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Prezados Associados e Parceiros do Instituto Luísa,

Ano difícil para todos nós esse de 2020. Já ouvimos e discutimos tanto sobre
pandemia, resiliência, paciência , home-office, máscaras, vacinas, esperança.
Percebemos também uma maturidade da sociedade com relação à integração
humanidade e natureza, e o quanto estamos ultrapassando limites perigosos
para nossa existência no planeta.

Essa discussão traz para nós do ILPS uma responsabilidade a mais do que
somente inspirar nossos jovens conservacionistas. Temos que fazer com que
suas vozes e as dos cientistas e professores que os apoiam chegue mais forte à
sociedade brasileira, de forma a contribuir para construção de uma consciência
de proteção à biodiversidade do país, e de uma resiliência às mudanças
climáticas que já nos atingem.

Diferente de uma pandemia que nos afeta rapidamente e nos obriga a
mudanças de comportamento e grandes investimentos em biomedicina para
desenvolvimento de vacinas, as mudanças do clima vem ocorrendo de modo
lento e inexorável, e sua reversão é dificílima. Políticas e análises de risco para
aumento da resiliência dos negócios, das cidades da sociedade se fazem
necessárias, mas só ocorrerão com a intensificação de discussões e
conhecimento sobre os efeitos deste evento.

O ano de 2021 não será fácil. Temos desafios imensos no país no que se refere à
recuperação da economia e do meio ambiente. Por outro lado, essa terrível
pandemia abriu uma porta de curiosidade da sociedade para o conhecimento
sobre a biodiversidade e a importância de sua conservação. Neste ano de 2021
pretendemos explorar isso, não só mantendo o apoio aos jovens
conservacionistas brasileiros com os projetos e prêmios financiados pelo ILPS,
mas também contribuindo para criar um espaço de discussão para todos
aqueles que querem e devem saber mais sobre o planeta em que moramos, o
único onde podemos viver.

Participe das nossas palestras. Venha discutir com a gente. Que 2021 seja o ano
do resgate à normalidade das nossas vidas e da consciência dos limites entre
nós e a vida silvestre. 

 

Mensagem da Presidente

Cristina Pinho
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Aos amigos e associados do Instituto Luísa Pinho Sartori

Começou um novo ano e, antes de mais nada, desejo a vocês e aos seus muita saúde,
paz e harmonia, e que em 2021 possamos todos superar os desafios impostos pela
pandemia, retornando à vida normal, após todo o sofrimento individual e coletivo.

Aqui no Instituto Luísa Pinho Sartori continuaremos nosso trabalho em defesa do nosso
Planeta, o lugar onde moramos, o único lugar onde podemos viver.

Realizamos muito nesses últimos cinco anos, desde a formalização do ILPS, ampliando o
escopo e alcance das atividades que começamos em 2010, com a ajuda de muitos
amigos. 

Em 2020, especialmente, apesar da pandemia, fizemos muito:

O Prêmio Luísa, em sua 11a edição, teve a participação de alunos de graduação de sete
universidades (UFRJ, UERJ, UFRRJ, UNIRIO, PUC-RJ, IFRIO, ESTÁCIO)

Também patrocinamos a 11a  Palestra de Abertura da Biosemana, que neste ano foi
conduzida em modo virtual, totalmente online.

E estamos patrocinando ao mesmo tempo três projetos, dentro do Programa Jovens
Talentos para a Conservação: Reintrodução do jabuti-tinga na Floresta da Tijuca; Estudo
dos habitats bênticos como possíveis substitutos de espécies para o estabelecimento de
metas para a Conservação marinha; e Estudo do potencial da anta Tapirus terrestris em
auxiliar na regeneração de áreas abertas da Reserva Ecológica Guapiaçu, através da
dispersão de sementes por diferentes habitats. 

Infelizmente, a Oficina da REGENEC (Rede Latinoamericana de Genética da
Conservação) não foi realizada em 2020, e por isso, não houve a realização do patrocínio
Beca Luísa, que garante a participação de um aluno de doutorado na Oficina.

