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INTRODUÇÃO
O ano de 2020 foi bastante desafiador para todo o
mundo, e em Iracambi não foi diferente. A
pandemia da COVID19 fez o mundo parar e se
adaptar,
e
ainda
estamos
sofrendo
suas
consequências.
Iracambi suspendeu parcialmente suas atividades
em 19/03, quando fechamos nossas portas e
interrompemos o programa que já recebeu mais
de 2000 voluntários e pesquisadores de 67 países
nos últimos 21 anos. Preocupados com a saúde e
integridade da nossa equipe, comunidade e dos
voluntários, as pessoas que estavam em Iracambi
retornaram aos seus países, e a equipe foi
dispensada para a realização de trabalho remoto,
permanecendo apenas aqueles que moram na
nossa sede. O fechamento do programa de
voluntários impactou diretamente as atividades de
Iracambi, pois além de ter um papel educativo, o
programa é o principal meio de manter o plantio e
reflorestamento que realizamos - englobando as
atividades de manutenção do viveiro, e o plantio.
Os
voluntários
também
contribuem
financeiramente para os projetos da instituição,
através da contribuição com os custos de
hospedagem, manutenção de nosso espaço e
doações.
Nos meses seguintes, nos adaptamos às atividades
de forma virtual, ampliando nossa presença nas
redes sociais, e reorganizamos nossos programas.
Presencialmente, nossa equipe que mora em
Iracambi cuidou do espaço e do nosso viveiro, e
assim seguimos até nossa reabertura parcial, em
setembro de 2020, com a orientação do Governo
do Estado sobre essa possibilidade. Retomamos
atividades essenciais, como plantio, incluindo o
recebimento de poucos voluntários da região, que
ajudaram no cultivo das mudas e na estação de
plantio - em novembro e dezembro.

Mas, apesar de um ano difícil, também foi um ano
de conquistas. Adaptamos nosso programa de
Educação Ambiental para algumas atividades
virtuais, e a de maior sucesso foi o Curso de
Lideranças Ambientais. Também adaptamos nosso
Programa de Voluntariado, com os nossos
primeiros voluntários virtuais, e o Programa de
Reflorestamento, fazendo o monitoramento dos
plantios de forma virtual com os proprietários enviando fotos, tirando dúvidas por whatsapp, etc.
Outra incrível conquista foi a arrecadação de
doações impressionante, especialmente para um
ano como este - um total de 217% em relação à
2019! Nos próximos tópicos vamos contar um
pouco mais sobre o que fizemos ao longo de 2020,
graças a ajuda de todos vocês.
Agradecemos a todos os nossos parceiros,
voluntários e voluntárias, doadores e doadoras, mas
especialmente às nossas diretorias do Brasil e do
EUA, e à nossa querida equipe, que enfrentou com
muita garra esse ano desafiador.
Desejamos a todas e todos uma ótima leitura, e
esperança sempre, pois melhores dias virão.
Arielle Canedo
Coordenadora Geral
Abril de 2021
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PROGRAMA FLORESTAS PARA ÁGUAS
As atividades do Programa acontecem ao longo do ano, e podem ser divididas em dois
grandes grupos: cultivo de mudas e plantio.
Durante a maior parte do ano nossas atividades estão concentradas em nosso viveiro.
Iniciamos 2020 coletando cerca de 40.000 sementes de 38 espécies diferentes na floresta. A
taxa de sementes que não germinam é alta, e no início do ano cerca de 10.000 sementes
germinaram.

Ao longo do ano acompanhamos o crescimento dessas sementes nativas, removendo plantas
espontâneas que prejudicam o crescimento das mudas, adubando, mudando de sacolinhas
(para maiores), mudando o local das mudas (para maior sombra ou mais sol), e regando
diariamente na estação de seca. Também em nosso viveiro fazemos o nosso composto
orgânico a partir dos restos de alimentos consumidos em Iracambi, e de esterco de animais
adquiridos em fazendas locais. E encerramos o ano com cerca de 9.000 mudas saudáveis, e,
destas, 5.500 prontas para serem plantadas.
Em 2020 fizemos algumas manutenções e melhorias importantes em nosso viveiro: roçagem
constante da grama, para conseguirmos acessar o viveiro; construção de 5 novas mesas para
colocar as mudas, e manutenção das 6 mesas existentes; construção de novos
compartimentos para abrigar composto, areia e terra; construção de nova sementeira;
construção de nova estrutura para caixa d'água; construção de nova cerca; manutenção do
sistema de fornecimento de água (encaixe e limpeza de canos); etc.
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Já no plantio, temos visto um aumento
crescente
de
proprietários
rurais
interessados em reflorestar determinadas
áreas de suas terras - um resultado muito
positivo e que demonstra que nosso
trabalho de educação ambiental tem
funcionado.
Hoje
muitos
proprietários
já
estão
sensibilizados sobre a importância de

