RELATÓRIO DE
ATIVIDADES
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IPATINGA – MG

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.
Para a sobrevivência da entidade contamos com a colaboração
voluntária dos associados e a contratação de consultores que
realizam trabalhos oriundos de parcerias com empresas e com o
poder público.
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.
Nossos Valores:
• Credibilidade.
• Ética .
• Transparência .
• Independência político-partidária.

2- A DIRETORIA 2010- 2012
•

Diretoria :
Diretor Presidente: José Ângelo Paganini
Diretor Vice-Presidente: Sebastião Menezes Teixeira
Diretor Administrativo: Ambrósio Ferreira de Oliveira
Sobrinho
Diretor Financeiro: Cláudia Diniz Pinto Coelho

•

Conselho Fiscal:
Edson Valgas de Paiva
Frederico Fiedler Bremer de Souza
Marcus Vinícius de Freitas

•

Suplentes do Conselho Fiscal:
Jacinto Moreira de Lana
Danilo Ruback Cascardo
Riwardeny Nunes Tallin

•

Conselho Consultivo
Presidente 1991 a 1997: Lélio Costa e Silva
Presidente 1998 a 2000: Marli Ribeiro Gomes Pereira
Presidente 2001 a 2003: Mauricio Pacheco Magalhães
Presidente 2004 a 2009: Ronaldo Moreira Marques

•

Corpo Técnico para Trabalhos de Educação Ambiental:
Ana Flavia Loures – Bióloga
Cláudia Diniz P. Coelho - Bióloga.
Dalva Maria Diniz Pinto Coelho – Artesã
Jerry Adriani Lopes – Músico
José Ângelo Paganini – Engenheiro Arquiteto
Lélio Costa e Silva – Médico Veterinário
Marli Ribeiro Gomes Pereira – Pedagoga
Stela Fátima Drumond Azevedo Paganini – Advogada

3-ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
O Trabalho com Educação Ambiental da Fundação Relictos foi
iniciado em 1991, data da sua constituição, tendo como publico alvo
os professores de 1ª a 4ª séries, funcionários de empresas e com a
comunidade.
Foram realizados os Projetos de Educação Ambiental com os
visitantes do PERD e o Projeto Não Jogue o Lixo pela Janela
em1991. O Projeto Vida aos Montes realizado em parceria com a
Novo Nordisk em Montes Claros – MG no período de 1999 – 2007. O
Projeto Sementeira em parceria com a Suzano Papel e Celulose em
06 cidades baianas e 02 do Espírito Santo de1998 a 2005. Os
Projetos de Formação de Agentes Multiplicadores de Itabira, Guaicuy
em Sabará e Projeto Vida em Santa Maria do Itabira em Parceria
com a Fundação Vale do Rio Doce no período de 2001 e 2003. Em
2004 foi realizado o Projeto Habitar Brasil HBB Curso de formação de
gestores comunitários em gestão ambiental em Governador
Valadares. O Projeto Inovação de Educação Ambiental em parceria
com a Nova Era Silicon foi realizado em 004 cidades mineiras de
2006 a 2008 e o Seminário de Educação Ambiental - Conceitos,
Tendências e Experiências em Conselheiro Lafaiete em 2006.
Merece destaque o Projeto Escola de Vida em parceria com a Cenibra
realizado em 35 cidades mineiras de 1996 a 2010. Com uma
interrupção em 2009 em decorrência da crise econômica mundial que
se abateu sobre o pais e suas empresas. Em 2010 o Projeto Escola
de Vida envolveu 100 educadores da rede pública de Naque e
Periquito - MG . Foram realizados (05) cinco seminários durante o

ano com os objetivos de compreender e exercitar a educação
ambiental dentro de uma visão sistêmica e transdisciplinar,
difundir conceitos e princípios da educação ambiental, e abordar o
tema saúde e sua relação com a questão ambiental: águalixo/consumo/desperdício e desenvolvimento sustentável.

4 - ATUAÇÃO EM CONSELHOS E COMITÊS :
Em 2010 a Fundação Relictos continuou sua atuação junto aos
conselhos e comitês como conselheira efetiva ou suplente,
participando das reuniões
discutindo seus pontos de vista
independentemente de ter ou não direito a voto, defendendo as
posições assumidas pelo movimento ambientalista mineiro. Desta
forma colaborou para o aprimoramento das políticas ambientais do
estado e também tornar o processo participativo mais democrático.
Citamos nossa participação nos:
• Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de
Ipatinga.
• Conselho Municipal de Meio Ambiente de Coronel
Fabriciano.
• Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas
Gerais – CERH ( Plenário e na Câmara Técnica CTPLAM)
• Conselho Estadual de Políticas Ambientais – COPAM
(Plenário, Câmara Normativa e Recursal e na Câmara de
Biodiversidade).
• Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba – MG.
• GTAI do Comite de Bacia Hidrográfica do Rio Doce.
• Conselho de Política Ambiental de Minas Gerais Unidade Regional Colegiada do Leste Mineiro.
• Conselho Consultivo do Parque Estadual do Rio Doce
• Conselho Gestor da APA Ipanema – Ipatinga MG
• COPA - Comissão Paritária do Núcleo Operacional do
IEF Timóteo.

