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Histórico
Histórico
A partir do ano de 2002, um grupo de profissionais,
experientes e com grande histórico de trabalhos
individuais em diversas áreas do conhecimento, se une
para fundar uma organização com o intuito
de levar a cabo novos projetos, idéias e programas.
Objetivando um novo modelo de desenvolvimento,
mais justo e sustentável para atuais e futuras gerações,
este grupo tem avançado em seus objetivos,
tendo como princípios, a justiça social e o equilíbrio entre
desenvolvimento econômico e preservação ambiental,
sempre com responsabilidade e ética profissional e
administrativa.
Assim surgiu o IABS - Instituto Ambiental Brasil
Sustentável, uma entidade sem fins lucrativos, que
congrega diversas ações, arranjos e experiências em
busca do imperativo da sustentabilidade. Após ser
formalmente constituído, com sede em Brasília, o IABS já em 12 de novembro de 2003- foi qualificado pelo
Ministério da Justiça como Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público (OSCIP), dando início a sua
recente, porém exitosa, proposta em prol do desenvolvimento sustentável.Recentemente o IABS deu mais um
passo em sua jornada ao ampliar suas instalações. Para
ocupar esse novo espaço, maior e melhor equipado
contratou novos profissionais e assim assumiu projetos
que antes não lhe era possível. Essa capacidade técnica
conquistada foi fundamental para o desenvolvimento dos projetos a partir de 2006 e ainda poderá
ser apontada como responsável pela ascendente
trajetória do Instituto sempre em busca do
desenvolvimento sustentável.
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Apresentação
Apresentação
Este documento foi elaborado conforme Lei 9.790/99, inciso VII do
art. 4º e Decreto 3.100/99, art. 11, que dispõem sobre a prestação
de contas de OSCIP. Nele estão descritos os projetos executados
por este Instituto no triênio 2006, 2007 e 2008 com seus
respectivos demonstrativos financeiros, além de informações
sobre o histórico do IABS que também estão dispostas, para que
os interessados que venham a acessar este documento possam
conhecer suas intenções e atividades.

No ano de 2006, o IABS destinou grande parte de seus esforços
para ampliar sua capacidade técnica e gerencial, com a
ampliação de sua sede, contratação e treinamento de seus
consultores e parceiros e a aquisição de equipamentos. Apesar
de dispensar muito de sua energia com essas imprescindíveis
atividades infra-estruturais, o Instituto aumentou sua capacidade
de execução de projetos, consolidando metodologias e abrindo
novas possibilidades para futuras empreitadas.

Para o desempenho dos projetos e atividades, dentro dos setores
do Desenvolvimento Sustentável, o IABS, em conjunto com seus
parceiros, possui uma estrutura física e técnica de referência,
observando os princípios da ética, da legalidade, impessoalidade,
publicidade, economia e eficiência, adotando práticas de gestão
administrativa que coíbem a obtenção, de forma individual ou
coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais.

Em 2007, o IABS, por meio da melhor capacidade técnica de
seus consultores e consolidação da sua estrutura executiva,
aprimorou a elaboração e execução de projetos e atividades
permitindo integrar novas diretrizes, estratégias e objetivos.
Através do compromisso, competência e envolvimento o Instituto
conseguiu com êxito fortalecer seu objetivo de ampliar as ações
em prol do desenvolvimento sustentável. Do ponto de vista
executivo, o Instituto ampliou os convênios e o volume de
atividades.

Neste sentido, além da qualidade técnica expressa em seus
projetos, o IABS instituiu um modelo de relacionamento
profissional e decisório baseado em formas participativas, mas
ao mesmo tempo ágeis e construtivas. O seu organograma
funcional e executivo é constituído de: Assembléia Geral,
Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva,
equipe técnica e administrativa, além de consultores ad hoc.
Adicionalmente, o IABS, com o intuito de ampliar quali e quantitativamente seus objetivos e atividades, vem forjando parcerias
estratégicas com renomadas organizações nacionais e
internacionais.

Já em 2008, o IABS dedicou-se a projetos que estabeleceram
parcerias mais sólidas, potencializando suas ações e a
efetividade dos projetos, propiciando novas alternativas
sustentáveis de geração de trabalho, renda, cidadania e
dignidade aos beneficiários de suas ações. Os projetos foram
ampliados do ponto de vista qualitativo, com mais meios e
recursos para atingir os seus objetivos. Também neste período o
IABS iniciou a troca de experiências, principalmente de bases
metodológicas, com outras instituições, internacionais, nacionais
e locais.

07

Apresentação
Apresentação
Para os próximos anos, a tendência é fortalecer em grande
proporção a participação do Instituto nos projetos socio
ambientais com objetivos ainda mais ambiciosos e efetivos, com
resultados cada vez mais visíveis e sustentáveis para as diversas
comunidades atendidas por suas ações.
Neste relatório, os projetos e atividades realizadas neste
triênio estão organizados nos núcleos temáticos previstos no
estatuto da instituição, e que expressam as maiores vocações do
Instituto:
- Meio Ambiente e Desenvolvimento Local
- Apoio à Pesca e à Aquicultura;
- Tecnologia e Gestão de Informações;
- Desenvolvimento Humano e Voluntariado;
- Fortalecimento Institucional;
- Turismo Sustentável;
- Agronegócio Sustentável.*
* Núcleo criado oficialmente em 2009
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Missão
Missão
O IABS tem, conforme rege seu estatuto, a missão de
contribuir para o fortalecimento institucional e o
desenvolvimento sustentável do País, em níveis
nacional, regional ou local, considerando a integridade e
qualidade ambiental, a defesa do patrimônio natural e
cultural, a melhoria da qualidade de vida e bem-estar
social e econômico, e a garantia do acesso a tais
benefícios às gerações presentes e futuras utilizando-se
de ferramentas e processos educacionais, da formação
cultural, da assistência social e da promoção de
parcerias.

Construindo um Brasil Sustentável
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NÚCLEO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO LOCAL

O Núcleo de Meio Ambiente e Desenvolvimento Local do IABS trabalha na
busca de soluções sustentáveis para o desenvolvimento de municípios,
comunidades, associações e cooperativas a partir de um modelo de
construção e planejamento participativos, considerando vocações,
potencialidades, anseios e tradições, tendo o imperativo da sustentabilidade
como premissa em todos planos, programas e projetos.
O IABS considera que o desenvolvimento, apesar de ser amplo e até global, se
insere e se materializa no âmbito local, em sua forma mais íntima e próxima de
quem realmente está vivenciando este processo. É neste contexto que o IABS
se propõe a criar, juntamente com os seus parceiros e a comunidade
beneficiária, alternativas econômicas e socioambientais, que possibilitem um
desenvolvimento sustentável e includente.
Neste Núcleo o IABS desenvolve trabalhos de Planejamento Estratégico e
Participativo, Agenda 21 Local, Plano de Desenvolvimento Local Sustentável,
Plano Diretor Municipal, Estudos de Impacto Ambiental e Desenvolvimento e
Implantação de Alternativas Econômicas Locais Sustentáveis, entre outros.
O Núcleo elaborou e/ou executou os seguintes projetos de 2006 a 2008:
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Construção da Agenda Comunitária Local da Aldeia Indígena
Pataxó de Coroa Vermelha em Santa Cruz Cabrália - BA

Item da Despesa

Valor (R$)

Equipe de
Consultores ............... 2.225,00
Investimento /
Execução .................. 2.025,00
Financeiro /
Tributário ................... 250,00
Administrativo ........... 500,00
Total Recebido ......... 5.000,00

Este projeto foi elaborado por solicitação da Prefeitura Municipal de Santa Cruz Cabrália BA, com a intenção de obter financiamento junto à Fundação Nacional da Saúde - FUNASA
para elaborar um amplo diagnóstico de perspectivas e vocações socioeconômicas e
sanitário-ambientais que envolvem a construção da Agenda Comunitária Local. Esta
agenda é uma ferramenta fundamental para a definição de um Plano Local de
Desenvolvimento Sustentável para a Aldeia Indígena Pataxó de Coroa Vermelha e iria
nortear as ações e estratégias em busca de um novo modelo de desenvolvimento,
possibilitando o crescimento econômico, a melhoria das condições sanitárias, da
conseqüente qualidade de vida da comunidade e a preservação e conservação do meio
ambiente, da cultura e das tradições locais, incluindo a abdicação de recursos em prol de
futuras gerações.
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Plano Diretor Participativo de Itarema - CE

Item da Despesa

Valor (R$)

Equipe de
Consultores ............... 68.150,00
Investimento /
Execução .................. 56.904,91
Financeiro /
Tributário ................... 3.903,00
Administrativo ........... 31.947,00
Termo aditivo ............. 40.176,12
Total Recebido ......... 201.081,03

Em abril de 2006 o IABS venceu a licitação por tomada de preço da Prefeitura de Itarema,
no Estado do Ceará, para construção do Plano Diretor Participativo - PDP do município.
Para tanto, o Instituto elaborou uma metodologia própria para seu desenvolvimento a partir
da qual prefeitura, legislativo, empresários, ONG´s e a comunidade trabalharam juntos
com o objetivo de construir a lei municipal que garantirá aos moradores uma melhor
distribuição dos serviços e investimentos públicos, além de garantir a manutenção de
diversos ativos ambientais e culturais locais. Após atividades técnicas e diversas consultas
públicas que envolveram mais de 2.000 habitantes locais, o Plano foi aprovado em
audiência pública conduzida pela Câmara de Vereadores em Dezembro de 2007 e está
servindo de base a todo processo de desenvolvimento municipal.
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AECID - Revisão do Plano Diretor de Barreirinhas - MA

Item da Despesa

Valor (R$)

