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Um ano atípico para a Amazônia.

#sosamazônia



#sosamazônia

O chamado dos 
povos da floresta ecoou 
mundo afora para salvar 
a Floresta Amazônica.



Muito obrigada
a vocês que ouviram o
chamado da Floresta,
que se conectaram em 2019
para ajudar a Amazônia.
Gratidão por 
continuar com a gente
nessa jornada do bem.

Genoresidade que 
transforma e faz
florescer um mundo 
mais saudável.
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A SOS Amazônia alinha suas inicia�vas para ajudar 
a cumprir os Obje�vos de Desenvolvimento Sustentável. 

Acesse www.sosamazonia.org.br e se engaje em nossas ações.

Todxs estão convidados
a transformar o mundo! 

Programa de Associados 



Na década de 1980 houve um grande 
incentivo ao desmatamento na 
Amazônia. Grandes áreas de florestas 
foram substituídas por pastagens. 
Naquela época, o movimento dos 
seringueiros unia forças para empatar a 
devastação da Amazônia. O cenário 
exigia muito apoio e dedicação à luta 
dos seringueiros para proteger a 
floresta. Dia 30 de setembro de 1988, 
na cidade de Rio Branco, no Acre,  
professores, estudantes universitários e 
representantes do movimento social, 
incluindo o ativista e seringueiro Chico 
Mendes, criaram a SOS Amazônia, que 
passou a promover essa causa,  tendo 
como objetivo principal proteger a 
Floresta Amazônica, apoiando as 
populações tradicionais. Saiba mais 
no www.sosamazonia.org.br

Iniciativas para 
Mitigação 
e Adaptação
às Mudanças 
do Clima

Protegemos a 
Biodiversidade

Promovemos
Negócios 
Sustentáveis 
na Amazônia

Assembleia Geral

Associados

Conselho

Deliberativo

Conselho
Consultivo

Secretaria 

Técnica

Secretaria Executiva

Secretaria

Geral

Conselho
Fiscal

Secretaria

Administrativa

Promover a 
conservação 
da biodiversidade 
e o crescimento 
da consciência 
ambiental na 
Amazônia.

nossa missão

o que fazemosnossa história

Estrutura Organizacional
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e Conselhos
Equipe 

CONSELHO FISCAL 
Membros Titulares

Evandro José L. Ferreira 
Silvia Helena Costa Brilhante 
Arthur Cezar Pinheiro Leite 

Membros Suplentes

Moisés Barbosa de Souza 
Maria do Carmo F. da Cunha  

 

Colaboradores técnicos
Daniella Brum | Eucilância C. de 
Oliveira  | Wendeson Castro

SOS

Diretoria Executiva 
Miguel Scarcello (CEO)
Álisson Maranho  (Diretor Técnico)
Gabriela de Souza (Diretora Administrativa)

Lucas Gabriel Vidal

Coordenador de Projetos

Antônia Neves
Assistente Administrativo

Executivo de Apoio Administrativo

Executivo Ambientalista
Thayna Souza 

Assistente Técnico Ambientalista
Davi de Lima Alemão

Eliz Tessinari, Assessora em Comunicação, Esp.
Assessoria de Comunicação

Adair Pereira Duarte
Alisson Sobrinho Maranho

Maria Elisane C. Correa 

Khelven Castro, jornalismo
Estagiário

Francisca de Souza Lima
Wenderson Silva de Oliveira 

CONSELHO DELIBERATIVO 
Maria Luiza Pinheiro Ochoa
Presidente
Verônica Telma da R. Passos 
Vice-presidente

Membros Titulares

Ruscelino A. Barboza 
Júlio Eduardo G. Pereira 
Cleilton Pessoa Amaral
 
Membros Suplentes

Francisca Cristina M L Boaventura 
Andréa Alechandre da Rocha

Voluntários
Amanda Talita |  Bruno Freitas | 
Dayany Silveira | Igor Rocha | 
Rafaela Albuquerque | Lucas 
Aguiar

7



Miguel Scarcello
Diretor execu�vo da SOS Amazônia

R E L A T Ó R I O 
D E A T I V I D A D E S

2019

mensagem para todxs

A Floresta Amazônia sofreu ameaças graves à biodiversidade e à integridade do sistema terrestre, dando um 
grande sinal de alerta para que reforçamos ainda mais nossa atuação.

