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carta

Caros amigos, 
Em 2014, o Instituto Ecofuturo completou 15 

anos, comemorando marcos expressivos por 

meio da atuação em projetos de educação 

socioambiental, conservação de áreas naturais 

e promoção de leitura, escrita e biblioteca.

Os 12 meses de intenso trabalho, mudanças 

e desafios, permitiram-nos alcançar estes 

resultados importantes, tais como: 

 

 Parque das Neblinas  •	 (6.100 hectares 

sob a gestão do Ecofuturo): Em 10 

anos, o Parque das Neblinas reafirma 

sua vocação para o desenvolvimento 

de ações de educação socioambiental, 

pesquisas e visitação.   

 

 •	 Bibliotecas comunitárias: com 

a inauguração de 6 bibliotecas e 1 

revitalização realizada, ultrapassamos a 

marca de 100 bibliotecas implantadas, em 

12 estados brasileiros, com público estimado 

em mais de 600 mil pessoas por ano. 

 •	 reservas Ecofuturo: ultrapassamos 3 

mil hectares de áreas de conservação 

assessoradas pelo Programa, nos biomas 

Mata Atlântica, Floresta Amazônica e 

Cerrado, replicando a expertise de gestão 

do Parque das Neblinas. Os planos de 

manejo por nós elaborados vêm sendo 

reconhecidos pela efetividade e lógica 

participativa envolvendo um amplo 

conjunto de atores.

 

 •	 advocacy | Eu Quero Minha 
Biblioteca: Realizamos encontros 

com poder público, especialistas e 

organizações da sociedade civil para 

discutir os temas prioritários para a 

qualificação e efetivação de políticas 

públicas para a promoção de leitura, 

escrita e biblioteca. Lançamos também, 

em parceria com a Secretaria de 

Assuntos Estratégicos da Presidência 

da República (SAE) e Escola Nacional 

de Administração Pública (ENAP), o 

relatório “Reflexões sobre a política  

de promoção de leitura no Brasil1”.  

Neste caminhar de 15 anos aprendemos 

que, muito mais do que um conjunto de 

projetos, cumprimos a missão a nós instituída, 

construindo um modelo de relacionamento 

com os nossos patrocinadores, parceiros, 

poder público e comunidades, para que 

possamos atingir resultados positivos e 

impactos relevantes onde atuamos, Ao 

mesmo tempo, colaboramos para um melhor 

posicionamento de nossos apoiadores nas 

regiões onde estão presentes. 

É um prazer dividir com cada um de vocês o 

Relatório de Atividades 2014 que apresenta, a 

seguir, o impacto social e ambiental gerado 

por nossos projetos, além de possibilidades 

de parceria para ampliar essa rede de 

projetos de educação socioambiental.

Um forte abraço e obrigada por nos 

acompanhar,

Marcela Porto
Superintendente do Instituto Ecofuturo

1 Acesse: http://bibliotecavirtual.ecofuturo.org.br/leitura-e-escrita-de-qualidade-para-todos

http://bibliotecavirtual.ecofuturo.org.br/leitura-e-escrita-de-qualidade-para-todos
http://bibliotecavirtual.ecofuturo.org.br/leitura-e-escrita-de-qualidade-para-todos
http://bibliotecavirtual.ecofuturo.org.br/leitura-e-escrita-de-qualidade-para-todos
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05O Instituto Ecofuturo é uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil 

de Interesse Público) que desde 1999 atua para expandir a consciência 

socioambiental. Acreditamos que é a partir da integração do homem 

com a natureza, do entendimento de sua relação com o todo, que 

intenção se transforma em ação para mudar o presente e o futuro para 

melhor! Está nas ações locais, no pedaço de chão de cada um, a chave 

para a sustentabilidade e o cuidado com todas as vidas.

Dessa forma, nossa essência está na natureza da consciência que 

queremos promover e por isso trazemos conosco em todas nossas 

atitudes os seguintes valores:

SEMEAR LEITURA E ESCRITA
CONSERVAR A NATUREZA
PROMOVER A CRIATIVIDADE E O CONHECIMENTO
CULTIVAR RELAÇÕES



06 MarcOS 
dO EcOfUtUrO
1999 - Fundação do Ecofuturo

2004 2006

“O Instituto Ecofuturo será o atestado público do nosso 
compromisso em empreender esforços para construir 
um hoje melhor e um amanhã melhor ainda.”
(Trecho do discurso de Max Feffer – 75 anos Suzano)

Inauguração da primeira biblioteca comunitária em 

Paraibuna, SP.

