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 155 empresas e negócios certificados.

 Ashoka: o processo foi aprovado apenas na 1ª e 2ª fase.

 12 famílias de agricultores envolvidas e recebendo “Bolsa Conservação”.

 Diminuição do valor da “Bolsa Conservação” de R$300,00 para R$200,00.

 4 núcleos: Prainhas e São Gonçalo (Taboquinhas), Serra Grande e Marambaia (Itacaré).

 Núcleo Mecenas da Vida Botucatu, com 15 repúblicas estudantis neutralizando.

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.



 Fevereiro a abril/2012: É realizado, dentro das propriedades
dos agricultores, o projeto de pesquisa “Proposta de uma
metodologia prática: calculo de potencialidades de seqüestro de
CO2 em Sistemas Agroflorestais na APA Itaceré/Serra Grande”,
desenvolvido pelos estudantes de ciências ambientais Carles,
Raquel e Xavier - mais uma parceria entre Mecenas da Vida e
a Universidade de Girona (Espanha/Catalunha).

 Abril/2012: A Vai-Vem Bag foi introduzida nas pousadas de Itacaré que participam
do programa Turismo CO2 Neutro. A idéia foi uma contribuição da Pousada Barcaça
(Itacaré), e virou realidade através do projeto Olhares Cotidianos da Certificação
Turismo CO2 Neutro, com as parcerias: FAPESB, UESC, UNICAMP, UEFS e Udg
(Girona/Espanha) - mais uma ação ambiental em rede!



 Ação ligada ao programa Turismo CO2 Neutro.

 Implantada em Itacaré e Serra Grande.

 Patrocinada, em 2010, pelo Instituto Arapyau.

“Deixe o carro na pousada, vá de Bike!”

 Em 2010 foram distribuídas 30 Bikes nas pousadas certificadas de Itacaré e Serra
Grande, para locação pelos turistas.

 Luan, filho de um dos agricultores, foi capacitado para fazer a manutenção das Bikes.
O valor das locações o remunerava e o excedente era utilizado para manutenção.

 Ao longo de 2011, continuaram participando apenas as pousadas que zelavam pelos
equipamentos. No final de 2011, metade das bicicletas foram recolhidas para
manutenção.

 Em 2012 parte das Bikes foram doadas para alguns agricultores de Taboquinhas,
Itacaré e Serra Grande, e parte das Bikes estão sendo locadas em Itacaré, por telefone,
com Luan.



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.

O agricultor Edigley, da região das Prainhas (Taboquinhas), foi beneficiado com um
tratamento dentário completo, por meio do apoio da One Drop Soluções Comunitárias –
composto por pessoas dedicadas à permacultura, à conexão com a terra e à biorregião.



A família de Mundinho e Dona Dina foi beneficiada com a construção de uma casa, em
Serra Grande, por meio dos seguintes doadores:

1) Associação Mecenas da Vida La Cellera de Ter.
2) Vários Mecenas: Rafael Amaral (RO), Vicente Rebello da Silva (Austrália), Ricardo

Trevia (RJ), Gelsio Antunes (RJ), Cirillo Camuzzo, Solange Demori (BA), Sandra
Marchesini (BA), Eleonora Alberto (RJ).

Também houve a participação do Seu Mundinho no Fundo Biscó, e o trabalho voluntário de
agricultores de Itacaré e Taboquinhas , e da equipe do Mecenas da Vida.



Fundo Biscó
Um fundo rotativo para:

• Fomentar a atividade agrícola nas propriedades  
dos agricultores, 

• Fomentar a 2ª.renda, 

• Melhorar a qualidade de vida das famílias.

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

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

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 iniciou com a doação de um Mecenas. 

Depois, foi complementado pela Universidade de 
Girona e Prefeitura de Reus (Catalunha/Espanha).

Desde a sua criação, o Fundo Biscó já beneficiou 13 agricultores e 4 agricultoras. Cada
qual acessou quantias que variaram de R$200,00 a R$1.200,00 para:

• Melhoria da moradia (6 famílias).

• Instalação de energia elétrica e água (3 famílias).

• Saúde (1 família).

• Implantação e fortalecimento de hortas (5 famílias).

• Insumos para fortalecimento de SAFs (5 famílias).

• Construção de galinheiros (4 famílias).

• Construção de viveiros de mudas frutíferas, nativas e ornamentais (1 família).

• Construção de barcaça para secagem de cacau (1 família).



Inglês Solidário
Encerrando o ano com excursão!

23 dezembro/2012

 A turma do Inglês Solidário encerrou o ano com uma visita ao PESC – Parque
Estadual da Serra do Conduru, através do apoio que o Vila Aprendiz oferece ao
projeto, desde 2010.

 Em 2012, eles adotaram 15 alunos, dos 30 que participaram do Inglês Solidário.



