RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2002
IPATINGA – MG

“ Voar é o dom de quem é leve. Elevar-se acima da mata e maravilhar-se com os
suspensos jardins de bromélias e orquídeas no alto dos jequitibás. É essa a
aventura da passageira semente no seu planador. Seu combustível é o sopro do
vento. À deriva sobrevoa vales entregue a seu próprio destino: Pedra, pântano,
terra endurecida...
Resguarda no seu pequeno invólucro o necessário para se transformar numa
planta. Quase não notamos sua heróica façanha. Nossos olhos estão
acostumados aos grandes feitos e não se deslumbrarão diante desta pequena
passageira e sua breve viagem.
Contudo, seu exemplo nos faz refletir: a coragem de lançar-se, experimentar o
vôo quando o seu destino é a terra, confiar que em algum lugar haverá um solo
fértil onde é possível germinar. Esta cumplicidade com o chão nos encanta.
Depois, adulta, no inverno despoja-se, nenhuma folha. Da exuberância à
escassez. Veste-se de amarelo antecipando a primavera.
Novamente, suas sementes se desprenderão e pelos ares alçarão o voar como
borboletas com a certeza de florir no inverno. ”

SEMENTE QUE VOA
Marli Ribeiro Gomes Pereira

1- APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
A FUNDAÇÃO RELICTOS é uma entidade não governamental, sem fins
lucrativos, preocupada com as questões ambientais, independente e
suprapartidária, cuja manutenção e direção acontece pelos associados
compostos de profissionais de várias áreas desde educadores, funcionários
públicos, estudantes e funcionários de empresas particulares. Para a
sobrevivência da entidade contamos com a colaboração e a contratação de
consultores e voluntários que realizam trabalhos oriundos de parcerias com
empresas de Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo e em algumas situações com
órgão ambientais como o IEF, IBAMA e outros. Sua sede própria fica em
Ipatinga-MG.
Ao lado de entidades ambientais, a Fundação Relictos é uma das signatárias
da ata de fundação do Conselho Brasileiro de Manejo Florestal.
Temos ainda assento na Câmara de Recursos Hídricos do COPAM de
Minas Gerais, nos Comitês de Bacia Hidrográfica dos Rios Doce e Piracicaba e
Registro no CNEA- Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas, órgão do
CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente.
Na região, além do trabalho de apoio ao Parque Estadual do Rio Doce,
fazemos parte do CODEMA de Ipatinga desde a sua criação, sendo uma das
entidades responsáveis pela elaboração e encaminhamento da Lei Ambiental do
Município.

Principais Objetivos:
•
•
•
•
•

Promover estudos sobre a fauna e flora.
Difundir conhecimentos de ecologia.
Promover intercâmbio com outras entidades congêneres, científicas,
culturais e de proteção à fauna e flora.
Colaborar com as entidades oficiais e particulares, para a preservação
da fauna e flora.
Promover pesquisas e desenvolver ações que fomentem a conservação da
diversidade biológica dos ecossistemas brasileiros e da natureza em
geral.

•
•

•

Estimular a criação de associações e núcleos de preservação da
natureza.
Realizar convênios com entidades públicas e privadas, nacionais ou
internacionais, relacionadas com a proteção da natureza, estendendo sua
projeção em outras atividades de proteção ao meio ambiente.
Difundir a Educação Ambiental para a transformação, participação e
compromisso.

2- A DIRETORIA ATUAL
•
•

Presidente:
Vice-Presidente:

Maurício Pacheco Magalhães
Riwardeny Nunes Tallim

•
•

1º Secretário:
2º Secretário:

Ronaldo Moreira Marques
Frederico Fiedler Bremer Souza

•
•

1º Tesoureiro:
2º Tesoureiro:

José Ângelo Paganini
Carlos Wilson Cardoso

•

Diretor de Biblioteca:

Ambrósio Ferreira

•

Diretor de Assuntos Jurídico:

Anfilófio Ferreira

•

Diretor de Promoções:

Cléia Maria Lacerda Oliveira

•

Diretor de Patrimônio:

Carlos Eduardo Gomes Pereira

•

Diretor de Jornalismo:

Reuber Sales Bicalho

•

Conselho Fiscal:

José Geraldo Rivelli,
Vicente de Paulo Costa Val Filho
Millôr Godoy Sabará.

