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Apresentação: 10 anos do 5 Elementos
Completamos 10 anos e saímos da primeira infância. Em nosso processo contínuo
de ensinar e aprender, estamos diversificando nossas ações em busca do
aprimoramento de práticas da educação ambiental capazes de sensibilizar e
transformar a sociedade. Já há algum tempo amadurecemos nossas linhas de
atuação, e participamos cada vez mais de espaços que viabilizem a construção de
políticas públicas para o fortalecimento da educação ambiental no Brasil.
Já atingimos mais de 200 mil pessoas com nossas ações. Acreditamos que um
resultado tão positivo só foi possível graças à nossa rede de colaboradores e à
devoção de todos da equipe do 5 Elementos. Neste ano somamos mais de 16 mil
horas trabalhadas pelo Instituto e em seus projetos; isso significa que a cada hora
trabalhada, 12 pessoas são sensibilizadas e capacitadas para relacionar-se com seu
ambiente de uma forma mais humana e sustentável.
Esperamos que pelos próximos 10, 20, 30 anos nosso trabalho continue se
revertendo para enraizar, cada vez mais, a educação ambiental que o nosso país
tanto precisa e deseja.

Diretoria
Mônica Pilz Borba, Minka Bojadsen e Mônica Renard

Minka, Mônica Renard e Mônica Borba com o conselheiro Luis Carlos Merege
durante o FSM 2003
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O 5 Elementos em 2003
2003 foi um ano-chave para o Instituto, quando colhemos alguns dos frutos que
plantamos em anos na estrada.
Hoje sediamos projetos como a REPEA - Rede Paulista de Educação Ambiental,
cuja história de formação remonta à mesma época da criação do Instituto, a ECO92, e que teve a oportunidade de se fortalecer juntamente com outras redes de EA
brasileiras. Também investimos na Agenda Socioambiental Rede da Lapa, projeto
idealizado pelo 5 Elementos e que vem de encontro à necessidade de investirmos
em ações na área abrangência da sede, obtendo assim o reconhecimento da
comunidade local.
Não podemos deixar de mencionar, também, o prazer e o orgulho que tivemos de
comemorar 10 anos com um evento prestigiado por mais de 200 pessoas, e
construído pela força de vontade da equipe e pela ajuda de muitos parceiros.
Estas ações vêm consolidando nossa reflexão e prática de muitos anos de trabalho,
e também o nome do 5 Elementos como uma instituição que acumulou experiência e
abriu caminhos na Educação Ambiental.

Equipe e amigos colaboradores em fevereiro de 2004
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AÇÕES em 2003

1. Capacitações
1.1 - Seminários de Educação Ambiental com a Rigesa
Cinco seminários de EA sobre o tema Água, com um dia de duração, para 280 professores de
a
ciências da 5 série. Realizado em parceria com a Rigesa Indústria de Papel e Celulose nos
municípios de Valinhos/SP, Três Barras/SC, Pacajús/CE, Blumenau/SC e Manaus/AM.
Período: junho/2003
1.2 - Palestra e workshop no SESC Ribeirão Preto
Palestra “Reciclando nossos conhecimentos para sustentabilidade” e workshop “Atividades de
Integração com a Natureza”. Parte do programa de sensibilização sobre a questão ambiental junto à
comunidade jovem local. Participaram cerca de 80 pessoas nestas atividades.
Período: 21 e 22/3 e 3/10

2. Recursos Hídricos
2.1 - Concurso
Concurso Sede de Viver – Água Tratada, Vontade Saciada (3a edição)
O concurso Sede de Viver é realizado anualmente pela Cuno Latina – líder mundial em tecnologia de
filtração e purificação de fluidos - em parceria com o Elementos. É dirigido para alunos e professores
de escolas públicas e particulares de ensino fundamental do Estado de São Paulo, que
desenvolveram em 2002 ou 2003 projetos sobre o tema "Água", de forma multidisciplinar. Os
vencedores receberam o Prêmio Cuno de Qualidade da Água e um kit de materiais educativos do
Instituto. Esta edição contabilizou 156 trabalhos inscritos, que envolveram mais de 44 mil alunos e
quase 4 mil professores em todo o estado. A premiação ocorreu no mês de setembro .
Período: 2003
2.2 - Curso em Vitória: Tema água
Curso para profissionais que trabalham com o tema água nas ONGs e governo do Estado do ES. Foi
produzido material de apoio aos conteúdos, distribuído gratuitamente aos 50 participantes.
Período: setembro

