Plantadores de Florestas 
 
 

Este projeto tem como objetivo valorizar os principais ATORES dos projetos 

realizados pelo Instituto Pró-Terra de recuperação de Matas Ciliares, Áreas 

Degradadas, Restauração de Ecossistemas, Implementação de APP´s entre outros: 

os Plantadores de Florestas. 

Inicialmente estes projetos tiveram a preocupação de aliar a necessidade de 

mão de obra à geração de emprego e renda, envolvendo trabalhadores rurais 

desempregados pelos diversos problemas atuais da realidade rural do Brasil, entre 

eles, mas principalmente, a mecanização da cana.  

 Após, praticamente 2 anos de trabalho conjunto com estes atores plantando 

florestas em importantes projetos como o de recuperação de Matas Ciliares 

coordenado pela Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo e financiado pelo GEF- 

Banco Mundial, a equipe sentiu a necessidade de dar mais um passo a frente. 

 Envolver estes atores em um projeto que valorizasse o OFICIO de plantar 

florestas não somente como uma técnica especializada e que requer novos 

conhecimentos, mas também no reconhecimento da importância destes trabalhadores 

rurais na necessidade global de mãos que recuperem o Planeta. 

 Isto é, ao mesmo tempo em que estes atores aprendem técnicas de produção 

de mudas, implementação, manutenção de reflorestamento e etc.; eles também são 

envolvidos em atividades de educação ambiental, de entendimento da paisagem, 

da necessidade da gestão participativa e principalmente de conhecimento de seu 

contexto socioambiental na busca no desenvolvimento suntentável para todos. 



 

 Atualmente, o Instituto Pró-Terra emprega 10 trabalhadores rurais, na sua 

maioria ex-canavieiros, que estavam desempregados e que agora se beneficiam de 

todos seus direitos trabalhistas através da carteira assinada. Além disso, possuem 

Assistência Médica, condições de segurança no trabalho com o fornecimento de 

(EPI´s) e sempre que possível ajudas extras como Cestas Básicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além disso, o grupo tem participado de oficinas de Educação Ambiental, de 

reuniões para conversas em temas Socioambientais, de Vivencias de Sensibilização 

no campo, de Extensionismo com Universitários, de envolvimento de Crianças, 

Resgate Cultural, entre outros. Uma das ações mais recentes é uma Pesquisa 

Qualitativa sobre suas percepções. 

 
Foto Nº 2: Segurança no Trabalho  

 
Foto Nº 1: Assistência Médica 

 
Foto Nº 3: Cestas Básicas 



 

Coordenadora: Yanina Micaela Sammarco (Bióloga, Mestre em Engenharia Ambiental, 
Doutoranda em Educação Ambiental pela Universidade Autônoma de Madrid/Espanha, Consultora, 
Educadora e Pesquisadora Socioambiental) 
 
Estagiários:  João Paulo Vilela Pereira (aluno da FATEC-Jahu) 
  Aline la Luna (Técnica em Gestao Ambiental, aluna  da FAEF) 
 
Apoios: Reserva Particular do Patrimônio Natural Amadeu Botelho, Prefeitura de Jaú, 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente de São Paulo, GEF - Banco Mundial.  
 

Horizontes de Florestas... 

  

Atualmente o Projeto Plantadores de Florestas busca apoio e financiamento 

para ampliar a sua atuação. O projeto tem como objetivo dar mais cursos 

profissionalizantes para trabalhadores rurais que estão atualmente desempregados, 

oportunizando a geração de emprego e renda além da sensibilização e capacitação 

para as questões socioambientais.  

Este apoio é importante, já que são necessárias horas técnicas, mas 

principalmente ajuda de deslocamento e alimentação para a participação desta 

população extremamente carente e em estado de fragilidade social. 

Outra forma de apoiar o projeto é através da contratação da Equipe Pró-Terra 

em Reflorestamentos, possibilitando a continuidade da equipe existente, assim como, 

possibilitar empregar mais trabalhadores para e execução dos trabalhos. Além disso, 

desta forma, uma porcentagem do valor da muda plantada é destinado ao Projeto 

Plantadores de Floresta do Programa Paisagens Socioambientais, ajudando assim, a 

multiplicar as ações que levam a Inclusão Social aliada a Conservação da Natureza.  



