




O Instituto Ecofuturo fechou o ano de 2013 
comemorando 14 anos de atuação na promoção da 
educação para leitura, escrita e conservação de áreas 
naturais. Foram 12 meses de desafios, mudanças e 
de muito trabalho. Orgulhamo-nos em compartilhar 
nossas realizações e conquistas neste período: 

• Reservas Ecofuturo: o programa, com o objetivo 
de diagnosticar, implantar e manejar áreas públicas 
e privadas de importante valor de conservação, 
garantindo a proteção e recuperação do ambiente 
natural, totalizou 2.753 hectares de áreas 
assessoradas em 2013.  Realizamos um projeto de 
revisão de atributos de alto valor de conservação e 
dois planos de manejo, e iniciamos a implantação de 
uma Reserva Ecofuturo na Fazenda Itabaiana (MA).

• Bibliotecas Comunitárias: alcançamos a marca de 96 
bibliotecas implantadas com a parceria e a articulação 
com patrocinadores, poder público e comunidade, 
com público estimado de 576 mil pessoas/ano, em 
11 estados brasileiros, com 5 inaugurações  e 1 
revitalização de  biblioteca em 2013. 
 
• Parque das Neblinas (6.100 hectares de Unidade 
de Conservação sob a gestão do Ecofuturo): 
realizamos duas Oficinas de Manejo Comunitário 
da Palmeira Juçara; curso de formação de monitores 

ambientais, em parceria com a Prefeitura de Bertioga; 
tornamo-nos sede do International Workshop on 
Meta-analysis of Pollinator realizado pela USP; e 
desenvolvemos pesquisa sobre felinos de médio e 
grande portes.

• Articulação Governamental e com a Sociedade 
Civil: Lançamos o compêndio ‘Leitura em Números’, 
coordenado por Ricardo Paes de Barros, sub-secretário 
da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência 
da República (SAE), que traz as principais pesquisas em 
âmbito nacional sobre hábitos de leitura e biblioteca. 
E, com o apoio técnico da SAE e co-realização de 
15 organizações da sociedade civil, realizamos a 
“Oficina de discussões: Leitura e Escrita de Qualidade 
para Todos”, para discutir e propor estratégias para 
a consolidação de um território da educação para a 
leitura no País. 
 
• Eu Quero Minha Biblioteca: a nossa Campanha 
de advocacy completou seu 1° aniversário alcançado 
adesões de pessoas de cerca de 1.390 municípios dos 
27 Estados e ultrapassando 73 mil acessos ao site. 

Em 2014 completamos 15 anos de trabalho com 
marcos expressivos como a inauguração da 100ª 
Biblioteca Comunitária com a continuidade do apoio 
de empresas como Duratex e Valmet Corporation, 

Marcela de Macedo Porto Mello
Superintendente

Caro amigo, 

e o 10° aniversário do Parque das Neblinas, que já 
recebeu mais de 25 mil visitantes, formou mais de 
50 monitores ambientais locais e envolveu mais de 
60 proprietários do entorno no Programa de Manejo 
Comunitário da Palmeira-Juçara e segue aberto 
para receber você e sua família.

Você pode ajudar a promover a educação para 
a sustentabilidade, por meio dos nossos projetos 
incluindo o Ecofuturo em seu plano de investimento 
social empresarial e/ou familiar.

Seguiremos com muita dedicação, comprometimento 
e cuidados com a vida.

Entre em contato e saiba como apoiar!
captacao@ecofuturo.org.br
(55 11) 3503-9537                                                                                                 
www.ecofuturo.org.br
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Instituto Ecofuturo Linha do Tempo

Criado em 1999 e qualificado como OSCIP (Organização 
da Sociedade Civil de Interesse Público), atua para gerar 
e difundir conhecimentos e práticas que contribuam para 
a construção coletiva de uma cultura de sustentabilidade. 
Busca novas formas de ampliar a capacidade de 
influenciar a utilização de recursos públicos e privados 
na promoção de leitura e escrita, conservação de áreas 
naturais e construção de práticas sustentáveis. 