Equipe de
Consultores ............... 2.100,00
Investimento /
Execução .................. 2.291,38
Financeiro /
Tributário ................... 18,62
Administrativo ........... 490,00
Total Recebido ......... 4.900,00

Este projeto foi elaborado através de execução direta de atividade, na modalidade de
aditivo ao termo de subvenção que o IABS mantém com a Agência Espanhola de
Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID), no âmbito do Projeto de
Desenvolvimento Sustentável do Turismo na Região dos Lençóis Maranhenses e consistiu
numa análise crítica do atual Plano Diretor do Município de Barreirinhas notadamente nos
aspectos afetos ao desenvolvimento do turismo.
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AECID - Plano de Desenvolvimento Local Sustentável (PDLS)
do Município de Itarema - CE

Item da Despesa

Valor (R$)

Equipe de
Consultores ............... 4.600,00
Investimento /
Execução .................. 6.728,80
Financeiro /
Tributário ................... 666,40
Administrativo ........... 1.332,80
Total Recebido ......... 13.328,00

Este projeto foi elaborado com financiamento da Agência Espanhola de Cooperação
Internacional para o Desenvolvimento (AECID) com o objetivo de propor um projeto para a
construção de um modelo de Desenvolvimento Local Sustentável que integre as vocações
e os anseios locais ao imperativo da sustentabilidade, na microrregião que compreende os
municípios de Itarema, Acaraú e Amontada no Ceará. Para tanto foram realizadas missões
técnicas e avaliadas as possibilidades para elaboração e viabilização do projeto contendo
objetivos, metas e atividades, metodologia, cronograma e orçamento com base em
reuniões locais e um levantamento de informações sobre os municípios.
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AECID - Proyecto Desarrollo Local del Nordeste Brasileño

Item da Despesa

Valor (R$)

Investimento /
Execução .................. 1.208.835,00
Administrativo ........... 134.315,64
Total Recebido ......... 1.343.150,64

Este projeto tem como objetivo desenvolver atividades que incidirão, direta ou
indiretamente, na melhora das condições sociais da população brasileira que vive em
situação de extrema pobreza na região Nordeste, especialmente no Estado de Alagoas. O
trabalho é realizado a partir do desenvolvimento de dois setores produtivos locais
estratégicos (pesca e turismo) e do fomento à produção através da estruturação da AFAL
(Agência de Fomento do Estado de Alagoas), com especial atenção ao apoio à micro e
pequena empresa e à empresa de economia social, assim como das capacidades
institucionais relacionadas ao tecido econômico.
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AECID - Desarrollo sostenible y preservación ambiental del bosque
Atlántico y Ecosistemas Costeros

Item da Despesa

Valor (R$)

Investimento /
Execução .................. 733.583,42
Administrativo ........... 81.509,26
Total Recebido ......... 815.092,68

Este projeto tem como objetivo promover a conservação do patrimônio natural, cultural e
social e da gestão sustentável dos bens e serviços ambientais que oferecem os
ecossistemas costeiros, através da integração regional entre Brasil, Argentina e Paraguai,
no case inicial que será o da Mata Atlântica do Alto Paraná.
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“A vida por um feixe de lenha: O conflito entre a Empresa V&M
Florestal e os agricultores familiares do Norte de Minas Gerais,
Brasil”

Item da Despesa

Valor (R$)

Equipe de
Consultores ............... 9.426,00
Investimento /
Execução .................. 4.707,34
Financeiro /
Enquadrado
Tributário ................... como doação
Administrativo ........... 4.711,11
Total Recebido ......... 18.844,45

Esse projeto teve como finalidade analisar o processo de interação social existente e facilitar
um espaço de diálogo entre os envolvidos, para buscar novas oportunidades de
sustentabilidade do desenvolvimento local, evitar possíveis enfrentamentos e garantir uma
convivência harmônica e sustentável entre as partes. Vale ressaltar que esse projeto foi um
dos dois projetos selecionados da primeira convocatória regional do Fondo Resposta,
iniciativa da Fundação Futuro Latinoamericano (FFLA), que destina recursos para contribuir
com a busca de alternativas imediatas e efetivas em conflitos socioambientais. O marco da
execução do projeto apresentou atividades como a realização de um diagnóstico sobre o
processo de desenvolvimento local por equipe multidisciplinar; entrevistas com diversos
representantes de instituições envolvidas; e oficinas participativas por 4 grupos de atores:
moradores e lideranças da comunidade de Canabrava; representantes das empresas de
plantio de eucalipto na região; poder público com a participação do Ministério Público e
agentes do governo local e estadual; e o terceiro setor e universidades atuantes na região.
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Recuperação e Preservação da Bacia do Rio Pindaré Mirim - MA

Item da Despesa

Valor (R$)

Equipe de
Consultores ............... 2.300,00
Investimento /
Execução .................. 3.100,00
Financeiro /
Tributário ................... 300,00
Administrativo ........... 300,00
Total Recebido ......... 6.000,00

O projeto solicitado pela prefeitura local visa a Recuperação e Preservação da Bacia do Rio
Pindaré, tendo como objetivo a implantação de um número significativo de fossas sépticas
e sumidouros (110) em três bairros da cidade, já que esta não possui sistema de
esgotamento sanitário. Proporcionando assim à população o tratamento do esgoto
doméstico, mitigando as doenças de veiculação hídrica, melhorando a qualidade de vida
dos moradores e impedindo a contaminação das águas do Rio Pindaré. O Projeto teve
recursos oriundos de Emenda Parlamentar e foi apresentado junto ao Ministério do Meio
Ambiente.
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NÚCLEO DE APOIO À PESCA E À AQUICULTURA

Aproveitando todo o conhecimento e experiência de um renomado
grupo de profissionais com forte influência no setor pesqueiro e
aquícola nacional, o IABS criou um núcleo temático específico de
apoio à pesca e à aquicultura sustentáveis. A partir da criação e
fortalecimento de atividades neste setor, o IABS acredita que poderá
auxiliar no processo de desenvolvimento sustentável local, possibilitando a garantia de segurança alimentar e a geração de trabalho e renda
para diversas comunidades.
O Núcleo de Apoio à Pesca e à Aquicultura Sustentáveis atua: no planejamento e gestão destas atividades; na elaboração, implantação e
execução de projetos; na geração e difusão de tecnologias alternativas; e
na gestão de conflitos; além da organização e funcionamento da cadeia
produtiva desses importantes segmentos da produção nacional de
alimentos, geradores de emprego e divisas para um número expressivo da
população nacional, sem, no entanto, deixar de lado o imperativo da
sustentabilidade em todas as suas dimensões.
O Núcleo elaborou e/ou executou os seguintes projetos em 2006 a 2008:

19

Projeto de Fortalecimento e Desenvolvimento Sustentável
da Pesca Artesanal em Conceição do Lago Açu - MA

Item da Despesa

Valor (R$)

Equipe de
Consultores ............... 3.500,00
Investimento /
Por conta
Execução .................. da prefeitura
local
Financeiro /
Tributário ................... 550,00
Administrativo ........... 1.450,00
Total Recebido ......... 5.500,00

Este projeto, solicitado pela prefeitura local, foi escrito para obter financiamento junto à
Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP/PR) com o objetivo de promover um
conjunto de ações voltadas para o fortalecimento da pesca artesanal e para o incentivo e
desenvolvimento sustentável da piscicultura em modelo de produção familiar e
cooperativada no Lago Açu, município de Conceição do Lago Açu (MA). O projeto prevê
atividades de organização social e da cadeia produtiva, a implantação de um módulo
demonstrativo e a conjugação das informações necessárias, considerando a realidade e
aspirações das comunidades locais, possibilitando a geração de novas oportunidades de
trabalho, emprego e renda sustentáveis para o município.
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Projeto Pirarucu - Centro de Desenvolvimento Tecnológico
e Difusão de Práticas Sustentáveis do Rio Araguaia - GO

Item da Despesa

Valor (R$)

Equipe de
Consultores ............... 9.650,00
Investimento /
Execução .................. 5.650,00
Financeiro /
Tributário ................... 900,00
Administrativo ........... 1.800,00
Total Recebido ......... 18.000,00

Esta proposta de projeto foi elaborada para concorrer à Segunda Seleção Pública de
Projetos da Petrobrás, e prevê a implantação do “Projeto Pirarucu - Centro de
Desenvolvimento Tecnológico e Difusão de Práticas Sustentáveis do Rio Araguaia (GO)”.
Apresenta a missão de gerar um novo modelo de desenvolvimento para a região do Rio
Araguaia, tendo como imperativo a inserção social e a sustentabilidade das atividades
socioeconômicas, baseadas em ações de Formação e Capacitação Profissional; Pesquisa
e Desenvolvimento; e Extensão e Difusão de Tecnologias e Práticas Sustentáveis; sempre
relacionadas com o Rio, seu ambiente e a cultura e tradições de seu povo.
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Projeto de Desenvolvimento de Alternativas Sustentáveis à Pesca
Artesanal em Santa Cruz Cabrália - BA

Item da Despesa

Valor (R$)

Equipe de
Consultores ............... 2.925,00
Investimento /
Execução .................. 1.325,00
Financeiro /
Tributário ................... 250,00
Administrativo ........... 500,00
Total Recebido ......... 5.000,00

O projeto solicitado pela prefeitura local foi elaborado para obter financiamento junto à
Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP/PR) visando promover um conjunto de
ações voltadas para o desenvolvimento de alternativas sustentáveis à pesca artesanal em
Santa Cruz Cabrália, a partir de projetos demonstrativos baseados em pescarias
alternativas, incentivos necessários ao desenvolvimento do cultivo de ostras, oficinas de
apoio à pesca e à maricultura. Tudo a partir de serviços e produção de insumos,
considerando as vocações e aspirações de comunidades locais, e possibilitando a geração
de novas oportunidades de trabalho, emprego e renda sustentáveis para o município,
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos pescadores, pescadoras e suas
famílias e da sustentabilidade do setor pesqueiro local.
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Projeto de Implantação do Terminal Pesqueiro
Artesanal de Cabrália - BA

