
  

 

  
PROPOSTA – ANEXO III 

PROJETO VOLUNTÁRIOS BB – EDIÇÃO 2015 
 
 

1. RESUMO DO PROJETO 

Título Preservar florestas  é  cultivar Água! 

Município de Desenvolvimento do Projeto  UF 

Vargem Alta ES 

Recursos do Projeto  R$ 44.050,00  

Fundação Proponente Terceiros 

R$ 42.555,00 R$  1.500,00 R$  

Período de Realização do Projeto 
(indicar mês e ano de início e de fim)                    

de 05/2015  a 05/2016 

 

 

2. ENTIDADE PROPONENTE 

Nome ONG Caminhadas e Trilhas -  Preserve  

CNPJ 08.310.113/0001-03  

Forma Jurídica Fundação Privada  

Endereço Rua Professor Domingos 78/402  

Cidade/UF Cachoeiro de Itapemirim/ES  

CEP 29306.370  

DDD/Fone/Fax/Celular 28 3515.1092/99915.6889  

E-mail joaoluiz@caminhadasetrilhas.com.br  
  



  
 

 

  

3. REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE (incluir um quadro para cada representante)  

Nome João Luiz Madureira Júnior  

CPF 802.932.637-87 
RG/Órgão 

Emissor/UF 
506.954/SSP/ES 

 

Estado Civil Casado Profissão Bancário e Gestor Ambiental  

Cargo Presidente 
Final do 

Mandato 08/02/2017 

 

Endereço Rua Professor Domingos 78 – Ed Luciana  

Cidade/UF Cachoeiro de Itapemirim/ES CEP 29306.370  

DDD/Fone/Fax 28 3533.1126 DDD/Celular 28 99915.6889  

E-mail joaoluiz@caminhadasetrilhas.com.br  

Coordenador do Projeto  

Nome João Luiz Madureira Júnior  

CPF 802.932.637-87 
RG/Órgão 

Emissor/UF 
506.954/SSP/ES 

 

DDD/Fone/Fax 28 3533.1126 DDD/Celular 28 99915.6889  

E-mail joaoluiz@caminhadasetrilhas.com.br  

 

 

4. AGÊNCIA DE RELACIONAMENTO BB 

Nome Rio Novo do Sul ES 

Prefixo/DV 3760-5 
(DDD) 
Telefone 

28 3533.1221 

Gestor da Agência Glauber Borges Valadão 
Matrícula/D
V 3.803.189-2 

Assinatura e 
carimbo  

Data 
 

  



  
 

 

 

 

 

5. VOLUNTÁRIO DO PROJETO  

Nome João Luiz Madureira Júnior 

Matrícula 4.910.801-8 Prefixo/DV 3760-5 

DDD/Fone/Fax 28 3533.1126 DDD/Celular 28 99915.6889 

E-mail madureira@bb.com.br 

 

 

6. SUPERINTENDÊNCIA BB 

Nome Super Espírito Santo 

Prefixo/DV 8497-2 
(DDD) 
Telefone 

27 3331.2600 

Nome do Gerente 
de Módulo DS  

Matrícula/DV 
 

Despacho da 
Super sob 
assinatura e 
carimbo  

Data 

 

 
  



  

 

 

7. APRESENTAÇÃO DA ENTIDADE PROPONENTE (Quem somos?) 

 

