


A Associação de Preservação do Meio Ambiente 
e da Vida (Apremavi) é uma Organização da 
Sociedade	Civil	de	Interesse	P blico,	sem	fi	ns	
lucrativos, cuja sede está em Atalanta, em um 
amplo Centro Ambiental localizado junto ao viveiro 
de mudas de árvores nativas da Mata Atlântica. 
Com a ajuda da Apremavi, já foram plantadas 
mais de 8 milhões de árvores em centenas de 
propriedades, em diferentes municípios de 
Santa Catarina, do Paraná e de outros estados 
do Brasil. Ao longo de sua história, a Apremavi 
mobilizou grande esforço pelo aprimoramento 
das políticas públicas e da legislação ambiental, 
com destaque para a aprovação e regulamentação 
da Lei da Mata Atlântica. Aprovada em 2006 e 
regulamentada em 2008, a Lei garantiu proteção 
para os remanescentes de vegetação nativa e deu 
uma	chance	para	a	recuperação	da	 	oresta	e	dos	
animais que nela vivem. A Apremavi apoia a criação 
de unidades de conservação públicas e particulares, 
como principal estratégia para a conservação dos 
ecossistemas e da biodiversidade no longo prazo.

Centro Ambiental e Viveiro de Mudas de Árvores Nativas 
Jardim das Florestas

Endereço: Estrada Geral, s/n, Alto Dona Luiza, Atalanta (SC)
Fones: (47) 35350119 e (47) 35210326
Emails: info@apremavi.org.br ou viveiro@apremavi.org.br

www.apremavi.org.br

facebook.com/apremavi

twitter.com/apremavi 

instagram.com/apremavi
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Ter sido convidado para escrever o prefácio deste 
livro comemorativo representa uma honra para 
mim e para a Klabin. É com satisfação que desem-

penho essa tarefa como representante de uma empresa 
que tem, na Apremavi, uma parceira importante em ini-
ciativas voltadas à sustentabilidade. Somamos 13 anos 
de trabalho em conjunto no Paraná e em Santa Catari-
na, que começou com o Projeto Matas Legais, voltado à 
adequação ambiental e uso sustentável de proprieda-
des rurais e, mais recentemente, com o Matas Sociais, 
focado na agricultura familiar e nas questões sociais 
que envolvem esse ambiente.

A parceria inédita, que alguns consideravam até inusi-
tada pelo suposto antagonismo conceitual entre uma 
ONG ambientalista e uma empresa privada do setor de 
papel e celulose, mostrou que a abertura para o diálogo 
e a disposição para a construção conjunta de um pro-
jeto são capazes de gerar resultados positivos para o 
meio ambiente e para a sociedade, como você verá nas 
páginas a seguir.

São 30 anos de trabalho representados nas 30 causas 
escolhidas para esta publicação comemorativa das três 
décadas	da	Apremavi.	Criada	no	final	da	década	de	19 0,	
a entidade surgiu, nas palavras de Wigold Schäffer, um 
de seus fundadores, para “salvar o mundo, estancar o 

Prefácio



desmatamento e fazer educação ambiental”. Conseguiu, 
ao longo desse tempo, agregar vários adeptos às suas 
causas e promover o engajamento de centenas de ato-
res nas questões ambientais; talvez sem salvar o mun-
do – ainda -, mas estancando desmatamento e fazendo 
educação ambiental de alta qualidade.

Aqui estão contadas algumas das histórias que corro-
boram o sucesso dessa empreitada. São programas pio-
neiros que envolvem desde ações voltadas para a pro-
teção da Mata Atlântica até iniciativas com o propósito 
de facilitar o acesso de pequenos produtores e agricul-
tores a conhecimentos e ferramentas que incentivam o 
uso sustentável de suas terras.

As atividades incluem a disseminação da educação am-
biental, legalização de propriedades rurais, capacita-
ção, comunicação, promoção da cidadania, proteção 
de	 orestas,	 apoio	 	 criação	 de	 reservas	 particulares,	
recuperação de nascentes e combate à caça e captura 
de animais silvestres, entre tantas outras que envolvem 
o setor privado, governos e terceiro setor. 