Com a contribuição dos associados e  doadores do ILPS, conseguimos chegar até aqui.

No final de março concluímos a revisão geral de nosso Planejamento Estratégico.
Ampliamos nossas atividades, atuaremos mais diretamente na Conservação através de
projetos com impacto efetivo na preservação da Natureza e nos comunicaremos melhor
com nossos apoiadores, para garantir os recursos necessários para os projetos. Mais a
frente faremos a divulgação dos detalhes.

Essas mudanças nos dão alento para prosseguir, e estamos muito entusiasmados com
as atividades e projetos em andamento e os novos que iremos desenvolver. Contamos
com vocês para seguir adiante.

Um abraço a todos.

Mensagem do Diretor
Executivo

Fábio Jobim Sartori
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Inspirar e apoiar jovens
conservacionistas a trabalhar na

proteção do Planeta onde moramos, o
único lugar onde podemos viver.

Ser uma instituição influente na
transformação da Sociedade brasileira,
com portfólio de projetos consistentes

de Conservação e de Educação
Ambiental.

Inquietação 
Simplicidade
Efetividade

Transparência

VISÃO
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MISSÃO

VALORES
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1. Prêmio Luísa

Projetos em andamento e
Conquistas de 2020

Atualmente, o Instituto Luísa Pinho Sartori conta com quatro
principais projetos ativos. Apesar de ter sido um ano muito difícil
para todos, 2020 também trouxe novas conquistas para o instituto. 

Instituto Luísa Pinho Sartori • 2020

Criado em 2010, inicialmente em parceria com a UFRJ, e a cada ano incluindo mais
Universidades, o prêmio tem como objetivo reconhecer e premiar alunos da graduação
de Ciências Biológicas que se destacarem por sua excelência e contribuição à
conservação da biodiversidade e à consciência ambiental da sociedade.
Acreditamos que ao propiciar reconhecimento financeiro aos estudantes, estaremos
contribuindo para fomentar e incrementar os esforços de desenvolvimento do
conhecimento nas Ciências Biológicas.

Concorrem ao Prêmio alunos de graduação que desenvolvem pesquisas em laboratórios
dos Institutos de Biologia das Universidades participantes. A Premiação consiste na
entrega de um certificado e um prêmio em dinheiro, selecionado por um comitê
composto por professores das universidades participantes. O prêmio, inteiramente
custeado pelo ILPS, consiste em:

1º lugar: R$4.000,00 
2º lugar:  R$ 2.600,00
3º R$1.300,00, totalizando R$7.900,00.

Em Novembro de 2020 aconteceu a cerimônia de premiação da XI edição do Prêmio
Luísa Pinho Sartori. O evento, que foi realizado por videoconferência pela primeira vez,
teve uma breve palestra da bióloga Neiva Guedes, que teve um papel essencial para a
conservação das araras-azuis. 
A conservacionista começou, por iniciativa própria, um trabalho de catalogação e
conservação dessas araras, que encontravam-se em risco de extinção. Com a idealização
e criação de caixas-ninhos, conseguiu fazer com que a população crescesse de tamanho,
sendo um fator essencial para sua conservação. Possui diversos prêmios internacionais e
nacionais, além de ser professora da Universidade de Brasília e presidente do Instituto
Arara Azul. Em sua palestra, Neiva falou um pouco sobre sua jornada, deixando uma
mensagem inspiradora para todos os jovens conservacionistas presentes na premiação,
destacando a importância de conscientizar a população acerca da conservação, para
que, assim, todos se sintam integrados com a biodiversidade que nos cerca lutando,
assim, para conservá-la. 

