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Bem Vindos ao nosso Relatório
Anual 2019!
Queremos apresentar nossa equipe
maravilhosa

Programa de Voluntariado (Rogéria)
O ano de 2019 novo foi um ano
maravilhoso no programa de
voluntariado!
Acolhemos
50
estudantes,
pesquisadores
e
voluntários de 13 paises, incluindo
nosso primeira visitante do Japão!
Logo no inicio do ano chegou uma
turma de treze estudantes e três
professores de Washington College,
Maryland para estudar ecologia
tropical. Você pode assistir o vídeo
que
fizeram
aqui
(https://www.youtube.com/watch?v
=bU14mGm06rk&t=77s. Logo em
seguida tivemos o prazer de receber
Karol e Lily, casal jovem do setor
financeiro que estavam tirando um
ano de folga. Depois de sair de
Iracambi, ficaram em contato, e agora
fazem parte da diretoria de Amigos US.
Os próximos a chegar foram Verônica,
Clara, Renate Will e Avia
A Universidade Fairfield foi
representada por Matt Little, e mais
tarde por Priscila e Rosemarie. Logo o
Centro foi lotado com a chegada de
Karina, Jesmel, Sarah, Valéria e Sofiya
da Universidade Florida State, além da
Lise da França. A UNC (Carolina do
Norte) nos enviou primeiro Bri e
depois Nya. Da Itália, Francesco e
Chiara, que trabalharam duro

Rogéria, Robin, Marina, Deivid, Binka
Allan, Arielle, Carla, Virgilio, Larissa
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ensinando biologia para as crianças de
Limeira em italia no-português.
A chega da da é poca de chuvas
coincidiu com a saida da antiga
coordenadora Carla e a chegada da
sua sucessora, Rogéria. A época do
plantio é o momento mais atarefado
do ano, e nossos voluntários se
lançaram no trabalho com muito
entusiasmo, não somente nas visitas à
propriedades, mas também na criação
de vídeos para nossos patrocinadores.
Alejandro, Anna, Kerry, Ronja e Piotr
estavam lá nos plantios todo dia,
chuva ou sol. (Na maioria das vezes:
chuva.) Nathan chegou para fazer um
estágio de seis meses em
monitoramento de fauna, onde
conseguiu fotos maravilhosas das
onças pardas. John, Maria, Christoph,
Verena, Gael, Selena e Melanie vieram
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para reforçar a turma de plantadores,
Sien fez uma pesquisa sobre florestas,
Riho estudou a resiliência comunitária,
Timon aprofundou o projeto de
monitoramento florestal e Donnae
chegou para passar Natal conosco.
Só para lembrar que o voluntariado
em Iracambi é mais do que enfrentar
barro e de vez em quando os
pernelongas – também tentamos
fazer com que os voluntários tenham
uma experiência do Brasil real, que
inclui visitas a parques estaduais,
cidades históricas, subindo
montanhas, caminhando na floresta,
e festejando Halloween, Dia de Ação
de Graças e aniversários. 2009 foi um
ano maravilhoso. Obrigada a tod@s!

Florestas para Água (Arielle)
Com a generosa contribuição da
Dorina ( uma empresa em Hong Kong
que fabrica roupas) e 356 doações
individuais, 2019 foi um grande ano
para o Projeto Florestas para Àgua,
que cada vez mais atrai voluntários,
estudantes, lideranças e pessoas da
comunidade local.
Em 2019 Iracambi plantou 4.000
árvores nativas de 38 espècies em 15
propriedades de agricultura familiar
na Serra do Brigadeiro onde há uma
escassez de água. Se quer dar uma
olhada, clique neste link para verificar!
http://iracambi.maps.arcgis.com/ho
me
2019 foi o primeiro ano em que
testamos uma metodologia nova de
monitoramento, onde observamos
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mortalidade, ataque de formigas,
coroamento das mudas, necessidade
de mais adubo orgânico, necessidade
de replantio e quais espècies se
desenvolveram melhor. A taxa de
sobrevivência foi de 70% dos plantios
de 2018 (onde plantamos 6.000
mudas) variando a taxa em cada
propriedade. Para resolver isso,
doamos a cada produtor R$100,00
para ajudar na manutenção das
mudas.
Além disso, vimos a real necessidade
de conscientização, mostrando na
prática a importância das nascentes,
relação entre água e reflorestamento,
agrofloresta (mostrando que e
possível fazer um reflorestamento
produtivo), fossas sépticas e as
consequências
do
uso
do
agrotóxicos.
Assim, resolvemos