Inauguração do Parque 

das Neblinas: 2.800 hectares

Reconhecimento do Parque das 

Neblinas como Posto Avançado 

da Reserva da Biosfera da Mata 

Atlântica, do programa Homem 

e Biosfera, da Unesco.
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Dia Estadual da Leitura 

em São Paulo

2008

dia nacional 
da leitura

2013

2014

2009

2010

2012
Dia Nacional da Leitura

Criação da RPPN Ecofuturo

Lançamento do Programa 

Reservas Ecofuturo.

Lançamento do resultado da 

pesquisa de Indicadores de 

impacto e sustentabilidade do 

projeto Biblioteca Comunitária 

Ler é Preciso.

Incorporação da Fazenda 

Pedra Branca PN passa a ter 

6.100 hectares

Lançamento da campanha

EU QUERO MINHA BIBLIOTECA

Cooperação técnica com 

a Secretaria de Assuntos 

Estratégicos da Presidência 

da República (SAE) pelo 

fortalecimento de política 

pública de leitura e biblioteca.

5 milhões de sementes 

dispersadas nas futuras áreas de 

manejo do Parque das Neblinas.

 47 pesquisas científicas realizadas 

no Parque das Neblinas.

 102 Bibliotecas Comunitárias 

implantadas - 12 Estados



Biblioteca Comunitária 
Ler é Preciso

PARCERIA técnica: 

Execução e Realização: 

Objetivo do projeto: 
Contribuir para a implantação e 

qualificação de políticas públicas de leitura 

e de biblioteca, por meio de implantação 

de bibliotecas, preferencialmente em 

escolas, abertas à comunidade do entorno.

Instituto Ecofuturo

Fundação Nacional do Livro Infantil e 

Juvenil - Órgão consultivo da UNESCO, cujo 

principal objetivo é promover a leitura e o 

livro de qualidade para crianças e jovens.

PrOJEtOS
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102 Bibliotecas implantadas

36 Bibliotecas implantadas em escolas

143.925 livros doados

4120 cursistas (2.088 Auxiliar de Biblioteca e 

2037 de Promoção de Leitura)

1238 Professores formados nos cursos 

de AB e PL

12 estados

261 cursistas formados nas Oficinas

de Gestão e Sustentabilidade

12 Bibliotecas Revitalizadas

Público atendido: 500/mês

PatrOcINadOrES: Akzonobel, Avon,

CSN, Deca, Duratex, FCA, Fundação Arymax, 

Holcim, JHSF, OI Futuro, Philips, Politeno, 

Suzano Papel e Celulose, Telefônica, Vale, 

Valmet Corporation e Videolar.

Resultados



010 Inauguração de 6 Bibliotecas em 2014

07/06 
IMPEratrIZ (IMBIraL) / Ma 
PatrOcÍNIO aKZO NOBEL 
Nossa primeira biblioteca implantada em uma 

comunidade Ribeirinha está localizada em 

frente ao Rio Tocantins, na Escola Municipal 

Enock Alves Bezerra e atende cerca de 140 

alunos do ensino fundamental e Educação de 

Jovens e Adultos. 

20/10
ItaPEtININGa/SP
PatrOcÍNIO dUratEX
No mês que comemoramos o Dia Nacional 

da Leitura (12/10), inauguramos a primeira 

biblioteca comunitária em uma escola infantil. 

Cerca de 200 crianças da Escola Municipal de 

Ensino Infantil Valter Aliberti Junior agora têm 

acesso à literatura infantil de qualidade em um 

espaço planejado para os pequenos leitores. 

03/11 
aGUdOS/SP
PatrOcÍNIO dUratEX
Esta foi a segunda biblioteca implantada 

no munícipio de Agudos que busca ser 

reconhecido como a Cidade dos Leitores. A 

EMEFEI e Creche Professora Silvia Maria Amato 

Trigo atendem cerca de 240 crianças. 

FOTO: EUDES SOUSA FOTO: TIAGO PAIVA FOTO: ACERVO ECOFUTURO
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08/11
IMPEratrIZ/Ma (POVOadO dE SÃO 
fÉLIX – EStrada dO arrOZ)
PatrOcÍNIO SUZaNO PaPEL E cELULOSE
O povoado de São Félix, onde vivem cerca 

de 100 famílias, está muito distante da região 

central dificultando o acesso à cultura e 

lazer para crianças e jovens. A Biblioteca 

Comunitária implantada na Escola Municipal 

São Félix chega à comunidade para atender 

os 130 alunos do ensino infantil e do 1º ao 

9º ano do ensino fundamental. 

