




Prezado(a):

2011 foi um ano que nos permitiu aprimorar e intensificar nossa atuação 
em desenvolvimento comunitário, aplicando os conceitos ligados a esta 
causa nas localidades em que atuamos de forma mais madura e segura. 

Pudemos articular a formação de redes sociais solidárias em Angico dos 
Dias e Luís Eduardo Magalhães, a passagem da administração de um 
projeto para uma associação de bairro em Paulínia, além da ampliação 
de nossa rede de parcerias, com a entrada de novos atores em todos os 
nossos projetos.   

São os frutos plantados nesta boa fase que queremos compartilhar 
com você neste relatório. Estamos certos de que muitos deles gerarão 
sementes para ricas colheitas nos próximos anos. 

Aproveitamos também para agradecer aos amigos e parceiros que 
acreditam no nosso trabalho e que, juntos, nos ajudam a transformar!

Boa leitura!

Equipe Instituto Lina Galvani



Parque Fioravante 
Galvani
Primeiro centro de conservação 
e educação ambiental do cerrado 
baiano, constituído com a finalidade 
de colaborar com o desenvolvimento 
socioambiental, a conservação do 
bioma e de contribuir, por meio de 
ações educativas, com a conscientização 
ambiental da região. Atua em três 
frentes: Viveiro de Mudas de Espécies 
Nativas, Criadouro Conservacionista e 
Núcleo de Educação Ambiental.

Luís Eduardo Magalhães (BA)
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Viveiro de Mudas
     de Espécies Nativas

Ao todo foram produzidas 76 mil mudas para recuperação de 
áreas degradadas na região de Luís Eduardo Magalhães, em 
parceria com:
- Multigrain/Xingu Agri: 6 mil mudas; 
- Energia Florestal: 10 mil mudas;
- ABAPA (Associação Baiana dos Produtores de Algodão), 

por meio do Fundeagro (Fundo para o Desenvolvimento do 
Agronegócio do Algodão): 40 mil mudas;

- Campanha LEM APP 100% Legal: 20 mil mudas. 

Criadouro
     Conservacionista

O Parque aumentou seu plantel em 4 animais, sendo 2 
resultantes da reprodução de espécies já presentes no Parque - 
bugio e veado-catingueiro - e 2 oriundos de outras instituições 
- arara-canindé e tamanduá-bandeira. 
Desta forma, o Criadouro fechou o ano com 30 animais de 10 
espécies, sendo elas: cervo-do-pantanal, lobo-guará, ararajuba, 
arara-azul grande, arara-canindé, tamanduá-bandeira, bugio, 
gavião-da-cauda-branca, veado-catingueiro e ema.

“Sabemos que têm espécies que estão entrando ou já estão 
em extinção aqui na nossa região. Um Parque como esse, 

com a finalidade de reprodução é muito importante para a 
conservação do cerrado.”

Rosana M. Silva, doutora pela USP e professora na Universidade Federal da Bahia
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A estrutura do Parque viabilizou 
e acolheu o desenvolvimento de 
pesquisas científicas em parceria 
com universidades, destacando-se:
- Avaliação de predação e aplicação 
de técnicas alternativas para o 
manejo da população de lobos-
guará na região de Barreiras (BA): 
monografia apresentada ao curso de 
graduação em Ciências Biológicas 
da Universidade do Estado da Bahia;
- Análise do enriquecimento físico 
e influência do enriquecimento 
cognitivo no comportamento de 
bugios mantidos em cativeiro: 
monografia apresentada ao 
Departamento de Ciências Humanas 

da Universidade do Estado da Bahia;
- Investigação da ocorrência de infecção natural por 
Leishmania sp. em canídeos silvestres mantidos em 
conservações ex situ e in situ: dissertação de mestrado de 
Medicina Veterinária Tropical, Escola de Medicina Veterinária 
da Universidade Federal da Bahia (MEV/UFBA);
- Relato de caso: Uso de homeopatia no tratamento de 
síndrome do autoarrancamento de penas em ararajuba: 
trabalho apresentado no Congresso Medvep de Medicina 
Veterinária.

