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RELATÓRIO DE
ATIVIDADES



AMIGOS DA TERRA - AMAZÔNIA BRASILEIRA,

atua nas políticas públicas, nos mercados, nas
comunidades locais e no mundo da informação,

por meio de atividades inovadoras com foco
prioritário, mas não exclusivo, na região amazônica.



Contribuir para a conservação do meio
ambiente com foco na Amazônia articulando
diálogos, consensos e soluções inovadoras em
negócios sustentáveis e na promoção do bem
estar social

MISSÃO

Amigos da Terra - Amazônia Brasileira acredita
num modelo de desenvolvimento que não
depende de atividades que promovam o
desmatamento, sendo já possível o aumento da
produtividade agrícola sem mais perda de áreas
florestais.  Defendemos o "desmatamento 0" e
acreditamos que é possível a compatibilização
de produção com metas de zerar o
desmatamento pelas duas principais
commoditys agrícolas, soja e gado, até 2030.

VISÃO

Nossos relacionamentos com
governos, empresas e outras
organizações da sociedade civil
devem ser transparentes e
norteados por nossa missão.

 

Parceiros fazem a diferença.  O
trabalho em equipe e
colaborativo com outras
organizações, empresas e
governos é fundamental para
cumprirmos nossa missão.

 

Foco no resultado, com respeito
às diferenças entre os atores
sociais envolvidos nas
discussões e atividades
desenvolvidas.
 

Nossa conduta é pautada pela
ética, integridade, humildade e
respeito.

VALORES



PRINCIPAIS
RESULTADOS



As atividades
desenvolvidas pela
Amigos da Terra foram
voltadas principalmente
ao estimular avanços no
monitoramento do
desmatamento causada
pelo setor da pecuária
bovina de corte e as
regulamentações
necessárias a
implementação do
Código Florestal no
Estado de São Paulo. 



Em 2018 avançamos na busca de um sistema de monitoramento e
ferramentas que sejam eficazes para identificar os produtores indiretos e
impedir o avanço do desmatamento das florestas. Conversamos com
produtores, especialistas em monitoramento e demais envolvidos no setor
para entender como a tecnologia auxiliaria na realidade dos produtores e
frigoríficos. 
 

Realizamos encontro com produtores e também criamos e divulgamos
materiais de comunicação para que a mensagem alcance mais pessoas.
Um vídeo explicando a importância do monitoramento dos indiretos foi
finalizado e divulgado nas redes sociais e também em encontro com
produtores. 
 

Nossa Cartilha Caminhos Sustentáveis da Pecuária chegou ao Pará para
conscientizar os pecuaristas sobre a aplicação das normas ambientais. 
 

No decorrer do ano, demos seguimento aos debates para regulamentação
do Código Florestal no Estado de São Paulo junto com outras organizações
e sociedade civil. Participamos do projeto BIOTA, da Fapesp, e das
discussões do Mais Floresta PRA São Paulo. 

 



PECUÁRIA
SUSTENTÁVEL



GTFI
REUNIÃO  TÉCNICA
AdT organizou o primeiro seminário
técnico do GTFI (Grupo de Trabalho
de Fornecedores Indiretos).  Este
encontro reuniu as principais
empresas de monitoramento que
operam com os frigoríficos da
Amazônia para aprofundar seus
conhecimentos e propor usos e
melhorias nos sistemas de
monitoramentos de desmatamento.

 

 



Oficina de
trabalho com
produtores rurais

Oficina para a
conscientização de
pecuaristas sobre as leis
ambientais, nesse caso
em específico sobre as
normas do Código
Florestal. Realizada pela
Amigos da Terra e pelo
Frigorífico Marsteboi em
Redenção, estado do
Pará, em abril de 2018,

Participaram mais de 30
pecuaristas da região.
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VÍDEO :  MONITORAMENTO  DOS  INDIRETOS  -  A  REVOLUÇÃO
DO  PARADIGMA  DA  PRODUÇÃO  PECUÁRIA  DA  AMAZÔNIA