FOTO: EDUES SOUSA

12/11
QUEIMadOS/rJ 
PatrOcÍNIO dUratEX
Queimados era um bairro de Nova Iguaçu e 

foi municipalizado recentemente, por isso, 

crianças e jovens da região não possuem 

grande oferta de espaços públicos de 

lazer. A nova biblioteca comunitária chega 

para compor um importante equipamento 

público de acesso à cultura e educação aos 

1.500 alunos do ensino Fundamental I e II da 

Professor Alberto Pirro. 

27/11
JOÃO PESSOa/PB
PatrOcÍNIO dUratEX
Mais de 900 alunos do Ensino Fundamental 

I e II da escola Presidente João Pessoa, 

comemoraram a implantação da biblioteca 

comunitária  localizada em um bairro industrial 

sem atrativos culturais.

FOTO: ACERVO ECOFUTURO FOTO: RIZEMBERG FELIPE
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5 processos de implantação Revitalização 
PatrOcÍNIO VaLMEt - PrEVISÃO dE 
INaUGUraÇÃO MaIO/JULHO dE 2015.

•	 IMPERATRIZ	(LAGOA	VERDE)	/MA
•	 JOÃO	LISBOA/MA
•	 CIDELÂNDIA/MA
•	 VILA	NOVA	DOS	MARTÍRIOS/MA
•	 GRAJAÚ/MA

BELtErra /Pa
Realizado o diagnóstico situacional, 

mobilização comunitária e articulação 

com o Poder Público para a 

renegociação das contrapartidas e 

assinatura de Termo de compromisso. 



0135° Prêmio Ecofuturo 
de Biblioteca 
BIaNUaL.

A cada dois anos o Prêmio Ecofuturo de 

Bibliotecas destaca e premia as melhores 

práticas de leituras realizadas pela Rede 

de Bibliotecas Ler é Preciso. A 5ª edição 

teve como tema: todo dia é dia de ler. 
BIBLIOtEca  tOdO dIa! 

Foram 53 Bibliotecas participantes e entre 

elas as grandes vencedoras:

1º lugar: Arcoverde/PE com o Projeto: 

Mundo Encantado da Leitura Literária

2º lugar: Joselândia/MA com o Projeto: 

Escola e Biblioteca Semeando leitura em 

Joselândia

3º lugar: Maracás/BA com o Projeto: Ler é 

divertido, experimente!

Hours concours: Turmalina/MG com o 

Projeto: Todo dia é Dia de Ler – Biblioteca 

Todo Dia            

                                                                  

Premiação das vencedoras: 
60 livros novos + certificado para 

todas as bibliotecas participantes + 

viagem para participar do Seminário no 

Salão do Livro FNLIJ que aconteceu 

de 02 a 04 de Junho 2014.
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A campanha Eu Quero Minha Biblioteca, pela 

universalização das bibliotecas em escolas, comemorou 

seu segundo ano de atuação.

Resultados:
•	 Mais	de	300	mil	pessoas	informadas	via	internet;

•	 100	mil	acessos	ao	site;	

•	 Mais	de	22	mil	pessoas	nas	redes	sociais;	

•	 Adesão	de	6	mil	pessoas	e	instituições	de	27	

estados,	cadastrados	no	site;	

•	 Distribuição	de	entrevistas	para	2.800	rádios	por	

meio de parceria com a Associação Brasileira de 

Emissoras de Rádio e TV (ABERT) e envio periódico 

de conteúdos e notícias para 49 jornais associados 

ao Programa Jornal e Educação por meio de parceria 

com	a	Associação	Nacional	de	Jornais	(ANJ);	

•	 Adesão	de	20	personalidades	e	artistas	para	

divulgação em mídias sociais.

CAMPANHA EU QUERO 
MINHA Biblioteca 

ADVOCACY
Lançamento do Relatório “reflexões sobre 
a política de promoção de leitura no 
Brasil”, realizado no âmbito da cooperação 

técnica entre Ecofuturo e Secretaria de 

Assuntos Estratégicos da Presidência da 

República (SAE).

