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Nosso novo CEO, João Lúcio Donnard, foi bem-vindo a bordo e agora tem a mão firme no
leme.
Voluntários
Elise da Holanda, e Tom e Emily da Escócia compuseram a brigada voluntária neste
trimestre.
Jovens Eco-Líderes da Floresta Brasileira
https://www.globalgiving.org/projects/young-eco-leaders-of-the-brazilian-rainforest/
O fim do ano letivo é sempre um momento de silêncio para nós, já que as escolas correm
para cumprir seu programa anual e não têm muito tempo para visitas de campo. Com o
início da estação as visitas escolares cessam. As escolas que nos vistam regularmente de
Rosário da Limeira e Belisário, fizeram suas últimas visitas do ano letivo. Aguardarão o
próximo ano, para conhecer nossas novas abordagens de "conhecimento da natureza" e
assim continuaremos.
Uma escola de Ervália fez uma visita, com cerca de 25 alunos: a partir dos excelentes
comentários recebidos, acreditamos que iremos receber mais visitas das escolas de Ervália
no próximo ano.
Florestas4 Água
https://www.globalgiving.org/projects/forests-4-water/
A conquista do trimestre foi entregarmos mais de 3.500 mudas, prometidas a 19 famílias.
Tivemos altos e baixos: na semana passada, em nossas entregas de mudas, nossa Kombi
quebrou em um trecho de estrada com muita lama. Começou a chover de forma muita
intensa. Consequentemente, todos ficaram encharcados e imundos de lama. Mas é possível
rir muito destes acontecimentos depois, certo? Mas no final, tudo funcionou muito bem.
Conseguimos acertar a Kombi e ao chegarmos à primeira fazenda, tivemos uma recepção
tão calorosa, que esquecemos todos os nossos problemas!
Mineração
A população de Belisário e Miradouro manifestou sua oposição ao projeto de mineração de
bauxita. Realizaram audiências públicas nos respectivos municípios, para discutir a questão.

Rosário da Limeira ainda está discutindo a questão, mas foi agendada audiência publica em
fevereiro.
Angariar fundos:
Nossa equipe trabalhou e deixou nenhum leitor nosso de saber que o mês de novembro é o
grande mês para pedir doações! (Caso você não sabe disto - não é tarde demais para
saber). É possível sempre acompanhar o grande número de pessoas contribuindo, através
da nossa página de doações ......
Estamos preparando o nosso jantar gala, a fim de angariar fundos. Será realizado em São
Paulo, no dia 09 de novembro (marque em seu calendário agora...), realizamos no dia
Halloween, um “happy hour” no restaurante Jungle Pub no Rio de Janeiro, também em
dezembro, montamos uma barraca na Feira de Caridade da Sociedade Britânica e da
Commonwealth no Rio de Janeiro.
Políticas públicas
A Associação Amigos de Iracambi foi eleita como suplente no Comitê da Bacia do Rio Pomba
/ Muriaé. Trata-se, potencialmente, de uma nova e importante esfera de interesse, local
onde anteriormente, não tínhamos representatividade, coincidente com o momento, no qual
o Governo do Estado deixa de conceder mais autonomia aos comitês.
Amigos de Iracambi
A Associação realizou sua Assembléia Geral Ordinária no final de setembro.
Iracambi estava lá
Robin participou da reunião anual da Associação de Reservas Privadas de Minas Gerais
realizada em Caxambu, onde o anfitrião, o Secretário Municipal de Meio Ambiente, é o exIracambista Gustavo Toledo.
Convidados, Robin e Binka participaram do Seminário Internacional sobre Mudanças
Climáticas e Biodiversidade no Museu do Inhotim. Entre os ilustres participantes do
simpósio, Sir Ghillean Prance ex-diretor do Royal Botanical Garden de Kew e assessor do
Iracambi no Reino Unido, José Carlos Carvalho, ex-ministro federal do meio ambiente e
secretário de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais e Ernst Götsch, líder pioneiro do
movimento de agro-ecologia no Brasil.
Robin participou do Simpósio Brasileiro de Biologia de Conservação na UFMG em Belo
Horizonte e ficou muito feliz por ver que estudantes do sexo feminino formaram a maioria
da audiência - um excelente sinal para o futuro da conservação no Brasil.
Visitantes
Cada vez mais, pessoas de escolas e comunidades locais estão vindo nos conhecer. Assim,
organizamos um programa de visitantes que visa reconectar pessoas com a natureza.
Ficamos muito felizes em receber de volta a Heather Williams, professora de política da
Pomona College, na Califórnia, para uma curta estadia. Idem com a visita do ex-iracambista
Orlando Branco e Rebecca Freidericks, que trouxeram grande quantidade de chuvas para
nós - todos eles muito bem-vindos, mesmo que isso significasse ter o carro rebocado por
uma corrente, em uma subida longa com muita lama! Uma visita relâmpago foi de Jackson
Moreira, Ricardo e Rafael do município de Juiz de Fora para falar de sustentabilidade no
contexto da agricultura familiar. Também rápida foi a visita de conhecimento de Hélio
Campos e Felipe Trindade, organizadores do jantar de gala em São Paulo.