A ONG Caminhadas e Trilhas – Preserve, fundada em 09/2006, tem, entre seus principais objetivos,apoiar e desenvolver ações 
para a defesa, elevação e manutenção da qualidade de vida do ser humano, do meio ambiente e do ecossistema em geral. Sua 
atuação nos últimos anos focou a preservação ambiental, notadamente na Mata Atlântica, plantio de árvores, preservação da 
restinga marinha, da fauna silvestre e a preservação de nascentes e cursos d”águas. Surgida de ação voluntária de alguns 
amigos e interessados, no início do ano 2000, suas ações estão no  Portal www.caminhadasetrilhas.com.br. Entre as várias 
atividades já realizadas, podemos citar: criação da RPPN Mata da Serra, em Vargem Alta ES, com Plano de Manejo aprovado 
pela Portaria 108/2014 do ICMBIO; idealizadora da criação do Monumento Natural Municipal Falésias de Marataízes ES; criadora 
e gestora da RPPN Mata do Macuco, em Presidente Kennedy ES; participação em vários Conselhos Estaduais e Municipais de 
Unidades de Conservação; idealizadora da UC da Cachoeira do Caiado, na Bacia do Rio Novo ES; 15 anos promovendo eventos 
ecológicos, ambientais e culturais; gestora da Caminhada Litorânea de Marataízes ES, que neste ano esteve em sua X Edição 
com  800 pessoas; criadora do Projeto Árvores nas Ruas; gestora do Circuito Turístico Falésias e Lagunas de Marataízes ES; 
ações na preservação da Ferrovia das Montanhas Capixabas; reconhecimento pelo Banco do Brasil de várias ações da Ong e do 
voluntário; parceira com o IBAMA  na AMAS(Área de Soltura Monitoramento de Animais Silvestres) na RPPN Mata da Serra 
.Realizou com pleno sucesso, tanto nas ações desenvolvidas como na condução do Projeto até o seu encerramento, cumprindo 
prazos e compromissos,o Projeto 14.009 com a Fundação Banco do Brasil. Além disso, foi contemplada duas vezes com Editais 
da Fundação SOS Mata Atlântica, Conservação Internacional, Critical Ecosytem Partnershif Fund, Fundo Mundial para o Meio 
Ambiente(GEF), Banco Mundial, Fundação MacArthur e Governo Japonês  para RPPNs, todos com prestação de contas 
encerradas e objetivos alcançados. A ONG é parceira da Unimed Sul Capixaba há 15 anos, e já levou aquela Cooperativa Médica 
a ganhar prêmio de Sustentabilidade com trabalhos na RPPN Mata da Serra. Possui parcerias e apoios com o IBAMA, ICMBIO, 
IEMA ES, Governo do Estado e Prefeituras de Cachoeiro de Itapemirim, Vargem Alta e Marataízes. A ONG tem alcance no sul do 
Espírito Santo, com população média de 500.000 habitantes.  Vargem Alta, onde situa-se a  RPPN Mata da Serra, local deste 
Projeto, possui população de 20.000 habitantes, boa parte na zona rural, com atividades que usam água. 
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8. INFORMAÇÕES SOBRE O TERRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 
 

A RPPN Federal Mata da Serra (RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural), com seus 14,54 hectares, é uma das duas  ú-
nicas Unidades de Conservação localizada no município de Vargem Alta-ES, criada pela Portaria ICMBIO Nº 105/2008, de 30 de 
Dezembro de 2008. A propriedade onde está inserida a RPPN, denominada Sítio Recanto da Serra, possui uma área total de 
22,90 ha, sendo assim, a área ocupada pela RPPN é de 63,50% da propriedade  nas coordenadas N = 77177600 – E = 294800 – 
DATUM SAD 69.  
A RPPN localiza-se na comunidade de São Benedito, de colonização tipicamente italiana. A região possui muito verde e águas. A 
Mata Atlântica sobressai-se na paisagem. Vários córregos são formadores de diversas cachoeiras, com destaque para Cachoeira 
do Caiado. A 2 kms da propriedade, a linha Férrea Centro Atlântica passa dentro de uma mata e relembra a histórica colonização 
da região. Vale ressaltar a proximidade do sítio ao distrito de Matilde, município de Alfredo Chaves. É uma região também de 
muitas cachoeiras, rios e matas. Destaque para a Cachoeira de Matilde, considerada uma das mais belas do País. Matilde é 
centro de referência para os esportes radicais no Estado. Não muito distante do Sítio, em torno de 50 km, entre as Serras 
Capixabas, temos Venda Nova do Imigrante, Conceição de Castelo, Castelo, Domingos Martins e Marechal Floriano. Nestes 
municípios, ressaltamos as belezas dos Parques Estaduais da Pedra Azul e do Forno Grande, o crescimento do agroturismo, a 
sólida rede hoteleira, a colonização italiana e alemã e a beleza da natureza, onde, em vários pontos, avista-se a imponência do 
Pico da Bandeira, do alto de seus 2.890 metros de altitude, localizado no Parque Nacional do Caparaó. 

Vargem Alta é um Município Capixaba situado no sul do Espírito Santo,na região serrana, com 417 km2, limitando-se ao norte 
com o município de Domingos Martins, ao sul, com Itapemirim, a leste, com Rio Novo do Sul e Alfredo Chaves e a oeste, com 
Cachoeiro de Itapemirim e Castelo. Dista 136 km de Vitória, a Capital do Espírito Santo . 

Além da sede, com altitude de 620 metros, é compreendido pelo distrito de Castelinho, Jaciguá, Prosperidade e São José de 
Fruteiras. O relevo apresentado varia, de fortemente ondulado, a montanhoso, possuindo quedas d’água que formam inúmeras 
cachoeiras e corredeiras. O ponto mais elevado é a Pedra do Canudal, com altitude de 870 metros. As bacias que compõem a 
paisagem hidrográfica do município são as do Rios Novo e Itapemirim, cujas áreas são de 184 e 233 km2, respectivamente, 
destacando-se como principais rios, o Fruteiras e o Novo. Com relação à caracterização hídrica, temos um período úmido que 
permite definir a duração da estação chuvosa de 10 meses, sendo parcialmente secos os meses de agosto e setembro. O índice 
de umidade no verão é de 1,57% e no inverno de 0,92%. Na parte norte é frequente a precipitação de granizo no período 
compreendido de junho a agosto. A temperatura média das máximas do mês mais quente fica em torno de 30,3ºC e a mínima do 
mês mais frio fica próxima a 11,5ºC. 