“Sensibilizar brincando!  Um caminho para a educação ambiental”

 Projeto desenvolvido na APA Itacaré/Serra Grande, de março a junho/2012, por 3
estudantes universitárias (Núria, Carlota e Berta) da Catalunha (Espanha) que, através da
parceria firmada entre a Udg-Universidad de Girona (Espanha) e o Movimento Mecenas
da Vida, construíram jogos didáticos em parceria com os grupos Eco Loucos pela vida e Eco
Louquinhos pela vida.

As atividades receberam apoio da Casazul, Manã, Pousada Serra Azul, Escola Dendê da
Serra, Fazenda Juerana Milagrosa, Cabana Brazuka, Fazenda Ouro Verde, Cachoeira do
Tijuípe e Sítio da Diana e do Nick.

 Sensibilizar crianças e adolescentes para a prática
da conservação ambiental;

 através da valorização da figura do agricultor
tradicional como produtor e agente conservador da
natureza;

 sempre por meio de jogos e brincadeiras.

Sensibilizar brincando!



Jovens do grupo Eco-loucos 
pela Vida aplicando os jogos 

para as crianças do grupo 
Eco-louquinhos , e para os 

estudantes da escola pública! 



 Janeiro/2012: estudantes de São Paulo, Brasília e Espanha (Catalunha) iniciaram o
estágio – estudantes de engenharia florestal, ciências ambientais, biologia, ciências
políticas e ciências exatas.

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 das Prainhas (Taboquinhas). Através de um rodízio, 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.

3º Estágio Vivência Mecenas da Vida

Experiência vivencial de campo para estudantes
universitários, pelo período de 1 mês, no âmbito das
atividades do Turismo CO2 Neutro.



3º Estágio Vivência 
Mecenas da Vida 



 Novembro/2012: Iniciam as obras de reforma do Abrigo da Sustentabilidade.

 Recursos financeiros procedentes:
• da Universidade de Girona/Espanha (R$15.000,00),
• das doações de membros da equipe institucional (R$1.000,00),
• das doações de alguns Mecenas (Sergio e Clara – R$720,00).

 Ainda estamos captando recursos para a conclusão da obra em 2013, principalmente
pela Internet.

 Nosso Abrigo, que possuía uma área construída de 90 m², agora está sendo ampliado
para 160 m² e possuirá: 4 dormitórios, 1 sala de reunião/escritório, 1 ampla cozinha
comunitária, 2 sanitários (masculino e feminino) e 2 salas de banho (masculino e feminino).

Abrigo da Sustentabilidade

* reforma da sede e casa comunitária.



Visitas !
Participações! 

 Janeiro/2012: a turma do 3º Estágio Vivência Mecenas da Vida visita a Fazenda
Tupinambá (Serra Grande); a escola rural Dendê da Serra (Serra Grande); a Pousada
Ilha Verde (Itacaré); a Pousada Aldeia do Mar (Itacaré); a Pousada Vira Canoa
(Itacaré); a Fazenda Juerana Milagrosa (Serra Grande); a Casa de Farinha de
Taboquinhas; a Fazenda Ouro Verde (Serra Grande); o Sarau de Serra Grande; e
várias propriedades rurais de agricultores tradicionais.

 Março/2012: agricultores de Taboquinhas, Itacaré e Serra Grande, que participam do
programa Turismo CO2 Neutro, receberam a visita de um grupo de pesquisadores da
Universidade de Yale (EUA). O encontro aconteceu na propriedade rural de Seu
Raimundo, em Serra Grande.

Algumas visitas e eventos importantes:

 que recebemos!

 que fizemos, ou participamos!



Visitas !
Participações! 

Abril/2012: Alguns agricultores e membros da equipe do
Mecenas da Vida participaram do curso de EDE – Educação
em Desenho de Ecovilas, na Fazenda Pedra do Sabiá
(Itacaré). O curso é oferecido em 23 países, e se trata de uma
contribuição oficial para a “Década das Nações Unidas”, cujo
tema é: Educação Para o Desenvolvimento Sustentável (2005–
2014); com conteúdo certificado pela Gaia Education, e
reconhecido pela UNITAR-Instituto para Treinamento e
Pesquisa das Nações Unidas.

Junho/2012: a equipe Mecenas da Vida, com alunos e professores da escola rural
Dendê da Serra, se concentraram, num esforço conjunto, para a construção de 1 horta
destinada a produção de alimentos das refeições dos alunos.



 Notícias formato Blog, permitindo comentários e interações.

 Novembro 2010 com 7.851 visitas/mês.

 Dezembro 2011 com 12.033 visitas/mês.

 Janeiro 2013 com 33.897 visitas/mês.

 Espaço para anunciantes colaboradores funcionando.

