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CONTEXTUALIZAÇÃO
um grupo de interessados/as se reune para pensar
a reativação e reestruturação do idaris

com assessoria do programa amagia acontece a
apresentação da proposta e o convite para a reflexão 

sobre cargos e perfis estatutários

2018
2º semestre

2019
marçoeleita a nova diretoria



Secretário Geral: Alfredo Gregório
Presidente: Cristian Curti
Vice Presidente: Gabriela Cony

Joana RosaSecret. de Projetos: 
 Alessandra GuerraSecret. de Comunic.:

 João Arruda CoutinhoSec. Nacional:
Sec. Internacional: Alvino da Silva Melo

Regina PereiraSec. da Mulher: 
 Marcos MalaquiasSec. de Prom. Social:

Amanda Pellegrinelli1ª Tesoureira: 
 João Augusto Mendonça2º Tesoureiro:

Enio Staub, Clara Iura, Conselho Fiscal: 
Irene Villarreal, Jaime Sass, 

Javan Filho e Thiago Barbosa
 

Diretoria

ESCRITÓRIO IDARIS E ICEFLU



O Instituto de Desenvolvimento Ambiental 
Raimundo Irineu Serra é uma agência de 
desenvolvimento local que realiza e apoia as 
ações de sustentabilidade em seu território.
A viabilidade da nossa ação está focada na 
mobilização de recursos como estratégia de 
desenvolvimento institucional, unindo a 
criação e implementação de projetos 
sustentáveis à prática da transparência na 
gestão financeira e na comunicação 
organizacional.
Consideramos projetos sustentáveis aqueles 
que são socialmente justos, ambientalmente 
corretos, economicamente viáveis e 
culturalmente responsáveis.

Quem somos



linhas de ação
Ÿ Elaboração e implementação de projetos sustentáveis que promovam a 

saúde e o bem-estar da população da Vila Céu do Mapiá;
Ÿ Participação ativa nos fóruns e conselhos comunitários, com o olhar 

focado nas quatro dimensões da sustentabilidade: social, ambiental, 
econômica e cultural;

Ÿ Acompanhamento do processo de urbanização e Desenvolvimento Local 
com equidade social e educação ambiental;

Ÿ Integração e comunicação com as instituições civis e públicas atuantes 
na Floresta Nacional do Purus; 

Ÿ União, mobilização e articulação com rede global que cria e vive novos 
modelos de vida;

Ÿ Adoção do modelo de gestão institucional colaborativa, orientado por 
práticas circulares e transparentes.



CONTEXTUALIZAÇÃOCONTEXTUALIZAÇÃOCONTEXTUALIZAÇÃO
março - agosto de 2019

criação da nova identidade visual

planejamento estratégico da nova gestão
com assessoria do programa amagaia

desenvolvimento e impressão de folder
institucional em três línguas 

presença na Conferência Mundial de Ayahuasca na Espanha

regularização da situação legal e bancária

assessoria a diversos projetos do programa amagaia



oficinas dragon dreaming para formatação de projetos colaborativos

CONTEXTUALIZAÇÃO
março - agosto de 2019

elaboração coletiva de projetos e captação de recursos 

formação de equipes de trabalho

Avaliação da 
Sustentabilidade

Comunitária
Vila Céu do Mapiá



fortalecimento institucional
comunicação

Ÿ criação e manutenção de página no facebook, perfil no instagram e 
grupos de whatsapp;

Ÿ Criação de conteúdo para o Jornal do Céu, Boletim da ICEFLU e site 
da GEN - Global Ecovillage Network;

Ÿ Visita à sede do ICMBio para apresentação institucional;
Ÿ criação de cartazes e convites para as diversas atividades do 

idaris e de outros projetos comunitários.

setembro - dezembro de 2019



CONTEXTUALIZAÇÃO
março - agosto de 2019

gestão colaborativa

Ÿ rotina administrativa no escritório;
Ÿ reuniões semanais do círculo gestor para alinhamento de 

estratégias e tomada de decisão;
Ÿ planejamento operacional;
Ÿ participação nas oficinas de Introdução à Comunicação Não 

Violenta;
Ÿ reuniões diversas: instituto nova era, isaviçosa, ufv e labra;
Ÿ utilização de ferramentas digitais: agenda google e trello.



fortalecimento institucional
setembro - dezembro de 2019

gestão administrativa/financeira

Ÿ regularização de dados cadastrais da conta bancária jurídica;
Ÿ  alinhamento dos procedimentos contábeis;
Ÿ abertura e Regularização de meis da equipe de trabalho;
Ÿ  aquisição de equipamentos para o escritório e material de 

papelaria.



A ASC é uma metodologia utilizada pelas comunidades filiadas a Global 

Ecovillage Network, a Rede Global de Ecovilas, a fim de acompanhar e 

avaliar a situação da sustentabilidade da vida comunitária. Assim como 

uma mandala, a sustentabilidade é alcançada e mantida quando todas 

as vertentes estão fluindo com vigor e equilíbrio. 