Item da Despesa

Valor (R$)

Equipe de
Consultores ............... 3.800,00
Investimento /
Execução .................. 525,00
Financeiro /
Tributário ................... 325,00
Administrativo ........... 1.850,00
Total Recebido ......... 6.500,00

O projeto solicitado pela prefeitura local foi elaborado com o fim de obter financiamento
junto à Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP/PR), visando desenvolver um
conjunto de ações voltados para a transformação do chamado “cais de pescadores” em
Santa Cruz Cabrália (BA), no Terminal Pesqueiro Artesanal de Cabrália (TPAC), pela
melhoria da infra-estrutura de atracação; carga e descarga; e manutenção das
embarcações. Para isso o cais será ampliado, haverá a construção de um pier flutuante,
implantação de sinalização náutica, implantação de carretilha para reboque de
embarcações, adequação dos sistemas de abastecimento de gelo, óleo combustível e de
óleo motor usado, construção de um novo prédio para comercialização de pescado fresco
contemplando sanitário público; além do estabelecimento de mecanismos de
planejamento e gestão participativa do espaço público, incluindo ações de capacitação e
conscientização dos usuários.
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Projeto de Reforma e Ampliação do Terminal Pesqueiro
Artesanal de Areia Branca - RN

Item da Despesa

Valor (R$)

Equipe de
Consultores ............... 4.083,00
Investimento /
Por conta
Execução .................. da prefeitura
local
Financeiro /
Tributário ................... 375,00
Administrativo ........... 2.042,99
Total Recebido ......... 6.500,00

O projeto solicitado pela prefeitura local foi elaborado para obter financiamento junto à
Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP/PR), visando implantar o Terminal
Pesqueiro Artesanal no município de Areia Branca, a partir de seu atual “mercado do peixe”
adequando a infra-estrutura para apoio ao pescador, abastecimento (água e óleo) e
descarga das embarcações; espaço para docagem e manutenção; estrutura para prébeneficiamento e comercialização do pescado; e ações de capacitação e construção de
mecanismos de planejamento e gestão participativa, como forma de fortalecer e promover
a cadeia produtiva da pesca artesanal, buscando a melhoria da qualidade de vida da
população local com geração de trabalho e renda e consequentes divisas para o município.
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Programa de Desenvolvimento Sustentável da Piscicultura Familiar
em Tanques Rede no Município de Pentecoste - CE

Item da Despesa

Valor (R$)

Equipe de
Consultores ............... 1.500,00
Investimento /
Execução .................. 2.750,00
Financeiro /
Tributário ................... 250,00
Administrativo ........... 500,00
Total Recebido ......... 5.000,00

Este projeto solicitado pela prefeitura local foi elaborado com o intuito de captar recursos
junto ao Ministério da Integração para promover um conjunto de ações voltadas para o
incentivo e desenvolvimento sustentável da piscicultura em modelo de produção familiar e
cooperativista, a partir de dois módulos demonstrativos e da conjugação de ações,
condições, incentivos e informações necessárias e de acordo com a realidade e aspirações
das comunidades locais, possibilitando a geração de novas oportunidades de trabalho,
emprego e renda sustentáveis para o município.

25

Projeto de Implementação do Complexo de Beneficiamento
e Aproveitamento Integral de Tilápia em Jaguaribara - CE

Item da Despesa

Valor (R$)

Equipe de
Consultores ............... 4.892,50
Investimento /
Execução .................. 1.780,00
Financeiro /
Tributário ................... 392,50
Administrativo ........... 785,00
Total Recebido ......... 7.850,00

Este projeto contratado pelo SEBRAE/CE foi desenvolvido com o intuito de obter
financiamento junto à Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP/PR) para criar um
Complexo de Beneficiamento e Aproveitamento Integral da Tilápia produzida no açude
Castanhão, município de Jaguaribara (CE). Tal trabalho se dá a partir da readequação de
infra-estrutura composta por bloco administrativo, de apoio à produção, de aproveitamento
de subprodutos e de beneficiamento da tilápia. Ele inclui ações de capacitação e
construção de mecanismos de planejamento e gestão participativa, como forma de
fortalecer e promover a cadeia produtiva da piscicultura cooperada, buscando a melhoria
da qualidade de vida da população local com geração de trabalho e renda e consequentes
divisas para o município.
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Projeto Algas - Relatório para Análise

Item da Despesa

Valor (R$)

Equipe de
Consultores ............... 13.300,00
Investimento /
Execução .................. 35.260,58
Financeiro /
Tributário ................... 2.469,42
Administrativo ........... 5.670,00
Total Recebido ......... 56.700,00

Este projeto foi elaborado para a OCB (Organização das Cooperativas do Brasil), para
concorrer à licitação de realização da etapa 1.2 do Convênio nº 130/2004 OCB/Secretaria
Especial de Aquicultura e Pesca. Teve como principal objetivo a elaboração de um macro
diagnóstico qualitativo do cultivo de algas no nordeste do país, especificamente dos
Estados do Ceará, nas comunidades de Flecheiras e Guajiru (município de Trairi), Baleia
(município de Itapipoca) e Barrinha (município de Icapuí); do Rio Grande do Norte nas
comunidades de Pititinga e Rio do Fogo e da Paraíba na comunidade de Acaú e do
município de Pitimbú, com uma avaliação da situação atual, bem como das tendências e
cenários de desenvolvimento futuro. Foram realizadas reuniões participativas envolvendo
membros de todas as comunidades acima citadas e coletados dados de campo para a
elaboração de um EVTE (Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica) para esta atividade,
permitindo assim mapear e avaliar as principais linhas de crédito existentes para o
financiamento da algicultura no Brasil.
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Projeto de Implementação do Complexo de Beneficiamento
e Aproveitamento Integral de Mariscos em Macau - RN

Item da Despesa

Valor (R$)

Equipe de
Consultores ............... 3.250,00
Investimento /
Por conta
Execução .................. da prefeitura
local
Financeiro /
Tributário ................... 385,00
Administrativo ........... 3.872,50
Total Recebido ......... 7.507,50

O Projeto para criação de um Complexo de Beneficiamento e Aproveitamento Integral de
Mariscos no município de Macau foi elaborado segundo solicitação da prefeitura para ser
executado com recurso próprio. Ele prevê a implantação de uma infra-estrutura de
beneficiamento de moluscos e a organização da comunidade para gestão do complexo
com o fim de promover e fortalecer a cadeia produtiva de mariscos e garantir a qualidade e
a sanidade dos produtos, objetivando a melhoria da qualidade de vida da população local,
com geração de trabalho, emprego e renda sustentáveis no município.
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Projeto Criação do Centro Vocacional e Tecnológico de
Pesca e Aqüicultura Sustentáveis em Areia Branca - RN

Item da Despesa

Valor (R$)

Equipe de
Consultores ............... 3.500,00
Investimento/
Execução .................. 150,00
Financeiro/
Tributário ................... 630,00
Administrativo ........... 2.020,00
Total Recebido ........ 6.300,00

Este projeto solicitado pela prefeitura local foi desenvolvido com o intuito de obter
financiamento junto à Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP/PR) e teve como
principal objetivo a criação e implantação de um Centro Vocacional Tecnológico voltado à
pesca e à aquicultura. Incorpora o modelo de ensino de alternância incluindo pesquisa,
extensão, formação e capacitação, visando ao desenvolvimento sustentável destas
atividades na região da Costa Branca em Areia Branca (RN), e possibilitando a geração de
novas práticas e oportunidades de trabalho, emprego e renda sustentáveis para o
fortalecimento socioeconômico local.
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Projeto Pargo Vivo - Elaboração do Plano de Gestão
Participativo do Pargo na Região Norte e Nordeste

Este projeto não recebeu recursos
para sua elaboração.

Esta proposta de projeto encaminhada ao Fundo Nacional do Meio Ambiente/FNMA teve
como objetivo executar um plano de gestão para o Pargo no Norte e Nordeste do país, e
demais espécies do Grupo VII da Lista Nacional das Espécies de Invertebrados Aquáticos
e Peixes ameaçados de Extinção e Sobreexplotadas ou Ameaçadas de Sobrexplotação.
Servindo de base para estudos e posterior extrapolação para as demais regiões de
abrangência dessas espécies, atende à chamada II do Edital nº 02 de 2006 do FNMA,
tendo como parceiros a UFRA (Universidade Federal Rural da Amazônia), o Instituto de
Ciências do Mar/LABOMAR da Universidade Federal do Ceará e o Sindicato das Indústrias
de Pesca dos Estados do Pará e Amapá (SINPESCA).
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“Projeto Isca Viva Luiz Alves do Araguaia Pescando Cidadania”

Este projeto não recebeu recursos
para sua elaboração.

Este projeto elaborado em conjunto com a Fundater, Seplan e Seagro e Agência Rural do
Estado de Goiás foi desenvolvido com o intuito de obter financiamento junto ao IBAMA e
visa ao cultivo de iscas-vivas em tanques-rede no povoado de Luiz Alves do Araguaia
município de São Miguel do Araguaia (GO), como forma de diminuir ou eliminar a
exploração de iscas vivas naturais na região e gerar novas oportunidades de trabalho,
emprego e renda sustentáveis para os diferentes grupos comunitários da localidade.
Envolve ações de organização e capacitação técnica e administrativa dos beneficiários,
implantação de infra-estrutura de cultivo e de apoio, custeio da produção e assistência
técnica continuada.
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Projeto Pirarucu - Elaboração do Plano de Gestão
Participativo do Pirarucu na Região do Araguaia - GO

Este projeto não recebeu recursos
para sua elaboração.