O Instituto Ecofuturo trabalha em três linhas estratégicas 
de atuação, que dialogam, trabalham juntas e se 
completam: 

•  Construção de uma cultura de leitura e escrita 
por meio da universalização das bibliotecas e da 
promoção da leitura e da escrita, desde o berço, 
em casa, na escola e na biblioteca.
• Pesquisa, aprendizagem e difusão do conhecimento 
com foco em processos contínuos de educação 
formal e não formal, construção e disseminação de 
práticas sustentáveis, disseminação de repertório de 
qualidade e produção de conteúdos.
•   Conservação de recursos naturais, incentivando 
a criação de reservas e boas práticas de gestão, o 
envolvimento comunitário e o manejo florestal.
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Fundação do Ecofuturo

“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)

Projeto de leitura e escrita

Planejamento do Parque das Neblinas: vitrine de práticas sustentáveis

Advocacy em nível municipal/política pública de leitura

Estruturação do Parque das Neblinas: 1.350 hectares

Inauguração do Parque das Neblinas: 2.800 hectares

25 Bibliotecas Comunitárias implantadas – 6 estados

Atuação em escala nacional (leitura e escrita)

Reconhecimento do Parque das Neblinas como Posto Avançado 
da RBMA – Chancela UNESCO

Advocacy em nível nacional/política pública de leitura

50 Bibliotecas Comunitárias implantadas – 6 estados

Programa de Manejo Comunitário da Palmeira-Juçara: 
valorização de remanescentes florestais

Inovação na formação de guardas-parques em UCs privadas

Incorporação da Fazenda Pedra Branca – produção florestal 
aliada à conservação: 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)

Expertise consolidada na formação de monitores ambientais

Lançamento oficial do Programa Reservas Ecofuturo

Desenvolvimento do Programa de Educação Ambiental no Parque 
das Neblinas: escolas públicas vivenciando a Mata Atlântica

Indicadores de impacto e sustentabilidade nas bibliotecas

96 Bibliotecas Comunitárias implantadas – 11 estados

Oficina de discussões: Leitura e Escrita de Qualidade 
para Todos

PN: cerca de 27 mil visitantes (2003-2013)

60 proprietários do entorno envolvidos no Programa de 
Manejo Comunitário da Palmeira-Juçara

4 toneladas de frutos de juçara comercializadas pelos 
proprietários do entorno, resultado de articulação do Ecofuturo 
com empresa de ativos florestais

500 mil sementes dispersadas nas futuras áreas de 
manejo do Parque das Neblinas

47 pesquisas científicas – monitoramento do Muriqui-do-Sul

Criação da RPPN Ecofuturo (SMA/SP)

Dia Nacional da Leitura

Educação para a Sustentabilidade (1° Prêmio)

Educação e comunicação em mídia digital

Dia Estadual da Leitura em São Paulo
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Educação e cultura

Acervo Ecofuturo/Rubio Marra



BIBLIOTECA COMUNITÁRIA

Ler é Preciso

Objetivo do projeto: promover articulação intersetorial 
para apoiar criação e qualificação de política pública de 
leitura e biblioteca por meio de implantação de biblioteca 
em escolas, aberta à comunidade, contribuindo para a 
efetividade da Lei 12.244/10, que determina que todas 
as escolas do país tenham uma biblioteca até 2020.

Execução técnica: Fundação Nacional do Livro Infantil 
e Juvenil (FNLIJ), órgão consultivo da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco).

Acervo Ecofuturo/Rubio Marra
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Implantações
Bibliotecas 
Inauguradas
patrocínio: Duratex

50 

Biblioteca 
Revitalizada
patrocínio: Suzano

10 

21/10 - Agudos (SP)  

29/10 - Urbano Santos (MA) 

24/10 - Veríssimo (MG) 

30/10 - Lençóis Paulista (SP) 

O município, que não possui livraria, busca ser reconhecido 
como Cidade dos Leitores e tornou a inauguração da biblioteca 
um marco para atingir esse objetivo, uma vez que bene�ciará 
seu bairro mais populoso.