O que vivemos em 2019 foi intenso e desafiador - um ano atípico para o meio ambiente. Em meio a 
incêndios florestais em toda a Amazônia, o mundo todo ouviu o chamado dos Povos da Floresta. 

Ações de monitoramento, combate e conscientização da atividade de fogo, em três municípios do Acre: 
Marechal Thaumaturgo (na Reserva Extrativista Alto Juruá, bacia do rio Juruá), Feijó e Tarauacá, ao longo da 
BR 364, abrangendo os rios Envira e Tarauacá, com o projeto “Brigadas Amazônia”.

Neste relatório você tem acesso aos resultados impactos das nossas ações realizadas em 2019. Agradecemos 
o apoio de nossos parceiros, colaboradores, doadores e voluntários e de todas as pessoas que querem o bem 
da Amazônia, somos gratos por estarem conosco nessa luta, nesse cenário muito delicado, de ataque às 
políticas ambientais, em que o Brasil vive. Agradecemos também o time da SOS Amazônia que tem sido um 
alicerce muito importante para continuarmos nossa luta. Nosso foco foi e sempre será a proteção da 
diversidade biológica, mostrar que a humanidade e natureza podem viver em harmonia. 
Forte abraço e boa leitura.

O índice de desmatamento e queimadas aumentou consideravelmente em relação a 2018. A Amazônia 
perdeu uma área de 9.762 km², o que corresponde a 1,4 milhões de campos de futebol ou uma área maior 
que 6 vezes a cidade de São Paulo, que teve a tarde do dia 19 de agosto escurecida devido à grande 
quantidade de biomassa queimada na Amazônia e Cerrado. 

Recuperação da cobertura do solo com a geração de benefícios ecológicos, sociais e econômicos para as 
comunidades locais, ajudando a diminuir a pressão sobre a floresta e a manter a biodiversidade. Produzindo 
Borracha, Conservando Floresta, que tem por finalidade ampliar a produção de borracha nativa, gerando 
trabalho e renda para famílias extrativistas na região do Vale do Juruá, Tarauacá/Envira e Purus no Acre, 
principalmente em áreas de difícil acesso e com alta vulnerabilidade social. 

Por consequência, cada vez mais toda a vida do planeta vem sentindo as consequências do impacto da 
humanidade sobre o ambiente. Agora, mais do que nunca, precisamos intensificar nossas ações e continuar 
avançando com a nossa jornada de proteção da Amazônia e apoio aos povos tradicionais. Por isso, 
ampliamos nossas iniciativas de conservação da biodiversidade.

A perda de 9.762 km² de floresta, em 2019, consiste na maior variação entre um ano e outro desde 1995. 

Nossa luta é incansável. Apesar das conquistas na área ambiental ao longo dessas três décadas, nos 
deparamos agora com fatos muito semelhantes da época que aconteceram os Empates*, quando apenas 3% 
da Amazônia era protegida. Os povos da floresta continuam sendo perseguidos e a Floresta Amazônica 
Brasileira, com 28,6% do seu território protegido, continua sofrendo várias intervenções humanas, sobretudo 
para a ocupação da pecuária extensiva, em nome de um desenvolvimento que não zela pelas questões 
ambientais.

Além das ações do projeto Valores da Amazônia (apoiado pelo Fundo Amazônia), que foi pensado para gerar 
renda para as comunidades e manter a floresta em pé, por meio do fortalecimento dos produtos florestais 
não madeireiros, em 2019 promovemos:

2019 – um ano de muitos desafios – o que fizemos

*Informações sobre os empates, página 30
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hectares de área
certificada para
extração de 4
tipos de produtos
da sociobiodiversidade
em 100 propriedades 

organizações sociais 
com certificação orgânica
renovada (Coopercintra e Cooperfrutos)

produtos da 
sociobio com 
certificação orgânica
renovada (cacau, murmuru
buriti e açaí)

com
capacitados em 
boas práticas de
produção

unitários 
novas famílias
apoiadas na 
cadeia de valor
da borracha nativa

estradas de seringa
reabertas

famílias beneficiadas 
diretamente com as 
nossas iniciativas

hectares de 
áreas recuperadas
com Sistemas
Agroflorestais 

de produção 
extrativista
comercializados

+
de +

de
visitas de assistência 
técnica e extensão  florestal

886.370mil
hectares de Unidades 

de Conservação

Ajudamos 
a proteger mais de 

#FLORESTAEMPÉ

Resex Alto Juruá, Resex Alto Taruacá
Flona Macauã e Flona São Francisco

Nosso 
impacto
em 2019

58.000
10.230 áreas visitadas

Monitoramento, 
combate e conscientização
da atividade de fogo

hectares de Florestas
manejadas e conservadasárvores plantadas

354 Brigadas
Amazônia
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PROTEGER 

A AMAZÔNIA

É COMPROMISSO DE TODXS!