Esta proposta de projeto foi escrita para atender ao Edital nº. 02/2006 do Fundo Nacional
do Meio Ambiente - Elaboração de Planos de Recuperação e de Gestão para Espécies de
Peixes e Invertebrados Aquáticos. Tem o objetivo de construir um Plano de Gestão
Pesqueira Participativo, para os Peixes da Bacia Amazônica - tendo como espécie-alvo o
Pirarucu (Arapaima gigas). Limitou como área de estudo específico a região da margem
direita do Médio Araguaia no Estado de Goiás, envolvendo os municípios de São Miguel do
Araguaia, Nova Crixás, Aruanã, Britânia, Jussara e Montes Claros de Goiás. Além disso, se
propôs a realizar estudos e levantamentos secundários para toda a bacia do AraguaiaTocantins e para as demais espécies do Grupo Peixes da Bacia Amazônica, constantes da
Lista Nacional das Espécies de Invertebrados Aquáticos e Peixes Ameaçadas de Extinção
e Sobrexplotadas ou Ameaçadas de Sobrexplotação.
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Projeto de Implementação do Entreposto de Beneficiamento
de Pescados em Barreirinhas - MA

Item da Despesa

Valor (R$)

Equipe de
Consultores ............... 5.100,00
Investimento /
Execução .................. 5.224,22
Financeiro /
Tributário ................... 43,78
Administrativo ........... 1.152,00
Total Recebido ......... 11.520,00

Este projeto foi elaborado através de execução direta de atividade, na modalidade de
aditivo ao termo de subvenção que o IABS mantém com a Agência Espanhola de
Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID), no âmbito do “Proyecto de
Desarrollo de la Pesca Artesanal en el Área de Influencia del Parque Nacional dos Lençóis
Maranhenses” visando implantar um entreposto de beneficiamento de pescados no
município de Barreirinhas, Estado do Maranhão, dentro de um futuro Terminal Pesqueiro
Público Artesanal. Dentre suas metas consta a implementação de infra-estrutura
adequada para fortalecer, promover e profissionalizar a cadeia produtiva da pesca
artesanal local, como forma de possibilitar a melhoria da qualidade de vida da comunidade
pesqueira local, com geração de trabalho e renda adicionais e consequentes divisas para
o município.
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AECID - Proyecto de Desarrollo de la Pesca Artesanal en el Área
de Influencia del Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses

Item da Despesa

Valor (R$)

Investimento /
Execução .................. 504.000,00
Administrativo ........... 49.355,00
Total Recebido ......... 553.355,00

Projeto de subvenção firmado entre o IABS e a Agência Espanhola de Cooperação
Internacional para o Desenvolvimento (AECID), visa ao fortalecimento e desenvolvimento
da pesca artesanal na área dos Lençóis Maranhenses. Suas diversas atividades vão desde
a construção de uma Casa de Apoio ao Pescador Artesanal ao fornecimento de cursos de
capacitação, balizamento do rio Preguiças, instalação de estruturas que inibam o arrasto
clandestino na área marinha do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses - PNLM,
dentre outras.
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AECID - Cursos de Capacitação para
Pescadores e Marisqueiras

Item da Despesa

Valor (R$)

Equipe de
Consultores ............... 8.000,00
Investimento /
Execução .................. 7.300,00
Financeiro /
Tributário ................... 1.500,00
Administrativo ........... 13.200,00
Total Recebido ......... 30.000,00

Este projeto foi realizado através de execução direta de atividade, na modalidade de aditivo
ao termo de subvenção que o IABS mantém com a Agência Espanhola de Cooperação
Internacional para o Desenvolvimento (AECID), no âmbito do “Proyecto de Desarrollo de la
Pesca Artesanal en el Área de Influencia del Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses”.
Em tal projeto, o IABS elaborou o material didático (cartilha) e executou os cursos de
capacitação em pesca e aquicultura sustentáveis; cooperativismo e empreendedorismo; e
administração e legislação pesqueira, para pescadores de diversas comunidades
pesqueiras da região.
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Projeto-Piloto de Industrialização do Caranguejo-Uçá

Item da Despesa

Valor (R$)

Equipe de
Consultores ............... 133.800,00
Investimento /
Execução .................. 29.000,00
Financeiro/
Tributário ................... 12.069,75
Administrativo ............ 72.450,50
Total Recebido ......... 241.395,00

O IABS venceu o edital n° 01/2008 de 25 de janeiro de 2008 da Fundação de Educação, Cultura e
Desenvolvimento Tecnológico (FUNDETEC). O projeto, intitulado Projeto-Piloto de
Industrialização do Caranguejo-Uçá, realizado no Território da Planície Litorânea do Parnaíba
nos Estados do Piauí e do Maranhão, tem como objetivo a exploração sustentável da atividade
extrativista do Caranguejo-Uçá no Delta do Parnaíba. Visa proporcionar a redução da
mortalidade de caranguejos ao longo da cadeia produtiva, a melhoria das condições de vida dos
catadores e assegurar aos consumidores produtos em condições sanitárias, a partir de
agregação de valor pela industrialização do caranguejo. Financiado pelo Ministério da Integração
Nacional por intermédio da Secretaria de Programas Regionais, o projeto é uma realização da
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba e da FUNDETEC, tendo
como executor o Instituto Ambiental Brasil Sustentável (IABS). O projeto teve a colaboração da
empresa SECOM Aquicultura Indústria e Comércio S/A, da Empresa Brasileira de Pesquisas
Agropecuárias (Embrapa), da Universidade Federal do Piauí (UFPI) e da Cooperativa de
Catadores Delta-Uça, de Ilha Grande, Piauí.
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Elaboração de Cartilha: Manual de Criação de Peixes em
Tanques-Rede - CODEVASF

Item da Despesa

Valor (R$)

Equipe de
Consultores ............... 5.600,00
Investimento /
Execução .................. 283,76
Financeiro/
Tributário ................... 700,00
Administrativo ............ 7.416,24
Total Recebido ......... 14.000,00

O IABS venceu a licitação 066/2008, promovida pela Companhia de Desenvolvimento dos
Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF) em junho de 2008, cujo objetivo era a
elaboração do "Manual de Criação de Peixes em Tanques-rede", de maneira a prover
material didático e atualizado sobre o tema. A equipe do projeto foi integrada por Paulo
Sandoval Jr., Thiago D. Trombeta, Bruno Olivetti de Mattos, Frederico Augusto e Alexandre
Mulato. Os trabalhos foram desenvolvidos ao longo de 90 dias, e envolveram a elaboração
do Manual, com 65 páginas, em cores, englobando todo o conteúdo técnico; a criação do
projeto gráfico, diagramação e ilustrações (tabelas, planilhas, gráficos, fotos, desenhos,
etc.); a revisão ortográfica e a preparação para impressão.
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Definição e apoio à criação de estrutura de gestão do setor pesqueiro
e aquícola maranhense e construção de macro-estratégias de
desenvolvimento sustentável para o setor

FORTALECIMENTO DO SETOR PESQUEIRO E
AQÜICOLA DO MARANHÃO
“Definição e apoio à criação de estrutura de gestão do setor pesqueiro e
aqüícola maranhense e construção de macro-estratégias de
desenvolvimento sustentável para o setor”

RELATÓRIO DA REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO AO
SEBRAE DA ESTRUTURA PROPOSTA, ETAPAS DE

Item da Despesa

ESTRUTURAÇÃO E MACRO ESTRATÉGIAS PARA

Equipe de
Consultores ............... 37.500,00

DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQÜICULTURA NO
MARANHÃO.

Valor (R$)

Investimento /
Execução .................. 11.615,26
Financeiro/
Tributário ................... 4.486,20
Administrativo ............ 2.780,00
Total Recebido ......... 52.882,50

ABRIL / 2008

* Parte executada com
recursos próprios

Em parceria com o SEBRAE/MA o IABS realizou o projeto, de forma a auxiliar o Governo do
Estado do Maranhão a criar as condições para o desenvolvimento sustentável do setor pesqueiro
e aquícola local. Para a concepção deste objetivo, o projeto incluiu a realização de estudos e
análises prévias para subsidiar o Governo na criação de uma entidade para tratar do setor; a
realização de um Macro-Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável com horizontes de
curto, médio e longo prazo, para a referida entidade e para o setor local; a elaboração de um préprojeto de financiamento e de estruturação do órgão a ser encaminhado ao Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID); a elaboração de um programa de cooperativismo
pesqueiro e aquícola para o setor; ações de articulação com empresas pesqueiras nacionais e
internacionais com vistas à integração de recursos com os setores produtivos, de beneficiamento
e comercialização do pescado; o assessoramento para definição das prioridades e áreas de
ampliação da Cooperação Espanhola nos setores de pesca e turismo; e integração com outros
programas relacionados ao setor.
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Palestra: Potencialidades do Agronegócio do Peixe no Brasil
- I INVEST PEIXE - Desafios e oportunidades para um
desenvolvimento sustentável SEBRAE - Rondônia

Item da Despesa

Valor (R$)

Investimento /
Execução ..................

-

Administrativo ...........