Divulgamos o vídeo sobre monitoramento dos indiretos. Nele
convidamos produtores e sociedade a pensar sobre a
rastreabilidade da cadeia da carne. Clique para assistir e
entenda a importância do tema.

https://youtu.be/vEz_e8a-jOY


Sistemas de
Monitoramento 

Reunião de trabalho com
parceiros para o desenho
de um novo projeto para o
desenvolvimento de
metodologia para o
monitoramento e controle
aplicados a cadeia
produtiva da pecuária e
carne. Participantes:

Amigos da Terra, Ministério
do Meio Ambiente,

SafeTrace, Partnership for
Forests e The Nature
Conservance.



CÓDIGO  FLORESTAL



Projeto BIOTA

Reunião técnica para
discussão dos avanços
feitos pelo projeto
temático sobre o Código
Florestal sob o projeto
Biota da FAPESP.  Na
oportunidade foi
discutido as formas de se
definir e identificar as
“identidades ecológicas”

do Estado de São Paulo.

Principais participantes:

USP (ESALQ, e outras
unidades), Imaflora,

Iniciativa Verde, TNC,

SOS Mata Atlântica, ISA,

Instituto Ekos, Sociedade
Rural Brasileira, ÚNICA



Mais Florestas PRA São Paulo

Durante o ano Amigos da Terra participou de reuniões com as
organizações que fazem parte do coletivo “Mais florestas PRA São
Paulo” que tem como temática principal estimular a aplicação do
Código Florestal no Estado e a regulamentação de seus
dispositivos como o CAR, o PRA e a CRA. Principais Participantes:

Amigos da Terra, Imaflora, TNC, Iniciativa verde, Greenpeace,

Instituto Ekos, SOS Mata Atlantica e ISA. Também participamos de
reunião com a Secretaria de Estadual de Meio Ambiente de São
Paulo. 



DIÁLOGOS  E
INFORMAÇÕES



497 mil usuários
804 mil páginas acessadas

Serviço noticioso que se utiliza de
modelo misto, com a reprodução
de reportagens e artigos dos
jornais parceiros e a produção
local, realizada no escritório de São
Paulo.  Também possui presença
nas principais redes sociais como
twitter, facebook e uma newsletter
diária.

Site
Amazônia

1.232 seguidores até
dezembro.

@amazoniaorg
+13 mil seguidores
358 mil impressões
 

@adtamazonia
99 seguidores
9,6 mil impressões

www



RELATÓRIO
FINANCEIRO



 
78%

 
21%

 
1%

 
96%

 
4%

Receitas Despesas

1% pessoas físicas e
empresas nacionais

21% organizações
nacionais

78% organizações
internacionais

4% despesas não
vinculadas a projetos

96% recursos destinados
aos projetos de conservação

SOBRE NOSSOS RECURSOS



2ª Edição

Em 2018 aconteceu a segunda edição do
Dia da Beleza Sustentável.  A Davines
Brasil mobilizou diversos salões de beleza
que ofereceram um dia de serviços sem
fins lucrativos para captar recursos aos
projetos da Amigos da Terra - Amazônia
Brasileira na luta  contra o
desmatamento ilegal da Amazônia. 

Dia da
Beleza
Sustentável



QUEM
SOMOS

Diretor Executivo
Mauro Armelin
 

Gerente do Programa de Cadeias
Agropecuária
Pedro Burnier
 

Analista do Programa de Cadeias
Agropecuária
Marco Mantovani
 

Financeiro e Contábil
Leandro Bezerra
 

Administrativo, Financeiro
Luciane Simões
 

Administrativo, Financeiro
Marisa Simões
 

Comunicação
Aldrey Riechel

NOSSA  EQUIPE



TRABALHO EM REDE



WWW .AMIGOSDATERRA .ORG .BR

 

TELEFONE

(11)  3887 .9369

 

E-MAIL

CONTATO@AMAZONIA .ORG .BR

CONTATO

twitter.com/adtamazonia

fb.com/adtamazonia

instagram.com/adtamazonia