Ações Desenvolvidas
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Monitoramento e combate a incêndios florestais

1

BRIGADAS 
AMAZÔNIA
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Tais ameaças graves à biodiversidade e à integridade do sistema terrestre como o desmatamento e 
mudança climática, por exemplo, são suficientes para qualificar quase metade das árvores Amazônicas 
como ameaçadas de extinção, conforme critérios da International Union for Conservation of Nature, a 
IUCN.

Em novembro de 2019 foi apresentado uma segunda comunicação, assinada por 11258 cientistas, 
reiterando a atual emergência climática que a humanidade enfrenta, na qual o desmatamento e 
mudança climática são as fontes decisivas da perda de biodiversidade e, por consequência, dos serviços 
ambientais vitais fornecidos pela floresta em pé para a vida do planeta. 

Modelagens recentes, pautadas em cenários Business-as-usual e Governance, mostram que o 
desmatamento e a mudança climática devem causar o declínio de 58% da riqueza de árvores da 
Amazônia até 2050, afetando de forma significativa 96% das árvores hiperdominantes da Amazônia, 
que respondem por cerca de 50% da ciclagem de carbono deste ecossistema, mas somente se não somos 
hábeis e sapientes o suficiente agora, no atual estado de emergência da vida no planeta Terra.

Portanto, essa perda florestal, de fato, reafirmou a ativação do estado de alerta e emergência da 
sociedade planetária no início do presente ano, quando o Sistema de Detecção de Desmatamento em 
Tempo Real (DETER) mostrou os sinais do que vimos a ser transformado em um ano atípico muito 
perigoso para a saúde pública – sem a contribuição do efeito de um evento climático extremo como as 
secas severas de 2005 e 2010, mas provocado, especialmente, pela ação do Homo sapiens Linnaeus 
1758 no Antropoceno.

NOSSA AÇÃO FRENTE AO DESMATAMENTO E QUEIMADAS EM 2019

A partir de ações emergenciais, com o apoio do WWF Brasil, entre outubro e novembro, nos municípios 
de Marechal Thaumaturgo (na Reserva Extrativista Alto Juruá, bacia do rio Juruá), Feijó e Tarauacá, ao 
longo da BR 364 e abrangendo os rios Envira e Tarauacá, o time da SOS Amazônia foi hábil para 
observar in loco as áreas queimadas e dialogar com os comunitários sobre os principais desafios da 
conciliação saudável de suas atividades agrícolas de subsistência e econômica, incluindo as soluções 
apontadas pelos próprios comunitários para reduzir o impacto do uso de fogo na saúde pública e bem-
estar humano.

PERDA DE FLORESTA EM 2019
A perda de 9.762 km² de floresta, em 2019, consiste na maior variação entre um ano e outro desde 1995. 
Isso corresponde a um acréscimo de 30% em relação ao ano de 2018 e mostra uma tendência de 
aumento da área desmatada desde 2008, cuja tendência do desmatamento era de declínio na Amazônia 
Legal. Em adição, esta perda de 2019 corresponde a mais de duas vezes os 4751 km2 desmatados de 
2012, a menor taxa anual de desmatamento da série histórica observada e esperado no The End of 
Deforestation in the Brazilian Amazon.