Nós, da Klabin, temos orgulho de fazer parte de alguns 
desses trabalhos, desenvolvidos com atenção e respei-
to pelos nossos antecessores de ambas organizações. 
E esperamos poder continuar participando dessa his-
tória escrita diariamente por todos aqueles que, com 
trabalho, conhecimento, paixão e exercício da cidada-
nia, contribuem para fazer da Apremavi uma entidade 
cada vez mais respeitada e relevante tanto para Santa 
Catarina, seu estado de origem, como para todo o país. 
O meio ambiente, nossas comunidades e a sociedade 
em geral só têm a ganhar e a agradecer. 

Aproveite a leitura.

José Totti
Diretor florestal da Klabin
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Defender o meio ambiente, acima de tudo, é defen-
der a biodiversidade, ou seja, todas as espécies que, 
como nós, humanos, têm direito à existência. A es-

magadora maioria das espécies não sobrevive fora do seu 
habitat natural, muitos dos quais precisam ter grandes 
áreas e boa qualidade de conservação. Sem a proteção de 
amostras	 significativas	dos	ecossistemas	e	biomas,	por-
tanto, não há como defender a biodiversidade. As unida-
des de conservação são a pedra angular de uma série de 
múltiplas e complexas ações de defesa da biodiversidade. 

O combate à poluição, em todas as suas formas, também 
é importantíssimo para humanos e biota em geral. Um rio 
poluído é um rio que pode perder toda sua vida, logo, re-
sultando num desfalque muitas vezes irreversível na de-
fesa da vida. Há os que se preocupam mais com a defesa 
do ambiente dos humanos, propriamente dito, isso tam-
bém é muitíssimo importante. Como estes últimos são 
maioria	entre	os	ambientalistas,	prefiro	ficar	entre	os	que	
defendem a vida selvagem, e isso a Apremavi faz muito 
bem. Tanto é que há alguns anos mudou o seu nome, que 
passou de Associação de Preservação do Meio Ambiente 
do Alto Vale do Itajaí para Associação de Preservação do 
Meio Ambiente e da Vida, a humana incluída, pois, sem 
um ambiente equilibrado não só as milhões de espécies 
não humanas são prejudicadas, nós, humanos, também 
enfrentaremos as consequências de forma inexorável.

Apresentação
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Lauro Eduardo Bacca
Professor aposentado, ecólogo e ambientalista

Cada entidade tem suas características próprias, suas 
vitórias e reveses e isso é muito bom, pois, de certa for-
ma, a luta ambiental se complementa com esses vários 
enfoques e abordagens. O relacionamento com a Apre-
mavi sempre foi de muita amizade e respeito. Embora 
sejamos (na aparência) ainda poucos, tanto a Associação 
Catarinense de Preservação da Natureza (Acaprena), 
quanto a Apremavi, são duas ONGs ambientalistas mui-
to respeitadas na região, sendo a Apremavi hoje reco-
nhecida também no exterior. Sempre achei que os que 
lutam e produzem, ou pelo menos se esforçam sincera-
mente	e	com	bases	científicas,	por	uma	causa,	merecem	
o maior apoio. E esse é o caso da Apremavi. Sou asso-
ciado com muito orgulho e mais orgulho ainda de fazer 
parte do conselho consultivo da entidade.

A grande luta contra o desmatamento foi um grande 
marco da Apremavi, assim como a defesa intransigente 
(e necessária) da Mata Atlântica. A briga contra podero-
sos impactadores do meio ambiente também foi muito 
marcante. Depois, veio a busca do diálogo e estabele-
cimento de parcerias com empresas, e o Diálogo Flo-
restal é um bom e exitoso exemplo disso. A Apremavi 
ainda atua intensamente na grande difusão da causa, 
em programas de recuperação ambiental e legalização 
das propriedades, inúmeros encontros e fóruns, com 
destaque à Educação Ambiental latu senso, mobilização 
da sociedade e envolvimento de órgãos públicos. Por 
último, não há como não mencionar o extraordinário 
viveiro, com a incrível capacidade de produção de até 
um milhão de mudas de 200 espécies nativas por ano, 
algo que poucos ou nenhum órgão governamental ou 
empresa consegue até hoje no Brasil! Acima de tudo, a 
Apremavi tem se caracterizado não apenas por apontar 
caminhos, mas, dando o exemplo, fazendo ela mesmo, 
de forma demonstrativa e operacional, o que defende 
que deve ser feito.
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INTRODUÇÃO