3. Formação de Redes
3.1 - Fortalecendo a REPEA – Rede Paulista de
de Educação Ambiental
O projeto “Fortalecendo a REPEA”, com 18 meses de duração, tem financiamento do FNMA/MMA e
criou a Secretaria Executiva da REPEA no Instituto 5 Elementos.
Através dos trabalhos dessa Secretaria, é possível estruturar a rede envolvendo o aprimoramento dos
seus sistemas de gestão e animação; ampliar os serviços de comunicação entre os elos; e realizar
um diagnóstico da EA no estado, para produzir informações a serem compartilhadas com o SIBEA –
Sistema Brasileiro de Informação sobre Educação Ambiental e Práticas Sustentáveis. Também são
promovidas ações para difusão da cultura de rede, ampliação dos elos da REPEA e promoção de sua
articulação com outras redes de Educação Ambiental e afins. A rede tem como missão socializar
informações, experiências e ações de EA, promovendo assim sua qualificação e fortalecimento no
Estado de SP. Instituições integrantes do grupo gestor: 5 Elementos, Ecoar, Consórcio PCJ,
Prefeitura de Rio Claro, Semasa, APASC – São Carlos e Senac.
Período: janeiro de 2003 a junho de 2004
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3.2 - II EEEA & IEPCEAs – II Encontro Estadual de Educação Ambiental & I Encontro Paulista
dos Centros de Educação Ambiental
A Secretaria Executiva da REPEA, em parceria com diversas instituições, promoveu o II EEEA &
IEPCEAs em Rio Claro-SP. Desses encontros participaram cerca de 1.300 pessoas (sendo 80
estudantes voluntários na organização do evento) e foram oferecidos 26 minicursos, 26 oficinas, 13
GTs e apresentados 140 painéis, atividades propostas e realizadas pelos próprios participantes. O
evento foi considerado o maior encontro de EA da América Latina. Todos os dados coletados neste e
nos demais encontros que ocorreram em 2003 foram sistematizados no site da rede, dando origem
ao funcionamento de diversas listas e no primeiro diagnóstico da educação ambiental no estado de
São Paulo. Consulte o site www.repea.org.br
Período: julho/2003
3.2 - Agenda Socioambiental Rede da Lapa
Após muito tempo sem planejamento, São Paulo finalmente está passando por um processo que
direciona suas ações. A edição do Estatuto da Cidade, o Plano Diretor Estratégico e a implantação
das 31 Subprefeituras foram passos importantes para que os paulistanos pudessem ter assegurados
seus direitos a uma cidade mais justa e sustentável. Dentro desse contexto, em fevereiro de 2003, o
Instituto 5 Elementos e a Subprefeitura Lapa, com a parceria de 30 instituições interessadas,
passaram a coordenar o processo de construção da Agenda 21 na jurisdição desta Subprefeitura,
que compreende cerca de 270 mil habitantes nos distritos da Barra Funda, Jaguara, Jaguaré, Lapa,
Perdizes e Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo. A Agenda Socioambiental – Rede da Lapa
está na etapa de sensibilização e mobilização dos diversos atores e segmentos inseridos na área de
atuação do projeto. Os participantes se encontram em reuniões quinzenais nas instituições parcerias,
promovem palestras, realizam visitas técnicas e fazem pesquisas com a comunidade. Por meio
dessas atividades, se capacitam e interagem com a coordenação visando a construção do processo
de rede, tendo como diretriz a discussão da implantação da Agenda 21. Os encontros estão
registrados em Atas e se encontram no site do Instituto. O Instituto tem como parceiro nesta iniciativa
a Fundação Avina.
Destacamos os principais resultados de 2003: impressão de 3 mil folders de divulgação; a realização
de 31 reuniões com os Grupos de Trabalhos e Coletivo; 3 Eventos do Ciclo de Formação:
Metodologia de Agenda 21, Educação Ambiental e Agenda 21 e Coleta Seletiva Solidária; 3 Visitas
Técnicas: pelas estações de trem da região, Usina de Compostagem da Vila Leopoldina e novo
circuito Interligado e terminal de ônibus da Lapa.
Período: 2003