conservar as florestas, especialmente para
manter as nascentes e cursos de águas em
suas propriedades, evitando os impactos
maiores das secas, como já tivemos há
alguns anos.
Neste ano 7 proprietários se interessaram
no reflorestamento, totalizando 5.165
mudas plantadas entre novembro de 2020
e janeiro de 2021:

485 mudas, Eduardo, Graminha
1.300 mudas, Luiz Antonio, Graminha
430 mudas, Bruno Nery, Jardim da Serra
1.000 mudas, Carla Faccina, Sítio Embauba
350 mudas, Luiz Angelo, Fazenda Dailam
1.000 mudas, Leandro, Sítio Graminha
600 mudas, Floresta Dorina, Iracambi
TOTAL: 5165 mudas plantadas

Como contrapartida para o plantio das
mudas,
as
e
os
proprietários
se
comprometem a cercar a área reflorestada
para que o gado não destrua as mudas, e
também nos ajudam no momento do
plantio e da manutenção das mudas nos
dois anos seguintes.

Esse processo de troca é importante
porque envolve cada vez mais os
proprietários, garantindo que aquela área
reflorestada permaneça assim, e quem
sabe se expanda.
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Esse foi o programa que mais sofreu mudanças por conta da pandemia da COVID19.
Normalmente seguimos o calendário escolar e fazemos parcerias com as escolas locais para
realizar visitas e atividades em Iracambi, com crianças e jovens. Infelizmente todas as
atividades escolares foram paralisadas, e no início da pandemia estivemos em contato com
professores e professoras da rede pública para compreender como poderíamos seguir com
algumas atividades relacionadas à educação ambiental, e, ao mesmo tempo apoiar as/os
professores nesse momento de transição forçada para um modelo de educação virtual - que
funciona com muita dificuldade, especialmente na zona rural.
Assim, durante alguns meses confeccionamos cartilhas ilustradas e impressas para apoiar os
estudos de ciências, abordando sempre temáticas relacionadas ao meio-ambiente. Essas
cartilhas eram entregues nas escolas, que, por sua vez, distribuía aos alunos. Também
realizamos algumas ações digitais, pedindo aos alunos e responsáveis interessados que
compartilhassem vídeos conosco sobre o que estavam aprendendo sobre o tema.
Em setembro de 2020 fechamos uma parceria com a 92Y Ford Fellowship Starling Fund, da
Ford Motor Company, e, junto com a Faculdade Santa Marcelina de Muriaé, iniciamos o Curso
Virtual de Lideranças Ambientais. A primeira turma teve:

33 PARTICIPANTES

13 CIDADES

5 ESTADOS

9 ENCONTROS

Essa foi nossa primeira experiência em ministrar cursos virtuais, e o sucesso foi tão grande que em
2021 teremos novas turmas.
Por fim, o Programa também foi selecionado dentre 300 finalistas do mundo como
implementadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, cujo resultado sai em 2021.
Torçam por nós!
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
Até o mês de março recebemos voluntários de várias
partes do mundo, que se despediram de Iracambi antes
mesmo da declaração oficial do Ministério da Saúde
brasileiro sobre a transmissão comunitária nacional.
Mas são nas crises que também surgem novas
possibilidades de se reformular, e iniciamos nosso primeiro
Programa de Voluntariado On-line. Fechamos o ano com 7
voluntários
e
voluntárias
on-line,
que
atuaram
especialmente na Comunicação, Gestão de Voluntários, e
na Captação de Recursos.
Também aproveitamos os meses que estivemos fechados
para atualizar nossos cadastros em plataformas nacionais e
internacionais de voluntariado, totalizando 25 plataformas.
Outro ponto de destaque foi o investimento de tempo em
plataformas de voluntariado nacional e potenciais
parceiros, pois há alguns anos já queríamos estruturar
nosso programa de voluntariado com mais brasileiros, que
possuem necessidades e condições específicas. O
resultado foi imediato, e tivemos muito interesse de
voluntários brasileiros no período do plantio.
Com a reabertura parcial de Iracambi tivemos que nos
adaptar às medidas de segurança para prevenção da
COVID19, adotando protocolos de higienização, uso de
máscaras, número máximo de pessoas, distância social e
medição de temperatura. Com isso, pudemos receber
alguns voluntários da região, e também visitantes
esporádicos aos finais de semana. Durante todo o ano
recebemos:

34 voluntários de 12 países
56 visitantes brasileiros
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As e os voluntários atuaram em diversas atividades, como: Programa Farmácia Viva,
jardinagem, construção da estrutura para o Treino Gaia, organização da oficina,
manutenção de trilhas, organização da cozinha, organização de espaços, projeto de
revitalização do Centro de Visitantes - Casa da Floresta, manutenção do viveiro, plantio, etc.
Também tivemos uma parceria especial com a TIE - The International Exchange
(Inglaterra), e recebemos a voluntária Natalie Galbraith no programa de voluntariado
corporativo, que nos ajudou a melhorar nosso setor de comunicação, com destaque para o
novo conteúdo do site.
Já os visitantes puderam conhecer as instalações de Iracambi, fazer trilhas, conhecer
cachoeiras, e por vezes ajudaram também em nosso viveiro. Todo esse trabalho é muito
importante para nós, pois não só atrai novas pessoas para Iracambi, mas especialmente,
porque espalha nossa semente para o mundo.
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PROGRAMA FARMÁCIA VIVA
O Programa Farmácia Viva começou o ano com novos parceiros: Niedersächsische BingoUmweltstiftung (Fundação Bingo) e Südamerika-Zentrum Hannover e V. (Centro
Sudamérica), da Alemanha. Eles nos ajudaram a equipar nosso Laboratório de Plantas
Medicinais, e iniciamos nosso ciclo de oficinas com mulheres da comunidade do entorno de
Iracambi, no primeiro trimestre de 2020. Em nosso 1° workshop de Cuidados Naturais
ensinamos como alguns componentes que estão presentes em cosméticos industrializados,
como alumínio e parabenos, fazem mal à saúde. Com isso, fizemos 4 receitas naturais:
sabonete, esfoliante, desodorante e sabão líquido para lavar roupas.

Com a pandemia suspendemos os
workshops presenciais e passamos a
fazer vídeos de receitas caseiras para
melhorar nosso estado de saúde.
Confira as receitas no nosso canal do
Youtube.
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POLÍTICAS PÚBLICAS
Nossa associação participa de diversas organizações e instâncias democráticas, exercendo
nosso direito de participação social como cidadãos, especialmente nos temas que dizem
respeito ao meio ambiente. Fazemos parte do Conselho Consultivo do Parque Estadual da
Serra do Brigadeiro, do Comitê da Bacia dos rios Pomba-Muriaé, Grupo de Trabalho - COMPÉProjeto Mananciais, Conselho de Desenvolvimento do Meio Ambiente de Muriaé, e da
Comissão dos Atingidos pela Mineração.
A crescente atividade de mineração de bauxita na região cria conflitos de prioridades entre a
própria mineração, atividade de utilidade pública federal, e a lei federal do Sistema de
Unidades do Conservação. Essa lei oferece proteção aos entornos de unidades de
conservação e foi reforçada pela declaração do Município de Muriaé de uma área de
Patrimônio Hídrico no distrito de Belisário. Participamos continuamente da mobilização
social e manifestações para exigir que essa proteção seja respeitada, e seguiremos
acompanhando em 2021. Nossa solicitação de Audiência Pública quanto a proposta de
mineração na Serra da Babilônia foi aceita pelo governo estadual e aguardamos os
desbobramentos.
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PARCEIROS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
A solidariedade foi um dos pontos fortes de 2020, e tivemos parceiros maravilhosos ao nosso
lado que gostaríamos de agradecer:

GLOBAL GIVING

DORINA
Plantio de 300 árvores,
que batizamos de Floresta
Beija-flor Dorina

EUROFINS
FOUNDATION
apoio
ao
Programa
Florestas para Águas em
2021

92Y FORD
FELLOWSHIP
STARLING FUND
Curso virtual de Lideranças
Ambientais, e o projeto
Viveiros na Comunidade
em 2021

FACULDADE SANTA
MARCELINA
Curso virtual de Lideranças
Ambientais

sendo
nossa
principal
plataforma de captação
de
doações,
nos
direcionando
também
para novos doadores e
parceiros institucionais