Além das empresas Interagrícola, Brasitrans, Nutrin, JP Bechara e 
Grupo Iowa, 3 novos parceiros abraçaram a causa de conservação da 
fauna do cerrado, são elas:
- TerraOeste: construção do recinto das emas e veados-catingueiros e 
adoção das emas;
- Energia Florestal: adoção das araras-canindé; 
- Grupo Santo Antônio: fornecimento de alimentos para os animais, 
cestas básicas e produtos de limpeza.  

“Eu adoraria que tivessem mais 
organizações com ideias tão 
reais e eficazes de proteção à 

fauna e à flora daquele bioma. 
Nós faremos de tudo para 

sermos parceiros do Parque de 
longo prazo, não somente em 

ações isoladas.” 
Rodrigo Rasga, diretor da Energia Florestal, 

empresa parceira
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O apoio da Prefeitura Municipal, por meio das Secretarias de Meio Ambiente e Educação, possibilitou 
a continuidade das Oficinas de Arte-Educação Ambiental em 2011, com 30 professores participantes.  

Em parceria com a empresa Galvani foi criado um novo Programa de Visitas 
Monitoradas, aberto à comunidade aos sábados, que contabilizou um total 
de 350 participantes. Além disso, as visitas de escolas, empresas e outros 
grupos totalizaram 2.661 pessoas, que tiveram a oportunidade de conhecer 
um pouco mais sobre as riquezas que o bioma cerrado guarda. 

“A visita monitorada de hoje atingiu todos 
os objetivos propostos: encantamento, a 
interação em grupo, o respeito, o prazer 

em estar no ambiente, a participação com 
perguntas excelentes. Enfim, deixei o Parque 
super feliz, satisfeita em ver que o pessoal 

passou uma tarde agradável e rica em 
conhecimento.”

Anna Carolina, monitora das visitas 

“Gostei do que vi. Acho que as 
visitas ajudam na conscientização 

da população que mora aqui na 
região e não sabe da importância de 
conservar os bichos e as plantas.”
Regina, carioca e moradora de LEM há 6 anos

“Gostaria de compartilhar o quanto é 
importante pra mim, como ser humano e 
profissional, as reflexões e atividades que 
as oficinas me proporcionam. Hoje, tento 
tornar mais atraente e dinâmica as aulas, 
os alunos participam com mais interesse 
e compreendem mais a sua relação com o 

meio em que vivem.”
Alexandra Machado, professora e participante das Oficinas 

de Educação Ambiental

Núcleo de Educação Ambiental
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Campanha LEM APP 100% Legal
Iniciativa pioneira realizada em parceria com a Prefeitura Municipal de 
Luís Eduardo Magalhães e a Conservação Internacional, a campanha, 
que se iniciou em agosto de 2011, tem como desafio incentivar a 
recuperação da vegetação nativa à beira de rios, nascentes, veredas 
e topos de morros, conservando 100% das Áreas de Preservação 
Permanente (APPs). Para tanto, fornece apoio técnico aos produtores 
rurais e comunidades tradicionais que voluntariamente queiram 
recuperar suas áreas degradadas. Algumas ações realizadas e
resultados já obtidos:

Festival das Sementes: atividades de educação ambiental com o objetivo 
de ampliar as ações de cidadania entre educadores e educandos das 
Escolas Municipais de Luís Eduardo Magalhães, por meio da coleta, 
identificação e estudo das sementes de espécies nativas do cerrado local 
e apresentação de trabalhos artísticos, com destaque para confecção de 
objetos e adornos utilizando as sementes. Participaram 150 estudantes 
e 15 professores de duas escolas de comunidades agrícolas: Escola São 
Paulo (Novo Paraná) e Escola Fábio Johner (Bela Vista).