facilitar conversas à respeito durante
os próximos plantios.
Experimentamos
também,
e
produzimos um biofertilizante, E.M
(microorganismos eficientes), que são
pequenas bactérias e fungos que
vivem naturalmente em solos férteis e
em plantas. Podem ser usados na
agricultura e criação de animais, são
econômicos e fáceis de produzir.
Algumas vantagens em aplicá-los:
Aumentar a produção agrícola;
Controlar as plantas espontâneas,
doenças e pragas; Melhorar a
estrutura e a qualidade do solo.
Também podem ser usados junto aos
fertilizantes verdes e orgánicos.
Aplicamos EM e adubo orgánico às
nossas mudas no viveiro, e
observamos excelentes resultados.
Também fizemos algumas reformas
muito necessárias no viveiro florestal
de Iracambi. Começamos com a
reforma das madeiras ao redor das
sementeiras. A área de compostagem,
além de agora ter telhado, está maior
e possui mais partições para permitir
mais espaço para mistura e aplicação
de
Microorganismos
Eficientes.
Também reparamos a cerca ao redor
do viveiro para manter nossas mudas
mais seguras!
O desafio para 2020 é plantar mata
ciliar (nas margens do rio) que
funciona como cílios, impedindo
inundações, assoreamento, erosão e
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tem capacidade para reter nutrientes
e contaminantes. Também queremos
reduzir a poluição das fontes de água,
além de criar habitat e formar
corredores florestais que facilitam o
mo v i me nt o e a p r o pa g a ção de
animais e flora selvagens.
Como podem ler, foi um ano muito
interessante,
onde
pudemos
contribuir, aprender, incluir muitos
voluntários, e fazer a nossa parte para
salvar o planeta através do plantio de
árvores!
Jovens Eco-Líderes (Marina)
2019 foi um ano abundante em
Iracambi, o programa Eco-Líderes não
só recebeu mais 200 crianças para se
tornarem líderes ambientais mas
como também capacitou mais de 60
professores para fazer o mesmo com
as crianças e jovens que passaram
pelas suas turmas ao longo do ano.
Isso sem contar as mais de 300
crianças que participaram de oficinas
e palestras que demos nas escolas da
região.
Acreditamos que seja importante não
somente educar as crianças para
terem
uma
consciência
de
preservação ambiental, mas como
também atualizar a formação dos
educadores que estão dia a dia em
contato com muitas crianças e jovens
ao longo de todo ano. As palestras e
visitas nas escolas da região foram a

porta de entrada da curiosidade sobre
os animais, o movimentos que eles
fazem nas florestas para procurar
alimento e abrigo, e a importância da
preservação das plantas para a saúde
do ser humano, para nossa
alimentação e para outros animais.
Mas no ano de 2019 o que mais
falamos nas escolas foi sobre as
mudanças climáticas, o que fazer
diante de tantas ameaças de
incêndios florestais, derramamento
de óleo no mar, e tempestades.
Enquanto a jovem Greta Thunberg
luta pela ação de governantes para
cessar a poluição mundial, nós de
Iracambi
juntamente
com
o
nosso projeto dos Eco-Líderes e apoio
da empresa Dorina, debatemos,
experienciamos e contribuímos para
que mais e mais jovens despertem
para a mudança do clima que vem
acontecendo, a proteção das florestas
e o relacionamento mais saudável
com uso dos recursos naturais.
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Recebemos relatos constantes de
ações dentro das escolas encabeçadas
por jovens que já participaram das
nossas atividades, e conseguimos ver
mais jovens interessados nas
questões e ações que podem ser feitas
para frear a degradação que está
sendo realizada pelas mineradoras da
região, ou dos incêndios florestai. Ou
seja, nossos Eco-Líderes estão
ATUANDO!
Os jovens Eco-Líderes podem até estar
fora das grandes mídias mas estão
dentro de ações que podem, sim,
mudar o mundo que vivemos. Graças
à pessoas físicas e empresas no ano de
2019 batemos o recorde de doações e
isso mostra que é possível fazer
sempre mais pelo futuro das crianças
e jovens que serão os nossos adultos e
capazes e ahcar soluções para
amenizar os impactos que deixamos.

