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MENSAGEM DA DIRETORIA, 
 
 
 
Senhores Associados, 
 
 
 Cumprindo as disposições estatutárias, convocamos a 
Assembléia Geral Ordinária com a finalidade de apresentar o 
Relatório de Gestão e a Prestação de Contas do exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2005. 
 
 Mais do que uma obrigação estatutária, é um prazer 
apresentar aos associados o resultado de um trabalho que foi 
realizado com muita dedicação. 
 
 No relatório de gestão, podemos analisar as ações que 
foram realizadas durante o ano, as quais, acreditamos terem 
sido muito importantes para o desenvolvimento e conservação da 
R.P.P.N. Feliciano Miguel Abdala. 
 
 No relatório de Prestação de Contas, ficam claras e 
transparentes as movimentações financeiras da entidade, 
demonstrando a origem e a aplicação de cada centavo dos 
recursos arrecadados. 
 
 Caso ainda fique alguma duvida quanto ao Relatório de 
Gestão e Prestação de Contas, colocamos-nos a vossa inteira 
disposição e teremos o maior prazer em esclarecer. 
 
 No mais, só temos que agradecer a todos aqueles que de 
alguma forma contribuíram para o fortalecimento da PRESERVE 
MURIQUI e esperamos continuar contando com toda a ajuda e 
colaboração possível para levarmos adiante nosso projeto. 
 
 Atenciosamente, 
 
 
 RAMIRO ABDALA 
 Diretor Presidente 
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BALANÇO PATRIMONIAL 
Em 31 de dezembro de 2005 

ATIVO Valores R$ 
Ativo Circulante 25.383,39 
 Disponibilidades  
   Caixa 76,07  
   Bancos c/Movimento 25.307,32  
Ativo Permanente 102.179,03 
   Investimentos  
     Quotas CREDCOOPER 200,00  
   Imobilizado  
      Obras em Andamento 101.979,03  
TOTAL DO ATIVO 127.562,42 
PASSIVO Valores R$ 
Circulante 4.931,80 
  Credores p/Funcionamento  
   Impostos e Contrib. 1.649,89  
   Salários a Pagar 2.738,89  
   Provisões Fl. Pagto. 543,02  
Patrimônio Líquido 122.630,62 
   Patrimônio Social 122.630,62  
TOTAL DO PASSIVO 127.562,42 
 

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS 
Exercício de 2005. 

(Regime de Caixa) 

 
RECEITAS Valores R$ 
Doações 93.768,77  
Aplicações Financeiras 2.569,13  
TOTAL DAS RECEITAS 96.337,90 
DESPESAS 
Salários 5.143,31  
Encargos Sociais 1.319,80  
Serviços Contratados 205,00  
Despesas c/Viagens 4.941,59  
Impostos e Taxas 43,64  
Conservação e Manutenção 1.550,00  
Despesas Gerais 5.263,72  
Despesas Financeiras 2.336,19  
TOTAL DAS DESPESAS 20.803,25 
SUPERAVIT DO EXERCICIO 75.534,65 
 
Caratinga, 31 de dezembro de 2005. 
 
 
RAMIRO ABDALA LIMA PASSOS    JOSÉ GERALDO CORREA 
Diretor Presidente             Técnico em Contabilidade 
               CRC MG 27.708 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 
 
 
 
 
 
Os membros do Conselho Fiscal da Sociedade Para Preservação do 
Muriqui – PRESERVE MURIQUI, no uso de suas atribuições 
estatutárias e, em reunião especial para este fim, declaram, 
sob as penas da lei que examinamos os documentos e relatórios 
contábeis, relativos ao exercício de 2005, estando tudo de 
acordo as normas legais e estatutárias. 
 
 
Caratinga, 26 de julho de 2006. 
 
 
 
CARLOS ALBERTO FONTAINHA 
Conselho Fiscal 
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RELATÓRIO DE GESTÁO - 2005 

 
Prezados Senhores Associados, 
 
A Diretoria Executiva da Preserve Muriqui vem por meio deste Relatório de 
Gestão prestar-lhes esclarecimentos sobre as atividades desenvolvidas por 
nossa entidade no período que consiste de 27 de Julho de 2005 até a 
presente data. 
 
Assim sendo, descreveremos abaixo as condições atuais em que se encontram 
os diversos projetos e parcerias nos quais estamos engajados. 
 

1) Gerenciamento da RPPN Feliciano Miguel Abdala: 
 
Do ano passado até o momento, foram finalizadas as obras de 
infraestrutura que vínhamos executando com vistas ao aumento da 
visitação à reserva. O novo centro de visitantes bem como a trilha 
interpretativa, dotada de passarela e mirante ficaram totalmente prontas 
e já estão sendo utilizados nas visitas desde sua inauguração em Outubro 
de 2005. 
A cerimônia de inauguração contou com a participação maciça da 
comunidade, autoridades e simpatizantes. 
Na esteira da consecução das obras estendemos o universo de atuação para 
as casas que hospedam os pesquisadores. Assim, foram reformadas e 
recuperadas as duas casas e também reformada a canalização do Córrego do 
Matão, que passa ao fundo de uma das casas visto que em dias de chuva a 
enxurrada estava comprometendo a fundação da casa. 
 