BRIGADAS 
AMAZÔNIA
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BRIGADAS 
AMAZÔNIA

Este projeto atingiu 
os seguintes resultados

3

34

19

áreas visitadas
Monitoramento, 
combate e conscientização
da atividade de fogo

354

grupos de 
brigadistas 
formados para 
atuação direta 
contra incêndios 
florestais 

municípios com
atuação de brigadistas
para monitoramento 
e combate a incêndios 
florestais (Feijó, Tarauacá 
e Marechal  Thaumaturgo, 
no Acre)

Unidades de Conservação 
com atuação de brigadistas
no monitoramento e 
combate a incêndios florestais
(Reserva Extrativista Alto Juruá, 
Reserva Extrativista Riozinho da Liberdade, 
Floresta Estadual do Mogno e Floresta 
Estadual do Rio Gregório)

brigadistas 
formados para 
atuação direta 
contra incêndios 
florestais. Destes, 
12 foram contratados 
pelo projeto 

DESTAQUES - o projeto ampliou o contingente de brigadistas 
aptos e equipados na atuação de ações de combate, 
monitoramento e conscientização da atividade de fogo nos três 
municípios, em especial, Marechal Thaumaturgo, que agora 
possui os primeiros quatro brigadistas; forneceu o percentual 
relativo in loco de áreas queimadas de acordo com três 
principais categorias de Tipos de Cobertura e Uso da Terra: 
Áreas de pastagem, Áreas de Capoeiras (florestas secundárias 
de diferentes idades) e Áreas de Floresta; disponibilizou uma 
ementa de um workshop/minicurso de até 30 horas sobre o 
monitoramento e acesso a dados de Focos de Calor (queimadas) 
do Banco de Dados de Queimadas (BD-Queimadas) do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) com uso de ferramentas 
como Google Earth Pro e Uso de GPS.

Para cada grupo foi realizada uma logística específica, de 
acordo com as condições locais de deslocamento. Dessa forma, 
cada grupo de brigadista contou com uma sala de situação de 
suporte para a atuação em campo. Em Feijó e Tarauacá, os 
brigadistas utilizaram as estruturas do Corpo de bombeiros 
para reuniões e outras ações preparatórias e de 
desenvolvimento do projeto.
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BRIGADAS 
AMAZÔNIA

Imagens registradas durante as 
ações de monitoramento e conscientização
sobre o uso do fogo no Acre
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Maria Leidiane Nascimento | Feijó

| Marechal Thaumaturgo - Acre
Germanio Bezerra do Nascimento

Antônio Francisco Nascimento Oliveira
Marechal Thaumaturgo

BRIGADISTAS

15

Nossa gratidão e reconhecimento 
aos esforços e dedicação dos brigadistas
que trabalharam no monitoramento
de desmatamamento e queimadas 2019

Dias de desafios, engajamento 
e aprendizados para toda a equipe

BRIGADAS 
AMAZÔNIA

Eucilânia Cordeiro liderou as equipes de brigadistas



BRIGADAS 
AMAZÔNIA
BRIGADAS 
AMAZÔNIA

Antônio Romilson Freitas da 
Silva | Marechal Thaumaturgo

José Aurimar Rodrigues 
Ribeiro | Feijó

Barqueiro Farofa

Francisco das Chagas A. 
dos Santos | Tarauacá

BRIGADISTAS

Sidomar Falcão e Francisco Edivan 
do Nascimento Oliveira | Tarauacá

José Dinelandio Nascimento da 
Silva | Marechal Thaumaturgo 

João Paulo da Silva Alves | Feijó

16

Auricélio Dantas de Souza | Feijó



O objetivo é conectar a recuperação de terras com a geração de 

benefícios ecológicos, sociais e econômicos para as 

comunidades locais, ajudando a diminuir a pressão sobre a 

floresta e a manter a biodiversidade.

Dentre as ações do projeto, destacam-se a implantação de 

Sistemas Agroflorestais – SAFs e a restauração florestal de áreas 

de nascentes, visando a recuperação da cobertura do solo com 

espécies florestais de interesse ecológico e econômico.

Apoio financeiro: Lush Fresh Handmade Cosmetics e de doações 

espontâneas no doe.sosamazonia.org.br (Eu protejo a Amazônia)

Ações

No mês de setembro de 2019, em meio a explosão de queimadas 

na Amazônia, iniciamos o projeto Faça Florescer Floresta, nos 

municípios de Tarauacá e Mâncio Lima, Acre (principalmente em 

áreas afetadas por queimadas) e Guajará, no Amazonas.

Eu  protejo

a Amazônia
I protect
the Amazon

17
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F l o r e s t a
Faça Florescer



Juntos
transformamos
realidades.

