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PARA COMEÇAR NOSSA CONVERSA
Não podíamos imaginar que celebraríamos os 15 anos da
fundação do Instituto Jatobás em um ano de isolamento social, com o mundo virado do avesso, tamanha a crise instalada por causa da disseminação do coronavírus. Mas tudo
é aprendizado. Mesmo mergulhados em tantos desafios,
aprendemos muito e continuamos aprendendo, dia após dia.
Este relatório que compartilhamos com você sintetiza as descobertas e os avanços que alcançamos até aqui. Também relata as vivências em 2020, ano que nos exigiu um trabalho
intenso, adaptado à nova realidade - de interações presenciais e a distância.
Tivemos a certeza do que sempre acreditamos: a atuação
em rede, as parcerias com empresas e organizações, o foco
no desenvolvimento das pessoas e, a partir delas, no fortalecimento dos territórios é o caminho que o Instituto escolheu
perseguir desde sua criação e permanecerá como a trajetória que queremos perpetuar, cada vez mais fortes e unidos
em favor do bem-estar integral dos indivíduos.
Em um ano tão atípico, alguns eventos merecem destaque,
além da reorganização necessária que empreendemos para
preparar nossa equipe e atender os públicos-alvo com ações
e capacitações a distância.
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Dentre as iniciativas realizadas em 2020, tivemos a implementação do Edital aTUAção Perifasul; o nosso reposicionamento
estratégico institucional e de comunicação; o lançamento do
nosso manifesto, que marca os 15 anos de história; o mapeamento da economia criativa e a ampliação do Desenvolvimento Territorial de Pardinho para a região da Cuesta Paulista. Ou
seja, avançamos muito.
Para os próximos anos, queremos, cada vez mais, apoiar as
pessoas para que se sintam empoderadas e protagonistas de
comunidades prósperas, fomentando uma sociedade mais justa e igualitária onde todos tenham espaço para serem plenos.
Obrigado a você que nos apoiou e esteve ao nosso lado em
todos os momentos. Que, juntos, possamos seguir mais longe,
mantendo o nosso compromisso de fortalecer a democracia
como forma de convivência para o desenvolvimento da cidadania e para a preservação do bem-estar maior, que é o direito de todos à liberdade.
Boa leitura!
Betty Feffer e Luiz Alexandre Mucerino
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ERA UMA VEZ, HÁ
15 ANOS
“Quando eu vi a árvore, eu ‘capotei’. Uma árvore que os especialistas dizem ter 300
anos. Ela é soberba, impressionante. Eu pensei: vou dar o nome para essa fazenda.
Então eu dei o nome de Jatobás.”
Betty Feffer, presidente do Instituto Jatobás

Foi à sombra de um majestoso jatobá que
essa história começou, na fazenda que Betty
herdou de seu falecido marido, o empresário Max Feffer, na cidade de Pardinho, região
da Cuesta Paulista, interior de São Paulo. Em
2005, ela se uniu a Luiz Alexandre Mucerino e
com ele fundou o Instituto Jatobás.
A junção de ideias e ideais destes dois visio-
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nários foi a semente para uma nova filosofia de transformação, que parte do autoconhecimento de cada indivíduo, da
consciência de seus potenciais e de seu
papel nas mudanças pessoais e coletivas
que precisamos empreender, juntos, para
construir uma sociedade melhor, mais justa e inclusiva para todos.
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Toda essa descoberta de si e do outro acontece a partir de uma visão sistêmica, que integra quatro âmbitos essenciais ao desenvolvimento humano e sustentável:

SOCIAL

CULTURAL

AMBIENTAL

ECONÔMICO

Alinhado às necessidades globais e locais, nosso trabalho tem o compromisso de fortalecer os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
(ODS), da ONU, com ênfase para:
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NOSSA MISSÃO

“Influir positivamente para a ampliação da consciência e para a ação, na
construção de um caminho coletivo, solidário e sustentável”.

ASSISTA!
A história dos 15 anos do Instituto Jatobás contada
por Betty Feffer e Luiz Alexandre Mucerino, durante
uma conversa gostosa e descontraída. Confira!
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NOSSA LINHA
DO TEMPO

Conheça os principais marcos de uma história que começou em
Pardinho, chegou a São Paulo e quer seguir muito além. Uma trajetória que será também contada por meio de um relatório sobre os
15 anos, com diferentes informações e avaliação de impacto das
ações realizadas, a ser concluído em 2021.

2005
Betty Feffer e Luiz Alexandre
Mucerino se unem para fundar o
Instituto Jatobás, uma organização de pessoas para pessoas
com ações para integrar razão e
emoção, consciência e prática.