 

 

 

 

 PROPOSTA DO CURSO DE PLANTADORES DE FLORESTAS 

- Oficinas de Técnicas, de Educação Ambiental e Socioambientalismo 
 
 
- Serão realizadas 8 Oficinas das 8:00 as 11:00hs e das 12:00 as 15:00hs, no 
centro de Educação Ambiental Curumin, na Fazenda Santo Antonio dos Ipês, em 
Jaú-SP. Serão oferecidos o deslocamento e almoço aos participantes. Entre Maio e 
Junho 
 
Metodologias: 
- Explanações e oficinas vivenciais de formação em recuperação de áreas 
degradadas, sementes, viveiros, educação ambiental, sustentabilidade local, 
políticas públicas, desenvolvimento rural, socioambientalismo, bacias hidrográficas, 
gestão entre outros.  
 
- Saídas de campo para atividades práticas de plantio de florestas em unidades 
amostrais de implementação de Matas Ciliares (que já estão sendo realizadas pelo 
Instituto Pró-Terra).  
 
As oficinas tem a finalidade de fomentar as seguintes capacidades: 

 

Contatos:  
 
institutoproterra@hotmail.com 
 
Amílcar:  (14) 97028922 
Yanina:  (14) 97771712 



 

1º Educação Ambiental e Bacias Hidrográficas;  
2º Educação Ambiental e Socioambientalismo;  
3º Etapa Teoria e Praticas de Reflorestamento. 
 
Consultora Responsável:  Yanina Micaela Sammarco - educadora socioambiental, 

é formada em Biologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Mestre em 
Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina e Doutoranda em 
Educação Ambiental pela Universidade Autônoma de Madri, Espanha. Desde sua 
graduação participa de diversas Ong´s atuando na área socioambiental, educação 
ambiental, capacitação, e principalmente em projetos que viabilizem alternativas 
socioeconômicas com comunidades vulneráveis pelas desigualdades e impactos 
socioambientais. Já coordenou e executou projetos financiados por importantes 
organizações como a Conservation International. Já atuou como docente de cursos de 
pós-graduação do SENAC e como técnica na elaboração de programas ambientais 
municipais através do Museu de Tecnologia/PUCRS. Atualmente é coordenadora do 
programa Paisagens Socioambientais do Instituto Pró-Terra que atua com 
trabalhadores rurais, e coordenadora de um projeto de educação ambiental financiado 
pelo FEHIDRO (Fundo Estadual dos Recursos Hídricos) que atua com agentes 
socioambientais em 34 municípios da região.  

 
 
 

Orçamento  
 

1. Recursos Humanos 
 

Tipo Quantidade Valor 
Honorários Consultor(a) 8 R$ 5.809,80 

Impostos contratado 11% R$ 962,20 
Impostos contratante 20% R$ 1.684,00 

Total   R$ 8.420,00 
 

Total a pagar ao consultor(a):  R$ 6.772,00 
 
Obs: Os 31% são dos impostos ao enviar um RPA.  
Embora vai estar o nome de 1 consultor responsável a divisão será para a equipe do Pró-Terra 
 
Responsável Técnico: R$ 2.000,00 
Estagiário: R$ 600,00 
Oficineiros: R$ 3.209,80 
 
 2. Material  
 

Tipo Quantidade Valor Un.  Valor  
Almoços 35 participantes + 2 oficineiros  R$ 10,00 R$ 3.040,00 



 

X 8 encontros 
Deslocamento 8 diarias X  2 combis R$ 100,00 R$ 1.600,00 

Camisetas 45 participantes + oficineiros R$ 15,00 R$ 675,00 
Material 
Didático 

35 participantes R$ 30,00 R$ 1050,00 

Total    R$ 6.365,00 
 
Obs:  

a) A logística é muito importante para que eles realmente participem! Mas se forem menos 
participantes os custos podem ser ajustados. 

b) As camisetas é um item opcional. É importante para o sentimento de pertencimento do 
grupo, mas caso tenha que enxugar o orçamento podemos retirar esse item. 

 
Tipo Valor 
Recursos Humanos R$ 8.420,00 
Material  R$ 6.365,00 
Total R$ 14.785,00 

 