  Sonho
Era um baile de ano novo no interior de Santa Catarina, 

região de pequenos produtores rurais, a maior parte 
descendentes de alemães, onde em casa ainda se fala-

va uma mistura de português e dialetos trazidos da Euro-
pa. Na época, a virada de 1980 para 1981, o Brasil caminhava 
para	a	democracia	e	alguns	dos	fi	lhos	desses	agricultores	
começavam a ingressar em universidades, vislumbrando 
uma vida e um país com muito mais possibilidades. Esse 
era o caso de Wigold B. Schäffer, que, aos 21 anos, cursava 
administração de empresas e já era funcionário concursa-
do do Banco do Brasil, e nesse dia conheceu a futura peda-
goga Miriam Prochnow, de apenas 16 anos.

Iniciaram um namoro que resistiu à distância – ela morava 
em	Agrol ndia	e	ele	em	Ibirama	(SC),	onde	fi	cava	a	agên
cia onde trabalhava, a 70 quilômetros de distância. Já nes-
sa época, descobriram a paixão em comum de estar perto 
da paisagem exuberante de Mata Atlântica típica do Alto 
Vale do Itajaí, onde viviam. Seu local favorito desde então 
já era a beira do rio Dona Luiza em Atalanta, cidade natal 
de Wigold, onde mais tarde iriam morar e ajudar a eter-
nizar algumas das belas cachoeiras que testemunharam 
seus sonhos de futuro, hoje conservadas em um parque 
municipal, e até em uma reserva particular nos fundos de 
sua casa.

compartilhado

ra um baile de ano novo no interior de Santa Catarina, 
região de pequenos produtores rurais, a maior parte 
descendentes de alemães, onde em casa ainda se fala-

va uma mistura de português e dialetos trazidos da Euro-
pa. Na época, a virada de 1980 para 1981, o Brasil caminhava 
para	a	democracia	e	alguns	dos	fi	lhos	desses	agricultores	
começavam a ingressar em universidades, vislumbrando 
uma vida e um país com muito mais possibilidades. Esse 
era o caso de Wigold B. Schäffer, que, aos 21 anos, cursava 
administração de empresas e já era funcionário concursa-
do do Banco do Brasil, e nesse dia conheceu a futura peda-
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em	Agrol ndia	e	ele	em	Ibirama	(SC),	onde	fi	cava	a	agên
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sa época, descobriram a paixão em comum de estar perto 
da paisagem exuberante de Mata Atlântica típica do Alto 
Vale do Itajaí, onde viviam. Seu local favorito desde então 
já era a beira do rio Dona Luiza em Atalanta, cidade natal 
de Wigold, onde mais tarde iriam morar e ajudar a eter-
nizar algumas das belas cachoeiras que testemunharam 
seus sonhos de futuro, hoje conservadas em um parque 
municipal, e até em uma reserva particular nos fundos de 

Página ao lado: Amanhecer na 
floresta com araucárias, Rancho 
Queimado (SC). Paisagem que 
inspira ambientalistas.
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INTRODUÇÃO • SONHO COMPARTILHADO

Quando Miriam e Wigold se casaram, em 1984, ainda não 
sabiam que a história que começavam levaria não apenas 
à construção de uma família, mas à criação de um projeto 
que hoje pode ser visto até por imagem de satélite, nos 
registros	da	infinidade	de	 orestas	recuperadas	em	Santa	
Catarina e no Paraná graças ao trabalho que idealizaram.