2008
Inauguração do Centro Max Feffer
de Cultura e Sustentabilidade,
em Pardinho, um espaço para
valorização da identidade cultural,
ampliação de repertório e convivência, conexão e bem-estar da
comunidade pardinhense.

2007

Início das ações da frente Educação
para Sustentabilidade, do Ecopolo,
como o Projeto Educação Global, Projeto Campo Cidade, programas Educação
para Melhor Idade, Olimpíadas Literárias etc.

2006

Apoio técnico ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e
Sustentabilidade (Comdemas) para
desenhar uma política local em favor
da preservação do ecossistema ambiental da cidade e região.

É realizado o diagnóstico econômico e socioambiental de Pardinho. Os resultados embasam
o desenho do modelo Ecopolo de Desenvolvimento Sustentável, sistema estratégico e de
gestão do Instituto Jatobás, idealizado por João
Salvador Furtado, João Francisco Oliveira Lobato
e Prof. Rubens da Costa Santos.
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Implementação da Pegada Ecológica Municipal
e Agroecologia, métrica inovadora para avaliar
o uso dos recursos da região e o impacto das
ações da população no meio ambiente.

2009

Inauguração da Biblioteca Comunitária
“Emanuel Sartori da Rocha” e do Centro de
Inclusão Digital no Centro Max Feffer, em
Pardinho
Implementação dos Ecotimes Prefeitura
e Vereadores, grupos com representantes do poder público, iniciativa privada e
sociedade civil para a construção do Plano
Diretor Sustentável de Pardinho.

2011

Criação do Selo Editorial para tradução e publicação de obras de referência em desenvolvimento sustentável.

2012

Implementação do Escritório Público
de Projetos, no Centro Max Feffer, para
apoiar grupos e pessoas na elaboração, gestão e manutenção de projetos
para a comunidade.

2016
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Lançamento da plataforma
Kaleydos, de investimento e
desenvolvimento de soluções e
negócios que contribuem com
os ODS.

2014
Criação do Think&doTank
Sustentabilidade, um celeiro de
ideias para a democratização e
disseminação de conhecimento
sobre temas de desenvolvimento sustentável.

2017

Lançamento do Edital Divergente Positivo
para formar a Rede-comunidade com o
objetivo de apoiar grupos de pessoas, desafiadas por problemas complexos, a vencer
obstáculos por meio da inovação social.
Implementação do Plano Municipal de
Primeira Infância de Pardinho, em parceria
com o Instituto Zero a Seis.

2015

Lançamento do Arranjo Cultura Raiz, Empreendedorismo, Sustentabilidade, Conectividade e Educação (Acresce), em Pardinho, para
fortalecer as políticas públicas locais voltadas ao desenvolvimento territorial.

2018

Apoio técnico à elaboração do Plano
de Desenvolvimento - APL Cultura
Raiz e Turismo que apoiou o fortalecimento do Município de Interesse
Turístico (MIT) em Pardinho.
Implementação do Programa de Apoio
à Educação Infantil de Pardinho, com
o Instituto Cyrela.

2019

Apoio no fomento da estruturação participativa com a comunidade do Plano Diretor
Municipal.
Lançamento de editais para fomento de
projetos nos territórios: Inova ZL (zona leste
de São Paulo); Realiza Cuesta (Avaré, Botucatu, Bofete, Pardinho e São Manuel – SP).
O Think&DoTank, ganha um site com cerca
de 11.500 documentos do acervo do professor João Salvador Furtado.
Implementação do Programa Educação
de Futuro para educadores e gestores do
sistema educacional de Pardinho.

2020

Ações de apoio e desenvolvimento dos
times de Pardinho para enfrentamento da
pandemia.
Implementação do Edital aTUAção Perifasul
(zona sul de São Paulo)
Reposicionamento estratégico institucional
e de comunicação do Instituto Jatobás.
Lançamento do Manifesto do Instituto
Jatobás para celebrar os 15 anos da instituição.
Início do Mapeamento da Economia Criativa
na região da Cuesta Paulista.
Ampliação do Desenvolvimento Territorial de
Pardinho para região da Cuesta Paulista.
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UM NOVO CICLO
De 2017 a 2020, realizamos um amplo trabalho para resgatar todo o
histórico do Instituto Jatobás, desde 2005, quando foi fundado. Com
base nesses achados, e diante das novas demandas sociais e de nossos objetivos, reorganizamos nosso posicionamento institucional e
de comunicação para promover, de forma clara e objetiva, a convergência, a conexão e o alinhamento de nossos projetos, iniciativas e
marcas. Uma reflexão essencial aos 15 anos de atuação e um marco
para o início de um novo ciclo, em que trabalharemos dando mais
visibilidade à nossa atuação pelo desenvolvimento pessoal e coletivo,
nos territórios.
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AÇÕES DO NOVO POSICIONAMENTO
RELATÓRIO TRIANUAL

REDES SOCIAIS
DO ECOSISTEMA

MARCA ECOSISTEMA
JATOBÁS

@institutojatobas
@centromaxfeffer
@kaleydosoficial

VÍDEO MANIFESTO

NOVO SITE
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DOCUMENTÁRIO 15 ANOS
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ASSISTA!