-

Total Recebido ......... 3.000,00

Realização de consultoria especializada para elaboração e realização de 02 (duas)
palestras sobre as Potencialidades do Agronegócio do Peixe no Brasil e participação no
evento I INVEST PEIXE - Desafios e oportunidades para um desenvolvimento sustentável,
em Porto Velho e Ji-Paraná (RO) entre os dias 11 e 12 de novembro de 2008. Para a
concepção deste objetivo, o projeto incluiu o levantamento, organização e análise de
informações acerca da Potencialidade do Agronegócio do Peixe no Brasil; a elaboração de
material visual (apresentação de slides) sobre o tema; e a realização de 2 (duas) palestras,
tendo como contratante o SEBRAE Rondônia.
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Coordenação técnica e metodológica da Reunião de Gestores
de Projetos de Pesca e Aquicultura do SEBRAE - 2008

Item da Despesa

Valor (R$)

Investimento /
Execução .................. 4.860,00
Administrativo ........... 540,00
Total Recebido ......... 5.400,00

Esta atividade, contratada pelo SEBRAE Nacional, consistiu na realização de serviços
técnicos para desenvolvimento de conteúdo, seminário e relatório para a 2ª Semana de
Capacitação de Gestores de Projetos de Aquicultura e Pesca. Para a concepção deste
objetivo, o projeto incluiu a orientação, organização e análise de informações sobre o setor
pesqueiro e aquícola nas unidades da federação com atuação dos SEBRAE´s locais no
tema; discussão e definição de agenda de trabalho de capacitação e oficina de
planejamento participativo; moderação e registro da oficina de trabalho da 2ª Semana de
Capacitação com gestores estaduais de pesca e aquicultura do SEBRAE; e elaboração de
relatório com avaliação e resultado das atividades de planejamento.
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AECID - Projeto de Desenvolvimento da Pesca e Outros Setores
Produtivos do Nordeste Brasileiro

Item da Despesa

Valor (R$)

Investimento /
Execução .................. 1.132.966,71
Administrativo ........... 125.885,18
Total Recebido ......... 1.258.851,89

Utilizando a pesca e outros segmentos como vetores de desenvolvimento local na região
nordeste do Brasil, tais como a ovinocaprinocultura, a apicultura, o turismo em bases
comunitárias, a agricultura sustentável, dentre outras, a cooperação técnica e financeira
bilateral pretende, com seus diversos parceiros institucionais, promover uma melhora na
condição de vida da população que é público alvo de cada atividade.
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AECID - Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro

Item da Despesa

Valor (R$)

Equipe de
Consultores ............... 50.000,00
Investimento /
Execução .................. 40.000,00
Financeiro/
Tributário ................... 9.000,00
Administrativo ............ 11.000,00
Total Recebido ......... 110.000,00

No âmbito do projeto de cooperação técnica bilateral Brasil-Espanha denominado Apoio a Formação
Profissional, foi realizada entre os dias 17 e 22 de setembro de 2007 uma missão de 12 professores
brasileiros da Rede Federal de Ensino Tecnológico (CEFET's) para a Espanha, precisamente para a
Comunidade Autônoma da Galícia, para conhecer a experiência daquele país na área da formação no setor
marítimo e pesqueiro. Uma das principais conclusões da missão foi que o Brasil necessita ter um Centro de
Referência em Capacitação Marítimo-Pesqueira, nos moldes do Instituto Politécnico de Vigo e da Escola
Oficial Náutico Pesqueira de Ferrol, com simuladores de navegação por instrumentos, planetário,
laboratórios, simuladores de naufrágio e incêndio e as instalações de apoio. O acordo bilateral de
Cooperação, ratificado através da Comixta de fevereiro de 2008, priorizou os estados do nordeste brasileiro
para receberem apoio técnico-financeiro bilateral em função dos piores indicadores de desenvolvimento que
apresentam. Sendo assim, o presente projeto pretende sintetizar um conjunto de informações levantadas
entre julho e outubro de 2008 por equipe multidisciplinar do MEC (CEFET's estaduais), da Agência Espanhola
de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID) e do Instituto Ambiental Brasil Sustentável
(IABS), com vistas a implantar o mencionado centro em um estado do Nordeste onde se alcance um melhor
aproveitamento com a instalação.
42

Programa de Desenvolvimento Sustentável
da Maricultura em Itarema

Item da Despesa

Valor (R$)

Equipe de
Consultores ............... 66.450,00
Investimento /
Execução .................. 93.000,00
Financeiro /
Tributário ................... 7.361,32
Administrativo ........... 34.914,68
Total Recebido ......... 201.726,00

O IABS venceu a licitação por tomada de preço da Prefeitura local para execução do
Projeto de Desenvolvimento Sustentável da Maricultura no Município de Itarema CE,
iniciado em 2007. Este projeto objetiva promover condições, incentivos e conjugar
informações necessárias, de acordo com a realidade e aspirações de comunidades locais
e à atração de investimentos da iniciativa privada, para gerar novas oportunidades de
trabalho, emprego e renda sustentáveis para o município. Destaca-se no projeto a
implantação de 2 unidades demonstrativas de maricultura (algas e ostras) direcionadas à
familiarização da atividade, à geração de informações técnico-ambientais e à realização de
aulas práticas de capacitação e pesquisa/experimentação com os organismos aquáticos
cultivados; a viabilização da exploração sustentável de búzios; ações de incentivo ao
cooperativismo; e inserção produtiva.
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NÚCLEO DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÕES

O Núcleo de Tecnologia e Gestão de Informações do IABS trabalha no
desenvolvimento e implementação de soluções integradas a partir de
sistemas operacionais e de ferramentas informatizadas como forma de auxiliar
o fortalecimento institucional, a geração e organização de informações, e
modelos de gestão e difusão de conhecimento e tecnologia.
Visando integrar e facilitar a gestão dos projetos de planejamento, meio
ambiente e desenvolvimento socioeconômico, este núcleo busca soluções
que vão desde o levantamento de requisitos, planejamento, desenvolvimento
e análise de sistemas de informação, implantação, automação e
documentação.
Além disso, provê soluções na administração, negócios e relações humanas,
aplicando recursos de informática no desenvolvimento das ações do IABS e de
seus parceiros. Como exemplo da apropriação de tecnologias em prol da
sustentabilidade local, pode-se citar o uso de rede 3G e sem fio para melhorar
a segurança e as condições de trabalho de pescadores locais, possibilitar
alternativas sustentáveis às atividades tradicionais, agregando valor e mais
qualidade a seus produtos.
O Núcleo elaborou e/ou executou os seguintes projetos de 2006 a 2008:
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Desenvolvimento de Banco de Dados em Microsoft Access para o
“Projeto de Desenvolvimento Sustentável das Atividades Pesqueiras
das Colônias de Pescadores de Neópolis (Z-7) e Propriá (Z-8)”

Item da Despesa

Valor (R$)

Equipe de
Consultores................ 5.817,00
Investimento /
Execução................... 405,00
Financeiro /
Tributário.................... 366,00
Administrativo............ 732,00
Total Recebido ........ 7.320,00

O desenvolvimento do Banco de Dados foi contratado pela Associação dos Engenheiros
de Pesca do Sergipe. Sua finalidade foi armazenar digitalmente os dados coletados em
240 questionários de campo, que buscavam diagnosticar o perfil socioeconômico dos
pescadores das Colônias de Neópolis e Propriá, em Sergipe. Além do armazenamento e da
interface de acesso aos dados, o produto permite obter valiosas informações a partir de
técnicas de consulta estruturada, realizando cruzamentos entre informações diferentes.
Outra atividade desenvolvida foi um curso de capacitação para técnicos da AEP/SE de 16
horas abordando a operação do Access e aspectos sobre coleta de dados primários.
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NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E VOLUNTÁRIO

O Núcleo de Desenvolvimento Humano e Voluntariado do IABS foi criado com
a missão de realizar trabalhos nas áreas social, cultural, educacional e de
voluntariado, nas mais diferentes regiões do país, tendo em vista que a
pobreza, a falta de cidadania e a exclusão social em todas as suas vertentes
ainda atingem milhões de brasileiros. Neste sentido, o IABS busca
implementar ações técnico-participativas e sistematizadas para minimizar
essa situação que impossibilita qualquer forma de desenvolvimento que
pretende ser sustentável.
Neste núcleo o IABS busca recursos que possam agregar parcerias e
mobilizar voluntários para desenvolver atividades na área social, cultural e
educacional como forma de superar a situação
da pobreza e
vulnerabilidade desta grande massa
da população brasileira, através da
elaboração de projetos e ações vinculados à instituições públicas nacionais e
internacionais ou a partir da responsabilidade social de empresas privadas,
buscando ainda avaliar os impactos destes projetos/ações, com vistas a
possibilitar a auto-suficiência comunitária.
O IABS acredita que, em sua essência, não pode existir Desenvolvimento
Sustentável sem a exata compre-ensão e inclusão da dimensão social,
levando-se em conta questões culturais, de gênero e educacionais em
qualquer ação, projeto, programa ou plano. Para isso, considera a força do
voluntariado - que está inerente ao ser humano - como uma das ferramentas
mais legítimas e eficazes para a melhoria das condições de vida dos mais
necessitados.
O Núcleo elaborou e/ou executou os seguintes projetos de 2006 a 2008:
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Projeto para Criação de um Pólo Municipal de
Apoio Presencial no Município de Itanhém - BA

Item da Despesa

Valor (R$)

Equipe de
Consultores................ 2.400,00
Investimento /
Execução................... 2.700,00
Financeiro /
Tributário.................... 300,00
Administrativo............ 600,00
Total Recebido ........ 6.000,00

Este projeto foi escrito atendendo a um edital do Ministério da Educação (MEC) publicado
em dezembro de 2005 chamada pública para seleção de pólos municipais de apoio
presencial e de cursos superiores de instituições federais de ensino superior, na
modalidade de educação a distância para o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).
Seu objetivo é criar cursos de ensino superior a distância em municípios carentes desse
recurso, mas que dispusessem de infra-estrutura adequada para tanto. No caso do
município de Itanhém a intenção é que no pólo criado sejam ministrados os cursos de
Administração, Informática, Agronegócio e Turismo com ênfase em Ecologia.
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Criação de um pólo de educação a distância para o
Município de Itarema - CE

Item da Despesa

Valor (R$)

Equipe de
Consultores................ 600,00
Investimento /
Execução....................