Farmácia Viva (Carla)
O programa Farmácia Viva deixou
energias positivas e de muita
esperança para o ano de 2020.
O anod de 2019 foi maravilhoso!!
Pleiteamos uma proposta de
aproximadamente 8 mil euros para
reformar o desativado laboratório de
plantas medicinais, construção como
parte do antigo programa Medicina da
Mata - feito pela querida Iracambista
inglesa Nella Gallia - alma evoluída, e
expert de plantas medicinais de
biomas tropicais.
Como parte da proposta, compramos
comprar destiladores, extratoras de
óleo, beakers, fogão elétrico,
geladeira, medidor de pH, talheres de

7

cozinha e muito mais. O laboratório
ficou renovado, equipado e pronto
para atrair os famosos raizeiros de
Limeira nos ensinarem suas receitas
de medicina caseira - ricas, não
somente em fundamento medicinal
físico, mas também espiritual.
Ademais, a verba nos possibilitará a
execução de 8 workshops em 2 anos,
1 a cada 3 meses. Tais eventos
promoverão o compartilhamento de
receitas de remédios e cosméticos de
ervas medicinais do bioma brasileiro.
Participantes também aprenderão a
usar os destiladores e extratoras de
óleo para produzir óleos vegetais e
essenciais, que comporão as diversas
receitas que planejaremos criar nesse

projeto, tanto para uso pessoal e para
comercial artesanal.
Ao longo de 2019, 3 workshops de
plantas medicinais foram feitos para
os voluntários, incluindo identificação
de plantas no campo e elaboração de
fitocosméticos remédios caseiros,
como
por
exemplo
pomada
cicatrizante de Babosa (Aloe vera), e
Adrago, (Croton urucurana), Sabonete
anti-séptico
de
Barbatimão
(Stryphnodendron adstringens) e chá
diurético de Pata-de-vaca, (Bauhinia
forficata)
O Programa Farmácia Viva em 2019
também re-instalou as placas de
identificação da trilha de plantas
medicinais. O Jatobá (Hymenaea
courbaril), a Pata-de-vaca (Bauhinia
forficata), a Carqueja (Baccharis
trimera), e a Cana-de-macaco (Costus
spicatus), entre outras, foram
devidamente evidenciados na trilha
com placas lindas de madeira de
eucalipto provenientes da SAF da
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Fazenda Iracambi pintados à mão por
voluntários motivados com a proposta
de Iracambi: Salvar Florestas e
Transformar Vidas.
Políticas Públicas (Robin)
Em 2019, Iracambi foi representado
no Comitê Estadual de Política
Ambiental (COPAM), no Comitê dos
Rios Pomba e Muriaé, no Conselho
Consultivo do Parque Estadual da
Serra do Brigadeiro, no Conselho de
Defesa Ambiental dos municípios de
Muriaé e Rosário da Limeira, o
Conselho de Desenvolvimento do
município de Rosário da Limeira e a
Comissão Mineira na Serra do
Brigadeiro.
O ano em que o Presidente da
República acusou publicamente uma
famosa estrela de cinema americana
de incendiar a floresta amazônica para
conseguir dinheiro para sua causa foi
claramente um ano difícil para os
defensores do meio ambiente no