UM ECOSSISTEMA INTEGRAL
E INTEGRADO
Por meio de ações, projetos e programas realizados
em parceria com outras organizações, grupos, coletivos e o poder público, queremos preparar lideranças
locais para protagonizarem as transformações neces-

O nosso manifesto conta para o
mundo aquilo em que acreditamos
e pelo qual trabalhamos todos os
dias. Confira!

sárias ao desenvolvimento dos territórios. A cultura, a inovação social, o empreendedorismo e o desenvolvimento do
potencial humano são as pontes que nos levam a cumprir
esse objetivo.

ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE QUATRO POLOS

Organização da
Sociedade Civil,
idealizadora dos
demais polos
Saiba mais

11

Sede da cultura de raiz
e de iniciativas voltadas
ao fortalecimento da
identidade cultural da
população de Pardinho
e do entorno

Portal de curadoria
e disseminação de
conteúdos sobre
desenvolvimento
sustentável

Plataforma de
investimento e
desenvolvimento de
soluções e negócios
de impacto social

Conheça

Explore

Navegue
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A equação para as mudanças sustentáveis

NOSSO PÚBLICO

NOSSA METODOLOGIA

Os agentes de transformação

Ferramentas para formar lideranças e desenvolver territórios, distribuídas em 3 pilares

agente
comunitário
educador

Jornada do
desenvolvimento
integrado
empreendedor

Gestão do
conhecimento

agente
público
DESENVOLVIMENTO LOCAL E
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO EM 2020

Centro Max Feffer –
Pardinho e região (SP)
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Hub de Inovação Social –
Campo Belo, São Paulo (SP)

Conexões
em rede
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2020: O ANO EM QUE NOS
DESCOBRIMOS MAIS FORTES
Para uma instituição que atuava 100% presencialmente, a chegada da pandemia gerou inquietação na nossa equipe: como
continuar operando, sem deixar ninguém
para trás? Mas as raízes sólidas dos 15 anos
de história do Instituto Jatobás sustentaram
a crise deflagrada pela Covid-19 e todos,

prontamente, uniram-se para encontrar
saídas e novos caminhos, sem prejuízo à
qualidade das iniciativas. Os resultados
indicam que as soluções desenhadas se
mostraram eficazes e trouxeram muitos
aprendizados!

Pardinho, o berço da cultura-raiz
Projetos de cultura raiz, arte e bem-estar e apoio à gestão
pública, um dos braços de atuação do Instituto Jatobás, permaneceram ativos durante a pandemia. Apesar das adversidades, educadores, gestores públicos e a comunidade contaram com o suporte necessário para vivenciar um dos anos
mais difíceis deste século.
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Os artistas do município de Pardinho e região foram amplamente impactados pela crise. Para atender às demandas
desse nicho importante, o Instituto Jatobás, por meio de seu
braço cultural, o Centro Max Feffer, lançou o edital Max Quarentena, iniciativa emergencial - e a primeira na região - para
garantir a contratação de artistas, produtores e empreende-
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dores criativos para comporem a programação cultural on-line do Centro, ajudando a movimentar a economia regional. A ampla adesão, com propostas de muita qualidade,
propiciou a análise do potencial não só da cidade, mas dos
arredores, o que levou ao lançamento de um segundo edital no final de 2020.
Os empreendedores receberam capacitação o com especialistas para utilizar a tecnologia e a internet como obje-

