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Este ano de 2016 firmamos parceria com a Brazil Foundation que está financiando nosso
projeto “Florestas para Água” por 1 ano. Estamos tentando criar sólidas e fortes parcerias com o
setor privado, público e também o terceiro setor como forma de somar forças para juntos
salvarmos o mundo. A reputação e credibilidade da marca Iracambi, o alcance e impacto dos
resultados alcançados pela Associação e a transparência na prestação das contas estão atraindo
empresas a apoiar as causas ambientais. Estamos sempre atentos para novas oportunidades de
desenvolvimento de negócios, obtenção de recursos e editais, principalmente nessa fase de
construção de uma equipe forte e no processo de transição da liderança.
Nesta parceria com a Brazil Foundation, Iracambi é responsável por reflorestar áreas
degradadas dos produtores rurais da região, alinhando nosso objetivo de preservação da Mata
Atlântica, além de combater a seca que atingiu a região em 2014-2015. Neste primeiro ano
recebemos R$30.000 para produzir e plantar aproximadamente 4.600 mudas nativas e frutíferas
nas propriedades de 22 agricultores, além de auxílio técnico. Na região de Iracambi já plantamos
mais de 100.000 árvores nativas e frutíferas.
Em 2016 a perspectiva é de plantar 8.000 árvores, em 30 propriedades. As outras fontes de
financiamento mantiveram-se estáveis e na proporção esperada. Assim, 52,13% dos recursos
vieram do programa de voluntariado, no qual recebemos 21 voluntários; 9,54% da Brazil
Foundation, 27,87% do GlobalGiving, 10,46% de doações, captações isoladas, eventos e
rendimentos das aplicações.
No exercício fiscal de 2016, as receitas totais diminuíram 1,44% em relação a 2015. Do total
de R$ 143.154,52 mil arrecadados, 85% foram diretamente investidos nos projetos, 15% são
aplicados no custeio da OSCIP.
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Demonstração do Resultado do Exercício em 31-12-2016