Rede Coletora de Sementes: formada com o objetivo de gerar 
renda às comunidades locais e despertar a consciência para a 
necessidade de preservação do cerrado, foram capacitadas 25 
pessoas para realização da coleta de sementes e fornecimento 
das mesmas para produção de mudas. Obtenção de 95,15 kg de 
sementes de 26 espécies nativas do cerrado, com remuneração 
advinda do Fundo Municipal do Meio Ambiente, totalizando R$ 
2.972,07 ou R$ 168,60/coletor.

Curso de Restauração Ecológica de Áreas Degradadas: com o 
objetivo de formar agentes multiplicadores capazes de executar a 
restauração de APPs e de orientar proprietários rurais e técnicos 
para o sucesso das mesmas o evento, que contou com apoio do 
Sindicato de Produtores Rurais de LEM, teve 33 participantes da 
região.

“Eles puderam conhecer melhor os 
nomes das espécies nativas de árvores 
e sementes, e da fauna da região, o que 

ajuda a dar sentido e importância à 
própria realidade deles.”

Cleni Rosseto, professora na comunidade                
Novo Paraná, LEM

“Eu fiquei feliz demais da conta em saber que algo tão importante 
assim estava acontecendo com a nossa participação. Eu vou ajudar 
e vou fazer a minha parte! Se depender da gente, este trabalho vai 

continuar ainda por muito tempo, o negócio vai longe.”
Sr. Domingos, membro da Rede Coletora de Sementes
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Investigando a Biodiversidade: oficina com foco em educação ambiental para 50 educadores da 
região, em parceria com o Instituto Supereco.
Restauração de APPs: foram concluídos diagnósticos de áreas degradadas em seis propriedades 
adeptas à campanha e definidas as técnicas de restauração a serem utilizadas em cada área que, 
ao todo, deverão receber 10.900 mudas. Em 2011, foram restaurados 57,7 ha destas propriedades 
com as técnicas de plantio de muda, semeadura direta e indução da regeneração natural. 

Graças a todas estas atividades e parcerias 
o Parque foi notícia em vários canais de 
comunicação em 2011. Como destaque, 
podemos citar as matérias do programa Terra 
da Gente, da afiliada da Rede Globo da região 
de Campinas, e 2 outras, no Canal Rural.

“A gente percebeu o 
profissionalismo do ILG e 
a presença que o Parque 
tem em Luís Eduardo, a 

referência que é na região. 
Acho que isso mostra o 

potencial que o projeto tem.”
Fernando Ribeiro, coordenador da 

Conservação Internacional (CI)
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Paulínia (SP)

Iniciativa que tem como objetivo integrar a 
comunidade do bairro por meio da prática 
de esportes, além de fortalecer a atuação 
da Associação de Moradores de Betel e 
Alvorada Parque (AMBAP) na região. 

Viva Betel
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“Eu não vou deixar de 
participar da competição e, 

se eu ganhar a medalha, vou 
dedicar ao meu avô.” 

Igor, aluno do projeto, que na véspera da 
competição havia perdido o avô 

O karatê apresenta resultados para além da prática 
esportiva, contribuindo para atitudes como respeito 
mútuo, busca por mais qualidade de vida em casa e no 
bairro e, também, melhoria no rendimento escolar.
As mudanças nos alunos contagiam as demais crianças 
do bairro e muitas delas já se inscreveram para 
participar do projeto, contabilizando uma lista de espera 
com mais de 40 interessados.

“Minha filha melhorou em muitas dificuldades apresentadas antes de iniciar as 
aulas do Karatê, não só na saúde, mas também teve uma mudança pessoal, de 

atitude. Ela agora ajuda em casa, vai melhor nos estudos, e está mais
responsável e educada.” 

Mãe de uma aluna do projeto

O projeto Viva Betel Karatê manteve o atendimento 
regular a 40 crianças e adolescentes. Estes alunos 
participaram de 3 competições e conquistaram ao todo 
35 medalhas, destacando-se como uma das melhores 
academias da região.