 
2) Gerenciamento da Estação Biológica: 

 
A partir de Dezembro de 2005 a Preserve Muriqui encerrou a parceria com 
a Associação Pró-Estação Biológica de Caratinga, que por vários anos 
gerenciou a Estação, inclusive, mantendo os funcionários sob sua 
responsabilidade trabalhista. 
É importante destacar nosso agradecimento pelos diversos serviços 
prestados pela ApEBC durante o tempo de sua gestão onde enfrentou 
adversidades e soube manter seu funcionamento com criatividade e 
determinação. 
Nesta transição, todos os detalhes indenizatórios que a legislação 
trabalhista exige foram atendidos e os funcionários foram admitidos na 
Preserve Muriqui. Esta nova fase no gerenciamento da reserva impõe ainda 
maior responsabilidade em nossa atuação e nos impele a buscar com maior 
empenho a tão sonhada auto-sustentação. 
 
3) Conservação Internacional - Brasil/USA: 
 
Nossa parceria com o CI Brasil tem-se mantido ativa e bastante 
produtiva. Além de prestar assistência técnica de grande importância no 
desenvolvimento e implantação do projeto de eco-turismo na reserva, o CI 
Brasil também destinou uma verba para apoiar institucionalmente a 
Preserve Muriqui e a regularizar a situação salarial dos funcionários 
que trabalham na Estação Biológica a serviço da Associação Pró-Estação 
Biológica de Caratinga.  
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Conseguimos através de convênios firmados com o CI a dotação 
orçamentária para fazer frente às despesas com folha de pagamento e 
encargos trabalhistas pelos próximos doze meses com possibilidade de 
estender por mais doze meses. Desta maneira, esperamos ter tempo para 
que o projeto de aumento da visitação na reserva ganhe escala suficiente 
para cobrir nossas despesas operacionais.  
 
Importante destacar que o CI realiza visitas técnicas de auditoria com 
regularidade às parceiras a fim de avaliar seus procedimentos contábeis 
e administrativos. Nesta visita no inicio do corrente ano diversas 
sugestões foram feitas a fim de adequar nossos procedimentos a padrões 
internacionais, desta forma a Diretoria Financeira realizou os ajustes 
necessários para que adequar nossos relatórios financeiros. 
 
4) Novas Operadoras de Turismo: 
 
No último ano estabelecemos novos contatos com operadores turísticos que 
anteriormente não traziam grupos para visitar a reserva. Assim, já 
recebemos grupos da operadora mato-grossense “Ninhais” e “Carpediem” de 
Minas Gerais. 
 
5) Netherlands Commitee – IUCN 
 
Encerramos nosso contrato com o “IUCN” e, todas as prestações de contas 
foram aprovadas sem ressalvas, esperamos que num futuro próximo possamos 
voltar a firmar contrato com esta entidade. 

 
6) PMC – Prefeitura do Município de Caratinga 
 
A PMC vem sendo uma parceira constante nos projetos que desenvolvemos 
com a comunidade do distrito de Santo Antonio do Manhuaçu. 
Disponibilizou cursos de capacitação e treinamento, trouxe assessoria de 
unidade móvel do SEBRAE. 
  
Foi firmado contrato de utilização de bens doados pelo Projeto 
CONSERVAÇÃO DE BRACHYTELES: UMA SÍNTESE DA ECOLOGIA DO GÊNERO E UM PLANO 
DE AÇÃO PARA A ESTAÇÃO BIOLÓGICA DE CARATINGA / RPPN - FELICIANO MIGUEL 
ABDALA, MG (Edital FNMA/PROBIO 01/2003 – Manejo de Espécies Ameaçadas de 
Extinção, Visando a Conservação da Diversidade Biológica Brasileira) 
para a Preserve Muriqui. Estes bens só poderiam ser doados a entidades 
do poder público e através da PMC pudemos disponibiliza-los para o uso 
pela Preserve Muriqui. 
 
A PMC instalou às margens da BR-116, no perímetro urbano de Caratinga, 
“out-doors”, do tipo “dia e noite”, destacando a RPPN Feliciano Miguel. 
 
A PMC passou patrocinar o maior evento cultural de Santo Antonio do 
Manhuaçu, que é o Festival do Muriqui, uma das festas mais animadas e 
organizadas da região. 