3- CORPO TECNICO PARA TRABALHOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Lélio Costa e Silva – Médico Veterinário
Marli Ribeiro Gomes Pereira – Pedagoga
Mário Luís Bauer – Instrutor de Treinamentos
Cláudia Diniz P. Coelho - Bióloga
Márcio Filgueiras Amorim – Médico Homeopata
Jerry Adriani Lopes – Músico
Stela Fátima Drumond Azevedo Paganini – Advogada
Dalva Maria Diniz Pinto Coelho - Artesã

4-PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Projeto Escola de Vida (Cenibra/Relictos):
Trabalho de Educação Ambiental realizado com professores de 1ª a 4ª séries
das cidades de influência da CENIBRA (Belo Oriente, Naque, Periquito,
Santana do Paraíso, Guanhães, Virginópolis, Sabinópolis, Peçanha, Nova Era,
São Domingos do Prata, Revés do Belém, Córrego Novo e Pingo D’Água, Ipaba,
Cordeiro e São Cândido). Cada turma de aproximadamente 50 professores
participou de 2 seminários, recebendo material de apoio. O Projeto é
financiado pela Cenibra e realizado pela Fundação Relictos. Iniciado em 1996,
com atividades em 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002. A intenção é
estendê-los às 46 cidades onde a empresa atua. Público alvo: 105 escolas, 680
professores e 20.950 alunos. Indicado pela FIEMG – Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais, como melhor projeto de 1999, para
concorrer ao Prêmio CNI – Ecologia- categoria Educação Ambiental,
representando o estado de Minas Gerais.

Durante o ano de 2002 foram desenvolvidas as seguintes atividades:
! Reunião para levantamento de necessidades, expectativas e
apresentação do Projeto para a comunidade de Ipaba, Cordeiro e São
Cândido.
! Seminários Módulos I, II e III para professores de 1ª a 4ª Séries
do ensino fundamental de Ipaba, Cordeiro e São Cândido com a
participação de 100 professores.
! Formatura das turmas de Ipaba, Cordeiro e São Cândido.
! Encontrão com as turmas que concluíram o projeto em 2001 (Revés
do Belém, Pingo D’Água e Córrego Novo)
Projeto Sementeira (Bahia Sul/Relictos):
Trabalho de educação ambiental realizado em 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002
em parceria com a BAHIASUL- CELULOSE, nos municípios de Teixeira de
Freitas, Mucuri, Itabatã, Nova Viçosa, Alcobaça e Caravelas na Bahia.
Destinado a professores e alunos de 1ª a 4ª séries. Público alvo: 31 escolas,
459 professores
e 13.179 alunos. Indicado pela FIEB – Federação das
Industrias do Estado da Bahia, como melhor projeto de 2000 da Bahia para
concorrer ao Prêmio CNI – Ecologia, categoria Educação Ambiental,
representando o estado da Bahia.

Durante o ano de 2002 foram desenvolvidas as seguintes atividades:
! Encontrão com as turmas que concluíram o projeto em 2001
(Caravelas, Nova Viçosa e Alcobaça)
Projetos Desenvolvidos Em Parceria com a Fundação Vale do Rio Doce:
Projeto de Educação Ambiental para professores de Itabira, Sabará e Santa
Maria de Itabira - MG em parceria com a Fundação Vale do Rio Doce.

Realizado em 2001 e 2002. Tem como objetivo integrar professores, alunos e
comunidade no contexto ambiental visando a educação para a transformação,
participação e compromisso. Enfoques para: conceituação de Educação
Ambiental filosófica, social, política e econômica; ecologia (mineração,
desenvolvimento sustentável, educação sanitária, lixo, poluição, ambiente
imediato, conservação dos bens públicos, acervo histórico, conservação e
preservação dos ecossistemas: fatores bióticos e abióticos, ecologia humana).
- Projeto de Formação de Agentes Multiplicadores de Itabira:
Atividades desenvolvidas em 2002:
! Reunião para apresentação do Projeto para a comunidade de Itabira.
! Seminários Módulos I e II para professores de 1ª a 4ª Séries do
ensino fundamental.
! Seminários Módulos I e II para lideranças comunitárias.
! Formatura das turmas participantes.

- Atividades do Projeto Guaicuy:
Atividades desenvolvidas em 2002:
! Reunião para apresentação do Projeto para a comunidade de Sabará.
! Seminários Módulos I e II para professores de 1ª a 4ª Séries do
ensino fundamental.
! Seminários Módulos I e II para lideranças comunitárias.
! Encontro com os participantes de 2001 para avaliação e continuidade
dos trabalhos.
! Formatura das turmas.

- Atividades do Projeto Vida:
Atividades desenvolvidas em 2002:
! Reunião para apresentação do Projeto para a comunidade de Santa
Maria de Itabira.
! Seminários Módulos I e II para professores de 1ª a 4ª Séries do
ensino fundamental.
! Seminários Módulos I e II para lideranças comunitárias.
! Formatura das turmas.