O Centro Max Feffer é um polo de
cultura, educação, convivência e desenvolvimento sustentável da região criado
para a comunidade! Confira no YouTube do Max conteúdos e coberturas de
eventos.
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tivo de criar produtos digitais e colocá-los a serviço da
divulgação de seus negócios e talentos, no universo virtual.
Já a população que sempre se beneficiou das formações oferecidas pelo Centro Max Feffer, durante o isolamento social frequentaram as atividades e cursos no
formato on-line e, quando se deu o retorno parcial, as
ações aconteceram no formato híbrido.
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Um olhar para a Zona Sul de São Paulo
Na cidade de São Paulo, o Instituto Jatobás utiliza o conceito de rede
para atuar com os agentes comunitários de grupos, coletivos e os empreendedores com o objetivo de incentivá-los a propor soluções aos
problemas das comunidades.
Em parceria com a Fundação ABH, Fundação Alphaville e Macambira Sociocultural, em 2020, no começo da pandemia, lançou o edital
Atuação Perifasul para mobilizar os bairros e distritos da Zona Sul do
município. Os selecionados receberam recursos para investir na criação e implementação de seus projetos, participaram de mentorias e
de uma jornada de design thinking. Mas chegou a Covid-19... Diante
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de tantas emergências, foi preciso apoiar as pessoas com ações de
segurança alimentar e de saúde, além de doação de recursos. Para
isso, o Instituto Jatobás se uniu ao Banco de Alimentos e mobilizou
parceiros na distribuição de cestas básicas e de higiene aos beneficiados pelo PerifaSul e populações adjacentes. Também apoiou
o cadastramento dessas pessoas para o recebimento do auxílio
emergencial do governo federal. É o movimento #FamíliaApoiaFamília!
Para fomentar o empreendedorismo no território durante a pandemia, o Instituto abriu espaço aos grupos que já tinham participa-
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do de outras ações, tanto na Zona Sul de São Paulo, como na região da
Cuesta Paulista, com o objetivo de gerar mais renda. Os que aderiram
à iniciativa receberam formação com especialistas para que pudessem
criar produtos digitais (vídeos, podcasts, lives etc.). As produções foram remuneradas pelo Instituto que, numa segunda fase, otimizou a
força da rede, convidando os participantes a se juntarem para realizar
produções conjuntas. Por fim, um júri formado por membros da própria rede e o voto popular elegeram o melhor trabalho, que recebeu
um recurso extra como prêmio.

Bate-papos, rodas de conversa para discutir assuntos de interesse dos
beneficiados foram algumas das iniciativas que ajudaram a construir
soluções para os desafios de 2020, um ano marcado por muitas perdas, mas, sobretudo, pela capacidade coletiva de adaptação, flexibilidade e acolhimento.

AÇÕES EMERGENCIAIS COVID-19

6.256

ASSISTA!

Solidariedade
é tudo!
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11.401

famílias atendidas

máscaras distribuídas

7.330

163

itens de material
de limpeza

dúzias de ovos

6.142

cestas básicas
distribuídas

22.387

livros doados

86.050

quilos de alimentos

48.433

R$
para aluguéis, contas,
compra de medicamento e insumos geriátricos
e infantis
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INSTITUTO JATOBÁS NA
PRÁTICA
Nas próximas páginas, conheça projetos, programas e ações
desenvolvidos pelo Instituto Jatobás, em 2020, para desenvolver pessoas e territórios. Saiba quais foram os principais

resultados, a abrangência das iniciativas e o que pensam as pessoas beneficiadas por elas.

cultura raiz
capacitação

sustentabilidade
integração

gestão pública
gestão educacional
agentes comunitários
arte
crianças
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educadores
gestores
jovens

territórios

educação ambiental
educação ambiental
empreendedorismo
impacto social
economia criativa
mobilização
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CASA DOS CAIPIRAS

Criada com o apoio do Instituto Jatobás, a Casa é uma plataforma que
integra, por meio da música-raiz, artistas, veículos de comunicação,
organizadores de eventos, grupos folclóricos, órgãos públicos, empresas e terceiro setor, os diferentes aspectos da cultura caipira para,
também, fomentar a economia criativa nos territórios. A web rádio
mantida pela Casa tem sede em Pardinho, mas alcança várias regiões
do país. Conheça.

FAZENDA DOS BAMBUS

Localizada no município de Pardinho, a fazenda, cujo comodatário é o
Instituto Jatobás, possui 134 mil árvores nativas que contribuem com
a preservação do solo e mananciais de água. TuduBambu é a empresa
arrendatária da Fazenda para a produção e comercialização dos produtos derivados do bambu, valorizando a importância socioambiental
e econômica dessa planta e a crescente demanda por produtos sustentáveis. Conheça.
18
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12
CENTRO MAX FEFFER

109
129

on-line

16.072

participantes

participantes

eventos

20
136

presenciais

729

participantes

projetos pelo edital emergencial Max Quarentena

47
815

17
Espaço dedicado à cultura raiz, à arte e ao
bem-estar como estratégias para diminuir
as desigualdades culturais e sociais em
Pardinho e região.