CLIMATE ACTION
FUND
fundo do GlobalGiving,
que irá nos premiar com
até USD 10.000 até março
de 2021

DEPARTAMENTO
DO ESTADO DOS
ESTADOS UNIDOS
doação para Programa de
Educação Ambiental

QUICK RESPONSE
FUND FOR NATURE
doação de recursos para
compra de propriedade
para reflorestamento
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NIEDERSÄCHSISCHE
BINGO-UMWELT
STIFTUNG
parceria com o Programa
Farmácia Viva

SÜDAMERIKAZENTRUM
HANNOVER E V.
parceria com o Programa
Farmácia Viva

WORLD
RAINFOREST DAY

JORNAL FOLHA DO
SUDESTE

parceria nas atividades de
comunicação
do
Dia
Mundial
das
Florestas
Tropicais

divulgação
campanha
trabalho

da
e

nossa
nosso

CLIMATE REALITY
PROJECT

GEMTV
parceria na divulgação de
nossos vídeos e nossa
história

por
dar
suporte
às
atividades
relativas
à
mudanças climáticas, e
divulgar nossas atividades

AMAZONSMILE

JORNAL FOLHA
INDEPENDENTE

pelo direcionamento de
doações de clientes

OPUS BREU
parceria com doações
conforme a venda de
produtos

OMPRAKASH
parceria com voluntários,
projetos
e
subsídios
financeiros

TIE
parceria com voluntariado
corporativo
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divulgação
de
trabalho na região

nosso

CONSERVATION
OPTIMISM
divulgação dos nossos
projetos
dentre
100
organizações
de
meio
ambiente no mundo

CAMPANHA
BOSQUES DA
MEMÓRIA
por organizar o plantio de
árvores em memória das
vítimas da COVID19, na
qual participamos com o
plantio de 200 árvores
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Também lançamos em 2020 o nosso Programa de Mantenedores de Iracambi - Beija-Flores
de Iracambi, que agrega doadoras e doadores mensais que ajudam na continuidade das
nossas atividades. Esse é o nosso primeiro Programa de Mantenedores, e convidamos todas e
todos a participar - as doações podem ser feitas a partir de R$10.

R$ 240.000

2019

2020

R$ 522.566

0

100

200

300

400

500

Durante 2020 realizamos duas principais
campanhas, uma em abril (Climate Action
Campaign) e outra entre outubro e
dezembro (Iracambi de Portas Abertas em
2021), incluindo o Dia de Doar. Graças a
essas campanhas e aos nossos parceiros,
tivemos um resultados muito bom que não
acontecia há muitos anos. Captamos 217%
de recursos em relação a 2019, um total de
R$ 522.566. Nossa muito muito obrigada
aos queridos 888 doadores, parceiros e, em
especial,
ao
nosso
mentor
Venkat
Ramakrishnan que nos ajudou muito! Esse
recurso será utilizado em 2021, e temos o
nosso orçamento do ano fechado.
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COMUNICAÇÃO
O ponto forte da pandemia foi a necessidade e capacidade
de se comunicar virtualmente, e Iracambi não ficou fora
dessa. Reformulamos nossa Comunicação, criando nosso
Plano de Comunicação estruturado com nossos pontos
fortes e pontos a melhorar, e conseguimos marcar
presença nas redes sociais e nossos canais.
Com isso, iniciamos o boletim "Notícias de Iracambi", que é
enviado para nossas listas de e-mails, em inglês e
português. Também padronizamos nossa comunicação
nas redes sociais, tanto em português quanto inglês, para
não excluir nenhum dos nossos públicos. Lançamos nosso
novo site, nos dois idiomas, e tivemos mais de 230
postagens nas nossas páginas do Facebook e do Instagram.
Por fim, iniciamos o Programa Memórias de Iracambi,
trazendo dezenas de depoimentos e fotos de pessoas que
passaram por Iracambi ao longo de 21 anos.
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INSTITUCIONAL
2020 também foi um ano de mudanças internas significativas, na equipe e na gestão. Em
abril contratamos uma pessoa para cuidar das Relações Institucionais, envolvendo
captação de recursos e comunicação, Isadora Candian dos Santos. Em novembro nos
despedimos da nossa Coordenadora Geral e Coordenadora de Educação Ambiental,
Marina Carvalho, que esteve conosco por cerca de 4 anos, e foi seguir seu caminho em
outra região de Minas Gerais. Com essa mudança, nossa então Coordenadora
Administrativa e Coordenadora do Programa Florestas para Águas, Arielle Canedo, assumiu
o cargo de Coordenadora Geral, mantendo também a função administrativo-financeira.
Para a coordenação do Programa Florestas para Águas, contratamos um novo membro
para a equipe, Alfredo Matos, que assumiu em fins de setembro. E, com a suspensão do
Programa de Educação Ambiental de forma presencial, contratamos Yasmin Gouvea para
os cursos virtuais - especificamente para o Curso de Lideranças Ambientais.

