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Direção
Depois de um processo desafiador de decidir entre
os muitos candidatos excelentes à carga de Diretor
Executivo, com a grande ajuda dos nossos mentores
maravilhosos Mark e Tomas, elegemos João Lúcio
Donnard, engenheiro de Belo Horizonte com exatamente
o perfil desejado. Demos as boas-vindas em outubro e ele
está atualmente firme e forte no comando.

Equipe e voluntários
Laura e Alessandro ficaram na coordenação dos voluntários até maio, quando
transferiram a carga a Zé Luiz do Rio Grande do Norte. Alessandro mudou-se primeiro ao Rio
e depois à Roma, enquanto os estudos da Laura não a deixaram com prazo para trabalhar
remotamente. Grande obrigado aos dois!
Rosie ficou com a parte de pesquisa, planejando nossas parcelas de
reflorestamento até o vencimento do visto. Ela foi seguida por Eric que foi
obrigado a sair cedo por razões pessoais, nos deixando com um lugar a ser
preenchido tão cedo que o financiamento permitir.
Estudantes, voluntários e estagiários incluíram:
Chester;
Maria;
Melissa que gravou os sons da floresta;
Arne da Bélgica que estabeleceu parcelas para monitora mento de solos.
Lisa veio da Alemanha;
Mark e Rachel do Colorado;
Verônica da Argentina;
Paulina da Polônia;
Elise da Holanda;
E o casal Tom e Emily da Inglaterra.
Todos contribuíram com suas habilidades para
melhorar nossos projetos e programas.
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Fazendo a nossa parte há 18 anos!

Mark e Rachel

Verônica

Eric

Chester

Maria

Lisa

01

RELATÓRIO ANUAL
Equipe e voluntários
Coordenador do SIG de longa data e também diretor, Cliff
generosamente prestou serviços voluntários conosco durante
dois meses, seguido por Daniel da Universidade Clark. Fizeram
grande progresso no mapeamento online.

Tragicamente um dos nossos amigos e
colaboradores Carlinho, membro da comunidade
local, morreu durante uma briga em Rosário da
Limeira. Seu sorriso lindo nos deixa com saudades.

Programas
Jovens Ecolíderes
Fomos encantados com a chegada da coordenadora nova,
Marina. Ela trabalhou com as escolas de Limeira e Belisário, além
de criar contatos com escolas em outros municípios, resultando
em uma série de visitas e interesse da parte de escolas tanto
públicas quanto particulares.

Marina está adotando uma abordagem inovadora, focada no uso
dos sentidos na aprendizagem sobre a natureza, trazendo a magia da
floresta para além da sala da aula. As crianças começaram com olhos
vendados, descobrindo uma maneira diferente de construir
autoconfiança e espírito de equipe.
Quando você não pode enxergar, os demais sentidos ficam mais aguçados, processando a
informação através dos sentidos de olfato ou tato.
‘‘O desafio foi
caminhar morro
abaixo num pasto
íngreme, sentindo o
calor e percebendo
como os sons e
cheiros são
diferentes dos da
floresta...’’

Fazendo a nossa parte há 18 anos!
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Continuação Ecolíderes
Após a retirada das vendas dos olhos, os estudantes
pararam para observar a grande floresta na sua frente,
percebendo como é diverso, cheio de sons e perfumes.
Agora que podiam enxergar novamente, se deram conta
quão belo foi tudo ao seu redor. Descobriram que a
floresta é misteriosa e apaixonante e começaram a
entender porque precisamos protegê-la. Depois disto,
subiram nas árvores e brincaram na floresta, descobrindo
quanto é divertido, superando também todo e qualquer
medo que talvez tivessem.
Mas, para que entendessem que a vida não são
só folhas verdes e flores bonitas, também visitaram a
usina de reciclagem para ver de perto o que acontece
com o lixo produzido em Limeira. Lá descobriram que
a população não separa corretamente seu lixo, o
desafio foi entrevistar as pessoas que trabalham lá para descobrir
quais são os maiores problemas encontrados com o lixo da cidade.
O resultado foi um curto documentário, atualmente em produção.
Planejam mostrá-lo nas escolas e também na comunidade para que
todos entendam a importância de separar seu lixo.

Cinema na Praça
Pensando em filmes, e levando em conta que a
maioria das crianças nunca tiveram a oportunidade de
visitar um cinema, decidimos trazer o cinema até a praça
principal. Conseguimos passar o filme Avatar e depois
Rio, antes da chegada das chuvas.