4. Políticas Públicas
4.1 - CADES – Conselho de Desenvolvimento
Desenvolvimento Sustentável do Município de São Paulo
As diretrizes básicas do conselho são a Interdisciplinariedade no trato das questões ambientais; a
Integração da política municipal de meio ambiente com as políticas do meio ambiente em nível
nacional e estadual; e a participação da comunidade e promoção do desenvolvimento sustentável.
Nossa participação no CADES objetiva ampliar a participação das ONGs no conselho, e a viabilizar a
criação de uma câmara técnica de Educação Ambiental.
Período: desde 2003
Representante: Mônica Renard
4.2 - Comitê Ar Limpo
O principal objetivo do comitê é traçar estratégias comuns entre os municípios da Região Metropolitana
de São Paulo para resultar na melhoria da qualidade do ar. Participantes: Técnicos da Cetesb e SMA,
Técnicos das secretarias de meio ambiente dos municípios de São Paulo, Santo André, Guarulhos,
Osasco, São Bernardo do Campo, Mauá. O 5 Elementos é representante titular das entidades da
sociedade civil.
Resultados: Plano de ação que foi ao Banco Mundial em novembro de 2002, para iniciar sua
execução em 2003, porém não foi efetivado o processo porque a secretaria estadual e municipal de
meio ambiente não tem conseguido atuar em parceria. Atualmente este comitê não vem se reunindo.
Período: desde outubro de 2002
Representante: Cyntia Helena Ravena Pinheiro
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4.3 - CNMA – Conferência Nacional de Meio Ambiente
Um dos resultados do II EEEA & IEPCEAs foi a elaboração de relatos de 11 GTs sobre os temas:
educação ambiental em unidades de conservação, no ecoturismo, nos ensinos fundamental, médio e
universitário, integrada às políticas públicas e na educação popular; agenda 21 escolar; consumo
sustentável; políticas de EA nos Comitês de BH; e formação da rede CEAs. Com esse material
elaboramos um relatório e encaminhamos à comissão organizadora da Conferência Nacional de Meio
Ambiente, de onde surgiu a oportunidade de participação como delegadas na CNMA. Após um longo
processo de participação estadual em São Paulo, Botucatu e nacional em Brasília, Mônica Pilz Borba
e Patrícia Otero foram os elos da REPEA e coordenadoras de projetos do Instituto 5 Elementos que
ficaram com a missão de levar os resultados do encontro para a CNMA, participando nos grupos
temáticos de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano.
Resultados: Os resultados foram abaixo das nossas expectativas, pois houve muita desorganização
neste processo de construção e mais uma vez a EA ficou sem visibilidade necessária. Em 2005 na
próxima CNMA os educadores ambientais devem estar mais atentos para a participação neste
importante debate nacional.
Período: setembro em São Paulo, outubro em Botucatu e em novembro em Brasília
4.4 - FSM – Fórum Social Mundial 2003
O FSM se propõe a debater alternativas para construir uma globalização solidária, que respeite os
direitos humanos universais, bem como os de tod@s @s cidadãos e cidadãs em todas as nações e o
meio ambiente, apoiada em sistemas e instituições internacionais democráticos a serviço da justiça
social, da igualdade e da soberania dos povos. As duas primeiras edições do Fórum Social Mundial
foram realizadas em Porto Alegre (RS), nas mesmas datas em que se realizava o Fórum Econômico
Mundial de Davos. Ao se propor a fortalecer uma coalizão internacional dos mais diversos
movimentos e organizações sociais, dentro do princípio de respeito às diferenças, à autonomia de
idéias e formas de luta, o FSM deixou de ser o único espaço de convergência da luta contra a
globalização neoliberal e passou a buscar a mundialização.
Representantes: As diretoras Minka, Mônica Borba e Mônica Renard e a coordenadora de educação
e comunicação da REPEA Patrícia Otero e os conselheiros Luiz Carlos Merege e Pedro Jacobi.
Período: janeiro 2003