10.230
árvores plantadas

6
34

oficicas de 
produção de mudas 
e implantação de 
Sistemas 
Agroflorestais 

famílias 
capacitadas 
produção de mudas 
e implantação de 
Sistemas 
Agroflorestais  

Mudanças ocasionadas 
Inclusão de 34 famílias em atividades 
produtivas de baixo impacto, visando a 
recuperação da cobertura do solo com 
Sistemas Agroflorestais com foco na 
conservação e desenvolvimento de atividade 
econômica. Assessoria técnica para a 
produção de mudas com a implantação de 
unidades demonstrativas de Sistemas 
Agroflorestais; Produção de mudas de 
diversas espécies para a restauração 
florestal em áreas desmatadas.

Depois de cinco meses de ações, foi possível ver alguns resultados do projeto, 

em três municípios: Tarauacá e Mâncio Lima – Acre, e Guajará – Amazonas.
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Produzindo Borracha 
Conservando Floresta

Este projeto tem por objetivo o fortalecimento da cadeia de valor 
da borracha Cernambi Virgem Prensado (CVP), gerando trabalho 
e renda para famílias extrativistas na região do Vale do Juruá, 
Tarauacá/Envira e Purus, no Acre, principalmente em áreas de 
difícil acesso e com alta vulnerabilidade social. E visa atender  
ainda  a demanda por matéria-prima da empresa de calçados 
VEJA Fair Trade ou VERT, como é conhecida no Brasil. 

Apoio financeiro: VERT / VEJA e Partnerships for Forest (P4F) 

A SOS Amazônia apoia a produção extrativista, incluindo novos 
seringueiros na cadeia e aumentar o volume de comercialização 
dessa borracha no estado, por meio de cooperativas e associações 
locais, sendo elas: Assexma (Sena Madureira), Cooperafe (Feijó), 
Caet (Tarauacá), Coopercintra (Rodrigues Alves), Coapex (Porto 
Walter) e Coopersonhos (Marechal Thaumaturgo).

3
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10
reuniões de planejamento 
comunitário para a cadeia de 
valor da borracha CVP (Marechal 
Thaumaturgo, Sena Madureira, 
Porto Walter, Feijó e Tarauacá.

200 novas famílias
apoiadas na 
cadeia de valor
da borracha nativa

estradas de 
seringas reabertas

260+
de

visitas técnicas
ATER para produção 
da borracha CVP

200

Fortalecendo a 
Cadeia de Valor 
da Borracha CVP
no Acre 

Assistência e orientação técnica para 
boas práticas de extração de látex e 
produção de borracha CVP, aplicando 
princípios da sustentabilidade.

Mudanças ocasionadas
Inclusão de 200 novas famílias na cadeia 
da borracha CVP; planejamento 
comunitário para a atuação na cadeia da 
borracha, incluindo previsões de 
produção, épocas de entregas, valor de 
comercialização e processos 
organizacionais.
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. 

O projeto Valores da Amazônia foi iniciado em agosto de 2015 e teve por 
objetivo disseminar e apoiar iniciativas empreendedoras em nove 
organizações sociais, entre cooperativas e associações, com foco na 
geração de trabalho e renda, por meio do desenvolvimento sustentável de 
cadeias de valor dos produtos da sociobiodiversidade, no Acre e no  
Amazonas.

Apoio financeiro: Fundo Amazônia / BNDES

Coopfrutos, Pushuã, Amuralha, Coopercintra, Coapex, Caet, Cooperafe, 
Cooperar, Copronat

Famílias beneficiadas: 2.500    
Cadeias de Valor Apoiadas

Cacau silvestre | Borracha nativa |  Óleos vegetais (buriti, murmuru, cocão, 
andiroba, açaí, patauá, breu, cumuru)

Cooperativas e Associações apoiadas

Serviços

Fortalecimento organizacional; Assistência Técnica e Extensão Rural e 
Florestal (ATERF); visitas de intercâmbio; mapeamento florestal; 
Certificação (orgânica, mercado justo e extrativismo); estudos de mercado e 
promoção comercial; produção de mudas; Sistemas Agroflorestais.

Coopercintra

4
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A maior parte das ações do projeto foi 
finalizada em dezembro de 2018. Em 2019 
foram realizadas oficinas de boas práticas de 
manejo e a renovação da certificação orgânica 
para duas cooperativas – Coopfrutos e 
Coopercintra, no estado do Acre.