-

Financeiro /
Tributário.................... 250,00
Administrativo............. 1.600,00
Total Recebido .......... 2.450,00

Este projeto foi escrito atendendo a um edital do Ministério da Educação (MEC) publicado
em janeiro de 2007 chamada pública para seleção de pólos municipais de apoio presencial
e de cursos superiores de instituições federais de ensino superior, na modalidade de
educação a distância para o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). Seu objetivo é
criar cursos de ensino superior a distância em municípios carentes desse recurso, mas que
dispusessem de infra-estrutura adequada para tanto. No caso do município de Itarema a
intenção é que no pólo criado sejam ministrados os cursos de Hotelaria e Pedagogia.
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AECID - Mulheres Afro

Item da Despesa

Valor (R$)

Investimento /
Execução.................... 85.050,00
Administrativo............. 9.450,00
Total Recebido ......... 94.500,00

Promoção de atividades que busquem maior inserção socioeconômica de populações
marginalizadas, notadamente de afrodescententes e de gênero, que contou com apoio
executivo da ONG Unegro, de Salvador - BA.
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Espaço Cultural Pindaré Mirim - MA

Item da Despesa

Valor (R$)

Equipe de
Consultores ............... 2.300,00
Investimento /
Execução .................. 3.100,00
Financeiro /
Tributário ................... 300,00
Administrativo ........... 300,00
Total Recebido ......... 6.000,00

O objetivo deste projeto, solicitado pela prefeitura local, foi propor a Revitalização e
Recuperação do Engenho Central da cidade de Pindaré Mirim, no Maranhão, já que este é
um patrimônio histórico e público tombado pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional) e se encontrava em estado de abandono e deterioração. Além da
preservação do patrimônio histórico, o objetivo com a criação do projeto é incentivar a
produção cultural e artística local e regional, por meio da utilização do novo espaço e das
atividades que nele serão desenvolvidas, conscientizando e valorizando a cultura nacional
brasileira. O Projeto teve recursos oriundos de Emenda Parlamentar e foi apresentado
junto ao Ministério da Cultura.
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AECID - Projeto Formação Profissional

Item da Despesa

Valor (R$)

Investimento /
Execução .................. 451.212,74
Administrativo ........... 50.134,74
Total Recebido ......... 501.347,48

A Cooperação técnica e financeira bilateral pretende, com seus diversos parceiros
institucionais, promover ações de formação/capacitação profissional, principalmente nas
áreas em que também atua como promotora de desenvolvimento econômico, quais sejam,
pesca & aquicultura, ovinocaprinocultura, conservação de recursos naturais, turismo em
bases sustentáveis, conservação de patrimônio histórico e cultural e questões de gênero.
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NÚCLEO DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Em um mundo de relações sociais e institucionais complexas, mas em busca
de novos paradigmas de sustentabilidade e cooperação, o fortalecimento
institucional e a criação de alianças são importantes estratégias, tanto para o
setor público, quanto para os setores privado e o terceiro setor. A história
política e social de diversos países do terceiro mundo, e inclusive o Brasil,
enfraqueceu a capacidade de muitas instituições, fazendo com que as
mesmas perdessem, ao longo do tempo, seu poder de gerenciar e governar
seus processos internos; de mobilizar e responder a seu público alvo; e de
alcançar seus objetivos e missões institucionais.
Diante desse quadro, o IABS na sua concepção prevista em seu estatuto de
“contribuir para o fortalecimento institucional e o desenvolvimento sustentável
do país, em níveis nacional, regional ou local, considerando a integridade e
qualidade ambiental, a defesa do patrimônio natural e cultural, a melhoria da
qualidade de vida e bem-estar social e econômico, e a garantia do acesso a
tais benefícios às gerações presentes e futuras” criou o seu Núcleo de
Fortalecimento Institucional. Este núcleo cujo ponto de partida visa o alcance
de um efetivo fortalecimento das instituições de diversas naturezas, utilizandose de ferramentas e processos educacionais, da formação cultural, da
assistência social, de fomento às organizações do terceiro setor e da
promoção de parcerias, associativismo e cooperativismo busca aplicar
conceitos modernos de governança corporativa, democracia participativa,
tecnologia da informação, gestão de pessoas e processos, visando promover
concretamente o desenvolvimento sustentável por instituições fortes,
representativas e ativas.
O Núcleo elaborou e/ou executou os seguintes projetos de 2006 a 2008:
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AECID - Criação de um Consórcio de Municípios no Maranhão

Item da Despesa

Valor (R$)

Equipe de
Consultores................ 1.100,00
Investimento /
Execução.................... 8.937,44
Financeiro /
Tributário..................... 42,56
Administrativo............. 1.120,00
Total Recebido ......... 11.200,00

Este projeto foi elaborado através de execução direta de atividade, na modalidade de
aditivo ao termo de subvenção que o IABS mantém com a Agência Espanhola de
Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID), no âmbito do Projeto de
Desenvolvimento Sustentável do Turismo na Região dos Lençóis Maranhenses. Consistiu
na proposição da criação de um consórcio envolvendo os municípios envolvidos no projeto:
Barreirinhas, Santo Amaro, Paulino Neves e Tutóia.
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Projeto GEF- ISPN

Item da Despesa

Valor (R$)

Equipe de
Consultores................ 83.000,00
Investimento /
Execução................... 4.115,00
Financeiro /
Tributário....................

-

Administrativo............ 10.290,40
Total Recebido ......... 97.405,40

Este projeto teve como objetivo o desenvolvimento de uma metodologia sistêmica para
avaliação de impactos e alcance de projetos individuais, assim como o Programa de
Pequenos Projetos Ecossociais como um todo, usando conceitos e diretrizes
estabelecidos pela versão brasileira do Small Grants Programme. Contribuições serão
feitas para a geração de dados sistêmicos qualitativos e quantitativos relativos aos
resultados alcançados pelo programa, durante sua existência no Brasil desde 1994,
permitindo a avaliação de sua efetividade, além dos impactos e potencial para
replicabilidade em outros países e experiências. A grande maioria dos projetos já foi
concluída ou ainda está em execução, tendo componentes de capacitação, ênfase em
meios de vida sustentáveis, foco em gênero, participação de povos indígenas, promoção
da conscientização sobre o meio ambiente mundial, impacto nas políticas e mecanismos
financeiros inovadores.
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NÚCLEO DE TURISMO SUSTENTÁVEL

Pensando numa contribuição qualitativa resultante do desenvolvimento de
atividades turísticas pautadas na valorização e conservação da integridade
cultural e patrimonial de comunidades tradicionais, na prudência e respeito ao
meio ambiente, na geração de trabalho e renda e visibilidade econômica a
longo prazo para a população autóctone e na exploração racional e consciente
das potencialidades de áreas singulares, o IABS criou Núcleo de Turismo
Sustentável.
Esse espaço tem por finalidade a implementação de ações de desenvolvimento sustentável voltadas ao turismo, por meio da instrumentalização de
metodologias participativas que primem pela justiça e igualdade social,
promoção da inclusão social, reconhecimento das características naturais e
histórico-culturais típicas, e a viabilidade econômica para a comunidade
beneficiária.
Suas ferramentas de execução buscam o fortalecimento institucional, a
capacitação e qualificação profissional de atores locais, o fortalecimento da
produção associada ao turismo e a inserção de modelos sócio-produtivos
repre-sentados pelo comércio justo e pela sustentabilidade local.
O Núcleo elaborou e/ou executou os seguintes projetos de 2006 a 2008:
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Projeto de Construção e Implementação do Píer Receptivo
de Cruzeiros Marítimos na Coroa Vermelha,
Município de Santa Cruz Cabrália - BA

Item da Despesa

Valor (R$)

Equipe de
Consultores ............... 14.000,00
Investimento /
Por conta
Execução .................. da prefeitura
local
Financeiro /
Tributário ................... 1.175,00
Administrativo ........... 6.825,00
Total Recebido ......... 22.000,00

A partir de um levantamento de informações sobre a atividade turística local e
considerando o cenário evolutivo e atual, bem como os principais entraves e as
perspectivas de desenvolvimento da atividade, este projeto, contratado pela prefeitura
local, objetivou construir e implementar um terminal turístico moderno e eficiente na região
do marco do descobrimento no município de Santa Cruz Cabrália, Estado da Bahia. Ele foi
encaminhado ao Ministério do Turismo para obtenção de financiamento necessário à sua
execução. O projeto ainda prevê o levantamento do público envolvido, dos impactos
socioeconômico e ambiental local e das atividades necessárias à implementação da infraestrutura e atividades socioambientais.
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Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno no
Município de Itapecuru Mirim - MA

Item da Despesa

Valor (R$)

Equipe de
Consultores ............... 3.200,00
Investimento /
Por conta
Execução .................. da prefeitura
local
Financeiro /
Tributário ................... 300,00
Administrativo ........... 2.500,00
Total Recebido ......... 6.000,00

Oferecer elementos representativos para execução de um projeto no qual serão
promovidas ações potenciais para divulgação do turismo interno de Itapecuru Mirim, no
Estado do Maranhão, beneficiando a economia local e o proporcionando o bem-estar
social da região. Neste sentido, seu objeto de estudo se pautou na realização de um evento
na localidade, representado por uma festa do Período Natalino, que se realizou entre os
dias 15 e 31 de dezembro do mesmo ano. O evento foi estruturado e aplicado para prover o
bem-estar socioeconômico da localidade, atingindo seu público-alvo, empresas,
autônomos e organizações envolvidas direta ou indiretamente. Desta forma, foram
apresentadas informações de âmbito técnico, logístico e jurídico, que justificam este
projeto voltado ao contexto turístico, contendo as características específicas e individuais
do município, dentre outros fatores, os quais darão o contexto para o qual esse trabalho foi
fundamentado.
57

AECID - Projetos para o Desenvolvimento Sustentável do Turismo

Item da Despesa

Valor (R$)

Investimento /
Execução...............