Sendo um município relativamente novo, emancipado de Cachoeiro de Itapemirim em 1988, Vargem Alta possui 
aproximadamente 20.000 habitantes, e tem sua atividade econômica baseada na agricultura,notadamente café, hortigrangeiros, 



  
 

 

uva, abacate, entre outros, extração de madeira, como eucaliptus, pinus, entre outros, extração e beneficiamento de rochas 
ornamentais e derivados e serviços. Vem desenvolvendo atualmente atividade turística, aproveitando sua natureza e o excelente 
clima. Mesmo com pressão sobre o meio ambiente, já há movimentos fortes de preservação da Mata Atlântica, sendo a RPPN 
Mata da Serra um exemplo emblemático. Por sua proximidade com Cachoeiro de Itapemirim, com 200.000 habitantes, sofre 
grande influência deste município. A RPPN, gerida pela ONG Caminhadas e Trilhas – Preserve 
(www.caminhadasetrilhas.com.br),vem norteando movimentos de preservação ambiental na região. 

A RPPN Mata da Serra, alvo deste Projeto, teve seu Plano de Manejo aprovado pela Portaria 108, de 09 de outubro de 2014, pelo 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Poucas RPPN e poucas Unidades de Conservação possuem Plano de 
Manejo. E a RPPN Mata da Serra, de cunho federal, é uma das 100 RPPN, entre mais de 1.000 existentes com Plano de Manejo, 
o que confere maior garantia de preservação de suas florestas e águas. 

O Rio Novo, cujas nascentes iremos proteger e cultivar suas águas, é um rio brasileiro do Estado do Espírito Santo. Apresenta 80 
km de extensão e sua bacia hidrográfica drena uma área de 797 km2 que engloba os municípios de Rio Novo do Sul e parte dos 
municípios de Vargem Alta, Piúma, Iconha e Itapemirim, com população média de 100.000 habitantes . Possui um caudal médio 
de 16 m3/s. O Rio Novo nasce no município de Vargem Alta. Sua nascente principal situa-se a uma atitude aproximada de 800 
metros no trecho da Serra do Castelo, conhecido por serra do Richmond. Após receber as águas do Rio Iconha, no município de 
Piúma,o Rio Novo passa a ser chamar de Rio Piúma. O Rio Novo atravessa a zona urbana dos municípios de Vargem Alta e de 
Piúma, onde tem sua foz no Oceano Atlântico. Ao longo de seu percurso, alguns trechos servem de limite entre municípios. O 
trecho entre a foz do Ribeirão Concórdia e a formação rochosa do Frade e a Freira separa os municípios de Vargem Alta e Rio 
Novo do Sul. O trecho entre o Frade e a Freira e a Foz do Córrego do Pinto separa os municípios de Rio Novo do Sul e 
Itapemirim. Por passar dentro de Vargem Alta, com muitas indústrias de rochas, ainda recebe esgotos de origem humana e 
industrial. Na zona rural, também há impactos de derivados de produtos químicos de atividades agropecuárias. Na faixa litorânea, 
por onde o Rio Novo corre, há perspectiva de vários projetos em andamento, como duplicação de estradas, construção de dois 
grandes Portos, da Ferrovia Litorânea ligando Rio de Janeiro a Vitória, e a já existente intensa atividade pecuária, com 
pouquíssima preservação da mata ciliar.  Então, um cenário que demandará bastante água, onde acontece pouca 
preservação e já com notória degradação. 

O Projeto destinará preservação para nascentes do Rio Novo. Além disso, a Ong tem como objetivo divulgar e estabelecer 
parcerias com entidades públicas e privadas representantes da Bacia do Rio Itapemirim, que abrange 16 municípios do Espírito 
Santo e 1 de Minas Gerais, com população de 400.000 habitantes e uma abrangência enorme no sul do Estado do Espírito Santo, 
uma região com atividades agropecuárias, industriais e de serviços 

 
  

http://www.caminhadasetrilhas.com.br/


  
 

 

 