5. Comunicação e Planejamento Institucional
5.1 - Site do 5 Elementos
Durante 4 meses foi planejada a reformulação do site do 5 Elementos, através de pesquisas de
conteúdo e reuniões de planejamento entre a equipe técnica do 5 e a ArtBR (empresa de webdesign).
O site foi lançado na festa de 10 anos, e atualmente recebe em média 7000 visitas mensais sendo
70% do Brasil. O novo site contém cerca de 400 páginas, vem sendo atualizado constantemente e
tem alguns conteúdos ainda em construção.
Período: agosto a novembro 2003
5.2- Informativo do 5 Elementos
Os boletins informativos do 5 Elementos são disponibilizados em formato A4 impresso e on-line. Já
foram publicadas 5 edições (No. 1 - jan/fev; no.2 - mar/abr; no.3 – mai/jun/jul; no.4 – ago/set/out; no.5
– jan a abr)., que são distribuídas via e-mail e impresso. Ver anexo.
Período: a partir de fevereiro
5.3 - Aniversário de 10
10 anos do 5 Elementos
A festa de 10 anos do 5 Elementos teve como objetivo resgatar a nossa trajetória nesta década,
homenageando parceiros e os conselheiros, e projetar as visões de futuro de Instituto. Aconteceu no
dia 21 de novembro na União Fraterna, onde recebemos cerca de 200 convidados. Esta iniciativa só
foi possível através do apoio de diversos parceiros: ArtBr; Bunge; CEAGESP; DJ´s Flávio Sampaio e
Xan; Doutores da Alegria; Fersol; Grupo Jambo; Lili do Nascimento; Malta Levíssima; Miriam´s Help;
Preto & Branco; Sacolão da Economia; Up Sound e Vinhos Salton e, é claro, da maravilhosa equipe
do 5 Elementos.
Período: 21 de novembro de 2003
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5.4 - Reformulação do Planejamento Estratégico e Plano de Ação do Instituto - 2004 a 2006
Iniciamos uma nova fase do planejamento estratégico do Instituto, e produzimos um novo plano de
ação para os próximos 4 anos.
Período: Reuniões gerais de 2003 e dois dias de imersão em fevereiro.
5.5 - Produção de materiais institucionais
Para a promoção e divulgação dos 10 anos do 5 Elementos foram enviados diversos releases para a
imprensa, sendo o melhor resultado uma matéria no caderno do bairro no jornal Estado de São Paulo
(ver anexa). Criamos um selo comemorativo para estampar nossos materiais. Produzimos banners de
todas as linhas de ação do instituto nesta década para contar a nossa história de forma ilustrada.
Resgatamos nossos parceiros através das milhares de fotos que temos desse período, e elas deram
origem a um vídeo institucional de 7 minutos produzido pela empresa Preto & Branco.
Período: setembro a novembro 2003.
5.6 - Uso de ferramentas da internet (e
(e-mails, listas)
Para a organização da informação e acompanhamento das rápidas mudanças na sociedade
contemporânea, foi fundamental intensificar e melhorar nosso uso da internet. Foram criados 20
endereços eletrônicos, 3 listas de discussão e a equipe foi sendo capacitada para interagir com essas
ferramentas. Dessa forma agilizamos nossa troca de informação e participação e melhoramos nossa
produtividade, influindo na forma como o 5 Elementos se organiza.
Período: março a dezembro 2003.
5.7 - Reformulação do Estatuto e elaboração regulamento de OSCIP
Promovemos a reformulação do estatuto social do Instituto para ajustar-se ao novo código civil.
Elaboramos o regulamento de OSCIP de aquisição de bens e prestação de serviços, demanda
exigida pelo termo de parceria com o FNMA/MMA. Estes documentos foram aprovados em
assembléia geral no dia 11/12/2003.
Período: fevereiro a novembro

6. Prestação de serviços
6.1 - Campanha de Comunicação
Comunicação e Educação Socioambiental - Sistema de sinalização
ecológica
A pedido da Jarí Celulose, que identificou a necessidade de controlar a caça e coleta nas áreas dos
corredores de fauna e nas reservas genéticas, e reduzir a velocidade dos veículos que transitam
pelos corredores ecológicos da área florestal do Grupo Orsa, o 5 Elementos fez um diagnóstico e
propôs uma Campanha de Comunicação e Educação Socioambiental - Sistema de sinalização
ecológica. O projeto visa desenvolver estratégias de Educação socioambiental junto às comunidadesalvo, que resultem em ações participativas e permanentes de cidadania, e maior cuidado com o meio
ambiente. A campanha, no primeiro momento, irá promover uma consulta popular junto às 32
comunidades locais, com o objetivo de revisar e incorporar a opinião pública na implantação do
sistema de sinalização. A partir desses resultados será definida a forma mais adequada de
apresentar os conteúdos junto às lideranças das comunidades locais, professores e alunos das
escolas municipais e estaduais (urbanas e rurais), educadores da Fundação Orsa e condutores de
veículos das estradas.
Período: outubro e novembro de 2003