 1.817 seguidores no

Mecenas da Vida na Internet.

www.mecenasdavida.org.br

Navegue, comente, compartilhe!



 Abril/2012: teve início a execução do projeto que é financiado pelo acordo bilateral
entre os governos do Brasil e dos EUA (2010), através do TFCA-Tropical Forest
Conservation Act, uma lei aprovada no senado dos EUA (1998), para substituir dívidas
externas de países de todo mundo, por investimentos em conservação de florestas tropicais.
O FUNBIO é a instituição que administra os recursos financeiros da conta TFCA, sendo o
responsável pelo seu repasse e monitoramento da execução dos projetos.

 O principal objetivo é promover a gestão participativa do PESC, visando assegurar a
proteção do seu patrimônio natural, e transformá-la num vetor para a educação ambiental,
e para o fortalecimento do turismo de natureza na região.

Amigos do Pesc: um exercício de gestão participativa 
no Parque Estadual da Serra do Conduru.

Projeto executado pelo Movimento Mecenas da Vida.
Parcerias: Instituto Floresta Viva e IESB.



Linhas de ação do projeto atendidas em 2012:

 Incentivar a gestão participativa do PESC:
planejando as atividades com o Conselho Gestor,
promovendo a realização das reuniões, e
promovendo a participação dos Conselheiros em
reuniões de outras instâncias.

 Promover a educação ambiental no entorno do PESC: realizando palestras em
diferentes espaços no entorno do PESC, promovendo visitas ao Parque através do
“Domingo no PESC”, e promovendo palestras na Semana do Meio Ambiente.

 Proporcionar visibilidade ao PESC: lançando a web site do Parque, realizando a 1ª
Semana do PESC, e produzindo material promocional (folder, adesivo, pasta).

 Envolver os proprietários rurais do entorno na conservação do PESC: promovendo
visitas guiadas de proprietários rurais ao Parque e construindo o status Amigos do
PESC.

 Fomentar o uso público no PESC: implantando o Centro de Informações do PESC, e
fazendo a manutenção da trilha de visitação pública do Parque.





 Abril/2012 inicia o Movimento Pró Estradas-Parques na APA – um grupo de pessoas e
instituições da região que se reúnem para encaminhar um projeto específico ao Governo do
Estado da Bahia.

A implantação das Estradas-Parques prevê:
1) Instalação de um Centro de Informações Turísticas e Ambientais;
2) Instalação de mirantes para contemplação das paisagens;
3) Instalação de quiosques para venda de produtos dos agricultores locais;
4) Implantação de uma ciclovia, trazendo mais segurança aos pedestres e ciclistas;
5) Padronização dos pontos de ônibus, visando segurança e beleza;
6) Velocidade controlada: segurança de motoristas, usuários das estradas e animais.

 Abaixo-assinado eletrônico e escrito, e 1 vídeo de divulgação na Internet.

Muitas articulações, principalmente por meio do Conselho Gestor do PESC.

Estradas-Parques na APA Itacaré/Serra Grande!

•BA-001 trecho Vila do Sargi/Itacaré.
•BA-654 trecho Itacaré/Taboquinhas.
•BA-653 trecho Serra Grande/PESC.

Conservação ambiental, desenvolvimento turístico, 
segurança e valorização do patrimônio sociocultural.
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Planejamento 2013



 Fevereiro/2013: aprovação do projeto Turismo CO2

Neutro no edital da TAM Sustentabilidade.

O projeto visa:

1) Fortalecer o programa na APA, através da
ampliação do número de turistas neutralizados, e
da rede de empresas certificadas, aumentando o
número de famílias atendidas pelo programa.

2) Replicar o Turismo CO2 Neutro em 5 outros
destinos turísticos:
• Ilhéus,
• Morro de São Paulo/Boipeba,
• Barra Grande/Camamú,
• Península de Maraú,
• Canavieiras.

 Dar continuidade à capacitação do agricultor Gleyzinho para atuar como técnico
dentro dos núcleos de famílias.



Fundo Biscó

 Manter os sonhos do Banco e divulgá-los.

 Manutenção e recuperação dos empréstimos.



 Reavaliando a continuidade da ação.
Inglês Solidário

 Dar prosseguimento às ações do projeto Amigos do
PESC com a equipe técnica, os estagiários e o Conselho
Gestor.

 Participar das articulações do Conselho Gestor, e da
sua Câmara Técnica de EA, para elaborar e
apresentar uma proposta de continuidade das
principais ações ao Fundo de Compensação
Ambiental.



Renovação do Conselho Deliberativo da Instituição.



Apreciação do novo mandato do Conselho Fiscal da Instituição.



Renovação da Diretoria.
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Balanço Financeiro 2012
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Conecte-se com o coração toda vez que disser “obrigado”
(por Sônia Café)

Obrigado!