9. O PROJETO  

Resumo 

 
O Projeto focará o cuidado com as nascentes da RPPN Mata da Serra e do entorno da mesma, além de alcançar a nascente 
primária do Rio Novo. Com o plantio de árvores nativas da Mata Atlântica e principalmente a Palmeira Juçara, nativa da Mata 
Atlântica e com risco de extinção. Esta Palmeira, no qual se tira hoje a polpa da Juçara,  possui sabores e propriedades 
nutricionais como o açaí. Tanto que está sendo conhecida como o “açaí da Juçara”, que pode ser uma possibilidade de renda 
para os agricultores da região, que estarão num futuro reflorestando,protegendo as nascente e até alimentando a fauna. 
Serão plantadas e ofertadas mudas para produtores e moradores, reforçando a importância do cercamento, reflorestamento e 
utilização correta das nascentes. 
Serão procuradas parcerias com a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, Pastoral da Ecologia, Incaper, Idarf, Ibama e outros 
Órgãos e entidades privadas que possam doar mudas e assistência técnica para os interessados. 
Recuperação da nascente mãe do Rio Novo, até por ser emblemática e simbólica. 
Após o sucesso do Projeto 14.009, do último Edital,  além das outras atividades exercidas na RPPN e pela Ong Caminhadas e 
Trilhas – Preserve, a RPPN está sendo alvo de visitas e pesquisas, de alunos de escolas públicas e privadas, professores, 
pesquisadores, cientistas, além do público de pessoas físicas e coorporativo. Por isto, para divulgar este novo Projeto, temos o 
objetivo de difundir este conceito de cultivo da água com palestras e explanações, além de convite ao Biólogo chefe da RPPN e 
outros professores para aulas de campo. Por isto, solicitaremos equipamentos e mobiliário para este fim, além de gramíneas para 
recuperação de encostas e paisagismo. 
Expansão e divulgação para a Bacia do Rio Itapemirim, sendo um núcleo de divulgação de boas práticas sustentáveis. 
Ser referência deste modelo de preservação das águas, contando ainda com a força da Entidade Fundação Banco do Brasil. 

 
 

Justificativa 

Estudiosos prevêem que em breve a água será causa principal de conflitos entre nações. Em Países da África e Oriente Médio já há 
conflitos por esta causa. Porém, o Brasil que sempre se considerou possuidor de fontes inesgotáveis de água, está apresentando 
em sua região mais rica e populosa, uma séria crise hídrica, que desemboca, por ser a água  sua principal fonte energética através 
da hidreeletricidade, numa grave crise do setor elétrico. Na Região Nordeste a falta de água já é histórica. E na Região Norte na 
maior parte do tempo há água em excesso. A  Amazônia, onde estão as mais baixas concentrações populacionais, possui 78% da 
água superficial Apesar do privilégio de ter 12% de água doce superficial do Planeta, além de enormes aqüíferos, a distribuição 
desigual, a poluição, o mau uso e desperdício da água e a desastrosa degradação ambiental são as principais causas do problema 
hídrico.  



  
 

 

A água limpa está cada vez mais rara na Zona Costeira e a água de beber cada vez mais cara. Esta situação resulta da forma como 
a água disponível vem sendo usada: com desperdício, que chega ao absurdo de 50 a 70% nas cidades, e sem muito cuidado com a 
qualidade. Assim, parte da água no Brasil já perdeu a característica de recurso natural renovável, principalmente nas áreas 
densamente povoadas, em razão de processos de urbanização, industrialização e produção agrícola, que são incentivados, mas 
pouco estruturados em termos de preservação ambiental e da água. 

Nas cidades, os problemas de abastecimento estão diretamente relacionados ao crescimento da demanda, ao desperdício e à 
urbanização descontrolada e irregular, que atinge regiões de mananciais. Na zona rural, os recursos hídricos também são 
explorados de forma irregular, além de quase na sua totalidade a vegetação protetora da bacia(mata ciliar) ser destruída para a 
realização de atividades como agricultura e pecuária. Não raramente, os agrotóxicos e dejetos utilizados nessas atividades também 
acabam por poluir as águas. A  baixa eficiência das empresas de abastecimento se associa ao quadro de poluição:as perdas na 
rede de distribuição por roubos e vazamentos atingem entre 50 a 70%, além de 64% das empresas não coletarem o esgoto gerado. 
O saneamento básico não é implementado de forma adequada, já que 90% dos esgotos domésticos e 70% dos afluentes industriais 
são jogados sem tratamento nos rios, córregos, lagoas e águas litorâneas, o que tem gerado um nível de degradação nunca 
imaginado. 
Apesar da intensa degradação, a água disponível no território brasileiro é suficiente para as necessidades do País. Porém algumas 
mudanças seriam que ser urgentemente implementadas. Primeiramente a mudança de atitude da população. Por parte dos 
Governos Federal, Estaduais e Municipais, maior cuidado com a questão de saneamento e abastecimento.Utilização de água de 
reuso, aumento do preço da água, dando o seu devido valor por bem tão essencial, aproveitamento de águas pluviais, com 
mudança das construções civis, inclusive alterando, se necessário, a legislação e fiscalização. 
Proteção, preservação e reflorestamento das matas ciliares que envolvem rios, riachos, córregos e demais cursos de água, 
dando às nascentes a prioridade absoluta. Este seria o principal foco deste Projeto. 

