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SOCIEDADE PARA PRESERVACAO DO MURIQUI 
RELATORIO DE GESTAO BIENIO 2006/2007 

 
Prezados Senhores Conselheiros da SPM, é com grata satisfação que encaminho 

abaixo o relatório de atividades e projetos realizados pela Diretoria Executiva ao 
longo do período supra mencionado: 
 

1- Contrato com CI BRASIL: 
 

A Conservação Internacional Brasil, continua permanecendo como nosso 
principal parceiro institucional, contribuindo significativamente com os recursos 
necessários a manutenção da RPPN FMA e da Preserve Muriqui. 

 
2- Contrato com CI Estados Unidos da América: 
 

Em meados de 2007 celebramos também com a Conservação Internacional 
Estados Unidos da América um contrato de cooperação por um período de dois 
anos, para apoiar com recursos financeiros a manutenção da RPPN FMA e 
também a pesquisa desenvolvida pela Dra. Karen Strier. 

 
3- Contrato com FOSFERTIL, Lei Rouanet, para a edição em português do 

livro Faces na Floresta: 
 

Foi com imensa satisfação que realizamos o lançamento do livro “Faces na 
Floresta”, da Dra. Karen Strier no dia 12 de junho passado. A edição de tão 
importante obra em português só foi possível graças ao apoio da Fosfertil, onde a 
Preserve Muriqui fez uso dos benefícios da Lei Rouanet de apoio a cultura. 
 

Fundamental ressaltar o importante apoio de nossa associada, a jornalista 
Miriam Leitão, que não somente nos apresentou a Diretoria daquela empresa 
como também pessoalmente conduziu a cerimônia de lançamento do livro. 
Agradecemos também a presença do sociólogo Sergio Abranches, do Diretor 
para Mata Atlântica CI Brasil, Sr. Luiz Paulo Pinto e também ao jornalista Marcos 
Sa Correa. 
 

Com a edição em português, obtivemos grande cobertura de mídia escrita, 
falada e televisiva para a divulgação de nossos esforços de conservação e 
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também de distribuição gratuita a diversas entidades de estudo e sem fins 
lucrativos desta obra. 

 
4- Contrato com HP 1 

 
Recentemente celebramos um contrato com a usina HP 1 para desenvolver 

um trabalho de Educação Ambiental junto as escolas publicas da região e de 
recuperação de áreas degradas no entorno do lago da usina. Para tanto 
esperamos fornecer uma grande quantidade de mudas produzidas no viveiro da 
SPM que esta sendo implantado em área gentilmente cedida pela Presidente do 
Conselho Deliberativo da SPM, Sra. Martha Abdalla Passos. 
 

 
5- Atividades junto a comunidade de Santo Antonio do Manhuaçu –  
 

FESTIVAL DO MURIQUI –  Por mais um ano foi realizado o Festival do 
Muriqui, onde contamos com o apoio de vários empresários e d Prefeitura 
Caratinga para fazer esta celebração que hoje esta incorporada ao calendário 
local de festividades. Esta festa promove a integração da comunidade com a 
reserve e também estimula a maior conscientização conservacionista através de 
varias atividades com o publico adulto e infanto-juvenil da região; desenvolve 
também o resgate de valores culturais de nossa região e busca a valorização de 
nossos costumes. 
 

Educação Ambiental – O trabalho de educação ambiental tem sido uma 
constante em nossas atividades, tanto através de programas diretamente 
direcionados (como no contrato com a HP 1 e na distribuição do livro Faces na 
Floresta) bem como em programas de estimulo e apoio a visitação de escolas 
publicas e privadas a RPPN FMA, onde guias treinados fornecem palestras e 
apoio aos visitantes. 
 

Capacitação de mão de obra – Continuamente prosseguimos com o trabalho 
de maior capacitação da mão de obra local para atender melhor nossos 
visitantes. O desenvolvimento dos guias locais permanece contando com o apoio 
da Focus Tour, com cursos de observação de aves e o trabalho de voluntários 
ensinando conceitos básicos de conversação na língua inglesa. 
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Continuamos também (através do contrato com a HP1) os cursos de 
qualificação de vaqueiros, formação de forragem e inseminação artificial a fim de 
buscar melhor produtividade nas propriedades do entorno em troca de maiores 
áreas de terra no entorno das nascentes para que possamos proceder a 
recuperação do potencial hídrico da mata e do seu entorno. 

 
6- Esforços de Divulgação:  
 

O artigo escrito pela associada Miriam Leitão, Rei da Mata, foi o grande 
vencedor da categoria mídia escrita do Premio Muriqui de conservação da Mata 
Atlântida, concedido pela Aliança pela Conservação da Mata Atlântica. 
 

Obtivemos também grande divulgação com o programa Espaço Aberto – 
Ciência e Tecnologia da Globo News, com todo o programa dedicado a uma 
entrevista com a Dra. Karen Strier e o Presidente da SPM. 

 
7- Ecobazar: 
 

Apos vários meses de preparação, temos a grande alegria de comunicar a 
abertura ao publico do EcoBazar nas dependências do Centro de Visitantes da 
RPPN FMA. Alem dos souvenires da SPM, o Ecobazar vai comercializar 
artesanatos e produtos caseiros produzidos pela comunidade do entorno, abrindo 
mais um espaço de integração com a comunidade do entorno da reserva. 

 
8- Parceria com a Prefeitura Municipal de Caratinga: 
 

O trabalho conjunto com a Prefeitura de Caratinga, em especial a Secretaria 
de Turismo, a Secretaria de Obras e a Secretaria de Administração tem sido 
muito profícuo em benefícios para a comunidade e o apoio as atividades de 
conservação da reserva. 

 
Grande destaque deve ser dado ao asfaltamento da rodovia de ligação de 

Caratinga a Santo Antonio do Manhuacu, que traz enorme contribuição ao 
programa de eco turismo e a melhora na qualidade de vida de todos os distritos 
servidos pela estrada. 
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Ressaltamos também os convênios que possibilitaram que os veículos de 
projetos encerrados fossem doados para o uso da SPM nas atividades de 
manutenção da reserva e dos programas de educação ambiental. 
Na área do turismo, a implantação das placas de sinalização turística, conforme 
padrões internacionais bem como a inauguração da praça do turista contribuíram 
de forma significativa com os esforços de fazer de Caratinga um centro de 
turismo de natureza. 
 
9- Parceria CVRD: 
 

Estamos em tratativas inicias com a Companhia Vale do Rio Doce para 
explorar possibilidades de atuação conjunta e apoio mutuo. Um primeiro convenio 
de concessão de mudas já esta em andamento e esperamos que para 2008 
possamos estreitar e aprofundar nossa atuação conjunta. 

 
10- Obstáculos para auto suficiência: 
 

Sem duvida a busca pela auto-suficiência e nosso maior desafio. No 
momento, e também a médio prazo, os recursos arrecadados com visitação não 
são suficientes para fazer frente as despesas de manutenção da RPPN FMA e da 
SPM. 

 
Dentro de nosso planejamento de aumentar as visitas, acomodação em Santo 

Antonio é o maior entrave.  
Assim, vamos investir na divulgação da reserva nas cidades mais próximas onde 
buscaremos o visitante de um dia, sem necessidade de pernoitar na região. 

 
Gostaria de encerrar este relatório com uma menção honrosa a todos os 

funcionários da Preserve Muriqui que tem se empenhado com fervor e dedicação a 
todas suas tarefas excedendo nossas expectativas. 
 

Sendo o que havia a relatar, subscrevo-me, 
 
Atenciosamente, 
 
Ramiro Abdalla Lima Passos 
Presidente 