Gt Leitura e Escrita de Qualidade 
para todos: série de encontros com 

representantes de organizações não 

governamentais e governo visando 

construção de consenso sobre estratégias 

e prioridades para ações articuladas 

relacionadas às políticas de leitura e 

biblioteca no Brasil.

Realização da Sessão aberta “Leitura, 
letramento e desenvolvimento humano”, 
durante o 8º Congresso Gife, Por um 

Investimento Social Transformador, que 

contou com a participação de Ricardo Paes 

de Barros (SAE). 
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INSTRUMENTALIZAÇão Engajamentoe articulação

•	 Reedição	e	redistribuição	do	Guia 

de gestores1 a todos os prefeitos do 

país Envio de folder com o Passo a 

Passo à mais de 5 mil escolas, ongs, 

educadores e profissionais da leitura2;	

•	 Novo	site	com	vídeo	inspiracional	

narrado pela atriz Irene Ravache3.

•	 Envio	de	Pleito	aos	coordenadores	de	

programa de governo dos candidatos 

à Presidência e Governos Estaduais, 

solicitando a inclusão de plano de ação pela 

universalização	de	bibliotecas	em	escola;

•	 Participação	em	audiências	públicas;	

•	 Realização	de	Seminário	com	9	prefeitos	

e vice prefeitos no Estado do MA.

•	 Distribuição	do	Guia	para	todos	os	

governadores, prefeitos, secretários 

estaduais e municipais de educação.

1. Acesse: www.euquerominhabiblioteca.org.br/uploads/orig
inal/35fdaffcc70384bcfcdd46ffba1cd504/16941-hgzn7p.pdf

2. Acesse: www.euquerominhabiblioteca.org.br/uploads/
original/ebf686039d606cb7388ca5eb70ecb40c/1694
1-d6bkx5.pdf

3. Acesse: www.euquerominhabiblioteca.org.br/

http://www.euquerominhabiblioteca.org.br/uploads/original/35fdaffcc70384bcfcdd46ffba1cd504/16941-hgzn7p.pdf
http://www.euquerominhabiblioteca.org.br/uploads/original/35fdaffcc70384bcfcdd46ffba1cd504/16941-hgzn7p.pdf
http://www.euquerominhabiblioteca.org.br/uploads/original/ebf686039d606cb7388ca5eb70ecb40c/16941-d6bkx5.pdf
http://www.euquerominhabiblioteca.org.br/uploads/original/ebf686039d606cb7388ca5eb70ecb40c/16941-d6bkx5.pdf
http://www.euquerominhabiblioteca.org.br/
http://www.euquerominhabiblioteca.org.br/uploads/original/35fdaffcc70384bcfcdd46ffba1cd504/16941-hgzn7p.pdf
http://www.euquerominhabiblioteca.org.br/uploads/original/35fdaffcc70384bcfcdd46ffba1cd504/16941-hgzn7p.pdf
http://www.euquerominhabiblioteca.org.br/uploads/original/ebf686039d606cb7388ca5eb70ecb40c/16941-d6bkx5.pdf
http://www.euquerominhabiblioteca.org.br/uploads/original/ebf686039d606cb7388ca5eb70ecb40c/16941-d6bkx5.pdf
http://www.euquerominhabiblioteca.org.br/uploads/original/ebf686039d606cb7388ca5eb70ecb40c/16941-d6bkx5.pdf
http://www.euquerominhabiblioteca.org.br/


Reservas Ecofuturo

Objetivo: 

O que é:
assessoria técnica a proprietários, órgãos 

públicos, organizações não governamentais 

e empresas detentoras de áreas naturais ou 

que tenham interesse na aquisição de terras 

para a conservação ambiental.

compartilhar a experiência acumulada em 

mais de 14 anos na gestão do Parque

das Neblinas e ampliar a efetividade de 

conservação de remanescentes florestais.

MEIO aMBIENtE



017O Ecofuturo atua no diagnóstico, planejamento, 

implantação e gestão de remanescentes 

florestais, notadamente aqueles com alto valor 

de conservação, garantindo sua proteção 

por meio de práticas consolidadas de gestão, 

aliando conservação, recuperação do ambiente 

natural, manejo sustentável e desenvolvimento 

social das comunidades locais.