Foram	morar	em	Ibirama,	onde	 igold	era	fiscal	de	cré-
dito agrícola. Sua função era visitar os produtores rurais 
para	saber	se	haviam	realizado	o	que	financiaram	e	para	
cobrar o crédito se estivessem em atraso. Ainda se vivia 
sob a égide da revolução verde introduzida pelo governo 
militar	no	final	dos	anos	19 0,	onde	o	crédito	era	subsi-
diado pelo governo militar e o banco emprestava sem las-
tro, utilizando a conta movimento no Banco Central para 
cobrir o rombo. O resultado foi uma grande mudança na 
feição rural do Brasil, sobretudo no Sul e no Sudeste, que 
começava na paisagem, com um ritmo de desmatamento 
até então inimaginável, e em uma grande concentração de 
terra, já que o não pagamento das dívidas muitas vezes le-
vava os pequenos agricultores à perda de suas proprieda-
des. Somente na pequena Ibirama e municípios vizinhos, o 
Banco do Brasil contava com 6 mil clientes no crédito agrí-
cola, que pegavam de cinco a seis empréstimos por ano.

Ainda na faculdade e trabalhando como professora, Mi-
riam aproveitava suas folgas para acompanhar Wigold 
nas visitas aos clientes do banco. Nessas viagens, viam 
a degradação ao longo do caminho, no qual esbarravam 
com caminhões e caminhões de madeira nativa sendo 
carregada. Dentro das propriedades, o desmatamento e 
a erosão eram regra. Muitos clientes eram fumicultores 
e, para a secagem das folhas de fumo, que era feita em 
estufas, queimavam a lenha de árvores nativas desma-
tadas da Mata Atlântica. Desolados, se perguntavam por 
que não havia uma lei que impedisse isso. 

Além	disso,	Ibirama	ficava	na	região	da	Serra	da	Abelha,	
uma importante área de Floresta com Araucárias ainda 
preservada. Na região, a Terra Indígena Ibirama-La Klãnõ 
estava sendo devastada por madeireiros que atuavam sem 
restrições, o que deixava o casal indignado. Preocupados 

Pátio de serraria em Ibirama (SC), 
com milhares de tábuas e toras de 
canela-preta, canela-sassafrás e 
outras espécies nobres extraídas 
ilegalmente da Terra Indígena 
Ibirama-La Klãnõ na década de 
1980 (à esq.). Fiscais voluntários 
da Apremavi e da Acaprena 
vistoriando desmatamento ilegal  
na Serra Pitoco em Atalanta (SC), 
1989 (à dir.).
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SONHO COMPARTILHADO • INTRODUÇÃO

com	essa	destruição	e	com	o	desaparecimento	da	 ores-
ta, começaram a cultivar, em 1985, no quintal de casa, um 
viveiro de mudas nativas da Mata Atlântica.

Foi nessa época que o amigo Philipp Stumpe os apresen-
tou ao livro Não Verás País Nenhum, de Ignácio de Loyo-
la Brandão¹, e ao livro Índios e Brancos no Sul do Brasil, 
de Silvio Coelho dos Santos, que retratava a história do 
massacre aos índios e a criação da Terra Indígena Ibira-
ma-La Klãnõ. Além desses, começaram a ler outros auto-
res, como José Lutzenberger², e a discutir em casa sobre 
o ambientalismo que começava a despontar no país. Esse 
interesse os levou à Associação Catarinense de Preser-
vação da Natureza (Acaprena), de Blumenau, a mais an-
tiga organização não governamental (ONG) do Estado de 
Santa Catarina, criada em 1973. Resolveram procurar um 
de seus fundadores, Lauro Eduardo Bacca, que na época 
era secretário municipal do Meio Ambiente. 

1. O romance se passa em um Brasil onde as 
florestas foram dizimadas, o clima é seco e 
escaldante, e a falta de água é generalizada.