Em 2011 a administração do projeto Viva Betel Karatê passou a ser de responsabilidade da AMBAP, 
contribuindo para o amadurecimento da organização e aumentando o repertório para próximas parcerias. 
O Instituto, que antes era responsável pelo pagamento das despesas e gerenciamento dos recursos, 
passou a fazer os repasses mensais para a Associação e ela, por sua vez, o gerenciamento e prestação de 
contas técnica e financeira. Além disso, foi alugado um galpão para abrigar a sede da Associação e todas 
as atividades realizadas no bairro, inclusive o karatê, contando com a parceria das empresas Galvani, 
Concrelongo, Bann Química, Arctest, Mércia e GSS Segurança. 
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Para a ampliação das atividades esportivas no bairro, o projeto Viva Betel Futebol e Atletismo foi inscrito e aprovado na Lei Federal de 
Incentivo ao Esporte, que trata dos incentivos e benefícios para fomentar as atividades de caráter desportivo. Ainda em fase de captação, o 
projeto já recebeu doação da empresa Heringer. O projeto de construção de um Centro de Convivência de Lazer, Cultura e Esporte também 
foi inscrito nesta mesma Lei, tendo a AMBAP como proponente. 

Além disso, foi realizado o projeto de Educomunicação “Betel sob o olhar das crianças”, com o intuito de despertar o espírito crítico e dar 
voz às crianças do bairro. A iniciativa contou com 15 participantes 
e culminou na criação coletiva de um vídeo, produzido e editado 
pelas próprias crianças.

“O ILG e a Galvani foram os primeiros que acompanharam, que viram a nossa 
luta, a nossa responsabilidade, a maneira como a gente trabalhava.
E acreditaram. Essa parceria é fundamental, a gente tá muito feliz

com isso, muito mesmo.”
Sueli Manfrin, membro da AMBAP

 “Tudo que eles aprendem de novo, 
é super válido. Achei bacana eles 

poderem ver por trás das câmeras, 
verem que não é fácil fazer um vídeo 
e até para perderem o medo de falar. 

Algumas crianças vão lembrar pra 
sempre dessa experiência, quem 

sabe não se sintam inspiradas 
e saia dali alguém da área de 

Comunicação?”
Clarice Ribeiro, mãe de Laís, participante do 

projeto de Educomunicação

Durante o ano aconteceram algumas atividades envolvendo também os familiares e a comunidade. Foram duas palestras de caráter 
educativo, que abordaram os temas de Drogas e Limites em parceria com a Secretaria da Criança e do Adolescente de Paulínia, e uma 
apresentação da peça Orçamento Familiar, encenada e idealizada por voluntários. A participação nestas atividades se mostrou maior em 
2011, e a Associação atribuiu a maior receptividade à diversidade dos temas, à nova sede e ao aumento da confiança no projeto.  
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Programa que visa à orientação da escolha profissional de jovens e conta 
com o apoio de uma rede de colaboradores voluntários da Galvani e 
demais empresas da região.

Em 2011, teve a parceria da Associação pela Infância e Juventude de 
Paulínia (AIJ). Foram envolvidos cerca de 500 jovens, participantes do 
curso de orientação profissional da instituição, que assistiram a aulas e 
palestras de voluntários e fizeram visitas às empresas Galvani e Mabe.

Conhecendo uma Empresa

 “Eu aprendi muita coisa importante pra vida 
profissional. Você aprende como se portar na 

empresa, falar com as pessoas, se comunicar.”
Shirley Cruz, participante do curso de orientação profissional

O projeto também contemplou estes 
jovens e as crianças do Viva Betel, 
além de seus familiares, com a peça de 
teatro Orçamento Familiar, produzida e 
interpretada por voluntários do projeto, 
que leva à reflexão sobre controle de 
orçamento e gastos desnecessários. 
Ao todo foram em torno de 200 
espectadores em apresentação única na 
Câmara Municipal de Paulínia. 