O Ecofuturo recebeu Menção Honrosa da Prefeitura pela 
implantação do projeto.

O processo de implantação da biblioteca, que bene�ciará um 
bairro periférico onde não havia biblioteca nem espaço de 
lazer, foi uma oportunidade de aproximação entre escola, 
alvo de ações de vandalismo, e comunidade.

07/11 - Itatinga (SP) 

30/11 - São Leopoldo (RS)  

A biblioteca, implantanda em escola, atenderá aos 700 alunos 
matriculados e a comunidade do entorno, em uma das regiões 
mais periféricas e sem opção de lazer do município.

A biblioteca foi implantada no bairro mais antigo da cidade, 
com cerca de 50 mil pessoas e nenhuma biblioteca aberta à 
comunidade, onde há problemas com drogas e poucas 
atividades culturais e de lazer. O projeto agilizou a reforma 
da escola.

7 processos de implantação iniciados
Patrocínio: Suzano | 1 biblioteca | Será implantada no povoado de 
São Félix, localizado na Estrada do Arroz, zona rural de Imperatriz, a 
35 km da região central, com acesso por estrada de terra. A 
biblioteca atenderá povoados vizinhos, onde não há bibliotecas nem 
livraria.
Patrocínio: AkzoNobel | 1 biblioteca | Será implantada no povoado 
de Imbiral, também localizado na Estrada do Arroz, em Imperatriz, a 
15 km da região central. A biblioteca atenderá comunidades do 
entorno do Rio Tocantins, onde não há biblioteca.
Patrocínio: Valmet Corporation | 5 bibliotecas | Locais em fase de 
definição: Imperatriz (MA), Governador Edson Lobão (MA), João 
Lisboa (MA), Cidelândia (MA), Montes Altos (MA).

Compra de acervo complementar 
para 5 bibliotecas (patrocínio: Duratex)

Botucatu (SP)
Uberaba (MG)
Cabo de Santo Agostinho (PE)
Taquari (RS)
Estrela do Sul (MG) 

A biblioteca foi implantada no centro da cidade, de 3.500 
habitantes e que não possui livraria. Um benefício importante 
para a comunidade já que a biblioteca pública não está em 
boas condições de funcionamento e as demais escolas não 
dispõem de bibliotecas, nem de sala de leitura.

Inaugurada em 2002, a biblioteca foi transferida para um 
espaço mais amplo, no centro da cidade, recebeu doação 
de acervo atualizado e de novo mobiliário. 
Agora com status de Biblioteca Pública, contou em sua 
reinauguração, com a participação da Secretária de Cultura 
do Estado do Maranhão e da diretora da Biblioteca Pública 
do Estado.

02

06

01 01

01 27

19

07

05

25

02  96 Bibliotecas implantadas

Mapa de implantação
Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso
Total de 96 até dezembro/2013 - 11 estados

PATROCINADORES: AVON, CSN, DURATEX, FCA, FUNDAÇÃO ARYMAX, HOLCIM, 
JHSF, METSO PAPER, OI FUTURO, PHILIPS, POLITENO, SUZANO PAPEL E CELULOSE, 

TELEFÔNICA, VALE E VIDEOLAR

30 Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso localizadas em escolas
01 Biblioteca Comunitária Ler é Preciso localizada em Cooperativa de Materiais 
Recicláveis – Coopamare
01 Biblioteca Comunitária e Ler é Preciso localizada em Penitenciaria – Bauru/SP
11 Estados 
1.104 Professores formados nos cursos de Auxiliar de Biblioteca e Promotor de Leitura
231 Pessoas formadas na Oficina de Gestão e Sustentabilidade
117.110 Livros doados
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para a comunidade já que a biblioteca pública não está em 
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de acervo atualizado e de novo mobiliário. 
Agora com status de Biblioteca Pública, contou em sua 
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Objetivo: premiar as Bibliotecas Comunitárias da 
Rede Ler é Preciso por sua destacada atuação ao longo 
do ano, buscando fomentar constante renovação 
de conhecimento e intercâmbio, contribuindo para 
a qualificação do planejamento das bibliotecas 
e gerando reconhecimento para as equipes que 
realizam os melhores programas de promoção de 
leitura e biblioteca. 