5 - COMENTANDO OS RESULTADOS:
A parceria com outras instituições e empresas ambientalmente éticas
é a base da atuação da
Fundação Relictos.
Aliando
democraticamente informações e habilidades de vários profissionais,
a Fundação Relictos procura demonstrar sob diversos ângulos a
transdisciplinaridade que a Educação Ambiental proporciona,
valorizando o conhecimento de cada um. O trabalho executado pela
Fundação Relictos com os educadores, alunos , funcionários de
empresas e catadores de materiais recicláveis reflete na melhoria do
ambiente como um todo. Podemos destacar como resultados
alcançados em 2010:
•

A atuação junto aos órgãos públicos na discussão e
implementação das políticas ambientais também se fez presente
no cotidiano da Fundação Relictos com sua participação no
COPAM , no CERH, nos Codemas de Ipatinga e Coronel
Fabriciano, no Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba,
nos conselhos consultivos do PERD e
da APA Ipanema,
procurando sempre
agir em consonância com as demais
entidades ambientalistas de Minas Gerais.

•

Em 2010 a Câmara Municipal de Ipatinga apresentou e aprovou
por unanimidade projeto de lei concedendo o titulo de Utilidade
Publica à Fundação Relictos, reconhecendo o trabalho que vem
sendo executado nestes vinte anos de existência.

•

O Projeto de Capacitação dos Catadores de Materiais Recicláveis
de Ipatinga foi iniciado. Durante 2010 foram realizadas 03 reuniões
com a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente
visando encaminhar soluções para reativar as associações de
catadores de Ipatinga e 03 encontros com os Catadores visando
a motivação e a construção do grupo. A desorganização dos
catadores e de suas associações e a necessidade de adequação
do projeto as normas da SEMAD impediram a Fundação Relictos
de concluir o trabalho proposto durante o ano, sendo necessário a
solicitação de aditamento do contrato por mais um período. A
prorrogação do convênio por mais um ano foi assinada com a
SEMAD em dezembro de 2010.

•

Em 2010 foi estabelecido pela primeira vez pela Fundação
Relictos o planejamento formal para o triênio 2010 / 2012 com
07 Metas e 40 ações . A responsabilidade pela execução do
planejamento foi atribuída à Diretoria eleita para o triênio. Neste
ano 60 % das ações foram cumpridas, 25 % merecem atenção
especial no próximo período e 15 % das ações não foram
cumpridas. A analise do desempenho servira como base para o
estabelecimento de indicadores mais precisos e
alinhados
coma realidade.

•

A Fundação Relictos foi convidada e passou a integrar o GTA,
Grupo de Trabalho Ampliado, para revisão do Plano Diretor de
Ipatinga e da elaboração da legislação complementar. Durante o
ano participou de várias reuniões de trabalho e também das
realizadas com a comunidade.

•

Em 2010 a Fundação Relictos passou a participar das reuniões
do Fórum Florestal Mineiro que tem como objetivo promover a
articulação entre ONGS ambientalistas e empresas que tenham
como meta eliminar o uso de carvão vegetal nativo e adotem
ações para a proteção e preservação da biodiversidade.

•

A proteção da Mata Seca Mineira e as mudanças na Lei
Florestal mereceram da Fundação Relictos atenção especial.
Durante o ano várias ações foram executadas e divulgados
manifestos e petições visando a preservação da nossa
biodiversidade.

•

Durante o ano de 2010 foram recebidas pela Fundação Relictos
04 Denuncias de agressões ao meio ambiente, que foram
registradas apuradas e dado retorno aos denunciantes..

•

O Primeiro Encontro Entidades Ambientalistas de Ipatinga foi
promovido pela Fundação Relictos e realizado em 09 de
dezembro de 2010. O evento teve como objetivo reunir as
entidades ambientalistas para conjuntamente propor ações e
mudanças no Plano Diretor e para a Lei Ambiental de Ipatinga.

•

A Fundação Relictos solicitou em 2010 a realização de
Audiências Publicas para os empreendimentos da Usiminas que
pretendiam a Construção de Dutos para Transporte de Produtos
Químicos e Oleodutos no município de Santana do Paraíso/MG e
para o empreendimento da Parques do Vale Loteamento e
Empreendimentos Imobiliários Ltda no município de Caratinga /
MG.

•

A Fundação Relictos juntamente com outras entidades da
sociedade civil organizada, com representantes de órgãos de
governo, do setor empresarial e da academia reunidos no Parque
Estadual do Rio Doce, entregaram ao Governador do Estado a
Carta do Rio Doce documento em que externam sua
preocupação com a efetividade da política de proteção à
biodiversidade no Estado, no ano a ela dedicado, e, de forma
geral, com a sustentabilidade da sociedade mineira,
apresentando ao governador seus anseios, colhidos durante os
debates realizados no evento.

•

Em 2010 foi consolidado a publicação do Boletim Informativo da
Fundação Relictos com a publicação de doze edições mensais.
O Boletim é distribuído eletronicamente para os associados,
entidades sócio-ambientais, empresas e simpatizantes da causa
ambiental.

•

Foi disponibilizado pela Fundação Relictos em 2010, para serem
ministradas em escolas, empresas e entidades da sociedade
civil 3 palestras versando sobre a Fundação Relictos, o Uso
Racional da Água e a Biodiversidade.

•

Como representante do CBH - Piracicaba seguimento sociedade
civil a Fundação Relictos participou de todas as Oficinas para
Implementação da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos e
Agência de Água na bacia do rio Doce, contribuindo ativamente
para a obtenção do consenso na elaboração das diretrizes.