Após a Rio-92, especialistas observaram que as diretrizes e propostas para a preservação da água não avançaram muito e 
redigiram a Carta das Águas Doces no Brasil. Entre os tópicos abordados, ressaltam a importância de reverter o quadro de poluição, 
planejar o uso de forma sustentável com base na Agenda 21 e investir na capacitação técnica em recursos hídricos, saneamento e 
preservação ambiental, além de viabilizar tecnologias apropriadas para as particularidades de cada região. 
Sendo assim, após esta histórico conceitual das necessidades hídricas e sua atual crise, podemos observar a importância deste 
Projeto. Não somente executaremos plantio físico mas deixaremos conceitos e disseminaremos uma prática indissossiável para a 
preservação da água e para a própria sobrevivência e existência da vida humana e da vida de forma geral no Planeta Terra. Sem 
água não há vida. 
Mesmo com toda esta crise, pode ser uma grande oportunidade de mudanças de postura e atitude. 
O Projeto tem amplo apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vargem Alta ES, vide Ofício anexo. 
 
 



  
 

 

EIXOS DE ATUAÇÃO/ BENEFICIÁRIOS  

Vetores Quantidade Total de Beneficiários 

Agroindústria Familiar  

Resíduos Sólidos  

Agroecologia  

Água 20.000(Pop Vargem Alta) 

Educação  

Outros - Especifique 100.000(Pop da Bacia do  Rio Novo) 
 
  



  

 

 

10. OBJETIVOS DO PROJETO  

Objetivo Geral  

Proteger as nascentes da RPPN que abastecem as cabeceiras do Rio Novo e proteger a nascente mãe do Rio Novo. 
 
Usar a Palmeira Juçara, dando alternativa de renda com reflorestamento e proteção das nascentes e Mata Ciliares. 
 
Apoiar com técnica e equipamento a recuperação das nascentes de propriedades do entorno  e estender divulgação  para a Bacia 
do Rio Itapemirim. 
 
Estender a RPPN a visitação de estudantes, professores, pesquisadores para conscientização e aprendizado. 
 
Fazer parcerias com entidades e órgãos públicos para divulgação do Projeto. 

 

Objetivos 
Específicos* 

Meta** 

Atividades 
Indicadores 

de 
Execução*** 

Documentos 
Comprobatórios 

(Meios de Verificação) 

Definição da meta 
em termos 

quantitativos 

Prazo 

Mês de 
início 

Mês do 
término 

Plantio das Mudas 
na RPPN, Nascente 
Mãe do Rio Novo e 
Entorno 

Plantio mínimo de 
2.000 mudas 
podendo estender 
por doações 
Contato com o 
Comitê Gestor da 
Bacia do Rio 
Novo 

 
Mês 1 
(variável 
pelas chuvas) 

Mês 3 

Plantio 100 % Fotos 

   

   

 
  



  
 

 

Objetivos 
Específicos* 

Meta** 

Atividades 
Indicadores de 
Execução*** 

Documentos 
Comprobatórios 

(Meios de Verificação) 

Definição da 
meta em 
termos 

quantitativos 

Prazo 

Mês de 
início 

Mês do 
término 

Educação 
Ambiental 
Extensiva 

4 Encontros no 
Ano 

Mês 3 Mês 12 

Palestra e Divulgação 100 % Fotos e Folha de Presença 

   

   

 

Objetivos 
Específicos* 

Meta** 

Atividades 
Indicadores de 
Execução*** 

Documentos 
Comprobatórios 

(Meios de Verificação) 

Definição da 
meta em termos 

quantitativos 

Prazo 

Mês de 
início 

Mês do 
término 

Divulgação 
para a Bacia 
do Rio 
Itapemirim 

Contato com o 
Comitê Gestor da 
Bacia do Rio 
Itapemirim e 
Prefeitura 
Municipal de 
Cachoeiro de 
Itapemirim- ES 

Mês 6 Mês  12 

Contatos e Sugestões 
de Proteção das 
Nascentes 

100 % Ofícios Documentais 

   

   

 

  



  
 

 

 
 

11. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES  
(Marque o(s) período(s) referente(s) ao momento de execução das atividades do projeto) 

Ano 1 

Atividades 
Mês 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 

Proteger as nascentes da RPPN que abastecem as 
cabeceiras do Rio Novo e proteger a nascente mãe do Rio 
Novo. 
 