Estruturado em módulos, o Programa 

prevê a otimização dos recursos disponíveis 

objetivando a conservação das áreas 

naturais, a saber:

MÓdULO 1: Diagnóstico e Avaliação dos 

Potenciais da Área

MÓdULO 2: Plano de Manejo e Programas 

de Gestão

MÓdULO 3: Implantação da Reserva

MÓdULO 4: Gestão e Operação da Reserva

MÓdULO 5: Projetos e Treinamentos

SESC BERTIOGA | ACERVO ECOFUTURO
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Resultados:
PLaNOS dE MaNEJO

Entregas:

rPPN e faVc Barra Mansa, Arapoti/PR - 

Contratante: Arauco do Brasil. 

rPPN Botujuru – Serra do Itapety, em Mogi das 

Cruzes/SP - Contratante: SPLF Investimentos e 

Participações Ltda

Em andamento: 

rPPN Sesc Bertioga, no município de Bertioga/SP - 

Contratante: Serviço Social do Comércio – Sesc

Continuidade à implantação da Reserva Ecofuturo na 

fazenda Itabaiana, no município de Açailândia (MA). 

Contratante: Valmet Corporation

Acordo de colaboração mútua com a ONG The 

Nature Conservancy (TNC) para a conservação da 

biodiversidade no Brasil, com foco na Mata Atlântica. 

BARRA MANSA | ACERVO ECOFUTURO



019QUaNtItatIVOS:

•		 88	pesquisadores	e	especialistas	envolvidos	nos	projetos;

•		 3	Estados	atendidos	pelos	projetos:	São	Paulo,	Paraná	e	Maranhão;

•		 4	municípios	atendidos	pelos	projetos;

•		 3.829,16	hectares	(Mata	Atlântica,	Cerrado	e	Amazônia)	de	área	

atendida pelos projetos.

QUaLItatIVOS:
•	 Ampliação	da	área	de	atuação	do	Programa	Reservas	para	a	

Floresta	Alta	de	Restinga;

•	 Ampliação	do	potencial	de	execução	dos	projetos	por	meio	do	

trabalho	em	rede;

•	 As	metodologias	participativas	contribuíram,	durante	a	elaboração	

do projeto do Plano de Manejo do Sesc Bertioga, para a articulação 

de	instituições	locais	por	meio	do	Coletivo	EDUCADOR;	

•	 Participação	na	Semana	de	Estudos	Florestais	da	Universidade	

Estadual do Maranhão, ministrando o minicurso “Oportunidades de 

atuação em áreas naturais”

cLIENtES:
Arauco do Brasil

Serviço Social do Comércio (SESC)

SPLF Investimentos e Participações Ltda.

Suzano Papel e Celulose

MINICURSO UEMA | FOTO: ACERVO ECOFUTURO

SESC BERTIOGA | ACERVO ECOFUTURO



020 PARQUE DAS NEBLINAS
O Parque das Neblinas é uma unidade de conservação com 6.100 

hectares, reconhecida como Posto Avançado da Reserva da Biosfera 

da Mata Atlântica, do Programa Homem e Biosfera, da Unesco. Tem 

por objetivo criar estratégias socioambientais de conservação da Mata 

Atlântica e inspirar a gestão de outras áreas naturais e como pilares a 

educação socioambiental e relacionamento com a comunidade.

Em 10 anos, o Parque das Neblinas já recebeu mais de 30 mil visitantes, 

dispersou cerca de 5,5 milhões de sementes de Juçara e conta com 

o envolvimento direto de 35 pessoas da comunidade do distrito de 

Taiaçupeba, capilarizando 70% dos recursos financeiros localmente.

PARQUE DAS NEBLINAS | ACERVO ECOFUTURO 

PARQUE DAS NEBLINAS | ACERVO ECOFUTURO 

QUaNtItatIVOS 2014:

•	 2045	visitantes,	sendo	300	alunos	e	professores	da

rede municipal de ensino de Mogi das Cruzes, 120 professores da

rede estadual de ensino do Estado de São Paulo – Diretoria de 

ensino	e	1358	Ecoturistas;

•	 565	mil	sementes	dispersadas	nas	futuras	áreas	de	manejo	do	Parque	

das Neblinas.
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PARQUE DAS NEBLINAS | FOTO: ACERVO ECOFUTURO

PARQUE DAS NEBLINAS | FOTO: ACERVO ECOFUTURO

QUaLItatIVOS:
1. Aprimoramento das tecnologias de gestão aplicadas no PN, com 

potencial de reaplicação em outras unidades de conservação e 

remanescentes	florestais;