Lançamento: outubro.

Público convidado: rede de 96 Bibliotecas Comunitárias 
Ler é Preciso.

Tema: Todo dia é dia de ler. BIBLIOTECA TODO DIA! 

Inscrições: 57 bibliotecas. 

Encerramento das inscrições: 15/12/2013.  

Divulgação de resultado: março de 2014.

5° PRÊMIO ECOFUTURO DE

Biblioteca

Acervo Ecofuturo/Lazaro Neto
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PROjETO INDICADOREs 

Cooperação técnica com a secretaria de 
Assuntos Estratégicos da Presidência da 
República (sAE) 

Resultados 

Compêndio Leitura em Números: • 
 Lançado em 13 de dezembro, aniversário de 

14 anos do Ecofuturo, o Leitura em Números 
é a consolidação de dados estatísticos das 
principais pesquisas em âmbito nacional sobre 
hábitos de leitura e biblioteca. Fonte de consulta 
para pesquisadores, especialistas, jornalistas, 
parlamentares, entre outros.

Oficina de discussão Leitura e Escrita de • 
Qualidade para Todos:    
Realizado em 30 de outubro, na Escola Nacional de 
Administração Pública (Enap), em Brasília, a oficina foi 
viabilizada pela constituição de coletivo da sociedade 
civil, com 15 organizações correalizadoras.
Presença de cerca de 30 participantes, entre • 
especialistas em educação, leitura e biblioteca, 
representantes dos ministérios da Educação e da 
Cultura e organizações.
Será divulgado, no primeiro trimestre de 2014, um • 
texto de referência elaborado pelos participantes 
sobre prioridades e estratégias para a efetividade 
de políticas públicas de leitura, escrita e biblioteca 
para incidência.

PATROCÍNIO

REALIZADORES

INICIATIVA 
INSTITUTO ECOFUTURO

APOIO TÉCNICO
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CAMPANhA EU qUERO A MIhA BIBLIOTECA

A campanha Eu Quero Minha Biblioteca, pela universalização das 
bibliotecas em escolas (Lei 12.244/10), completou um ano de atividade 
em setembro.

NÚMEROS MAIS EXPRESSIVOS

10 ORGANIZAÇÕES
formam uma coalizão

DESENVOLVIMENTO 
DE NOVO SITE
(lançamento janeiro de 2014)

(27 unidades federativas)
DE 1.390 MUNICÍPIOS 

cadastrados no site da campanha

4.140 PESSOAS 

160 INSTITUIÇÕES  

518 GESTORES PÚBLICOS

Adesão de: 

TODOS OS PREFEITOS DO PAÍS 
Distribuição de publicação a 

com orientações sobre como acessar recursos 
públicos para a implantação e manutenção de 
bibliotecas em escolas 

SOCIEDADE CIVIL E  
GESTORES PÚBLICOS

Redação de guia para 
INÍCIO DA CONSTRUÇÃO 
DE ESTRATÉGIAS PARA
MÍDIAS SOCIAIS
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Parlamentares: 
• Dep. José Stédile, presidente da Frente Parlamentar 
em Defesa da Biblioteca Pública;
• Dep. Fátima Bezerra, Coordenadora da Frente 
Parlamentar do Livro e da Leitura;
• Sen. Cyro Miranda, presidente da Comissão de 
Educação, Cultura e Esportes (CE) do Senado.