31,37%
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246

cursos de capacitação a distância para

ações realizadas
livros emprestados,

1.214

visitantes presenciais

3.320

visitantes on-line

de aumento dos recursos para o fomento das ações

20

horas de suporte e integração dos professores com a equipe técnica do
Centro Max Feffer sobre utilização de ferramentas online e ambiente de
classe virtual

7

produtores culturais/artistas atendidos de forma individual, consultorias
e suporte de streaming
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“O edital Max Quarentena surgiu num momento de poucos horizontes, em que as perspectivas de quem trabalha com arte e cultura ficaram bastante prejudicadas. O envolvimento com o projeto como um todo trouxe um
novo ânimo e colaborou muito para a ambientação dentro desses novos parâmetros de produção, comunicação
e difusão do fazer artístico, evidenciados pela quarentena, que, acredito, sairão fortalecidos pós pandemia.”
Osni Ribeiro, do projeto Manhã Violeira

“Sou sócia da Biblioteca de Pardinho no Centro de Cultura e Sustentabilidade Max Feffer... Quando você lê,
você aprende mais, você tem um momento pra si, um momento de lazer. A leitura abre a imaginação, abre
um céu sem limites, ela nos faz pessoas melhores, nos faz bem, e felizes...”
Nayla, 17 anos, usuária da biblioteca
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PROJETO EDUCAÇÃO DE FUTURO

Programa de fortalecimento da educação básica de
Pardinho com foco na capacitação técnica, desenvolvimento socioemocional de gestores e educadores e
assessoria à equipe da Diretoria Municipal de Educação no planejamento estratégico, implementação e
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monitoramento das ações na área para reestruturação
dos projetos político pedagógicos de todas as unidades
escolares de maneira integrada, oportunizando às crianças a continuidade dos processos de aprendizagem ao
longo dos anos escolares.

100% das unidades escolares
beneficiadas

193 horas de Capacitação Técnica em
Educação Infantil e Matemática

122 profissionais da educação (educadores, gestores públicos e educacionais)

119 horas de Jornada de Desenvolvimento Pessoal (socioemocional)

1.348 crianças e jovens impactados
indiretamente

235 horas de Acompanhamento Individual para Gestores

20 horas de capacitação técnica em
gestão escolar

262 horas de planejamento estratégico
e monitoramento
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“Todo esse processo de acompanhamento voltado para o meu profissional agiu na minha
vida pessoal. Agora encaro o problema não como dificuldade, mas como um desafio a ser
resolvido. Só tenho a agradecer. Quem ganha com tudo isso são todos à nossa volta e, principalmente, as crianças, nossa fonte de inspiração todos os dias. Graças ao acompanhamento,
sou uma profissional melhor. Gratidão pelo trabalho e investimento.”
Lucélia, coordenadora pedagógica de creche
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POLÍTICA DE DESCARTE DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS
Apoio à implementação da política de resíduos recicláveis,
por meio de capacitação dos agentes da Associação dos
Coletadores de Pardinho, melhoria da gestão, do local de
trabalho e do reordenamento do processo de coleta. Capacitação também dos jovens para protagonizarem a sensibilização e mobilização contínua da comunidade. Ação em
parceria com a Coordenadoria de Meio Ambiente.
4 ações de educação ambiental
5 encontros de formação para 22 jovens da Guarda Mirim
13 associados envolvidos

“Os estudos dos projetos pela melhoria da associação foram muito importantes para o nosso trabalho.
Temos muito a aprender e a ensinar e estamos cada
dia mais confiantes de que todos esses planejamentos
serão realizados. Recebemos várias informações que a
gente precisa no dia a dia para que as pessoas possam
entender melhor como funciona a coleta na cidade.”
Daiane M. Mastrocola, Associação dos Coletadores de Materiais Recicláveis de Pardinho
23

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE
ARRANJOS PRODUTIVOS
Apoio à continuidade das ações do Plano de Desenvolvimento do Arranjos Produtivos Locais (APLs) e de enfrentamento à
crise gerada pela Covid-19, que integrou ações no Programa
Sebrae de Desenvolvimento Local – PDL, visando somarmos
esforços para a geração de impactos positivos, fomento ao
empreendedorismo e ao desenvolvimento econômico. Assim
como a disponibilização de cursos para os agentes culturais e
turísticos, com o objetivo de manter a produtividade e o equilíbrio da rede de empreendedores locais nessa fase complexa.
Ação em parceria com a Coordenadoria de Turismo e o Sebrae.
9 cursos em parceria com o Sebrae
20 empreendedores com potenciais culturais e turísticos
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ECONOMIA CRIATIVA
Correalização do Mapeamento da Economia Criativa, com
a Giallo Marketing e o Instituto Locomotiva, parceria do
Polo Cuesta e apoio do Sebrae, para identificar potencialidades e oportunidades que promovam essa cadeia na
Cuesta Paulista e fortaleçam a geração de trabalho e de
renda na região.
Pesquisa realizada em 20 munícipios potenciais

COMUNIDADE EM REDE
Incentivo à produção de projetos pelos coletivos da
rede, na Zona Sul de São Paulo, para o enfrentamento
do isolamento social, por meio da utilização de ferramentas tecnológicas de comunicação como estratégias
de divulgação e comercialização de produtos e serviços.
123 produções
6.756 pessoas impactadas indiretamente
46 agentes comunitários

