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 147 empresas e negócios certificados.

 Ashoka: início do processo de apoio, o qual ainda se encontra em andamento.

 12 famílias de agricultores envolvidos; sendo que 7 delas recebendo “Bolsa
Conservação” diretamente do TCO2N.

 4 núcleos de campo: Prainhas e São Gonçalo (Taboquinhas); Serra Grande e
Marambaia (Itacaré).

 Criação de um novo núcleo do programa: Mecenas da Vida Botucatu, com 15
repúblicas estudantis neutralizadas.

Turismo CO2 Neutro

Uma rede solidária, que vem atuando desde 2007, pela
conservação ambiental e melhoria da qualidade de vida
das famílias de agricultores da APA.



Ação ligada ao programa Turismo CO2 Neutro,
implantada em Itacaré e Serra Grande, e
patrocinada, em 2010, pelo Instituto Arapyau.

“Deixe o carro na pousada, vá de Bike!

 30 bicicletas distribuídas, inicialmente (2010), entre as pousadas certificadas de Itacaré
e Serra Grande, para locação pelos turistas.

 Luan, filho de um dos agricultores do programa, é capacitado para fazer a manutenção
das Bikes. O valor das locações remunera o Luan, e o excedente é utilizado para a
manutenção das Bikes.

 Ao longo de 2011, apenas algumas pousadas continuaram participando (aquelas que
zelavam pelos equipamentos).

 No final de 2011, metade das bicicletas foram recolhidas para manutenção, e estão
aguarda novo formato para o funcionamento do projeto; ou doação para os agricultores
que se locomovem entre a zona rural e os centros urbanos.



Sonhos da gente do Campo: Espaço criado como
estratégia para melhorar a qualidade de vida das
famílias de agricultores, e fomentar a atividade agrícola
nas suas propriedades. Assim, os sonhos básicos dessas
famílias têm mais chances de serem realizados.

As famílias de Carlos e Adilma, de Cleilson e Adelice, de Ivo e Neidinha: uma bomba
hidráulica (caneiro d’água). A bomba hidráulica foi doada pelo agricultor Eduardo que,
em troca, recebeu uma bomba elétrica. A compra de todo o material da instalação dos
sistemas de abastecimento de água, foi realizada através da doação do engenheiro
mecânico Sérgio Campelo (Austrália), e da doação complementar da documentarista
Bettina Turner (São Paulo). Contudo, a bomba ainda não funciona plenamente.

Outras 2 famílias que não fazem parte do Banco, mas participam dos nossos programas,
também foram beneficiadas – Antonio de Madalena e Dina e Eduardo e Dona Ni.



A família de Mundinho e Dona Dina estão construindo uma casa, através das doações e
do esforço de vários Mecenas da Vida, e de um trabalho de equipe que vem sendo
realizado em mutirões, desde o mês de julho/2011. Doadores: Mecenas da Vida La
Cellera de Ter; Rafael Amaral (analista ambiental de Rondônia); empréstimo do Fundo
Biscó; trabalho voluntário de agricultores de Taboquinhas e Serra Grande, e equipe
institucional.



Fundo BiscóO Fundo Biscó é um mecanismo financeiro (fundo
rotativo), criado para fomentar a atividade
agrícola nas propriedades rurais dos agricultores,
fomentar a 2ª.renda e promover a melhoria da
qualidade de vida dessas famílias.

As famílias podem tomar emprestadas pequenas quantias de dinheiro, com a finalidade,
e o compromisso formal, de aplicá-las em melhorias estruturais das suas propriedades, e
em finalidades que promovam sua qualidade de vida.

Os agricultores devolvem os empréstimos na forma de mensalidades. As condições de
pagamento sempre são construídas, e acordadas, junto com as famílias.

Sobre as mensalidades são acrescidos juros justos e suportáveis, capazes de resguardar,
ao mesmo tempo, o lastro do Fundo e a capacidade pagadora das famílias, considerando
a realidade de cada uma delas.



Fundo Biscó
O Fundo foi iniciado com a doação financeira de
um Mecenas da Vida – um amante da nossa APA.

Depois, foi complementado pela Universidade de
Girona e Prefeitura de Reus (Catalunha/Espanha),
graças ao trabalho voluntário dos parceiros da
Associació Mecenas da Vida la Cellera de Ter.