 
Grande destaque deve ser dado também ao asfaltamento do trecho da 
estrada entre os distritos de São João do Jacutinga e Santo Antonio do 
Manhuaçu, pleito antigo da comunidade que finalmente esta sendo atendido 
e que terá grande impacto positivo no projeto de eco-turismo. 
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7) Pedidos de Verbas:  
 
Apesar da elaboração de projetos com muita dedicação, carinho e 
capacidade técnica, infelizmente, não tivemos a felicidade de conseguir 
a aprovação, são os seguintes: 

 
Fundaçao Boticário 
FNMA - Fundo Nacional do Meio Ambiente 

 
 

8) Projeto de Estudo de Manejo da RPPN-Feliciano Miguel Abdala 
 
Planejamento e Capacitação na RPPN Feliciano Miguel Abdalla – Zona da 

Mata – Minas Gerais   

Instituição proponente: Associação de RPPNS e Reservas Privadas de Minas 

Gerais – ARPEMG.  

Este projeto foi aprovado pelo FNMA, entretanto, a liberação das verbas 
ainda não ocorreu e não temos conhecimento de quando isto poderá 
ocorrer. 

 
9) Projeto de um novo Laboratório de Campo para a RPPN FMA.  

 
Infelizmente, até o momento não conseguimos patrocinador para encampar 
este projeto. 

 
10) Eco-Turismo na RPPN FMA: 

 
Em continuidade às ações de desenvolvimento do eco-turismo foi 
realizado: um curso com os guias, já treinados anteriormente, e 
ministrado pelos ambientalistas Douglas Trent e Walter Teilmann. 
 
Também estamos tentando manter um programa de voluntário estrangeiro de 
língua inglesa para realizar treinamento em conversação na comunidade 
local, neste sentido já contamos com uma voluntária irlandesa que 
permaneceu por duas semanas na reserva e na comunidade. 
 
O “site” na “internet” da Preserve Muriqui foi lançado, trata-se de um 
“site” bilíngüe onde diversas informações podem ser encontradas. Desde 
os estatutos de nossa entidade até informações de como chegar e onde se 
hospedar, acreditamos que será uma ferramenta de apoio importante no 
projeto de aumento de visitação. 

 
11) Tradução do livro “Faces in the Forest”: 
 
Com o apoio da associada Miriam Leitão estamos pleiteando o apoio de uma 
empresa nacional para financiar a tradução do Livro “Faces in the Forest”, 
da Dra Karen Strier. Para tanto contratamos a empresa: LN Comunicação, para 
aprovar o projeto dentro dos moldes previstos na Lei de Incentivo a 
Cultura. Este projeto foi aprovado pelo avaliador do ministério e encontra-
se aguardando a reunião do comitê que fornece a aprovação final, esperamos 
ter este processo encerrado em meados de agosto. 
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Quando do lançamento do livro, pretendemos realizar três cerimônias 
de arrecadação de fundos em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo 
Horizonte, nos moldes dos eventos feitos nos Estados Unidos para 
estes fins. O apoio e a colaboração da Miriam Leitão neste processo 
tem sido e será de fundamental importância para o sucesso da 
empreitada.    

 
12) Parceria com o Governo do Estado de Minas Gerais: 

 
Em 24 de julho tivemos a grata satisfação de receber a visita do 
Exmo. Sub-Secretario de Turismo do Estado de Minas Gerais, Sr. 
Roberto Fagundes. Na ocasião foi entregue um abaixo assinado 
organizado pela Preserve Muriqui e apoiado pela ACESAN Associação 
Cultural e Esportiva de Santo Antonio do Manhuaçu, onde a comunidade 
afirma seu total apoio ao projeto de eco-turismo que a Preserve 
Muriqui vem implantando na região. Também contamos com a presença do 
Exmo. Sr. Prefeito de Caratinga, Ernani Campos Porto, do Secretário 
de Turismo do município, Sr. Frederich Ribeiro e outras autoridades. 
Todos presentes para dar apoio às iniciativas de tornar a região num 
destino turístico sustentável. 
 
Foi realizada uma visita às atrações da trilha de visitação da 
reserva e do entorno. Tivemos a felicidade de avistar com facilidade 
os quatro primatas existentes na RPPN e os contatos com o Secretário 
Fagundes avançaram de forma muito satisfatória. 
 
Como primeira linha de ação proposta por ele, a Preserve Muriqui vai 
apoiar a Prefeitura de Caratinga na elaboração do Circuito do 
Muriqui. Outro compromisso é o de estreitar o relacionamento 
institucional da Preserve Muriqui com o Governo do Estado. Neste 
sentido, o Sr. Fagundes agendará para breve um encontro com o 
Presidente da Preserve Muriqui onde uma proposta concreta deverá ser 
analisada.  

 
Finalmente, tivemos a grata satisfação de receber mais uma coleção de 
fotos realizadas pelo fotografo de natureza Leonardo de Goether. 
Leonardo realizou um ensaio de alta qualidade retratando toda a 
reserva. 

 
Assim sendo, é com grande satisfação que encerramos este reporte de 
atividades e gestão, esperamos poder aprimorar ainda mais os 
trabalhos da nossa entidade em especial no quesito comunicação e 
gerenciamento interno de nossos procedimentos. 

  
Respeitosamente, 
 
Ramiro Abdalla Lima Passos 
Diretor Presidente.  
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