“O sentimento é de gratidão. Todo projeto que a gente
participa é importante porque a gente se mostra
através do nosso trabalho. Outro fato legal foram as
conexões com coletivos de outras regiões e que fazem
um trabalho parecido com o nosso.”
Ednusa Ribeiro, Coletivo Meninas Mahin

ASSISTA!
Um apanhado de alguns
momentos da rede em ação.
24
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ATUAÇÃO PERIFASUL

Realizada em conjunto a Fundação ABH e a Fundação
Alphaville, o aTUAação Perifasul foi um edital de apoio
ao desenvolvimento e fortalecimento da Zona Sul de São
Paulo por meio da identificação e estímulo a iniciativas de
transformação inovadoras, trocas e conexões com diferentes atores, estímulo à atuação em rede para qualificar o
capital social do território.
24 organizações e coletivos
64 horas de oficinas presenciais
27 horas de oficinas on-line
108 horas de mentoria
29 encontros de apoio
18 organizações e coletivos apoiados financeiramente
45 agentes comunitários beneficiados
21.487 pessoas impactadas indiretamente
R$260 mil captados e repassados às organizações

ASSISTA!
Conheça mais do aTUAação Perifasul
Conheça mais
do site.
aTUAação Perifasul
no canal do YouTube
e no
no canal do YouTube e no site.
25
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“Fiquei extasiada com a proposta. Sempre sonhei trabalhar em rede, formando parcerias. Porque essa é a nossa maior riqueza. Uma sacada que tem potencial de unir
forças e que vai além do que imaginamos. E o Atuação Perifasul nos proporcionou
esse encontro tão especial.”
Livia de Mattos, do Troupé Na Rua

“Me senti acolhida e bem direcionada no que tange aos conhecimentos que adquiri
nas formações. Achei um edital que se destaca dos demais pela atenção e preocupação de nos atender de acordo com nossas necessidades como participantes
periféricos.”
Evelyn Daisy de Carvalho de Souza, grupo Trança Amor
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INICIATIVAS PELO
DESENVOLVIMENTO
INTEGRADO
O desenvolvimento integrado está a serviço do processo de evolução, sendo um processo de retomada
da consciência e da potencialidade de cada indivíduo
(algo que perdemos durante nosso desenvolvimento
e crescimento comum). Com as ações de Desenvol-

vimento Integrado do Instituto Jatobás, acreditamos que
as pessoas tocadas possam despertar para esse potencial e
exercê-lo durante sua vida, gerando ação e transformação
positiva em sua rede e no mundo.

coaching

jornadas

gestores

integração
mobilização

formação
potencialidades

competências
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educadores
escolas
crianças

jovens

Relatório Anual - Instituto Jatobás 2020

JORNADA INTEGRADA EQUIPE CMF

Jornada de Desenvolvimento Humano com foco em
colaboração, comunicação e fortalecimento do time
para a construção coletiva de uma unidade de trabalho
funcional e integrada.
12 encontros
17 integrantes
48 horas de atividades
20 sessões de coaching individual
para as lideranças

“Foram dias difíceis durante a pandemia... Medo, isolamento
e distanciamento social! Participar da Jornada CMF, mesmo
que virtualmente, foi importante para a minha saúde física
e mental! Compartilhamos momentos de descontração, de
trocas, reflexão, emoção, alegria. Percebi que tínhamos sentimentos comuns como a esperança, gratidão e fé! Após esses
encontros me senti mais forte e confiante!”
Rosane Fagotti, Biblioteca Centro Max Feffer
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PROJETOS TRANSVERSAIS
E COMPLEMENTARES

territórios

cultura raiz

rede

entretenimento
pandemia
coletivos

arte
sustentabilidade

conhecimento

plataforma

democracia

conteúdos
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KALEYDOS
Iniciativa do Instituto Jatobás, a plataforma é uma empresa
constituída para investimento, gestão, consultoria e desenvolvimento de soluções e negócios sociais inovadores que
contribuam com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Parte dos recursos advindos desse trabalho são
direcionados às ações do Instituto. Conheça.

THINK&DOTANK JOÃO SALVADOR FURTADO
O Portal do Conhecimento do Instituto Jatobás tem como
objetivo disponibilizar conteúdos de qualidade sobre temas
relacionados à sustentabilidade. São mais de 600 documentos
públicos e 1400 documentos curados para publicação.