Representantes do Poder Executivo do Governo 
Federal:
• Ministros da Educação e da Cultura;
• Secretário-executivo do Plano Nacional do Livro 
e da Leitura, do Ministério da Cultura (PNLL/MinC); 
• Diretoria de Currículos e Educação Integral; 
• Diretoria de Pesquisas Educacionais do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Agenda Governamental

Articulação Governamental 
e com a sociedade civil

Resultado
Em decorrência da audiência realizada com a deputada 
Fátima Bezerra, o Instituto Ecofuturo foi convidado 
a apresentar o projeto Biblioteca Comunitária Ler é 
Preciso e a Campanha em audiência pública ocorrida 
em 1º de outubro nas Comissões de Educação e 
Cultura da Câmara dos Deputados em Brasília, 
quando pôde discutir as políticas do livro, leitura e 
biblioteca juntamente com outras organizações de 
referência que atuam nessa área. 

Coalizão
Academia Brasileira de Letras (ABL); Conselho Federal de 
Biblioteconomia (CFB/CRBs); Fundação Nacional do Livro 
Infantil e Juvenil (FNLIJ); Instituto Ayrton Senna; Instituto C&A; 
Instituto de Co-Responsabilidade pela Educação (ICE); 
Instituto Ecofuturo; Movimento Por um Brasil Literário (MBL); 
Rede Marista de Solidariedade; Todos pela Educação (TPE). 

Apoio em Divulgação:
Associação Nacional de Jornais (ANJ): envio de pauta 
para 49 jornais de todo o país que participam do 
Programa Jornal e Educação.

Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão 
(ABERT): gravação de entrevistas mensais com distribuição 
para 2.800 rádios em todo o país.

Assessoria Dep. José Stédile
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3º PRÊMIO ECOFUTURO DE

Educação para a Sustentabilidade

Patrocínio: Instituto Península

Público convidado: 
70 mil•  escolas públicas e privadas
847 • universidades públicas e privadas
800•  organizações não-governamentais

Tema: “Rio+20: e eu com isso?”.

Resultado
O projeto, organizado 100% online, contabilizou 364 
inscrições e premiou os 10 melhores trabalhos.  

Lançamento do livro saber Cuidar 3 – publicação 
com os 10 projetos finalistas.

Tiragem impressa: 2 mil exemplares – disponível para 
download em qualquer suporte digital na Biblioteca 
Virtual Ecofuturo. 
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Acervo Ecofuturo/Kriz KnackAcervo Ecofuturo/Olavo Peixoto
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Meio Ambiente

Acervo Ecofuturo/Celso Martinelli



Parque das Neblinas 

Reserva privada administrada pelo Instituto Ecofuturo, 
localizada no limite dos municípios de Mogi das Cruzes 
e Bertioga (SP), vizinha do Parque Estadual Serra do 
Mar, em região declarada Patrimônio da Humanidade 
pela Unesco e reconhecida, desde 2006, como Posto 
Avançado da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde 
da Cidade de São Paulo. Atualmente possui área de 
6.100 hectares e integra, dentro de seus limites, a 
RPPN Ecofuturo, com 518 hectares, localizados na 
área de maior valor de conservação. A operação com 
base local, potencializando as habilidades latentes na 
comunidade, sempre foi uma das principais premissas 
do Parque.

Atividades que realiza: proteção, pesquisa, restauração, 
manejo florestal, sensibilização e educação ambiental. 

Público-alvo: sociedade civil, instituições de pesquisa, 
pesquisadores, comunidade do entorno, empresas e 
instituições de ensino.

HECTARES SOB GESTÃO 
DO ECOFUTURO

6.100

 VISITANTES (2003-2013) 

26.840

ALUNOS E PROFESSORES DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
MOGI DAS CRUZES ATENDIDOS 
NO PN – PROGRAMA ESCOLAR

3.010

DE SEMENTES DE JUÇARA 
DISPERSADAS

5 milhões

O Parque: 
do nascimento até 2013

100%

PROPRIETÁRIOS DO ENTORNO 
ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE 
MANEJO COMUNITÁRIO DA 
PALMEIRA-JUÇARA

60

OFICINAS DE MANEJO 
COMUNITÁRIO REALIZADAS

18 

47
PESQUISAS CIENTÍFICAS 
DESENVOLVIDAS

DE OPERAÇÃO COM BASE LOCAL 
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Principais resultados 2013