2. Sensibilização de professores e alunos da rede municipal de ensino 

de Mogi das Cruzes a partir do contato com o ambiente natural, 

abordagem da temática “conservação da Mata Atlântica” e estímulo à 

adoção de práticas da Educação Ambiental como tema transversal nas 

atividades	escolares;

3.  Uso de espécies nativas na alimentação fornecida aos visitantes, 

utilizando, de forma inovadora a gastronomia como estratégia de 

educação	ambiental;

4.  Valorização de remanescentes florestais nas propriedades do entorno 

–	estímulo	à	conservação;

5. A equipe de guarda parques do PN, citada como referência de atuação 

na função, foi convidada a compor mesa de discussão sobre o tema 

em	evento	promovido	pelo	SESC	Bertioga;

6.	 Elaboração	do	Plano	de	monitoramento	de	vetores	de	pressão	do	Parque;

7. Aproximação com Secretaria de Educação do Estado de São 

Paulo apresentando o PN como espaço para práticas de 

Educação Socioambiental. 

8.  Por meio do correto manejo realizado na área do Parque das Neblinas, 

contribuímos para o abastecimento de água do município do Guarujá.

9.  O PN tem oferecido forte contribuição para a valorização do manejo 

florestal, incluindo a silvicultura do eucalipto.



POrtaL
EcOfUtUrO

PÚBLICO

OBJETIVO

FERRAMENTAS

Produzir e disponibilizar conteúdos 

para aproximar e inspirar pessoas a ler, 

escrever, refletir e agir a partir dos temas 

que permeiam o trabalho do instituto em 

educação socioambiental. 

Biblioteca virtual com conteúdos multimídia 

- vídeos, áudios e publicações eletrônicas 

fórum de discussão, oficinas e blog. Fácil 

leitura e navegação, para uma ampla gama 

de dispositivos. Uso de maneira integrada, 

intuitiva e interativa. 

Educadores, pesquisadores, estudantes, 

profissionais de bibliotecas, gestores de 

unidades de conservação, guarda parques 

e organizações não governamentais. 
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Quantitativo

AçÕES

•	11	novas	produções:	vídeos,	áudios

e	publicações;

•	mais	de	50	publicações	organizadas.

Atualização e disseminação constante de 

informações	e	materiais	referenciais;	Convite	

a autores e formadores de opinião para 

participação	em	nosso	blog	e	redes	sociais;	

Instrumentalização, por meio de oficinas e 

fóruns	de	discussão;	Promoção	de	discussões	

com a rede de atores.



024 No ano de nossos 15 anos de atividades, 

realizamos um estudo de branding para 

revisão de posicionamento e propósito, 

culminando na alteração de identidade 

visual e logomarca do Instituto.  O 

marco foi o lançamento do novo portal 

do Eco, uma plataforma interativa e 

multimídia que disponibiliza gratuitamente 

e em um único endereço, conteúdos e 

materiais referenciais desenvolvidos em 

nossa história, vídeo-oficinas, podcasts, 

publicações e pesquisas nacionais e 

internacionais sobre os temas educação e 

meio ambiente.

REDES SOCIAIS SITE ECOFUTURO
ago-11  3.064

nov-12  4.743

nov-13  6.116

dez/14  6.978

set/11  2.567

nov/12  4.711

nov/13  6.738

dez/14  8.791

 

nov/12  51.000

nov/13  77.000

dez/14  95.173

2010  33.027

2011  761.353

2012  338.590

2013  94.603

2014   91.681

TWITTER 

FACEBOOK 

YOUTUBE

VISUALIZAÇÃO DE PÁGINAS

TOTAL  1.319.254
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nov-13  6.116

dez/14  6.978

set/11  2.567

nov/12  4.711

nov/13  6.738

dez/14  8.791

 

nov/12  51.000

nov/13  77.000

dez/14  95.173

2010  33.027

2011  761.353

2012  338.590

2013  94.603

2014   91.681

TWITTER 

FACEBOOK 

YOUTUBE

VISUALIZAÇÃO DE PÁGINAS

TOTAL  1.319.254

cOMUNIcaÇÃO



025IMPRENSA
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aPLIcaÇÃO dE rEcUrSOS

8%

48%
44%

INSTITUCIONAL

MEIO AMBIENTE

EDUCAÇÃO
E CULTURA

por área
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INVEStIdOrES SOcIaIS

MaNtENEdOr

INVEStIdOrES

ParcEIrOS INStItUcIONaIS

cOMaNtENEdOr
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