“Eu recomendaria um trabalho 
como este porque você vai se 
descobrindo fazendo coisas 
diferentes. Descobre coisas 

que você gosta e não percebia. 
Até para crescimento pessoal 
mesmo, coisas que você pode 

melhorar na sua vida e ter 
mais prazer no dia-a-dia.”
João Alberto Pacheco, voluntário do        

ILG no projeto
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São Paulo (SP)
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O programa SERvindo foi o projeto pioneiro 
do Instituto Lina Galvani, marcando uma 
fase muito importante em sua história - o 
período entre 2005 e 2010. A partir de 
estudos e reuniões com organizações e 
moradores da Vila Nova Jaguaré, chegou-se 
ao interesse local pela área de culinária, um 
mercado que estava em ascensão no país 
e para o qual havia demanda por mão de 
obra qualificada. Assim nasceu o Cozinheiro 
Cidadão e, posteriormente, os cursos de 
garçom e barista, integrando o SERvindo. A 
experiência foi muito bem sucedida, podendo 
ser encontrados, hoje, no mercado, muitos 
de seus ex-alunos. Porém, foi nos bastidores 
desse projeto que o ILG começou a encontrar 
a verdadeira essência de sua atuação: o fazer 
com o outro e não pelo outro, evidenciando 
o potencial dos atores locais, visando sua 
autonomia e fortalecimento. É o “ser-vindo”!

O programa SERvindo encerrou-se no ano 
de 2010 e, para a comunidade da Vila Nova 
Jaguaré, o ILG buscará um novo caminho, 
que deverá ser, mais uma vez, construído em 
conjunto com seus moradores. 

Muitos dos aprendizados advindos dessa 
experiência valem a pena ser compartilhados 
e podem servir de incentivo e inspiração para 
outros projetos e organizações, por isso o 
programa foi sistematizado e está disponível 
no site do ILG para que possa ser replicado. 

SERvindo
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Angico dos Dias (BA) 

Em conjunto com a comunidade de Angico dos Dias 
foram identificados alguns temas a serem trabalhados. 
Entre eles destacaram-se o excesso de poeira, 
devido ao intenso tráfico de carretas e ausência de 
calçamento; escassez e dificuldade de acesso a água; 
e a falta de mobilização por parte dos moradores em 
prol de melhorias para a região. 
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Fruto de uma necessidade detectada na Rodas de Conversa com o 
ILG, em 2009, a comunidade se organizou e criou a AMPARE, com 
o objetivo de buscar alternativas para a melhoria da qualidade 
de vida da região. Uma importante conquista da Associação em 
2011 foi a aquisição de um trator, resultado de um projeto inscrito 
na CAR (Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional) com 
apoio da Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Lourdes. O 
equipamento é de uso coletivo e tem grande importância para 
melhoramento do solo, beneficiamento de grãos, aumento da 
produção e da renda de cada família.

Associação dos Moradores de 
Peixe, Angico e Região (AMPARE)

“No mundo em que vivemos, 
onde há grande concorrência e 
cada vez mais as oportunidades 

estão ficando menores, é 
de grande importância a união. E 

a AMPARE é sinônimo disso.”
Thiago Mendes, tesoureiro e um dos 

fundadores da AMPARE

Além disso, foram feitas articulações para aprovação de projetos escritos pela AMPARE com o apoio do ILG: 
implantação de 2 Centros Digital e Cidadania e a instalação de 96 novas cisternas para captação de água da 
chuva (consumo humano) na região. O segundo projeto foi contemplado pela CAR e a população receberá 53 
cisternas em 2012, com um valor total aproximado de R$ 138 mil.
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Com o intuito de aumentar a capacidade da comunidade de propor e 
viabilizar projetos foi criada a Rede Social de Angico, Peixe e Região. 
A Rede foi formada em setembro de 2011, a partir de um curso 
de capacitação oferecido a interessados da localidade. Desde sua 
formação, cerca de 30 representantes do Posto de Saúde, Escolas, 
Igreja, Associação de Moradores, Grupo de Jovens e empresa Galvani 
têm se articulado a fim de trazer melhorias para a região. Entre eles 
estão: espaço público de convivência, cursos de capacitação, resgate 
cultural, coleta seletiva, inclusão digital e melhorias na saúde. 