Brasil. A participação do público na
política ambiental tornou-se uma
prioridade ainda menor para os
governos estaduais e federal.
Consequentemente,
as
oportunidades para a sociedade civil
se manifestar sobre questões de
formulação de políticas foram
progressivamente reduzidas.
O conselho regional do COPAM não
tem mais voz no licenciamento
ambiental;
o
conselho
de
desenvolvimento de Rosário da
Limeira deixou de se reunir, assim
como o conselho de defesa ambiental,
depois que seu presidente, sem
consultar o conselho, assinou
um projeto de lei para aprovar as
atividades de mineração em uma área
de
proteção
ambiental,
expressamente proibida pela lei
municipal.
Apesar do clima desfavorável, houve
alguns avanços significativos em
relação à questão da mineração. O
município de Muriaé assinou uma
declaração de que o distrito de
Belisário (que fica perto de Iracambi)
é uma área de patrimônio para os
Recursos Hídricos e depois aprovou
uma lei que proíbe a mineração nas
Áreas de Proteção Ambiental ao redor
de Belisário. A Comissão também
participou de uma audiência pública
na Assembleia Legislativa do Estado
de Belo Horizonte: mais de 50 pessoas
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da
região
cancelaram
seus
compromissos pessoais naquele dia
para participar da audiência e fazerem
com que suas vozes fossem ouvidas.
Para 2020, mais desses atos estão
planejados e Iracambi continuará
fazendo sua parte.

Agora, vamos dar uma olhada
nos bastidores!
Captação e Comunicação
(Virgílio)
O ano de 2019 foi um ano
diferenciado no contexto de captação
de recursos aqui em Iracambi, com
muitas ideias, muitos planos, e alguns
resultados iniciais promissores. O que
ficou evidente quando firmamos
nossa primeira parceria corporativa
com Dorina, uma empresa criada na
Alemanha e atualmente estabelecida
em Hong Kong que produz lingerie
que celebra a diversidade de corpos e
beleza
natural!
Dorina
está
patrocinando dois de nossos projetos:
Florestas para Água e Jovens
EcoLíderes. A parceria surguiu através
da Jackie, uma modelo brasileira
radicada em Nova Yorque que decidiu
atrelar o patrocínio ao lançamento da
Dorina de uma linha de roupa
feminina feita parcialmente com
materiais reciclados. Documentamos
nosso trabalho com Dorina através de
vídeos (disponíveis na nossa página no

Facebook) além de um portfolio de
fotos onde as crianças e os
plantadores de árvores vestem
camisetas feitas coma as logomarcas
da Dorina e Iracambi.
Ao mesmo tempo conseguimos o
apoio de Gilson Basilio de Oliveira de
Opus Breu. Gilson é uma pessoa da
região que trabalha com jóias
artesanais, que se comprometeu a
patrocinar o plantio de uma árvore
por cada peça vendida. Estamos
entusiasmados com esta maneira
nova de buscar recursos, e animados
com a eleição de uma diretoria nova
que inclui profissionais nas áreas de
business, prontos para nos capacitar a
trabalhar profissionalmente com o
setor empresarial.
Além desta novidade, conseguimos
resultados bons nas plataformas de
crowdfunding, com destaque a
plataforma GlobalGiving, além do
plataforma Doare que trabalha com
doações brasileiras. Conseguimos,
também, um edital alemão pelo
financiamento de uma reforma no
laboratório e um impulso dado ao
programa de plantas medicinais.
Juntando todas estas fontes de
recursos, conseguimos em torno de
R$ 250.000,00, fazendo com que
estamos muito pertos a tornar a
organização
financeiramente
sustentável.