O Fundo Biscó já beneficiou 10 agricultores e 3 agricultoras. Cada qual acessou quantias
que variam de R$200,00 a R$1.200,00 para o desenvolvimento das seguintes atividades:

•Melhoria da moradia (4 famílias)
•Instalação de energia elétrica e água (3 famílias)
•Saúde (1 família)
•Implantação e fortalecimento de hortas (4 famílias)
•Insumos para fortalecimento de SAFs (5 famílias)
•Construção de galinheiros (4 famílias)
•Construção de viveiros de mudas frutíferas, nativas e ornamentais (1 família)



Fundo Biscó

“Cestas Turismo CO2 Neutro” em Taboquinhas!



Fundo Biscó
Primeiras adesões ao programa em Taboquinhas!
Turismo CO2 Neutro na roça!



 Fevereiro/2010: inicio do Olhares Cotidianos. Por 1 ano e meio, o projeto
capturou/produziu conhecimentos sobre/com as comunidades envolvidas no Turismo CO2

Neutro: agricultores (esposas e filhos); empresários certificados; e equipe institucional.

05 agosto/2011: 1ª. exposição do projeto Olhares Cotidianos estréia em Taboquinhas,
revelando os seus resultados multivisuais.

13 agosto/2011: 2ª exposição estréia em Serra Grande, durante o Sarau de Serra.

10 setembro/2011: 3ª exposição estréia em Itacaré, na Praça dos Cachorros e Cinema
Cultural.

 Exposição fotográfica.

 Publicação do livro:  
Olhares Cotidianos
(re)velam o programa 
Turismo CO2 Neutro.

 Vídeos:
- Turismo CO2 Neutro
- Olhares Cotidianos





 Notícias formato Blog, permitindo comentários e interações.

 Nova galeria de fotos.

 Espaço para vídeos: sessão multimídia.

 Fóruns de discussão: “consumo de carne” e “estrada parque”.

 Lojinha virtual: atualmente em espera...

 Espaço para anunciantes colaboradores.
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www.mecenasdavida.org.br

Seja bem vindo!

Navegue, comente, compartilhe!



Estudantes universitários vindos de São Paulo, da Catalunha (Espanha) e da Suécia
iniciaram o II Estágio Vivência Mecenas da Vida na APA Itacaré/Serra Grande, em
janeiro/2011.

As atividades da 1ª. Semana se concentraram nos núcleos urbanos de Itacaré e de Serra
Grande, onde os universitário tiveram a oportunidade de vivenciar o lado turístico da nossa
área de proteção ambiental.

Nas 2ª e 3ª semanas os estudantes se dividiram entre os núcleos de agricultores de São
Gonçalo e Prainhas/Taboquinhas, Itacaré e Serra Grande. Através de um rodízio de 3 dias,
permaneceram com as famílias, morando em suas propriedades, vivenciando suas
realidades, intercambiando conhecimentos tradicionais X conhecimentos técnicos.

Na 4ª semana, estagiários e equipe Mecenas da Vida avaliaram o evento.

2º Estágio Vivência 
Mecenas da Vida 

O Estágio Vivência Mecenas da Vida propicia aos
estudantes universitários de qualquer disciplina, pelo
período de 1 mês, uma experiência vivencial de campo,
no âmbito das atividades do programa Turismo CO2

Neutro, dentro da APA Itacaré/Serra Grande.



2º Estágio Vivência 
Mecenas da Vida 



Semana do Meio Ambiente

 A equipe do Mecenas da Vida abre a Semana promovendo um mutirão com os
agricultores dos núcleos de Itacaré e de Serra Grande, na propriedade rural do agricultor
Daniel, para a colheita e produção do mel de cacau.

 Palestra para o colegiado da Escola Dendê da Serra (Serra Grande) : TCO2N

 Plantio de mudas com alunos da Escola Dendê da Serra: neutralização da escola.

 Palestra para alunos da Escola Espaço Educar (Itacaré): aquecimento global.

Plantio de mudas com alunos da Escola Espaço Educar: neutralização residencial alunos.

 Plantio de mudas nas margens do Rio de Contas (Taboquinhas), realizado pelos
agricultores do projeto.

 Palestra na Semana do Meio Ambiente do Hospital São Rafael (Salvador): TCO2N

Semana de 01 à 07 de junho/2011

Diversas atividades envolvendo

ação,

educação,

reflexão ambiental !



Semana do Meio Ambiente
1ª semana de junho/2011



Inglês Solidário
Festeja mais um ano!
13 dezembro/2011

A turma do Inglês Solidário encerrou o ano com duas belas visitas:

 Aeroporto de Ilhéus
Universidade Estadual Santa Cruz – UESC.

O passeio aconteceu graças à parceria que o projeto mantém, desde 2010, com o
Instituto Arapyau. Em 2011, eles adotaram 15 alunos, dos 47 que participam do
Inglês Solidário, e patrocinaram o passeio de encerramento.