Florestas para Água
No final do ano passado, convidamos o secretário de agricultura de
Muriaé a fazer uma visita ao nosso projeto comunitário Florestas para Água.
Juntos fizemos uma visita a uma dos nossos produtores modelo: Dona
Lurdinha. O secretário ficou impressionado com o trabalho extraordinário da
família em termos de recuperação de nascentes, transformando um terreno
degradado e seco em uma propriedade cheia de vida: árvores, pássaros, uma
horta, plantio de café, até uma pequena criação de peixes. Mais tarde o
secretário organizou um dia de campo na propriedade, assistido por mais de
100 pessoas de Muriaé e arredores. O desfecho importante para Iracambi é o fato de Muriaé
ter tomado conhecimento do nosso trabalho e agora planejamos fazer uma parceria.
Explicamos que reflorestamento funciona perfeitamente para restaurar nascentes, apesar
da necessidade imediata de água das pessoas. Uma das promessas dele de campanha foi de
arrumar um trator para a comunidade construir barragens, sem custo ao proprietário.
Conhecemos muitas propriedades que podem ser beneficiadas e estamos trabalhando junto
com o prefeito para ajudá-lo a cumprir sua promessa!

Fazendo a nossa parte há 18 anos!
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Pesquisa
O projeto de bioprospecção da Universidade Federal de Viçosa BIO PROS está indo a mil.
Iracambi está sediando pesquisas com a espécie da árvore popularmente conhecida como
Adrago (Croton urucurana) que tem propriedades milagrosas de cicatrização de feridas.

Aqui segue um vídeo:

Tecnologia
Temos trabalhado mais de seis meses para
melhorar nosso acesso a internet, para aproveitar da
chegada da fibra ótica em Limeira. Isto tem envolvido
muito trabalho: achar os lugares certos para as torres
de transmissão, ergue-las, instalar energia e negociar
com os provedores um custo mais ameno. Foi uma
caminhada de pedras, mas esperamos que valerá a
pena.

Mineração
As populações de Belisário e Miradouro declararam sua
oposição ao projeto de mineração de bauxita na área, programando
audiências públicas para discutir o assunto. A população de Rosário
da Limeira ainda está dividida, mas tem uma audiência pública
programada para fevereiro de 2018.

Fazendo a nossa parte há 18 anos!
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Captação de Recursos
Se a equipe fez bem seu trabalho, nenhum dos nosso leitores
regulares deixou de ouvir que novembro é o mês principal para
pedir doações. Se você não soube, nunca é tarde demais!
Pode se juntar aos demais doadores maravilhosos
fazendo uma doação aqui:

Como parte dos preparativos do Gala em São
Paulo, dia 9 de novembro 2018 (por favor marquem
em suas agendas agora!), tivemos um Halloween
Happy Hour muito bem sucedido no Jungle Pub no
Rio de Janeiro.
Também montamos um stand na Feira Natalina
de Sociedade Britânica no Rio de Janeiro onde
vendemos produtos de artesanato da região.

Políticas Públicas
Iracambi continua sua representação no COPAM (Conselho Estadual de Política
Ambiental) e do Conselho Consultivo do Parque Estadual Serra do Brigadeiro, e como praxe,
encorajamos e aconselhamos o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável.
Também fomos eleitos como suplentes ao Comitê da Bacia do Rio Pomba/Muriaé. Este
representa uma esfera nova de grande interesse, e estamos felizes por sermos envolvidos.
Contudo, vocês sabem que a vida não é só um mar de rosas, também temos tido nossas
dificuldades. Uma delas foi o pedido das ONGs ambientalistas de MG para que o estado
organizasse reuniões para que se discutissem assuntos de interesse comum. Isto foi
providenciado pelo estado, mas com locais e horários de reuniões inconvenientes para a
participação ativa das ONGs, algumas entidades tiveram que viajar por horas, como foi o
nosso caso, para chegar até a reunião. Como resultado desta iniciativa promissora, tivemos o
abandono.

Amigos de Iracambi
Em outubro, realizamos nossa Assembléia Geral, temos
uma diretoria muito boa esperando para tomar posse, mas, em
cima da hora, nosso novo presidente foi impedido de assumir,
e estamos esperando um momento mais propício.

Fazendo a nossa parte há 18 anos!
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Iracambi esteve lá
A presidente da ONG Binka participou em um
congresso da ABCR - Associação Brasileira de
Captadores de Recursos – em São Paulo em maio. Binka
também foi palestrante convidada tanto na Sociedade
Americana quanto na Escola Americana do Rio, tudo
isso em um dia conturbado no Rio de Janeiro em meio a
uma disputa de gangues rivais pelo controle de uma das
favelas.
O diretor de Pesquisas Robin, tem sido muito
ocupado representando Iracambi em uma série de
eventos e seminários no Brasil e no exterior, incluindo
um seminário em Viçosa sobre regeneração de terras
degradadas, um evento em Muriaé organizado pelo
DEMSUR para comemorar o Dia Mundial da Terra onde
foi palestrante convidado, e a Assembléia de ARPEMG,
a Associação das RPPNS mineiros em Caxambu onde o
anfitrião foi o Iracambista Gustavo Toledo. Robin
também assistiu o Simpósio Brasileiro sobre Biologia de
Conservação em Belo Horizonte.
O ano de 2017 foi, também, um ano bom para
conferências internacionais. Depois de assistir à
reunião anual da Associação para Biologia Tropical no
México, Robin foi a Foz do Iguaçu para a VII Conferência
Mundial sobre Restauração Ecológica.