PESQUISA DE PERCEPÇÃO DE VALOR DA
REDE-COMUNIDADE
ESPIRAL DO CONHECIMENTO
Derivado do projeto Atuação Perifasul, a ação realizou encontros virtuais mensais para abordar temas de interesse
dos grupos participantes com o objetivo de qualificar o trabalho que desenvolvem nos territórios.
5 encontros
Cerca de 170 pessoas beneficiadas
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Implementação da pesquisa “Avaliação do valor percebido
da rede de inovação social”, em parceria com Centro de
Empreendedorismo Social e Administração em Terceiro
Setor (Ceats-USP), para analisar os impactos do programa e
dos projetos dos grupos da rede para construir orientações
que propiciem melhorias e avanços. O trabalho será concluído em 2021.
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DESENVOLVIMENTO DA REDE-CAPACITAÇÃO
EM NETWEAVING
Iniciativa para atrair e fomentar articuladores e animadores
de rede, promovendo a capacitação em conceitos e técnicas
de netweaving, com o especialista Augusto de Franco, para
tecer e integrar uma grande rede de conexões.

PRÊMIO NÃO ACEITO CORRUPÇÃO
Iniciativa em parceria com o Instituto Não Aceito Corrupção para reconhecer projetos de estudantes e professores
da academia que sensibilizem, mobilizem e divulguem
conceitos de combate à corrupção.
+ 130 trabalhos inscritos

3 sessões virtuais
255 participantes

ASSISTA!
Os finalistas e a premiação dos vencedores da 2ª edição.
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ECOSSISTEMA JATOBÁS
NA MÍDIA
Durante 2020, o Instituto Jatobás foi pauta de diferentes
veículos de comunicação. Neste calendário de exposição na
mídia, reunimos as principais matérias e citações sobre a

atuação dos diferentes polos da organização. Confira também a
performance da instituição nas redes sociais.

Edital Max Quarentena é pauta
da imprensa local

Instituto Jatobás é
destaque em matéria do Quebrada Tech (UOL)

Jornais de Botucatu (SP) destacam o lançamento do edital cujo
objetivo é apoiar a economia
criativa da região em tempos de
pandemia.

A coluna Quebrada Tech, da Tilt
Uol, destacou podcasts feitos
na quebrada, que favorecem
diálogos entre as mulheres das
periferias, citando o Manda Notícias, premiado por uma iniciativa
do Instituto Jatobás.

VEJA

Edital de Chamamento de
Projetos Culturais

Instituto Jatobás é
destaque no Globo Rural

O maior portal de notícias
destacou a abertura do edital
de chamamento do Centro
Max Feffer e Instituto Jatobás
na matéria da regional de
Marília e Bauru.

A Fazenda dos Bambus, do
Instituto Jatobás, foi o cenário
da matéria especial sobre o uso
do bambu.

VEJA
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Presença nas redes sociais
Site (novo): 1.400 usuários
Instagram (lançado em setembro de 2020): 1.539 seguidores
Facebook: 4.982 seguidores

Site: 5.085 usuários
Instagram: 1.072 seguidores
Site: 4.900 usuários

Facebook: 5.089 seguidores

Instagram: 1.072 seguidores
Facebook: 5089 seguidores

Site: +de 2.800 visualizações
Site: 35.000 usuários
Instagram: 1.308 seguidores
Facebook: 11.813 seguidores
LinkedIn: 385 seguidores
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Instagram (novo): 540 seguidores
Facebook: + 2.500 curtidas
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RUMO AO FUTURO
O ano de 2020, repleto de desafios, deixou muitos aprendizados
que, aliados à experiência e ao trabalho realizado nestes 15 anos,
favorecem avanços significativos ao futuro que iremos construir
juntos.
Pessoas e territórios continuam sendo o foco de nossas ações, assim como o propósito de unir mentes e corações para empreender
novas iniciativas e fortalecer as que têm obtido sucesso. Ou seja,
nossas conquistas são de todos, porque atuamos em parceria.
Desenvolver e disseminar conhecimento é outro aspecto de nosso
trabalho que vamos reforçar a cada ano, porque os saberes científicos e as práticas bem-sucedidas são terrenos férteis para a elaboração de iniciativas e de políticas públicas.
Temos o compromisso de fomentar e contribuir para a Agenda
2030, pautada pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável,
da ONU. Nossos esforços sempre caminharão nesse sentido, espe-
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cialmente nos territórios das regiões da Cuesta Paulista e Campo Belo,
zona sul de São Paulo.
Nosso manifesto, que você conheceu neste relatório, permanece como
um “mantra” que nos conduz e nos mobiliza a olhar para o futuro
cheios de esperança, confiantes de que estamos no rumo certo e de
que continuaremos apoiando agentes de transformação para que,
coletivamente, possamos desenhar uma sociedade que inclua todos e
todas e que esteja embasada nos direitos humanos e nos conceitos de
solidariedade e justiça.
Não estamos sozinhos e essa certeza é a nossa força para a caminhada que queremos empreender com você nos próximos anos. O futuro
começa agora!
Equipe do Instituto Jatobás
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UMA EQUIPE DIFERENCIADA
Conheça as pessoas que fazem o Instituto Jatobás acontecer em 2020, desde a equipe gestora e
técnica aos nossos conselheiros e colaboradores.