Após a palestra, em um clima comovente, o resultado do prêmio foi divulgado.
Contando com a excelente qualidade dos cinco projetos finalistas, a banca teve a difícil
missão de escolher os três primeiros colocados. O resultado está disponível a seguir, e os
resumos dos projetos finalistas foram disponibilizados em nossas redes sociais
(@institutoluisa), em formato de vídeo. A cerimônia completa está disponível em nosso
canal do Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=em00fEUMleQ&t=3404s).
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Influência de fatores extrínsecos e
intrínsecos nos atropelamentos de

vertebrados silvestres no Parque
Nacional da Serra da Bocaina.

Reprodução de Tucano-de-bico-preto
(Ramphastos ariel) no Jardim

Botânico do Rio de Janeiro, um caso
bem sucedido de reintrodução em

áreas verdes urbanas.
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1º lugar

Midian Rodrigues (UERJ)

2º lugar

Flavia Zaguri (PUCRio)

Biogeografia da Conservação de
Brachycephalidae (Amphibia, Anura):
hotspots de diversidade filogenética e

de incidência de quitridiomicose.

3º lugar

Henrique Cabral (UNIRIO)

Vencedores do Prêmio Luísa 2020
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2. Palestra Luísa Pinho Sartori – Abertura da BioSemana UFRJ

Projetos em andamento e
Conquistas de 2020
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Criada em 1996, a BioSemana é uma semana Acadêmica inteiramente organizada pelos
alunos de Biologia da UFRJ, congregando anualmente centenas de alunos de
graduação, pós-graduação e ensino médio para aprender e discutir sobre temas
relevantes em Biologia. Desde 2008, a BioSemana se configura como o maior evento
anual do Centro de Ciências da Saúde (CCS-UFRJ).

Desde 2010, a cada edição da Biosemana, um(a) renomado(a) pesquisador(a) ou
expoente do Conservacionismo, brasileiro(a) ou estrangeiro(a), é convidado(a). Todas as
despesas de transporte, hospedagem e alimentação são pagas pelo próprio Instituto.

Em 2020, comemorando os 10 anos de parceria com a BioSemana UFRJ e buscando a
adaptação ao modelo online dado o isolamento social, o ILPS auxiliou na organização da
Pré-BioSemana, trazendo diversos palestrantes do mundo inteiro que já fizeram parte
dessa parceria em anos anteriores. Foram 8 palestras, totalizando quase 5 mil
visualizações. Os vídeos estão disponíveis em nosso site 
 

Além disso, convidamos a conservacionista Grace Ge Gabriel, que seria a palestrante na
Biosemana 2020, para fazer sua palestra virtualmente, ao vivo, na abertura da
Biosemana Virtual. No dia 20 de julho, Grace, que é a Diretora Regional para a Ásia do
IFAW - International Fund for Animal Welfare, apresentou sua palestra "Mudando o
Comportamento Social para Reduzir o Tráfico de Animais Selvagens na China”. Após sua
palestra, Grace respondeu a perguntas dos participantes ao vivo, desde sua residência
nos EUA. 

(https://www.institutoluisa.org.br/pre-biosemana).

(https://www.youtube.com/watch?v=wMj8mphdgzM&t=1s)
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3. Prêmio Jovens Talentos para a Conservação

Projetos em andamento e
Conquistas de 2020

O Programa Jovens Talentos para a Conservação tem como objetivo incentivar
mestrandos de pós-graduação em Ecologia, do Rio de Janeiro, para que executem
projetos que produzam resultados efetivos para a conservação da natureza ou projetos
de pesquisa aplicáveis diretamente à Conservação. O incentivo é feito através da
concessão de patrocínios em dinheiro para a realização destes projetos, com valor
máximo a ser concedido por projeto de até R$20.000,00.
O Programa preenche uma lacuna no sistema de financiamento à pesquisa no Brasil,
que é a dos pequenos projetos com impacto local. Para a faixa de financiamento
oferecida, muitos projetos podem ser realizados com impacto direto na Conservação. 

Com a primeira premiação em 2018, o programa já contemplou três alunas até o
momento:

2018 - Carolina Starling-Manne, com o projeto "De volta para a casa: reintrodução e
avaliação da dispersão de sementes pelo Jabuti Amarelo (Jabuti-Tinga) na Mata
Atlântica". 
2019 - Tayana dos Santos Louzada, com o projeto "Habitats Bênticos: substitutos de
espécies para o estabelecimento de metas para conservação marinha?".