10

Em termos de marketing, devemos
nosso grande agradecimento ao nosso
webmaster Tim, que nos guiou com
muita paciência rumo ao site novo,
que será lançado momentaneamente.
O programa de voluntariado teve
novo fôlego com a chegada, primeiro
da Carla, e depois da Rogéria.
Mudamos o tempo mínimo de estadia,
assim
conseguindo
aumentar
consideravelmente o numero de
voluntários chegando emIracambi.
Depois de trabalhar conosco ao longo
de vários anos, nosso captador de
recursos Virgílio decidiu sair em busca
de novos oportunidades. Desejamos
boa sorte a ele na nova fase da sua
vida empresarial! Seu lugar foi
tomado por Binka até que consigamos
um novo membro da equipe.
As perspectivas para 2020 são de
correr atrás de novas oportunidades
de parcerias, com a ajuda de ex alunos
Iracambistas que são profissionais no
mundo de finanças. Deste modo
estamos comprometidos com nós
mesmos
a
tornar
Iracambi
financeiramente sustentável, além de
realimentar nosso fundo soberano
que tem nos sustentado ao longo dos
últimos dois anos.
Você vai achar nosso Relatório
Financeiro
no
nosso
site:
https://br.iracambi.com/quem-somosnos/mais

TI e Manutenção (Allan)
2019 foi o ano de reestruturação da
rede de conexão de Iracambi, onde o
foco foi simplificar. Foram reduzidos
os números de rádios utilizados para
trazer internet até o Centro de
Pesquisas e Casa de Barro, foram
adquiridos equipamentos mais atuais
e retirados equipamentos cuja as
funções não se faziam necessárias,
tais equipamentos foram guardados
para serem usados como reposição.
Também trocamos nosso provedor de
internet para uma empresa local, o
que ajudou a reduzir ainda mais o
número de equipamentos e estabilizar
a
conexão. Obtivemos
como
resultado de nosso trabalho uma
maior confiabilidade em nossa rede,
auxiliando no trabalho de toda a
equipe.
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Iracambi na Estrada (Binka e Robin)
Em março e abril, Binka viajou ao
hemisfério norte, fazendo amizades e
parcerias, e palestrando em umas das
nossas
universidades
parceiras:
Fairfield,
George
Washington
University, as universidades de North
Carolina,
Colorado,
Northern
ColoradoWestern Colorado, Pomona
College, Washington College, e, no
Reino Unido, as universidades de
Manchester e Newcastle. Estas visitas
criam mais parcerias, atraem mais
estudantes, e possibilitam melhor
visibilidade para Iracambi e nossos
programas.
Visitantes
Em julho, fomos encantados em dar
as boas vindas mais uma vez à Ruth
Warner de Colorado. Ruth
generosamente douou seu tempo (e
passagem aérea) para ministrar seu

curso de inglês para a equipe
Iracambi e comunidade. Arrasou, de
novo! Em agosto recebemos o
videografo Alec Schreck, que
gentilmente fez uma series de vídeos
a serem envados aos nossos
patrocinadores em Hong Kong. Usou
também, um drone para filmar o
reflorestamento na Reserva Pico da
Graminha.
Algumas semanas depois, Robin foi a
ESALQ (Universidade de São Paulo,)
para aprender sobre o uso da
tecnologia LIDAR a ser incluida em
um projeto de monitoramento
florestal que estamos desenvolvendo.
Robin e Binka fizeram uma visita
relâmpaga ao nosso patrocinador
Dorina em Hong Kong, e o ano
terminou com a visita muito bem
sucedida da Marina a Colorado e
Washington DC graças aos nosso
colegas de longa data Companheiros
das Américas.

Diretoria Nova
Graças ao trabalho duro da equipe,
liderada por nossa Coordenadora
Marina, conseguimos eleger uma
diretoria nova e empolgada.
Presidente: Reinaldo Santos –
consultor, SENAI
Vice Presidente: Kamilo Fonseca –
médico
Tesoureiro: Paulo César – contador
Secretária: Neusinha Dias – professora
Novos membros
consultivo e fiscal:

dos

conselhos

Aldo Lima – consultor, SENAI, Juliana
Vital – especialista em e-commerce,
Áquila Braga – médica veterinária,
Isabella Flores – Marketing &
Captação.

MUITO OBRIGADA POR TER LIDO
NOSSO RELATÓRIO!
Se quiser fazer uma doação, clique
aqui https://bit.ly/31fkn1H

Quer assinar nosso Newsletter?
Clique http://eepurl.com/gLj2SL

https://iracambi.org.br

Whatsapp: +55 32 8493-6681
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