 

x x x          

Usar a Palmeira Juçara, dando alternativa de renda com 
reflorestamento e proteção das nascentes e Mata Ciliares. 
 

           x 

Apoiar com técnica e equipamento a recuperação das 
nascentes de propriedades do entorno  e estender 
divulgação  para a Bacia do Rio Itapemirim. 
 

x x x    x x x x x x 

Estender a RPPN a visitação de estudantes, professores, 
pesquisadores para conscientização aprendizado. 
 
 

      x x x x x x 

Fazer parcerias com entidades e órgãos públicos para 
divulgação do Projeto. 
 

      x x x x x x 

             

             

             

             
 
 
  



  
 

 

Ano 2 

Atividades 
Mês 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 

             

             

             

             

             

             

             

             

             
 

12. CURSOS (Preencher os dados abaixo em casos de projetos que envolvam cursos/capacitação envolvidos com as 
atividades relacionadas no cronograma físico financeiro). 

Título Objetivo 

  

Quantidade de Educadores Quantidade de Turma  Quantidade de Participantes por Turma 
(Alunos)  

   

Carga Horária Período de Realização Público alvo 

   

Conteúdo Programático Mínimo 

 

Detalhamento do perfil/experiência/qualificação dos profissionais a serem contratados 

 

Especificação dos Serviços a serem prestados 

 

 
      
  



  
 

 

 

13. OPERACIONALIZAÇÃO 

Após aprovação do Projeto pela Fundação Banco do Brasil, e cumprida as formalidades normativas e legais, terão início as atividades: 
.Aquisição  das mudas de árvores nativas e gramíneas. 
. Aquisição dos Equipamentos de infraestrutura de apoio. 
. Aquisição dos Equipamentos de apoio a parte educacional e para divulgação. 
 
Logo nos primeiros meses, a depender do índice pluviométrico, plantio das mudas na RPPN e da nascente mãe do Rio Novo, com apoio da Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente de Vargem Alta e Comitê Gestor da Bacia do Rio Novo, com cercamento das mesmas. 
Gestão junto aos proprietários interessados para cercamento, plantio e regeneração das nascentes do entorno. 
Plantio de gramíneas em áreas necessárias na RPPN, onde apresenta algum tipo de degradação e erosão. 
Desde o início, teremos a preocupação em preparar a RPPN para as atividades educacionais, com convites a professores, alunos, pesquisadores 
e proprietários de terra com boas experiências. Previsão de 4 encontros anuais. 
A partir do sexto mês, gestão junto aos responsáveis pela Bacia do Rio Itapemirim,para extensão do Projeto. 
Divulgação constante dos resultados esperados, em meios como mídia escrita, web, redes sociais entre outras. 
Colocação de Placas da Fundação e do Projeto Aprovado em todas as áreas onde houve intervenção. 

 

EQUIPE DO PROJETO 

Quant
. 

Cargo no 
Projeto 

Perfil 
Profissional 
Pretendido* 

Resumo das Atividades 
Natureza do 

Vínculo 
Trabalhista** 

Carga Horária 
Semanal 

Remuneração pelo 
Projeto (Sim/Não) 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 

       
  



  
 

 

 

14. RESULTADOS ESPERADOS  

Descrever os resultados previstos com a implantação do projeto e quais os efeitos e reflexos esperados sobre o 
cotidiano da comunidade. 

O fortalecimento do conceito de preservar as nascentes, apesar da crise hídrica, não está sedimentado entre as comunidades e as 
pessoas não têm ainda a visão sistêmica da importância da água. Saber que a água que brota num pequeno e esquecido grotão 
do País pode levar esperança a comunidades que estão a centenas e milhares de quilômetros. Independente  de qualquer coisa, 
se esta idéia estiver solidificado principalmente na população rural há esperança de saída desta crise. Com este Projeto queremos 
também demonstrar que a população urbana tem que fazer a sua parte, e cada vez mais entender e valorizar o homem do campo. 

Mostrar a oportunidade de preservação com alternativa de renda da Palmeira Juçara, que favorece todos os elos da cadeia. 

Disponibilizar a Unidade de Conservação Reserva Particular do Patrimônio Natural Mata da Serra como um centro de ideais 
preservacionistas, sendo equipada com tecnologia moderna e eficiente.  

Agregar tudo isto a importância da Fundação Banco do Brasil para o desenvolvimento sustentável de todos os cantos do Brasil. 