Instituto Luísa Pinho Sartori • 2020

Foto: Marcelo Rheingantz

Vencedora do Prêmio Jovens Talentos para a
Conservação de 2020

com o projeto

Gabriela Burattini (UFRJ)
"Potencial da anta Tapirus terrestris em auxiliar

na regeneração de áreas abertas da Reserva Ecológica Guapiaçu,

através da dispersão de sementes por diferentes habitats”. 

(https://www.instagram.com/p/CBRNTSwJIAL/)

Em 2020 trouxemos atualizações dos dois primeiros projetos premiados em forma de
live em nosso Instagram (@institutoluisa). As lives podem ser conferidas nos links a
seguir: 
Carolina Starling-Manne (2018)                                                                                                                
 e Tayana Louzada (2019)                                                                                . A live de atualizações
da vencedora de 2020, Gabriela Burattini, ainda está sendo providenciada.

(https://www.instagram.com/p/CHOTCHTpFEv/)
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4. Beca Luísa - ReGeNeC

Como parte do compromisso com o desenvolvimento do Conhecimento nas Ciências
Biológicas e com o apoio a estudantes, professores e pesquisadores nos seus esforços de
capacitação e aprendizado, o Instituto Luísa Pinho Sartori criou o projeto Beca Luísa
Pinho Sartori, que consiste no patrocínio das despesas de custeio para a participação de
um estudante brasileiro (aluno de Doutorado) na Oficina de Genética da Conservação,
organizada pela Red Latinoamericana de Genética para la Conservación – ReGeneC. 

As despesas cobertas incluem passagens aéreas, inscrição no evento, hospedagem e
alimentação. Nos anos em que o Congresso for realizado no Brasil, será patrocinado um
estudante estrangeiro, selecionado a critério do Comitê Organizador do evento. 

O projeto teve sua primeira edição em 2010, e até o momento, já esteve presente em seis
edições da ReGeneC. Infelizmente, em 2020 a Oficina não foi realizada, impossibilitando
assim, a realização do projeto neste ano. 

Projetos em andamento e
Conquistas de 2020

Instituto Luísa Pinho Sartori • 2020

5. Outros Projetos

Além da organização dos projetos citados anteriormente, o Instituto Luísa Pinho Sartori
também busca conscientizar o público acerca da conservação através da organização
de palestras pontuais. 

Em 2020, a comunicação foi reduzida somente ao mundo virtual. Em uma live
transmitida no dia 10 de dezembro em nosso canal do Youtube, recebemos o Dr. Renato
Crouzeilles, associado no Instituto Internacional para Sustentabilidade (IIS), professor
vinculado do Centro de Ciências da Conservação e Sustentabilidade do Rio (CSRio) e
professor colaborador no Programa de Pós Graduação em Ecologia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Crouzeilles é um dos autores do artigo publicado na
revista científica Nature, que indicou que a restauração de 30% de áreas degradadas do
planeta pode salvar cerca de 70% das espécies ameaçadas de extinção e absorver quase
metade do carbono acumulado na atmosfera, desde que feita em áreas estratégicas. Na
live, o diretor científico do ILPS, Dr. Marcelo Rheingantz, conversou com o autor sobre a
importância desse trabalho para restauração de ecossistemas do Brasil e do restante do
mundo. Além disso, o Crouzeilles falou um pouco mais sobre sua trajetória profissional
até aqui. A live completa está disponível no YouTube 

(https://www.youtube.com/watch?v=WJ4gqKi7E8U&t=47s). 
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Planejamento Estratégico
2021/2022
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Entre os desafios das atividades do ILPS durante o ano de 2020, um deles foi o de
atualizar e aprofundar o planejamento estratégico que foi feito em 2018. 
O grande obstáculo foi o de desenvolver toda a discussão e reflexão sem a presença
física dos participantes. Todas as reuniões foram realizadas através da plataforma digital
Zoom, exigindo muita concentração e foco de todos. 