Visitas !
Participações! 

Aqui registramos algumas visitas importantes:
 que recebemos!
 que fizemos!
no âmbito do programa Turismo CO2 Neutro.

Além de participações do Mecenas da Vida em fóruns de 
discussões locais.

 Fevereiro/2011: Grupo Verão Ecológico Cultural – Eco Loucos pela Vida visita a
propriedade do agricultor Edi (Itacaré).

 Fevereiro/2011: nossos agricultores participaram de um dia de capacitação na RPPN
Pedra do Sabiá (Itacaré), ministrado pelo Técnico Sr.Jafa da CEPLAC, sobre sistema
integrado, agroecologia e os sistemas agroflorestais, e segurança alimentar.

 Março/2011: equipe Mecenas da Vida realizou palestra na Igreja Batista de
Taboquinhas, com foco na educação ambiental e Turismo CO2 Neutro.

 Março/2011: participação da equipe Mecenas da Vida no evento de despedida do
Grupo Verão Ecológico Cultural, em Serra Grande.



Visitantes !
Participações! 

Abril/2011: Mecenas da Vida é empossado na secretaria
executiva do Conselho Gestor do PESC.

Abril/2011: Mecenas da Vida passa a fazer parte do
Conselho Gestor da APA.

Maio/2011: Mecenas da Vida participa da Mostra Cinemulti,
em Taboquinhas.

Maio/2011: Equipe Mecenas da Vida realizou palestra na
escola Aurelino Leal (Itacaré): Semana de Ciências - TCO2N.

Julho/2011: Equipe e Agricultores visitaram propriedade rural modelo, em Ubaitaba, do
Técnico Agrônomo William, para capacitação de “galinheiros”.

Setembro/2011: Equipe Mecenas da Vida realizou palestra no CEI (Itacaré): agricultura
familiar.

Outubro à dezembro/2011: Participação da equipe Mecenas da Vida nas atividades
do Programa de Formação dos “Aprendizes da Conservação”, através do Conselho
Gestor do PESC.

Dezembro/2011: Turma do Inglês Solidário visitou a UESC e o aeroporto de Ilhéus.



Visitantes !
Participações! 



Mapeamento, identificação e documentação de novas e boas práticas desenvolvidas no
mundo, que se reportam a questões de diversidade cultural e educação para o
desenvolvimento sustentável.

Turismo CO2 Neutro: ações de educação ambiental, voltadas ao resgate da auto-estima
dos agricultores, por meio da recuperação de saberes ancestrais locais, aliado ao ensino
de novas técnicas agroflorestais e de gestão ambiental.

Do outro lado desta rede solidária: empreendimentos (empresas/negócios) certificados,
que se orientam às práticas de responsabilidades socioambientais, voltadas ao respeito
para com a cultura local e ao meio-ambiente global.

Resultando disso: uma interessante plataforma de intercâmbio de saberes, e de
responsabilidades, que possibilita o desenvolvimento de práticas adequadas ao uso do
solo, recursos hídricos e remanescentes florestais, propiciando a manutenção da
biodiversidade regional de nossa Floresta Atlântica, designada Reserva da Biosfera pela
UNESCO.

Por meio do Turismo CO2 Neutro, o Mecenas
da Vida é divulgado, pela UNESCO, como
exemplo de boas práticas no mundo. O projeto
foi coordenado pelo IRIS (International
Research Institute in Sustainability) da
Universidade de Gloucestershire, Inglaterra.
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Planejamento 2012



 Ampliar a rede de certificados.

 Ampliar o número de turistas neutralizados.

 Capacitar jovem da zona rural para atuar como técnico
dentro dos núcleos de agricultores.

 Capacitar jovens da comunidade para atuarem como
sensibilizadores do programa, nos centros urbanos de Itacaré e
Serra Grande.

 Desenvolver e executar o projeto Amigos do PESC, por meio
do Conselho Gestor do Parque Estadual Serra do Conduru
(pelos próximos 2 anos).

Amigos do PESC
FUNBIO



 Manutenção e recuperação dos empréstimos.

 Renovar os sonhos do Banco, para os novos
agricultores, e divulgar.

Fundo Biscó



 Dirigir esforços para ações conjuntas com o
PESC – Amigos do PESC.

 Fortalecer a participação dos alunos como
“professores” dos novatos.

Semana do Meio Ambiente
2012

Inglês Solidário



Ingresso de novos membros ao Conselho Deliberativo da Instituição, por
meio de convite.
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Balanço Financeiro
ano 2011
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Conecte-se com o coração toda vez que disser “obrigado”
(por Sônia Café)

Obrigado e até 2013!