Modificamos também alguns de nossos procedimentos jurídicos e financeiros, buscando
otimizar essas áreas. Passamos a dividir nossas despesas por projeto, e começamos a
registrar nossas atas de assembleias no formato digital. Também criamos um sistema de
gestão de equipe com o aplicativo Trello, que facilitou muito o processo de virtualização da
equipe na pandemia. Criamos um Plano de Gestão e sistema de avaliação da equipe, para
melhorar nossa organização interna, e, especialmente, melhorar as perspectivas e
condições de trabalho da nossa equipe. Por fim, realizamos nossa assembleia anual de
forma virtual, e tivemos o ingresso de 8 novos conselheiros e conselheiras na nossa
Associação brasileira.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS
A seguir, nossa prestação de contas da Iracambi Brasil (Balanço Contábil de 2020) e EUA
(Declaração para Receita Federal dos EUA). Pela primeira vez em 4 anos tivemos superavit, ou
seja, arrecadamos mais do que gastamos. (Obs.: parte do recurso arrecadado em 2020
encontra-se na nossa conta dos EUA, que é transferido periodicamente para o Brasil),
conforme informado no documento em inglês na página 30.
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PLANOS PARA 2021
Com o sucesso das nossas campanhas em 2020 pudemos planejar um 2021 com muitas
realizações. Pretendemos:

plantar 10.000 árvores (ou mais)
fazer a manutenção das árvores plantadas nos anos anteriores
Curso de Lideranças Ambientais on-line
voluntariado on-line e presencial com pessoas da região e de fora do
país, quando possível
receitas em vídeo do Programa Farmácia Viva
melhoramento da nossa estrutura física

2021 ainda será um ano com desafios relacionados à pandemia, mas podemos dizer que já
estamos mais preparados. Nosso mundo vai passar por essa fase difícil e de transformação, e
faremos isso juntos, cuidando uns dos outros, e do nosso planeta!
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AMIGOS DE IRACAMBI BRASIL
Diretoria:
Presidente: Reinaldo dos Santos
Vice Presidente: Kamilo Fonseca
Secretária: Neusa Dias
Tesoureiro: Paulo César
Conselho Fiscal:
Jorge Lopes Rezende
Aldo Lima
Juliana Vital
Conselho Consultivo:
Robin Le Breton
Isabella Flores
Áquila Braga
Sérgio Matos
Rosana Cambraia
Binka Le Breton

Equipe:
Coordenadora Geral: Arielle Canedo
Coordenadora de Voluntariado: Rogéria Castro
Coordenador do Viveiro: Deivid Malta
Coordenadora de Relações Institucionais:
Isadora Candian dos Santos
Coordenador do Programa Florestas para
Águas: Alfredo Matos
Coordenadora do Programa Farmácia Viva:
Carla Faccina
Coordenadora do Curso de Lideranças
Ambientais: Yasmin Gouvea
Assessor em Políticas Públicas e Pesquisa:
Robin Le Breton (pró-bono)
Relações internacionais: Binka Le Breton (próbono)

AMIGOS DE IRACAMBI EUA
Diretoria:
Presidente: Shane Robinson
Vice-Presidente: Mary King Robinson
Tesoureira: Francie Sentilles
Diretora: Betty Brown
Diretora: Monica Serrano Wong
Diretora: Karol Gawrych
Diretora: Lily Gawrych
Diretora: Saulo Ferreira
Diretora: Emily Galvin

Mentores Internacionais:
Mark Wade: Consultor
Tomas Salazar: Assessor
Tim Masson: Webmaster
Cliff Jones: SIG
Mário Abreu: Especialista em TI
Juliet Le Breton: Assessora em
Sustentabilidade

CRÉDITOS DAS FOTOS
Claudia Luiza Costa
Deivid Malta
Lior Klein
Isadora Candian dos Santos
Rogéria Castro

Lily Gawrych
Karol Gawrych
Bruno Basei
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