Desta vez contamos com a participação de toda a diretoria, assim como de duas
conselheiras: Paula Lima e Patricia Garcia. Faço aqui também o agradecimento à
dedicação e empenho de todos esses voluntários que agregaram com sua competência
e experiência profissional enorme valor ao exercício. 

Nossas conversas tiveram que começar com a definição clara do propósito do Instituto.
E assim chegamos a uma simples mas poderosa definição: 

Conservar o planeta para o bem dos seres que nele habitam 

A identificação dos segmentos a serem atendidos pelo ILPS, a partir da definição do seu
Propósito, foi baseada no conceito exposto na apresentação Business Model Canvas for
the Non-Profit Organization, de Johnathan Leinonen, especialmente reconhecendo que
os “clientes" dividem-se em “doadores” e “beneficiários”. Levando em conta também a
necessidade de simplificar e construir um modelo possível de trabalhar, concluímos que
focaríamos nosso trabalho em doadores, beneficiários e voluntários 

A elaboração do modelo de atuação do ILPS para cada um dos clientes é uma fase
muito importante do planejamento estratégico, pois definirá o plano de atividades dos
anos 2021/2022.

São três os pilares que serão desenvolvidos ao longo deste ano e que também nortearão
o plano de comunicação com os doadores, beneficiários e voluntários.

1- Incrementar a conscientização para as questões sobre conservação da
biodiversidade através de palestras e eventos;
2- Inspirar e apoiar conservacionistas através do financiamento de projetos;
3- Participar através de parcerias com outras Instituições de projetos específicos
para conservação.

Ao portfólio de projetos do ILPS atual serão acrescentados outros que poderão ensejar
financiamento específico, campanhas de comunicação com doadores e voluntários , de
forma a viabilizar a participação do ILPS em projetos de impacto na biodiversidade
brasileira. 
Também estaremos atentos à oportunidades de parcerias com fundos internacionais
dedicados à preservação e conservação do meio ambiente. 

Ao longo dos próximos meses, estaremos atualizando o plano de comunicação, assim
como as inserções nas mídias sociais de forma a atingir os públicos alvo dos vários
clientes do ILPS, mas principalmente seus associados, e potenciais doadores. Desta
forma pretendemos que o ILPS progrida na sua estratégia e sustentabilidade, e aumente
sua capilaridade. Através de projetos de impacto e medição dos avanços e benefícios
dos projetos do seu portfólio atual e futuro, esperamos demonstrar para a sociedade que
o Instituto Luísa Pinho Sartori faz a diferença onde atua. 
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Resultados Financeiros de 2020

55%

45%

Despesas 2020

Receitas 2020

Planilha com Receitas e Despesas

detalhadas no link abaixo:

https://drive.google.com/file/d/1f0T32nxFG2Cd
y6v4Nm9PY6FlyL7MHTmp/view?usp=sharing
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Resultados Financeiros de 2020
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Descrição 31/12/2019 31/12/2020

Receitas Operacionais
[Doações]

85.914,61 92.439,69

Despesa com pessoal – (1.647,29)

Despesas Administrativas
[Despesas Gerais]

(70.457,24) (59.773,16)

Despesas Tributárias (2.041,37) (862,10)

(1.644,25) (756,79)Despesas Financeiras

Receitas Financeiras 5.257,73 2.051,02

Resultado Operacional 17.029,48 31.451,37

Superávit do Exercício 17.029,48 31.451,37

Comparativo
2019/2020
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@InstitutoLuisa

Instituto Luísa Pinho Sartori

www.institutoluisa.org.br/

contato@institutoluisa.org.br

Instituto Luísa Pinho Sartori

"Eu me importo
com o planeta,
pois é o lugar

onde moramos e o
único lugar onde
podemos viver."

Luísa Pinho Sartori, 2009.
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