Robin e Binka também foram convidados a
assistir o Seminário Internacional sobre
Mudanças Climáticas e Biodiversidade em
Inhotim. Entre os ilustres participantes foram Sir
Ghillean Prance (à esquerda), antigo diretor do
Jardim Botânico de Kew e antigo conselheiro de
Iracambi, José Carlos Carvalho, antigo Secretário
Federal do Meio Ambiente e Ernst Goetsch (à
direita), um dos pioneiros de agro ecologia no
Brasil.

Fazendo a nossa parte há 18 anos!
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Visitantes
Em parceria com CO2 Forestry de Colorado, EUA, estamos beneficiados por um projeto
de compensação ambiental pelo qual empresas norteamericanas doem uma porcentagem
da compensação ambiental para reflorestamento em Iracambi. Foi um prazer poder mostrar
nosso trabalho ao Reed Pritchard, CEO do CO2 Forestry que nos visitou em maio. Foi um
prazer também dar as boas vindas de novo ao nosso amigo, diretor e parceiro de longa data
Mário Abreu, que há muitos anos montou a nossa rede, voltou para nos aconselhar sobre a
nova rede.
Fomos honrados pelas visitas do prefeito de Muriaé e do bispo de Leopoldina, e alegres
em receber representantes de escolas públicas e particulares de Viçosa, Ervália e Ubá,
atraídos pelas nossas técnicas de aprendizagem de educação ambiental. Esperamos poder
espalhar o programa EcoLíderes a um raio de 100 km de Iracambi!

À esquerda, visita do Prefeito de Muriaé, Grego e sua
equipe e à direita Wallisson, Frei Gilberto e o Bispo
Dom José Eudes (Leopoldina).

Turma de alunos do Colegio Educar de Ervália,
visitando a sede de Iracambi.

De mais longe, veio o professor William Vasquez da Universidade Fairfield, EUA, com o
qual fizemos uma parceria para receber estudantes em 2018. Amigos de longa data
Marivaldo e Rosana, ambos professores na Universidade Federal de Diamantina, fizeram
uma visita relâmpago e tivemos uma noite inesquecível ao redor da fogueira, aprendendo
sobre as experiências do Marivaldo com grupos indígenas no Brasil. Kerri Ann Appleton veio
do Rio para sondar o potencial de Iracambi como lugar para acampamentos escolares, e
planejamos ter o primeiro acampamento em 2018. Respondendo à demanda cada vez maior
para visitas de membros da comunidade e escolas locais, organizamos um programa para
visitantes com o objetivo de reconectar pessoas com a natureza.
Fomos visitados por Jackson, Ricardo e Rafael
de Juiz de Fora para conversar sobre
sustentabilidade no contexto de agricultura
familiar, e fomos muito felizes em receber mais uma
vez nossa grande amiga Heather Williams,
professora de ciências políticas de Pomona College,
Califórnia. Numa semana de muita chuva, fomos
alegres em rever o Iracambista Orlando e esposa,
além de Hélio (Nova Yorque) e Fellipe (São Paulo),
nossos grandes parceiros no gala Iracambi. O ano
terminou com uma festa no Centro regado com
comida de primeira, feita pelas mãos do nosso
Diretor, João Lúcio.

Fazendo a nossa parte há 18 anos!

Festa de ano novo em Iracambi.
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Assim, mais um ano atarefado se passou na floresta tropical. E, mais uma vez,
gostaríamos de expressar nossa gratidão a todos nossos queridos amigos, doadores,
patrocinadores e voluntários que nos ajudam a realizar nossos sonhos dia após dia. Juntos
estamos ajudando a proteger a água, as pessoas e a biodiversidade ameaçada da nossa bela
Mata Atlântica.

Gratidão a todos!!
Tel: 32 99830 - 3076
facebook.com/iracambi
SkypeID: Iracambi
iracambi@iracambi.com
www.iracambi.com
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Amigos de Iracambi
Caixa Postal Nº 1- 36.878-000
Rosário da Limeira - Minas Gerais Brasil
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