Rede Social

“Para um lugar se 
desenvolver ele precisa 
ter comunicação, união. 

E o que a Rede está 
trazendo é isso: várias 
pessoas pensando no 
bem da comunidade.”

José Filho, articulador da R ede
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“Eu não tinha um conceito do 
que era ‘rede’, somente daquela 

outra rede de pescar ou de dormir. 
Não tinha um conhecimento 

de como a gente pode resolver 
vários problemas usando essa 
relação, esse elo que está se 

fazendo aqui hoje. Eu acredito 
muito na nossa Rede que vai nos 
dar um caminho mais próximo de 
conseguir as coisas, dividindo as 

responsabilidades.”
Gilmar Souza, membro da AMPARE e da Rede
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Serra do Salitre (MG)

A partir da realização de um diagnóstico junto à comunidade de Serra do Salitre, 
os principais temas de preocupação apontados pelos moradores foram a falta de 
perspectiva para juventude e o potencial turístico inexplorado da região. 

Desde então o ILG tem estudado, junto a entidades locais, a viabilidade de projetos 
de formação para os jovens alinhados com a valorização do turismo local, uma vez 
que o município faz parte do Circuito Turístico Caminhos do Cerrado. 

RELATÓRIO ANUAL 2011

20



“Senti muito orgulho da participação brilhante 
dos nossos alunos no projeto com o Instituto. 

Espero que a parceria com nossa escola 
esteja apenas começando. Parabéns alunos, 

professores e colaboradores do projeto.”
Márcia Barros, diretora da Escola Estadual de Serra do Salitre

“Adorei esse projeto 
e foi uma grande 

iniciativa do Instituto 
Lina Galvani, com 

certeza vão aparecer 
vários outros que 

vão favorecer nossa 
cidade.”

Kátia Gomes, professora em 
Serra do Salitre

Em 2011, foi realizada uma oficina integrada de vídeo, fotografia, áudio e produção de 
notícias com o celular para 22 participantes, entre estudantes e professores da localidade. 

A atividade, que teve o apoio da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo de Serra do 
Salitre e a parceria técnica do projeto MVMob (Minha Vida Mobile), teve como intuito a 
sensibilização para o projeto “Resgate Histórico-Cultural Serra do Salitre”.

O projeto em questão foi aprovado na Lei Rouanet e está em fase de captação de recursos.
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Ação do ILG com os funcionários da Galvani

A campanha do Instituto com os funcionários da 
Galvani possibilitou a divulgação de seus projetos e 
levou a uma reflexão sobre as maiores dificuldades 
das comunidades em que vivem e a importância da 
iniciativa e do trabalho em conjunto para solucioná-
-los. Em 2011, a ação aconteceu nas unidades da 
empresa de Paulínia e Angico. 
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“Esta ação deveria acontecer 
com mais frequência, que 
sempre pudessem visitar 

a unidade e fazer mais 
rodas de conversa com a 

gente, e com outras pessoas 
também. Pra dar exemplo, 

porque acho que tem 
muita gente que tem bons 
objetivos e pensamentos 
para ajudar o próximo.”

Roberto Jorge, funcionário da      
Galvani de Paulínia 

“Deixar um grupo aqui, uma rede é 
excelente porque vamos ter sempre 

esse contato. Esse vínculo não poderá 
se desfazer, igual a gente está aqui 

agora, de mãos dadas, não pode 
quebrar a corrente. Eu admiro a 

iniciativa pela persistência de vocês.
E com certeza vão colher frutos!” 

Edson Neves da Silva, funcionário da
Galvani de Angico dos Dias

RELATÓRIO ANUAL 2011

23



www.linagalvani.org.br