Quantitativos:      
       
• 6.100 hectares sob gestão do Ecofuturo;   
• 2.228 visitantes (jan a dez), sendo 630 alunos e 
professores da rede municipal de Mogi das Cruzes;
• 60 proprietários do entorno envolvidos no Programa 
de Manejo Comunitário da Palmeira-Juçara;
• 2 Oficinas de Manejo Comunitário realizadas;
• Pesquisa científica: 18 dias de campo em parceria 
com a Pró-carnívoros (monitoramento de felinos de 
médio e grande portes).

Qualitativos:       

Sensibilização de professores e alunos da rede • 
municipal de ensino de Mogi das Cruzes por meio 
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; 

Uso de espécies nativas na alimentação fornecida • 
aos visitantes, utilizando, de maneira inovadora, a 
gastronomia como estratégia de educação ambiental;

Valorização de remanescentes florestais nas • 
propriedades do entorno – estímulo à conservação;

Membro titular do Conselho Consultivo do Parque • 
Estadual Serra do Mar – Núcleo Bertioga desde 2011;

Integração dos conhecimentos tradicional e científico • 
– equipe local responsável pelo registro em vídeo de 
oito espécies de mamíferos, incluindo onças, antas, 
veados e iraras; 

Parceria com a Prefeitura de Bertioga para realização • 
de curso de formação de monitores ambientais;

Divulgação do manejo de produtos florestais não • 
madeireiros da Mata Atlântica – 32 horas de curso 
ministrado a proprietários rurais, coletores e jovens do 
município de Paraibuna pelo Instituto Fauser;

O PN foi sede do International Workshop on Meta-• 
analysis of Pollinator, realizado pela Universidade de 
São Paulo (USP).

Du Zupanni
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Reservas Ecofuturo 

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. 

Objetivo: compartilhar a experiência acumulada 
em mais de 14 anos na gestão do Parque das 
Neblinas e ampliar a efetividade de conservação 
de remanescentes florestais.

O 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

Acervo Ecofuturo/Ricardo Telles
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Projetos desenvolvidos pelo Programa Reservas 
Ecofuturo em 2013:

• Elaboração do Plano de Manejo da RPPN 
Botujuru – serra do Itapety, situada em Mogi 
das Cruzes/SP. 
Contratante: SPLF Investimentos e Participações Ltda.

• Elaboração do Plano de Manejo da RPPN e 
FAVC Barra Mansa, situada em Arapoti/PR. 
Contratante: Arauco do Brasil

• Revisão dos atributos de alto valor de 
conservação da FAVC Barra Mansa, situada em 
Arapoti/PR. 
Contratante: Arauco do Brasil

• Início da implantação de uma Reserva 
Ecofuturo na Fazenda Itabaiana, situada em 
Imperatriz/MA. 
Contratante: Valmet Corporation 

Quantitativos:
 
• 46 pesquisadores e especialistas envolvidos nos projetos; 
• 3 estados atendidos pelos projetos: São Paulo, Paraná 
e Maranhão;
• 3 municípios atendidos pelos projetos;
• 2.753,35 hectares (Mata Atlântica, Cerrado e Amazônia) 
de área atendida por Diagnósticos e Planos de Manejo.

Qualitativos: 

• Ampliação da área de atuação do Programa 
para o bioma Amazônia;
• Consolidação da expertise em temas centrais 
na gestão de Unidades de Conservação por meio 
da inclusão da equipe interna do Ecofuturo para o 
desenvolvimento dos projetos de forma transversal;
• Diversificação dos produtos oferecidos pelo  
Programa, como projetos específicos para Certificação 
Florestal.