4 produtos da 
sociobio com 
certificação orgânica 
e Forest Garden Products

18.000
hectares de áreas
certificadas para
extração de 4
tipos de produtos
da sociobiodiversidade
em 100 propriedades rurais

Óleo de buriti, óleo de açaí, 
manteiga de murmuru e
amêndoa de cacau silvestre

2organizações sociais 
com certificação orgânica
renovada (Coopfrutos e Coopercintra)

CERTIFICAÇÃO ORGÂNICA

BOAS PRÁTICAS DE PRODUÇÃO

104

38%
29%

comunitários 
capacitados em boas
práticas de produção

mulheres
jovens 19%

indígenas

Mudanças ocasionadas

Famílias capacitadas em boas práticas de 
manejo de espécies oleaginosas, visando 
atender as regras para a certificação 
orgânica da produção de óleos.

9 oficinas de
boas práticas 
de manejos de 
espécies oleaginosas e cacau silvestre

Monitoramento de áreas florestais produtivas para certificação
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#FLORESTAEMPÉ
gera transformações sociais
e mantem a biodiversidade
conservada.



Equipe participando de capacitação para 
elaboração de projetos temáticos de conservação 
da biodiversidade e plano de captação de recursos.

Projeto 
Melhorar a Gestão 
para Conservar Mais 

Em 2019 a SOS Amazônia iniciou projeto 
de fortalcecimento organizacional, com a 
proposta de construção do Compliance 
da instituição e de um modelo conceitual 
de Plano de Captação de Recursos.
A iniciativa tem por objetivo aperfeiçoar 
os instrumentos e ferramentas da gestão, 
visando dar suporte para o cumprimento 
de normas, de maneira que os 
regulamentos internos mantenham 
princípios e ações éticas; e aumentar 
captação de recursos para  fortalecer os 
negócios das comunidades tradicionais 
com produtos florestais não madeireiros.

GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA
GESTÃO

Implantação do Compliance e diversificação das fontes de recursos para 
preservação da biodiversidade e uso dos recursos naturais

Revisão dos procedimentos internos; reestruturação do organograma institucional; 
implantação de três novos programas; elaboração do manual de compliance; 
elaboração de teoria da mudança e modelo conceitual para atuação institucional; 
elaboração de um plano de captação de recursos com destaque para fontes não 
governamentais.

Mudança ocasionada

Apoio financeiro: Brazil Foundation

5

24



OBJETIVO

ABRANGÊNCIA

Promover a conservação das tartarugas, tracajás e 
iaçás ao longo do rio Juruá. 

Parque Nacional da Serra do Divisor (PNSD) e Reserva 
Extrativista do Alto Juruá.

 

Em 2019, por falta de recursos, infelizmente tivemos 
muita dificuldade em acompanhar o monitoramento.

Desde 2003 famílias ribeirinhas monitoram, 
voluntariamente, praias de desovas de quelônios ao 
longo do rio Juruá.  Os ninhos de tartarugas, tracajás 
e iaçás são protegidos em mais de 50 praias.

6

25



O Centro Internacional de Pesquisas 
Florestais (CIFOR) colabora com a 
Associação SOS Amazônia para avaliar os 
impactos ambientais e sociais de uso da 
terra e intervenções florestais em Humaitá, 
Amazonas, e realizar experiências no Acre 
para entender o que motiva a população 
local a responder a desincentivos, incentivos 
ou ambos. Em 2019, foram realizadas 
atividades de capacitação técnica e coleta de 
dados da terceira e última fase do projeto 
Global Comparative Study on REDD+.

Apoio financeiro: CIFOR

As informações foram coletadas em 8 
comunidades, com 30 famílias 
entrevistadas em cada comunidade

Estudo Comparativo Global 
de REDD + do CIF0R (GCS REDD+) 7
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OBJETIVO

APOIO

Aumentar a capacidade de combate às doenças infecciosas, 
realizar pesquisas e oferecer capacitação com ênfase na 
prevenção e no diagnóstico de doenças.

Fundação Mérieux, Governo do Acre e Universidade Federal da 
Bahia

Em 2019, fez gestão de recursos para compra de 
equipamentos para o laboratório.

A SOS Amazônia teve participação fundamental no projeto de 
construção do Laboratório de Biologia Molecular, financiado 
pela Fundação Merieux, da França, ajudando na gestão dos 
recursos.