7. Propostas encaminhadas a financiadores em 2003
Neste ano escrevemos e enviamos aproximadamente 25 propostas a possíveis financiadores.
Algumas já começam a dar frutos para 2004, como o curso de EA em Jandira, e outras ainda estão
em negociação. As principais: Ecoeficiência no Hotel Emiliano, Programa de EA em prol da qualidade
do Ar em São Bernardo do Campo, Capacitação de ONGs ambientalistas do litoral norte de SP,
Ecologia Arte e Cidadania, EA na Construção Civil, Agenda Socioambiental Rede da Lapa e Inscrição
no Prêmio Ford.
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8. Relatório financeiro de 2003

RECEITA GERAL DO INSTITUTO
JANEIRO A DEZEMBRO/2003

Outras Receitas
(Saldo 2002 e
outros)
16%

Geração de
Renda (vendas
materiais)
2%

Projetos e
Prestação de
Serviços
82%

RECEITA GERAL DO INSTITUTO
JANEIRO A DEZEMBRO/2002

Outras Receitas
(Saldo 2001 e
outros)
6%

Geração de
Renda (vendas
materiais)
3%

Projetos e
Prestação de
Serviços
91%
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DETALHAMENTO DAS RECEITAS DO
INSTITUTO
JANEIRO A DEZEMBRO/2003

Rigesa
4%

PrefeituraMunicipal
Vitoria
1%
Doação PessaFisica
4%

JARI
2%

DoaçãoPessoaJuridica
1%

SaldonoAnterior
8%

FundaçãoAvina
14%

CUNO
9%
Sesc
1%

5Elementos
3%
FNMA
51%
VendasMateriais
2%
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COMPARAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DO INSTITUTO
E OS CLIENTES
JANEIRO A DEZEMBRO/2003
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DETALHAMENTO DE GERAÇÃO DE RENDA E OUTRAS RECEITAS DO INSTITUTO
JANEIRO A DEZEMBRO/2003

Jogos TRV
5%

Doações
2%
Outras Receitas
4%

Fundo INSS
1%
Aplicação Bancária
13%
Livros
5%

Vídeos
3%

Saldo Inicial
67%

DETALHAMENTO DE GERAÇÃO DE RENDA E OUTRAS RECEITAS DO INSTITUTO
JANEIRO A DEZEMBRO/2002

Aplicação
Bancária
13%

Fundo INSS
4%

Trilha Ecológica
Adicional
1%

Jogos
2%

Saldo Inicial
41%

Livros
18%
Vídeos
21%
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RECEITAS POR SETOR DO INSTITUTO
JANEIRO A DEZEMBRO/2003
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JANEIRO A DEZEMBRO2002
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DEMONSTRATIVO DE VENDA DE PRODUTO (POR
QUANTIDADE)
JANEIRO A DEZEMBRO/2003

COL. REC. AÇÃO
165

166

LIXO E REC.

180

VIRAVOLTA
160

VIRAPLÁSTICO
JOGO T.R.V.

140

AMB. S. PAULO
120

GUIA E.A
CICLO PLAST.

100

MAN. R. TIETÊ
80

47

55
37

60

21
40

12
0

20

0

1
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DEMONSTRATIVO DE VENDA DE PRODUTO
(POR VALOR)

JANEIRO A DEZEMBRO/2003

VIRAVOLTA
COL. REC. AÇÃO
3.500,00

3.106,50

VIRAPLÁSTICO
LIXO E REC.

3.000,00

JOGO T.R.V.
2.402,50

GUIA E.A

2.500,00

AMB. S. PAULO
1.426,00

CICLO PLAST.
2.000,00

MAN. R. TIETÊ

1.500,00

405,00
500,00

0,00

171,00

1.000,00

160,00

163,50
0,00

7,00
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DEMONSTRATIVO DE DOAÇÃO DE PRODUTO (POR
QUANTIDADE)

JANEIRO A DEZEMBRO/2003

LIXO E REC.

97

JOGO T.R.V.
GUIA E.A

100

CADERNETA

90
80

COL. REC. AÇÃO
CICLO PLAST.

70

VIRAVOLTA

AMB. S. PAULO

60

VIRAPLÁSTICO

49

MAN. R. TIETÊ

50

37
40

28

30

20
10
0

0

8
0

7
1
0