Clientes:

Prefeitura de Mogi das Cruzes
suzano Papel e Celulose
sPLF Investimentos e Participações Ltda.
Brookfield Empreendimento Imobiliários
Arauco do Brasil
 
Parceria: 
 
TNC
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Comunicação

Acervo Ecofuturo/Kriz Knack



Visitas únicas

Visitas

Visualização 
de páginas

 99.856

39.465

47.533

Visitas únicas

Visitas

Visualização 
de páginas

36.201 10.967

9.511

sITE ECOFUTURO  

e Mídias Sociais 

Site Ecofuturo
Alcance: cerca de 100 mil visualizações de páginas, 
ultrapassando 39 mil visitas únicas. 

Biblioteca Virtual Ecofuturo  
(disponibilização dos conteúdos produzidos)
Alcance: mais de 40 mil visualizações de página, 
com mais de 10 mil visitas únicas.  
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Mídias Sociais 

Em 2013, a comunicação do Instituto Ecofuturo 
foi prioritariamente online. 

Resultados: crescimento de 29% no número de 
seguidores no Twitter e 43% de curtidas no Facebook 
e 51% de exibições no Youtube.

dez. - 2013nov. - 2012ago. - 2011

6.141

4.743

3.064

dez. - 2013nov. - 2012set. - 2011

2.567

4.711

6.828

dez. - 2013nov. - 20122011

51.000

79.667

dez. - 2013nov. - 2012ago. - 2011

6.141

4.743

3.064

dez. - 2013nov. - 2012set. - 2011

2.567

4.711

6.828

dez. - 2013nov. - 20122011

51.000

79.667

dez. - 2013nov. - 2012ago. - 2011

6.141

4.743

3.064

dez. - 2013nov. - 2012set. - 2011

2.567

4.711

6.828

dez. - 2013nov. - 20122011

51.000

79.667

Número de seguidores

Número de visualizações

Número de curtidas

26



AssEssORIA DE IMPRENsA  

Número de matérias Valores R$
2013

2012

Cm/col

500.000
(milhões)

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

45000.000 3.664.734
4.695.566

383 420
22.00925.478
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Financeiro

Acervo Ecofuturo/Lazaro NetoAcervo Ecofuturo



APLICAçãO DOs RECURsOs 

Por Área de Atuação
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Captação de Recursos

Acervo Ecofuturo/Kriz Knack



Investidores Sociais 

MANTENEDOR PATROCINADOREs

PARCEIROs INsTITUCIONAIs

A Tarde (SP) – Programa A Tarde Educação
A Tribuna (ES) – Programa A Tribuna na Escola
Comércio da Franca (SP) – Programa Jornal Escola
Correio do Estado (MS) – Programa Lendo Mais, Sabendo Mais
Correio Lajeano (SC) – Programa Lendo e Relendo
Diário Catarinense (SC) – Programa DC na Sala de Aula
Diário da Manhã (RS) – Programa DM na Sala de Aula
Diário do Alto do Tietê (SP) – Programa Jornal e Educação
Folha da Região (SP) – Programa Ler para Crescer Folha da Região
Jornal Cidade (SP) – Programa JC Presente na Escola
Jornal da Manhã (PR) – Programa Vamos Ler Jornal da Manhã
Mogi News (SP) – Programa Mogi News Cidadania – Ler para Saber Mais
O Diário do Norte de Maringá (PR) – Programa O Diário na Escola
O Liberal (PA) – Programa O Liberal na Escola
O Popular (GO) – Programa Almanaque-Escola
O Povo (CE) – Programa O Povo na Educação
O Progresso (MS) – Programa O Progresso na Educação – Ensinando a Ler o Mundo
Tribuna do Cricaré (ES) – Programa TC na Escola
Tribuna do Norte (PR) – Programa Vamos Ler Tribuna do Norte

PARCEIROs - MíDIA
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Como apoiar

Entre em contato com o Instituto Ecofuturo.
 
www.ecofuturo.org.br
 
captacao@ecofuturo.org.br | (55 11) 3503-9537

@eco_futuroinstitutoecofuturo institutoecofuturo
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