5 – ATUAÇÃO EM CONSELHOS E COMITES :
Codema: Em 2002 a Fundação Relictos atuou como conselheira Suplente do
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, participando ativamente da
Câmara de Atividades Industriais deste Conselho. Seu representante atual é o
Segundo Secretário Frederico Fiedler Bremer Souza.
Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba: Em 2002 a Fundação
Relictos deu continuidade ao trabalho desenvolvido junto ao Comitê do Rio
Piracicaba participando ativamente das reuniões, como conselheiro efetivo. Seu
representante neste comitê é o Tesoureiro José Ângelo Paganini.

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Doce: Em 2002 a Fundação Relictos
trabalhou pela formação do Comitê do Rio Doce, participando das reuniões para
formação do comitê tendo sido eleita em dezembro representante suplente da
sociedade civil e sua representante será Cláudia Diniz P. Coelho (secretária).
Copam: Em 2002 a Fundação Relictos atuou como conselheira Suplente do
Conselho de Política Ambiental de Minas Gerais, participando ativamente da
Câmara de Recursos Hídricos deste Conselho. Sua representante atual é
Cláudia Diniz P. Coelho (secretária).
Conselho Brasileiro de Manejo Florestal: Em 2002 a Fundação Relictos deu
continuidade ao trabalho desenvolvido junto ao Conselho Brasileiro de Manejo
Florestal (FSC – Brasil) participando ativamente das reuniões. Seu
representante neste conselho é Millôr Godoy Sabará.
Conselho Consultivo do Parque Estadual do Rio Doce: Em 2002 a Fundação
Relictos trabalhou pela formação do Conselho Consultivo do Parque Estadual de
Rio Doce, participando das reuniões para sua formação tendo sido eleita em
dezembro como conselheira suplente. Seu representante atual é o Segundo
Secretário Frederico Fiedler Bremer Souza.

6- COMENTANDO OS RESULTADOS:
A atuação da FUNDAÇÃO RELICTOS, entre outras funções, baseia-se
na parceria com outras instituições e empresas ecologicamente proativas.
Antes de tudo somos uma ONG e não uma empresa prestadora de serviços,
mas um grupo de profissionais que acredita numa discussão científica e prática
do desenvolvimento sustentável.
Aliando
democraticamente informações e habilidades de vários
profissionais, a FUNDAÇÃO RELICTOS procura demonstrar sob diversos
ângulos a interdisciplinaridade que a Educação Ambiental
proporciona,
valorizando o conhecimento de cada um.
Nas cidades onde já aconteceram os seminários e treinamentos, nossa
tarefa foi e tem sido a de transformar sentimentos negativos em positivos,
despertando potencialidades, discutindo valores e virtudes na construção do
conhecimento para melhor interpretar a realidade e suas alternativas de
melhoria das condições sócio-ambientais.
O trabalho com os educadores refletiu-se na melhoria do ambiente
escolar como um todo onde o enfoque da atividade industrial foi abordado com

muita sinceridade e sobretudo, com bastante esclarecimento. As atividades
exercitadas junto aos educadores foram plenamente compreendidas e
trabalhadas posteriormente entre os alunos em sala de aula, fato este
comprovado pelas mostras de trabalhos realizados por ocasião da entrega dos
certificados.
Em relação aos treinamentos para as lideranças comunitárias
consideramos os resultados surpreendentes. Especialmente no caso de Itabira,
onde quatro bairros periféricos com suas dificuldades peculiares tiveram a
oportunidade de exercitar uma gama de habilidades propiciando a consolidação
de lideranças, a criação de pequenos grupos para o exercício de atividades
econômicas: fabricação de sabonetes medicinais e artesanais, para o próprio
uso e revenda; organização de grupos para buscar melhorias nas condições de
saúde do bairro; reaproveitamento de sobras de verduras e legumes de
sacolões e supermercados para alimentação das comunidades mais carentes;
organização da coleta seletiva e outras iniciativas. O mais importante foi a
constatação de ações concretas a partir das próprias lideranças.
Assim , em nosso trabalho nos ocupamos com o rigor científico, sua
funcionalidade e sua aplicabilidade junto aos educadores e comunidades –
objetivos principais. Na elaboração das cartilhas e aplicação dos seminários e
treinamentos também não esquecemos do aspecto lúdico, imprescindível à
Educação como um todo, traduzindo pedagogicamente as temáticas adotadas.
Consideramos ainda fundamental o espaço para a arte em todas as suas
manifestações, aliada à originalidade do conhecimento.
E assim certamente as cidades onde os projetos vão acontecendo no dia
a dia, aprendem a gerenciar a própria vida e o ambiente baseadas nas
informações e habilidades desenvolvidas.
A FUNDAÇÃO RELICTOS, como uma entidade cultural, científica e
ambiental, acredita nesse propósito das Empresas onde a parceria tem sido o
melhor caminho para a busca de objetivos comuns.