Esta ferramenta de gestão apoia o IDARIS na 

formação de seu Observatório da 

Sustentabilidade e Governança, pois fornece 

índices e indicadores sobre a vitalidade do 

nosso território, possibilitando o diagnóstico 

como base para identificar e priorizar as ações 

regenerativas. 

Comunidade
Sustentável

@
G

lo
ba

l E
co

vi
lla

ge
 N

et
w

or
k

projeto asc



atividades asc

Ÿ Tradução dos questionários de avaliação da sustentabilidade;
Ÿ Finalização do Relatório do processo Dragon Dreaming para a 

criação do projeto ASC;
Ÿ criação de textos para o relatório;
Ÿ realização do evento na santa casa;

Ÿ oficina asc na escola com alunos do ensino médio.

setembro - dezembro de 2019

Avaliação da Avaliação da Avaliação da 
SustentabilidadeSustentabilidadeSustentabilidade

ComunitáriaComunitáriaComunitária
Vila Céu do MapiáVila Céu do MapiáVila Céu do Mapiá





projetos 

GESTÃO LOCAL

1.  Assessoria à entrada de novos projetos 
no círculo do Programa AmaGaia;

.  Apoio e acompanhamento de Projetos já aprovados2

Jardim da Natureza, Casa de Música, Telecentro, 
Jardim de Infância Madrinha Rita, 

Movimento Saúde Ambiental, núcleo de Soberania Alimentar, 
EMFLORES, Saberes da Floresta, Plano Diretor Participativo, 

apoio a gestorias da AMVCM, Centro Medicina da Floresta e MicroVida. 



Assessoria a novos projetos 

projeto do jardim da infância
saúde ambiental
projeto da gestoria de eventos para o centenário;
novo projeto da Rádio jagube;
produção de Estandartes do centenário;
Projeto de pintura artística dos espaços comunitários;
novo projeto da casa de ofícios.

GESTÃO LOCAL

setembro - dezembro de 2019



Ÿ articulações  para realização de obras;
Ÿ compra, logística e encaminhamento de material de 

construção;
Ÿ reuniões com financiadores e possíveis financiadores;

Ÿ assessoria em prestação de contas;
Ÿ apoio na realização de atividades dos projetos;
Ÿ assessoria Administrativa/financeira e contábil;

Ÿ facilitação de reuniões das equipes.

assessoria aos Projetos já aprovados

setembro - dezembro de 2019



Jardim da Natureza

saúde ambiental

Ÿ Reuniões com a equipe e articulações com o ISAViçosa;
Ÿ acompanhamento da reunião do cmf com ine e labra;

Ÿ  acompanhamento da finalização do projeto Jovem Aprendiz;
Ÿ prestação de contas do projeto jovem aprendiz;

Ÿ  organização da celebração de encerramento do projeto;  
Ÿ elaboração do projeto de produção de Estandartes do centenário;
Ÿ reunião para organização do Projeto de pintura artística dos 

espaços da comunidade.

Ÿ Reuniões diversas com equipe, engenheiros e arquitetos para 
definições da obra;



núcleo de soberania alimentar

saberes da floresta

Ÿ acompanhamento da reunião do soberania com ine e labra;
Ÿ acompanhamento da obra da casa de produção agroecológica;

Ÿ acompanhamento das reuniões e mutirões do grupo.

Ÿ acompanhamento da reunião do saberes com ine e labra;
Ÿ acompanhamento da assessoria do ises;

Ÿ acompanhamento de obras.



telecentro

Ÿ Assessoria para o retorno da Transmissão da Rádio Jagube;
Ÿ acompanhamento da reunião com ine e labra;

Ÿ Assessoria para o relançamento da Rádio Jagube (6/10);
Ÿ assessoria para a criação do novo projeto da Radio.

gestoria de eventos

Ÿ apoio na elaboração do projeto para o centenário;

equipe lua nova

Ÿ acompanhamento da reunião do feitio lua nova com ine e labra.



centro medicina da floresta

casa de música

Ÿ Acompanhamento semanal das atividades realizadas no cmf;
Ÿ Assessoria Administrativa/financeira e contábil;

Ÿ acompanhamento de obras e aquisição de novos materiais para o 
novo laboratório.

Ÿ compra, logística e encaminhamento de material de construção;
Ÿ acompanhamento da obra. 

casa de ofícios

Ÿ reuniões e ínicio da organização do novo projeto.



Vila Céu do Mapiá . Amazonas 

projetos 



Ÿ implantação da moeda verdes através de processo comunitário;
Ÿ organização e divulgação da feira de produtores/as;

Ÿ realização do 1º e 2º módulo do Curso de empreendedorismo na 
floresta;

Ÿ  apresentação dos resultados do levantamento de consumo e 
produção na vila céu do mapiá, realizado pelo ises;

Ÿ assessoria intensiva do pedro mendes e ises para a realização do 
projeto da rede fortes;

Ÿ criação do plano de comunicação;
Ÿ criação de folder;

Ÿ ínicio da filiação da comunidade à rede.
Ÿ criação de documentos de controle e divulgação: recibos, 

classificados, totem de mesa e termo de adesão.

atividades rede fortes
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