885.086,49

Administrativo........

98.342,94

Total Recebido ....

983.429,43

O projeto pretendia que as populações das comunidades aldeãs ao Parque Nacional da
Serra da Capivara, do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e do Litoral Extremo
Oeste do Ceará aumentassem as suas rendas com base na atividade turística. No âmbito
do Projeto nos Lençóis, se pretendeu contribuir com o incremento dos ingressos
provenientes do turismo nas comunidades de Barreirinhas, Paulino Neves, Tutóia, bem
como na Zona de influência do Parque. No âmbito do Litoral Extremo Oeste do Estado de
Ceará, se pretendeu contribuir com o incremento dos ingressos provenientes do turismo
nas comunidades de Barroquinha, Camocim, Chaval, Cruz, Granja e Jijoca de
Jericoacoara e dos distritos de Bitupitá, Barroquinha, Tatajuba, em Camocim; e na área de
influência do Parque Nacional da Serra da Capivara, nos municípios de São Raimundo
Nonato, Coronel José Dias e João Costa. A estratégia para alcançar o objetivo descansou
em algumas questões principais que se pretenderam alcançar em um prazo de três anos,
com o co-financiamento da AECID e do Ministério de Turismo.
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Convênio MTur/AECID

Item da Despesa

Valor (R$)

Total Recebido do
Ministério do
Turismo...................... 2.500.000,00
Total Recebido
da AECID................... 500.000,00
Total Geral................ 3.000.000,00

Projeto de Desenvolvimento do Turismo Sustentável na região dos Lençois Maranhenses, Delta do Parnaíba, Serra da Capivara e
Jericoacoara.
(Convênio 345/07)
O Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Turismo integra um conjunto de iniciativas no âmbito do acordo de cooperação entre
Ministério do Turismo (MTur) e a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento(AECID), e tem como
objetivo principal a promoção da inclusão social com a geração de trabalho e renda na cadeia produtiva do turismo, a partir da
implementação de ações de desenvolvimento sustentável e integrado com foco na produção associada e qualificação profissional das
comunidades locais. Estas iniciativas foram definidas tendo como base missões de diagnóstico sempre com a aplicação de
metodologias participativas resultando na construção de uma agenda de ações hierarquizada e temporal, pactuada com os diversos
atores econômicos e sociais, públicos e privados, direta ou indiretamente envolvidos com o desenvolvimento do turismo nas regiões
priorizadas. Com o objetivo de dar maior agilidade e efetividade das ações do projeto, o MTur e a AECID estabeleceram uma parceria
com o Instituto Ambiental Brasil Sustentável (IABS) para sua execução, de forma a contribuir para conciliar as belezas e atrativos
naturais e culturais das regiões- alvo do projeto com a implementação de uma política pública de inclusão social na cadeia produtiva do
turismo. O projeto prevê ações para a melhoria dos produtos turísticos com a formatação de novos produtos e serviços, o incremento
da qualificação da mão de obra, o incentivo à organização coletiva do trabalho no setor, com continuidade dos ganhos em longo prazo,
com a promoção da cultura e da diversidade além da inserção da população local nas atividades turísticas. O Projeto de
Desenvolvimento Sustentável do Turismo envolve os municípios do entorno do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no
Maranhão; do Parque Nacional da Serra da Capivara, no sudeste do estado do Piauí; do Delta do Parnaíba, no extremo norte do Piauí;
e do entorno do Parque Nacional de Jericoacoara, Estado do Ceará, com características similares de áreas de preservação ambiental,
com baixo índice de desenvolvimento econômico e social.
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AECID - Crédito Turismo - MA

IABS
Instituto Ambiental
Brasil Sustentável

Crédito Turismo - MA
Item da Despesa

Valor (R$)

Equipe de
Consultores................ 18.400,00
Investimento /
Execução...................

-

Financeiro /
Tributário....................

-

Administrativo............. 18.600,00
Total Recebido ......... 37.000,00
Período: 2007 - 2009

Este trabalho realizado pelo Instituto Ambiental Brasil Sustentável (IABS) em parceria com
a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID), tem
o intuito de implementar ações de qualificação profissional e de produção associada das
comunidades locais na cadeia produtiva do turismo, tendo como premissa o
desenvolvimento sustentável e integrado das regiões abrangidas pelo convênio, com foco
na promoção da inclusão social com a geração de trabalho e renda para as comunidades.
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AECID - Proyecto del Desarrollo del Ecoturismo en la
Isla de Marajó (PA) - Brasil

Item da Despesa

Valor (R$)

Investimento /
Execução.................. 158.400,00
Administrativo............. 15.840,00
Total Recebido ......... 174.240,00

Projeto da modalidade de subvenção firmado entre o IABS e a Agência Espanhola de
Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID) que pretendia promover um
turismo sustentável na região da Ilha do Marajó (PA). Por decisão posterior dos parceiros,
as ações deste projeto foram direcionadas para o Delta do Parnaíba (PI), no âmbito de um
convênio firmado entre o IABS e o MTur em 2007 (Conv. 345/07).
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MTur - CDS Produção Associada ao Turismo
(Inserção Produtiva)

Total Recebido ......... 136.600,00*
* Executado em parceria com o CDS e SEBRAE/MA

Este projeto visa ao desenvolvimento e à adequação da produção associada ao turismo,
em específico de produtos alimentícios locais associados à culinária turística na região dos
Lençóis Maranhenses. Para isso foram selecionadas duas comunidades e dois produtos
(um da pesca e outro da agricultura familiar) para serem fornecidos aos restaurantes e
pousadas, e estes oferecerem aos turistas que visitam a cidade de Barreirinhas, para que
tenham a oportunidade de provar dos sabores locais.
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NÚCLEO DE AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL

O Núcleo de Agronegócio Sustentável foi criado recentemente pelo IABS para
projetos e atividades relacionadas à gestão dos espaços rurais e atividades
produtivas neles desenvolvidas. Visa à melhoria das condições das
populações que vivem no campo, por meio da compatibilização de suas
vocações naturais e culturais com a capacidade de suporte de seus
ecossistemas e as possibilidades de geração de renda.
Neste Núcleo o IABS, junto com seus parceiros, busca desenvolver projetos
em arranjos produtivos para criação, cultivo, reflorestamentos e extrativismo,
entre outros, por meio da melhoria de estruturas locais já existentes ou ainda
por meio da inovação produtiva. Isso porque o Instituto acredita que,
articulando e estruturando cadeias e redes sociais que contribuam para a
sustentabilidade no desenvolvimento local e regional, é possível amenizar as
disparidades regionais, sempre com respeito às particularidades locais e ao
meio ambiente.
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Coordenação técnica e metodológica para construção participativa
da Carta de Problemas, Potencialidades e Soluções para as ações
de Fruticultura do SEBRAE - 2008

Item da Despesa

Porcentagem por Item de
Despesa

Valor (R$)

Equipe de
Consultores ............... 1.080,00

5%

5%

Financeiro /
Tributário ................... 60,00

Equipe de Consultores

Administrativo ............ 60,00

Administrastivo

Financeiro/Tributário

Total Recebido ......... 1.200,00
90%

Esta atividade, contratada pelo SEBRAE Nacional, consistiu na realização de serviços
técnicos para a coordenação da atividade de planejamento participativo (Carta de
Problemas, Potencialidades e Soluções) para a Reunião de Gestores de Fruticultura no
âmbito da Semana de Capacitação de Fruticultura, de 08 de Setembro de 2007. Para a
concepção deste objetivo, o projeto incluiu a discussão e definição de agenda de trabalho
da oficina de planejamento participativo; moderação e registro da oficina de planejamento
com gestores estaduais de fruticultura do SEBRAE; e elaboração de relatório com
avaliação e resultado da atividade para a construção da Carta de Problemas,
Potencialidades e Soluções para as ações de fruticultura do SEBRAE.
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Consultoria Especializada para Gestão e acompanhamento do
Projeto Estadual de Promoção e Desenvolvimento de Arranjos
Produtivos Locais, coordenado pelo SEBRAE - MA

Item da Despesa

Valor (R$)

Equipe de
Consultores /
Investimento /
Execução ................... 31.590,00

5%

Porcentagem por Item de
Despesa

5%

Equipe de Consultores Investimento/Execução

Financeiro /
Tributário .................... 1.755,00

Financeiro/Tributário

Administrativo ............ 1.755,0

Administrastivo

Total Recebido ......... 35.100,00
90%

Realização de consultoria especializada para assessorar a equipe de coordenação do
Projeto de Promoção e Desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais, coordenado pelo
SEBRAE/MA. Para a concepção de tal objetivo, o projeto incluiu ações de assessoria
técnica e de gestão para o desenvolvimento, adequação e viabilização de Arranjos
produtivos Locais (APL´s) coordenados pelo SEBRAE/MA, a partir de atividades de
elaboração de planejamento tático e operacional dos projetos; apoio na elaboração de
projetos para captação de recursos; articulação para viabilização de projetos e parcerias
para constituição de arranjos institucionais em níveis estadual e federal (matriz de arranjo
institucional); criação e avaliação de indicadores de resultados e procedimentos de gestão
de projetos.
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Nossos Parceiros
Nossos Parceiros

Centro de Desenvolvimento Sustentável
da Universidade de Brasília - CDS/UnB

Com o Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de
Brasília - CDS/UnB, o IABS tem um Protocolo de Intenções que tem por
objetivo estabelecer relações de parceria e cooperação técnica, acadêmica e institucional, visando ao fortalecimento e profissionalização mútua,
mediante ações de assessoria e consultoria, execução de projetos, realização de pesquisa, seminários e outras atividades acadêmicocientíficas, bem como a execução, em conjunto, de serviços e atividades a terceiros a serem realizadas pelas partes.