8
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Somos também um
Local de Entrega 
Voluntária - LEV

A campanha SOS Reciclagem acontece desde fevereiro de 2013, envolvendo, 
principalmente, moradores dos bairros Cadeia Velha e Habitasa, em Rio 
Branco, no Acre. Além dos vizinhos, associados e simpatizantes de outros 
bairros, há também algumas empresas que separam e entregam plásticos, 
latas de alumínio e pilhas no Local de Entrega Voluntária - LEV, instalado na 
sede da instituição para que sejam destinados para reciclagem. 

PLÁSTICOS  |  ALUMÍNIO  |  PILHAS

OBJETIVO
Promover a educação ambiental sobre a correta destinação dos resíduos 
sólidos recicláveis.

Resultados
Em 2019, foram recebidos 882 quilos de materiais, incluindo plástico e 
alumínio.  

9
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No embalo das manifestações  ocorridas em agosto e setembro de 2019, a  
SOS Amazônia participou e apoiou a realização do Movimento Empate pela 
Amazônia -  em defesa das florestas, organizado pelo Comitê Chico 
Mendes em parceria com diversos movimentos.

Organizações Não-Governamentais, artistas e a população local 
protestaram contra a crescente onda de desmatamento. O Empate pela 
Amazônia fez parte de uma série de protestos pelo Brasil, intitulados de 
#AmazônianaRua, em prol da preservação da floresta.

A SOS Amazônia apoiou ainda intervenções em escolas e praças públicas.

#EmpatePelaAmazônia

O que é um Empate?
É uma manifestação em prol da preservação da 
floresta Amazônica pelos seringueiros. Na década 
de 1980, a ação era usada por ativistas 
seringueiros como Chico Mendes, que, junto à 
uma comunidade, perfilavam no meio da floresta 
para impedir sua destruição. Chico foi referência 
na luta pela preservação da floresta, e um dos 
fundadores da SOS Amazônia.

Movimento Empate



Durante a visita na Resex, nossa equipe conversou 
com o seu Raimundo Mendes, 74 anos, morador da 
Resex e um dos que fez parte do movimento 
Empate, liderado por Chico Mendes. Ele falou sobre 
#empateglobal pela Amazônia e alertou sobre as 
queimadas, principalmente com o objetivo de 
aumentar áreas de pastagem. 

 «Infelizmente, temos aqui pessoas que ocupam o 
nome de seringueiro, mas se deram ao 
comportamento de hoje estarem assumindo o papel 
de fazendeiro. Não cortam mais seringa e o que 
estão fazendo é desmatar para criar bois. Isso é 
uma verdade e nos preocupa muito porque a 
Reserva é um bem conquistado com muito 
sacrifício, com sangue de companheiros nossos, 
como foi o caso do Chico Mendes, Ivair Higino e 
Wilson Pinheiro» 

A equipe da SOS Amazônia visitou, em agosto de 2019, áreas da Resex 
Chico Mendes, em Xapuri, com o objetivo de analisar a situação atual de 
desmatamento e queimadas nesta Unidade de Conservação (UC). E o 
cenário foi de grande preocupação. Foram observadas áreas desmatadas 
variando em torno de 2,5 a 15 hectares que, em geral, são destinadas a 
queima para usos posteriores como atividades agrícolas e, em especial 
criação de bovinos, que tem sido uma fonte decisiva para o aumento do 
desmatamento e a prática habitual do uso do fogo na Resex.  

Monitoramento na Resex Chico Mendes

I protect
the Amazon

Eu  protejo

a Amazônia
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Conscientização ambiental
Evento Planeta Haux#sosamazônia #FaçaFlorescerFloresta 

I protect
the Amazon

Eu  protejo

a Amazônia
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O que você tem
a ver com a Amazônia?
A destruição da Amazônia causa impactos globais. 
Estamos todos conectados. Fortaleça nossas 
ações para reduzir o aquecimento global.

doe.sosamazonia.org.br

dOe
donate

I protect
the Amazon

Eu  protejo

a Amazônia



Outras iniciativas

I protect
the Amazon
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Kaio Fernandes
Joel Girard