A Ong Caminhadas e Trilhas – Preserve exercer os atos primários pela qual foi criada, efetuando cada vez mais parcerias 
públicos-privadas 

 

 

 
  



  
 

 

 

15. ORÇAMENTO DO PROJETO – POR ATIVIDADE (fazer um quadro para cada atividade prevista e anexar 02 orçamentos 
para cada tipo de despesa) 

Atividade 1 
Custo Unitário 

Orçamento 1- R$ Orçamento 2 - R$ Valor do Item* - R$ 

Equipamentos e Infraestrutura  15.878,00 16.178,00 15.878,00 

Equipamentos de Apoio 11.827,00 12.209,00 11.827,00 

Total da Atividade 1 - R$ 27.705,00 

        
      
 

Atividade 2 
Custo Unitário 

Orçamento 1 - R$ Orçamento 2 - R$ Valor do Item* - R$ 

Espécies de árvores e adubos 12.450,00 14.250,00 12.450,00 

Combustível de Apoio 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

Mídia e Divulgação 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

Total da Atividade 2 - R$ 16.350,00 
  



  
 

 

 

16. ORÇAMENTO 

16.1 RECURSOS DA FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL  

Atividade 1 
Data de 

início 
Data de fim 

Local da atividade 
(município) 

Curso (Sim/Não) Total (R$) 

 Primeiro 
Mês 

Terceiro Mês Vargem Alta ES Não 42.555,00 

Item Observação Quantidade Valor unitário (R$) Total do item (R$) 
Unidade de 

medida 

      

Item 1.1       

Perfurador de Solo BT 121 Stihl  1 4.600,00 4.600,00 Unidade 

Roçadeira Costal FR 220 Stihl  1 2.290,00 2.290,00 Unidade 

Motosserra Prof MS 260 Stihl  1 1.640,00 1.640,00 Unidade 

Roçadeira Elét FSE 60 Stihl  1 399,00 399,00 Unidade 

Podador em Altura HT 75 Stihl  1 1.799,00 1.799,00 Unidade 

Cortador de Grama MC 80 G Trap  1 1.450,00 1.450,00 Unidade 

Mourão Eucalipto Tratado  25 100,00 2.500,00 Dúzia 

Arame Liso  5 240,00 1.200,00 Rolo 

 
  



  
 

 

 

Item 1.2       

Jogos Mesas e Cadeiras Vila Rica  7 980,42 6.863,00 Conjunto 

Projetor Epson EB-X02 3 LCD XGA  1 1.499,00 1.499,00 Unidade 

Tela de Projeção e Tripé  1 499,00 499,00 Unidade 

Smart TV Samsung 50”  1 2.366,00 2.366,00 Unidade 

Bebedouro Elétrico Consul  1 600,00 600,00 Unidade 

Grama Esmeralda  500 5,40 2.700,00 M2 

Muda Jussara  500 2,50 1.250,00 Unidade 

Mudas Nativas  1.500 5,00 7.500,00 Unidade 

Adubo  20 50,00 1.000,00 Sacos 

Combustível   2.400,00 2.400,00  

16.2 RECURSOS DA PROPONENTE - CONTRAPARTIDA 

Atividade 2 Data de início Data de fim Local da atividade (município) 
Curso 

(Sim/Não) 
Total (R$) 

 Sexto Mês Final do Projeto Vargem Alta ES Não 1.500,00 

Item Observação Quantidade Valor unitário (R$) 
Total do item 

(R$) 
Unidade de medida 

      

Item 2.1       

Placas 
divulgação 

 5 150,00 750,00 Unidade 

Item 2.2      

Mídia   750,00 750,00  
  



  
 

 

 

 

17. RESUMO DO ORÇAMENTO DO PROJETO  

Atividade Total da Atividade - R$ 
Fonte de Recursos* - R$  

Fundação Proponente (Contrapartida)  

A1 Equipamentos e Infraestrutura 15.878,00 15.878,00 0,00  

A2 Equipamentos de Apoio 11.827,00 11.827,00 0,00  

A3 Espécies de árvores e adubos 12.450,00 12.450,00 0,00  

A4 Combustível de apoio 2.400,00 2.400,00 0,00  

A5 Mídia e Divulgação 1.500,00 0,00 1.500,00  

A6  0,00 0,00 0,00  

TOTAL - R$  44.055,00 42.555,00 1.500,00  



 

 

 

18. PARCERIA 

A Ong e RPPN já participa ativamente da comunidade com projetos de preservação. Além disso, foi  idealizadora da criação da Unidade de 

Conservação da Cachoeira do Caiado, uma maravilha do Rio Novo. 

Possui  bom relacionamento com a Prefeitura Municipal de Rio Novo  e com o Comitê Gestor do Rio Novo, além de ter o apoio da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente de Vargem Alta(cfe Ofício anexo). 

A Unimed Sul Capixaba é parceira de 15 anos da Ong e com a RPPN está renovando contrato para apoio mensal. 

Temos também apoio dos Órgãos Ambientais, com IEMA ES, IBAMA, ICMBIO, Polícia Militar Ambiental ES e Projeto Cereias,  entre outros. 