Betty Feffer
Vice-Presidente
Luiz Alexandre Mucerino

Ricardo Diniz
Robert van Dijk
Roberto de Siqueira Campos
Ronald Kapaz
Rosa Alegria
Tania Casado
Viviane Behar

Conselho Consultivo

Conselho Fiscal

Aron Zylberman
Carla Duprat
Celia Schlithler
Christina Carvalho Pinto
Claudio Hirschheimer
Elcio Anibal de Lucca
Ewaldo Russo
Fernando Alves
Isabel Franco
Jorge Feffer
José Vicente Marino
Julio Cargnino
Lea Lobo
Leo Figueiredo
Luiza Russo
Marina Feffer
Marise Barroso
Paulo Gaio de Castro

Claudio Hirschheimer
Bartholomeu Ribeiro
Isabel Cotta Fernandino

GOVERNANÇA
Presidente
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COLABORADORES
Anette Kaminski
Assis do Nascimento
Cacilda Kawagawa
Carolina Gutierrez
Carolina Keyko Rodrigues
Carolina Selestino
Daiane Vale
Ebraim de Andrade
Ednaldo dos Santos
Eduarda Santos
Élica Oliveira
Eugênio Morato

Francisco Almeida
Francisco Gilvan
Gabriel Meissner
George Barccat
Gustavo Aranha
Isabel Pato
Ivani Tristan
João Batista Gomes
João Francisco Lobato
João Pedro Blumer Silva
João Santos
João Silva
Johnny Carron
Jorge Henrique Ferreira Machado
José Carlos Ponce
José Carlos R. Santos
José Cristiano da Silva
José Ferreira
José Silva
Juliana C. Ferreira
Juliana Lopes Rodrigues
Kelly Arruda
Kleber Cruz
Leida Souza
Ligia Carnicelli
Luanda Bonadio
Luiz Rogério Sampaio
Madalena Carneiro

Marcelle Muniz
Mari Siffoni
Maria Augusta Pires Pinto
Maria Fernanda Teixeira
Maria Olinda Zanatto
Matheus Theodore
Milka Sellanes
Noel Santos
Osvaldo do Nascimento
Pamela Evelin Lemes
Patricia Cassaca
Paulo Afonso Rodrigues
Pedro Maldonado
Regiane Oliveira
Renata Safon
Robert Goldstjan
Rosane Voss
Rosimeire Martins
Sergio Vieira
Sueli Ap. Ribeiro
Tânia Rocha
Thaís Schulter
Tiago de Oliveira
Vanessa Esteves
Vera Santos
Vicente Palmieri Filho
William Junior Borba
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PARCEIROS ESSENCIAIS
Estas são as empresas, instituições e pessoas que fazem a diferença e que estão ao nosso
lado no cumprimento de nossa missão. Sem elas, não teríamos chegado até aqui.

MACAMBIRA
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TRANSPARÊNCIA NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS
Nosso compromisso com a sociedade também envolve a transparência daquilo que realizamos em favor da causa. Confira o nosso balanço anual.

ATIVO

2020

Ciculante
Caixa e equivalentes de Caixa
Outras Contas a Receber

PASSIVO
Ciculante

322603
24672

Fornecedores e Contas a Pagar

88068

Tributos a Recolher

22463

Obrigações Trabalhistas

50052

Provisões Trabalhistas

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

347.275

Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Imobilizado
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2020

114781

Provisões para contigências

-

Adiantamentos de Projetos

116970

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

392.334

Patrimônio Líquido
18081
3366013

Patrimônio Social
Reserva patrimonial

2467074
871961

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

3.384.094

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

3.339.035

TOTAL DO ATIVO

3.731.369

TOTAL DO PASSIVO

3.731.369
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SUPERÁVIT /DÉFICIT
Receitas
Doações

2020
Despesas
6386584

Contribuições, convêncios e parcerias

618502

Serviços líquidos, voluntariado e outros

TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS
Custos dos convênios e parcerias

Resultado bruto

2020
Gerais e Administrativas
Transf. para custos dos convênios e parcerias

7.038.634

TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAISTE

-6398584

Resultado oper. antes do resultado financeiro

640.050

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO ÍNICIO DO PERÍODO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO NO FIM DO PERÍODO
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6398584

33548

Receitas financeiras

-503.021
137.029
967

Despesas financeiras

-5469

Baixa de imparidade no imobilizado

-2444

Superáfit / Déficit do exercício

130.083

Outros resultados abrangentes Doações patrimoniais

871961

Total do resultado abrangente do exercício
SUPERÁFIT DO EXERCÍCIO

-6901605

1002044
2336991
1.002.044
3339035
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