Lucas R Guimaraes

Maraiza Tosta Vitorazzi

Lais Tosta Vitorazzi

Manoel De Souza Silva Lima

Miguel Scarcello

Khelven Castro

Marcos Oliveira

Lucas Gabriel

Rafael Moura de Freitas
Rafaela Albuquerque

Stela M R A Brum

Kelly C F Gouveia

Lucas Carvalho Sá

Maria E C Correa

Sesi Big Bang

Lillyanne Tessinari Xavier

Maria Beatriz Gomes Lopes

Wellington F Brum
Wenderson Oliveira
Wendeson Castro

Adair Duarte

Angrea Goulart

Antonia Neves

Ccxp Eventos Ltda 

Francisca de Souza Lima

João H F Miranda

Alisson Maranho

Anne Pollyanne

Bruna Mendes
Carlos Ranniê Silva De Jesus
Cassiano F Salbego (Grupo Acude)

Daniella Brum
Davi Alemão

Eric Bittencourt

Eliz Tessinari

Fábio R Pereira
Felipe dos Santos Lopes

Elionardo Barroso

Emi KondoPedro

Flavia Amadeu

Gustavo D P Carlos
Igor Rocha
Jairo A M Nogueira

Nosso agradecimento 

especial também aos 

doadores que preferiram 

não se identificar

F l o r e s t a
Faça Florescer

Gratidão a todos vocês que apoiaram
a campanha Faça Florescer Floresta

Meta: R$ 10.000,00  |  Valor arrecadado: R$ 53.593,05
Ano de aplicação do recurso: 2020

Movimento por uma cultura de doação.

Realizada no período de 27nov2019 a 31jan2020
I protect
the Amazon

Eu  protejo

a Amazônia
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3. Comissão de Recursos Hídricos do CEMACT;

Em políticas públicas é priorizado o trabalho representativo, atuando em três 

campos: Conselhos; Comitê de Gestão e Acompanhamento de Projetos; e 

Coletivos de Mobilização Social, na defesa de causas ambientais de interesse 

público. Atualmente, compõe: 

5. Observatório do Clima (Coletivo de Mobilização Social).

1. Conselho Estadual de Meio Ambiente - CEMACT;

4. Comissão Estadual de Produção Orgânica - CPOrg - Acre;

2. Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente  - COMDEMA/RB;

Colaboração Institucional em Atividades Técnicas 

Prefeitura de Nova Mamoré (Rondônia)

Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema/AC)

Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Rondônia

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

37
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QUEM APOIA  NOSSO TRABALHO  

Eu  protejo

a Amazônia
I protect
the Amazon

Doações espontâneas  
no site institucional

38



TRANSPARÊNCIA

A atuação institucional é orientada por um Código de Ética, planejamento 
estratégico, controles internos descritos em Manual de Procedimentos e gestão 
contábil financeira transparente e auditada, combinada às diferentes iniciativas 
técnicas e políticas. 

Iniciativas / Projetos Parceiro
Valores Executados 
(R$)

Apoio ao Centro de Infectologia Chales Mérieux Fundação Charles Mérieux 92.318,45

Global Comparative Study on REDD+
Center for International 
Forestry Research (CIFOR)

684.092,90

Melhorar a gestão para conservar mais Brazil Foundation 31.507,17
Valores da Amazônia Fundo Amazônia 97.562,29
Estudo da cadeia produtiva de produtos 
florestais não madeireiros

Funtac/Banco Interamericano 
de Desenvolvimento - BID

347.061,66

Fortalecendo a cadeia de valor da borracha CVP 
no Acre

Veja / Partnerships For Forests 190.322,75

Agindo frente às queimadas no Acre em 2019 WWF-Brasil 195.388,47

Faça Florescer Floresta Lush Cosmetics 55.591,94
Gestão, infraestrutura, suporte a projetos e 
administração geral 

Editais públicos de receita do 
ano anterior e Doações

724.579,51

Total executado 2.418.425,14

Projetos, Recursos e Entidades financiadoras
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TRANSPARÊNCIA

Origem das fontes de recursos em 2019

Origem dos Recursos Executados em 2019 Valores em R$

Agências, Fundações Nacionais e Internacionais 807.918,52

Editais Públicos 944.623,95

Organizações Não Governamentais 195.388,47

Doações e Projetos de Parceiros Corporativos 245.914,69

Doações de pessoa física 224.579,51

Agências, 
Fundações 
Nacionais e 

Internacionais
34%

Editais Públicos
39%

Organizações Não 
Governamentais

8%

Doações e 
Projetos de 
Parceiros 

Corporativos
10%

Doações de 
pessoa física

9%
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