O Porto Central a ser estabelecido no litoral sul capixaba também tem procurado estabelecer parceria com a Ong para reflorestamento. 

Habitátil Consultoria para assuntos de consultoria ambiental. 

Estabeleceremos contatos para estreitar parcerias com a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim ES, Univesidade São Camilo em 

Cachoeiro e demais escolas públicas e privadas. 

Em outros Projetos tivemos apoio da Fundação SOS Mata Atlântica, e acredito que também podemos inseri-la no contexto deste Projeto. 

 

 
 
 
 

 
  



 

 

 

19. AUTORIZAÇÃO 

Autorizo o acesso às informações que se fizerem necessárias à seleção do projeto e indico o seguinte representante para 

acompanhar eventuais trabalhos de visitas técnicas: 

Nome João Luiz Madureira Júnior 

CPF 802.932.637-87 

e-mail                                                                                                 joaoluiz@caminhadasetrilhas.com.br e madureira@bb.com.br 

DDD/ Telefone 28/99915.6889 

 
Rio Novo do Sul ES, 02 de março de 2015 

 

___________________________________                         _________________________________ 

 

(Assinatura do representante legal) (Assinatura do representante legal) 

Nome:    João Luiz Madureira Junior                                                                                Nome:                                                                                     

CPF:802.932.637-87 CPF: 

Cargo na Entidade: Presidente Cargo na Entidade: 
 

  

mailto:joaoluiz@caminhadasetrilhas.com.br


 

 

 

20. DECLARAÇÕES DO VOLUNTÁRIO 

            Declaro que o trabalho voluntário desempenhado junto a esta instituição, de acordo com a Lei nº 9.608 de 
18/02/1998, é atividade não remunerada, com finalidades assistenciais, educacionais, científicas, cívicas, culturais, 
recreativas, tecnológicas ou outras, e não gera vínculo empregatício nem funcional, ou quaisquer obrigações trabalhistas, 
previdenciárias e afins. 

           Declaro estar ciente da legislação sobre Serviço Voluntário e que aceitei atuar como Voluntário (a) nos termos do 
presente Termo de Adesão – Declaração de Voluntário e que minha atuação não fere os princípios éticos e normativos do 
Banco do Brasil S/A. 

         Declaro que tenho pleno conhecimento sobre o conteúdo da presente Proposta e seus anexos e de que as 
informações prestadas expressam a verdade, o que justifica seu pleito. 

 
 

 
 

____________________________________ 
Assinatura do Voluntário 

  



 

 

 

21. DECLARAÇÃO COMITÊ DE CIDADANIA  – VOLUNTÁRIOS BB 

            Declaramos para os devidos fins, que o voluntário deste projeto atua neste Comitê  desenvolvendo ações de apoio junto 
à entidade proponente. 
 

 

 

 
 

_______________________________________________________________________ 
Assinatura do Comitê de Cidadania dos Funcionários do BB/Comitê de Voluntários BB 

Nome 
 

Dependência 

Matrícula 

 

Função  

                           
                          
 

  

  



 

 

DECLARAÇÃO 

Declaro para fins de prova junto à Fundação Banco do Brasil que a/o (nome da Entidade Proponente): 

a) não está em situação de mora ou de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública federal direta 
ou indireta; 

b) não possui integrantes do Conselho Curador, da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal ou funcionário da FUNDAÇÃO como 
dirigente, responsável técnico ou procurador; 

c) não possui representantes do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva ou Conselho Diretor do Banco 
do Brasil como dirigente, responsável técnico ou procurador; 

d) não pratica ou aceita a exploração de trabalho escravo/degradante, a exploração sexual de menores ou a exploração de mão-
de-obra infantil; 

e) o projeto apresentado não tem objeto idêntico a outro que já esteja sendo  apoiado com recursos da FUNDAÇÃO; 

f) não se encontra descumprindo  embargo de atividade, nos termos do art. 11 do Decreto nº 6.321, de 21 de dezembro de 2007 
c/c art. 16, § 1º e § 2º, art. 17 e art. 54 caput e parágrafo único do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, bem como não ter 
sido notificada de qualquer sanção restritiva de direito, nos termos dos incisos I, II, IV e V art. 20 do Decreto nº 6.514, de 
2008; 

g) não possui outras fontes de recursos para os mesmos itens de despesas custeadas pela FUNDAÇÃO no projeto; 

h) não contrata fornecedores de bens ou prestadores de serviços dos quais façam parte do corpo diretivo pessoas vinculadas à 
diretoria da entidade. 

 
Rio Novo do Sul ES, 02/03/2015 

    

_____________________________________________________ 

Nome:  João Luiz Madureira Júnior 
CPF: 802.932.637-87 

Cargo na Entidade: Presidente 