Instituto de Ciências do Mar -UFC

LABOMAR Instituto de Ciências do Mar
da Universidade Federal do Ceará - UFC

Com o LABOMAR, o IABS tem um Protocolo de Intenções que tem por
objetivo estabelecer relação de parceria e cooperação técnica, acadêmica e institucional, visando ao fortalecimento e profissionalização mútua, mediante ações de assessoria e consultoria, execução de projetos, realização de pesquisa, seminários e outras atividades acadêmico-científicas, bem como a execução em conjunto de serviços e atividades a terceiros a serem realizadas pelas partes.

Universidade Federal Rural da Amazônia UFRA/PA

Com a UFRA, o IABS tem um Protocolo de Intenções que
tem por objetivo estabelecer relações de parceria e cooperação técnica,
acadêmica e institucional, visando ao fortalecimento e profissionalização
mútua, mediante ações de assessoria e consultoria, execução de projetos, realização de pesquisa, seminários e outras atividades acadêmicocientíficas, bem como a execução, em conjunto, de serviços e atividades
a terceiros a serem realizadas pelas partes.
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Universidade Estadual do Oeste do Paraná
UNIOESTE

Por meio do Convênio firmado entre o IABS e a Universidade Estadual
do Oeste do Paraná - UNIOESTE são proporcionadas oportunidades
de realização de estágios, visitas institucionais e práticas de disciplinas
aos alunos dos cursos de graduação da UNIOESTE, de maneira a se
proporcionar aos estudantes o aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e no campo do relacionamento humano, por meio de atividades
que tenham estreito relacionamento com a formação acadêmicoprofissionalizante dos estagiários.

AECID - Agência Espanhola de Cooperação
Internacional

Com a AECID - Agência Espanhola de Cooperação
Internacional, o IABS formou um convênio cujo objetivo é coordenar a execução de parte dos projetos da Cooperação
Espanhola no Brasil. Dentre estes destacam-se: Proyecto de
desarrollo del sector del turismo y de la Pesca Artesanal en el
área de influencia del parque nacional de los Lençóis
Maranhenses - MA; Proyecto de desarrollo del sector del turismo
en el litoral extremo oeste del estado de Ceará; Proyecto de desarrollo
sostenible del turismo en la región de la sierra de la Capibara - PI;
Proyecto de desarrollo del ecoturismo en la isla de Marajó - PA.

Agência dos Estados Unidos para o
Desenvolvimento Internacional

Para a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), o IABS implementa projetos e trabalha no sentido de
apoiar o desenvolvimento de parcerias público-privadas na área de desenvolvimento sustentável, especialmente nas áreas de educação e
saúde, a fim de promover o desenvolvimento sustentável a níveis nacional e regional.

Nossos Parceiros
Nossos Parceiros

Universidade Católica DF
Curso de Engenharia Ambiental

Por meio do Convênio firmado entre o IABS e a Universidade Católica
De Brasília - UCB, são proporcionadas oportunidades de realização de
estágios, visitas institucionais e pr´ticas de disciplinas aos alunos dos
cursos de graduação da UCB, de maneira a se proporcionar aos estudantes o aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e no campo do
relacionamento humano, por meio de atividades que tenham estreito
relacionamento com a formação acadêmico-profissionalizante dos
estagiários.

Fundación Futuro Latinoamericano - FFLA

Com a FFLA - Fundación Futuro Latinoamericano, o
IABS firmou uma parceria com objetivo de promover
um diálogo construtivo, fortalecer capacidades políticas, institucionais e
de cidadania e articular processos para desenvolvimento sustentável
na América Latina. Tudo isso por meio de programas com base em ferramentas estratégicas, como a prevenção e manejo de conflitos sóciosambientais.

Red de Patrimonio, Turismo y Desarrollo
Sostenible - IBERTUR

Com a IBERTUR - Rede de Patrimônio, Turismo e desenvolvimento
Sustentável, o IABS firmou uma parceria que tem por objetivo desenvolver projetos nacionais e internacionais visando trocar conhecimento experiências, e cooperação técnica na gestão patrimonial, focando nas
novas tendências turísticas tais como turismo cultural, turismo rural,
ecoturismo e turismo gatronômico

FISHTEC Consultoria e Participações

Com a FISHTEC Consultoria e Participações, o IABS tem
parceria para execução de serviços na área de aquicultura e pesca, tais como: realização de Estudos de Viabilidade, Planos de
Negócios, Perícias Técnicas, Licenciamentos Ambientais, Treinamento e
Capacitação, Zoneamento Espacial e Planejamento de Uso e Ocupação
territorial, Planos de Desenvolvimento Sustentáveis Setoriais, bem como
a execução em conjunto de serviços e atividades a terceiros a serem
realizadas pelas partes.
FISHTEC

Consultoria e Participações

ABRAQ - Associação Brasileira de Aqüicultura

Com a ABRAQ - Associação Brasileira de Aquicultura,
o IABS formou um convênio que tem por objetivo
estabelecer relação mútua de parceria e cooperação
técnica e institucional, visando ao fortalecimento e profissionalização
da ABRAq, mediante ações de assessoria, execução de serviços
de secretariado executivo e consultoria, bem como a execução em
conjunto de serviços a terceiros e atividades a serem realizadas pelas
partes.

OSKALUNGA - Equipe de Corrida de Aventura
O presente acordo de parceria tem por objetivo estabelecer
as bases gerais de mútua cooperação cultural, técnica,
acadêmica e institucional, visando à estruturação de iniciativas tanto do IABS como da equipe OSKALUNGA, mediante
ações de assessoria e consultoria, elaboração e execução
de projetos de desenvolvimento comunitário, realização de pesquisas
técnicas e/ou científicas, promoção de eventos técnicos, científicos, esportivos ou culturais.

LACTEC - Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento

Com o LACTEC - Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento, o
IABS tem convênio com vistas a estabelecer relação mútua de parceria
e cooperação técnica e institucional, visando o fortalecimento e profissionalização mútua, mediante ações de assessoria e consultoria, execução
de projetos, realização de pesquisa, bem como a execução em conjunto
de serviços a terceiros.

ILLUMINATI - Development Films

Com a Illuminati Produções Cinematográficas,
o IABS firmou uma parceria com o intuito de
estabelecer as bases gerais de mútua cooperação cultural, técnica, acadêmica e institucional,mediante ações de assessoria e consultoria, elaboração e execução de projetos de desenvolvimento
comunitário,realização de pesquisas técnicas e/ou científicas, promoção de
eventos técnicos, científicos ou culturais. Assim, por meio da produção de
documentários sociais – especialidade da empresa -, busca-se contribuir
para a cultura, saúde e desenvolvimento humano.
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Organograma atual
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Assembléia Geral

Conselho Deliberativo
Conselho Fiscal
Diretoria Executiva

Núcleo de Meio
Ambiente e
Desenvolvimento
Local
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Conselho Deliberativo
Presidente: José Ubirajara Coelho de Souza Timm
Vice-Presidente: André Macedo Brügger
Conselheiros: Fernando Bergmann
Thiago Dias Trombeta
Harold Barth

Conselho Fiscal
Presidente: Eric Jorge Sawyer
Conselheiros: Milton Amado Krüger Martins
Flávio Silva Ramos
Suplente: Fabrício Alves

Diretoria Executiva
Diretor Presidente: Luís Tadeu Assad
Diretor Administrativo: Paulo Sandoval Junior
Diretor Jurídico: Cláudio Pereira de Jesus
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Sócios Efetivos

Equipe Técnica Fixa

1. André Macedo Brügger
2. Cláudio Pereira de Jesus
3. Eric Sawyer
4. Fernando Bergmann
5. Haroldo Barth
6. José Edson Rios Filho
7. José Ubirajara Coelho de Souza Timm
8. Luis Tadeu Assad
9. Paulo Sandoval Júnior
10. Peter Robert Von Buldring
11. Rodrigo Diniz Torres
12. Thiago Dias Trombeta
13. Carla Gualdani
14. Rui Dias Trombeta
15. João Paulo Faria Tasso
16. Fabrício Alves
17. Milton Amado Krüger Martins
18. Flávio Silva Ramos

Consultores Técnicos:
Carla Gualdani (Coordenadora Local)
Fernando Bergmann (Coordenador Local)
Luís Fabrício Alves
João Paulo Faria Tasso
Flávio Ramos
Rui Dias Trombeta
Thiago Trombeta
Cristiane Leite Pereira

Equipe Administrativa
Diretor Adm. Financeiro: Paulo Sandoval
Assistente Financeiro: Carla Santos
Auxiliar Administrativo: Poliana Marques
Secretária: Rosana Gomes
Auxiliar de Serviços Gerais: Luzia Ferreira

Assinaturas
Assinaturas

José Ubirajara Timm
Presidente do Conselho Deliberativo

Luís Tadeu Assad
Diretor Presidente

Paulo Sandoval Junior
Diretor Administrativo - Financeiro
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