2. Ambientalista gaúcho, fundou, em 1971, 
a Associação Gaúcha de Proteção ao 
Ambiente Natural (Agapan), uma das primeiras 
organizações ambientais do país. Em 1976, 
lançou o livro Manifesto Ecológico Brasileiro: 
O fim do futuro?, sua obra mais conhecida. 
Em 1987, se desligou da Agapan e criou a 
Fundação Gaia, dedicada à promoção de um 
modelo de vida sustentável, onde atuou até 
sua morte em 2002. Entre 1990 e 1992, 
durante o governo de Fernando Collor de Mello, 
foi ministro do Meio Ambiente, responsável 
pela edição do Decreto 99.547/1990, primeiro 
diploma legal a proibir o corte e exploração da 
Mata Atlântica.  
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INTRODUÇÃO • SONHO COMPARTILHADO

Apesar de licenciado da organização, Bacca os convidou 
para uma reunião com a presidente da entidade, Lucia Se-
vegnani. Os dois foram os primeiros a mostrar para Miriam 
e Wigold o que era uma ONG e a incentivá-los a criar uma 
delas no Alto Vale do Itajaí. Foram visitar Ibirama e conhe-
cer a Serra da Abelha, ajudando Miriam e Wigold a fazer o 
parecer que embasou o pedido de criação de uma reser-
va no local³. “O casal Schäffer-Prochnow logo se revelou 
muito dinâmico, com muita garra e vontade de lutar pela 
causa ambiental. Entre associar-se à Acaprena, opção que 
sugeri que eles pensassem, achei que teriam condições 
de criar uma entidade no Alto Vale do Itajaí e indiquei isso 
também. Wigold e Miriam optaram por convidar amigos e 
fundar uma associação e o resultado impressionante está 
aí: a Apremavi tem sido, até hoje, seguramente uma das 
ONGs mais atuantes do Brasil”, lembra Bacca.

Fundação da Apremavi

Animados com a possibilidade de formalizar sua militân-
cia, Miriam e Wigold redigiram, junto com alguns amigos, 
como Orival Grahl e Phillipp, em junho de 1987, um mani-
festo em defesa da terra indígena, do qual foram impres-
sos 5 mil exemplares, enviados para todos os deputados 
federais e senadores, governador de Santa Catarina, 
deputados estaduais, prefeitos e vereadores da região 

3. Ver Causa 25 – Criar área protegidas, 
página 206.

Depoimento
MÁRIO MANTOVANI, DIRETOR DA SOS MATA ATLÂNTICA

“Sou sócio da Apremavi, organização que admiro muito, principalmente por ser do 
interior do Brasil e conseguir ter repercussão nacional. Todos dizem que é preciso 
estar em grandes centros, como São Paulo, mas eles mostraram que não precisa. Se 
empenham, têm a vida dedicada à causa e, quando isso acontece, não há limites. A 
Apremavi é uma inspiração real para todo mundo, com o trabalho no viveiro, com a 
restauração, sempre se superando com criatividade.
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e distribuído nas comunidades do município. Alguns até 
responderam, mas nenhuma providência efetiva foi toma-
da para estancar o desmatamento. 

Para criar a ONG, enviaram uma carta para cerca de 
200 pessoas da região explicando os objetivos e convi-
dando-as para se integrarem à empreitada. No dia 9 de 
julho	daquele	ano,	fundaram	oficialmente	a	Associação	
de Preservação do Meio Ambiente do Alto Vale do Itajaí, 
a Apremavi, com a presença de 21 pessoas, incluindo o 
grupo da Acaprena, que veio de Blumenau para a oca-
sião.	Nesse	dia,	19	pessoas	se	filiaram	 	nova	organiza-
ção⁴, das quais cinco eram colegas de Wigold no Banco 
do Brasil. “Queríamos salvar o mundo, estancar o des-
matamento, fazer educação ambiental”, conta Wigold. 
“Desde o início, adotamos o lema: ‘Boca no trombone 
e mão na massa’, pois sabíamos que só denunciar não 
daria o resultado desejado. Tínhamos que apontar o que 
e como fazer e também dar o exemplo”, explica Miriam.

Salvar a terra indígena da sanha dos madeireiros era um 
dos objetivos da nova organização, mas outras questões 
como a poluição do rio Trombudo ou os lixões nas cida-
des da região, estavam igualmente em seu radar. Seus 
fundadores queriam colocar a mão na massa, em uma 
região onde havia 450 serrarias e os madeireiros eram 
os poderosos locais. Com isso, já no início da militância 
começaram a ganhar inimigos. 

Assembleia de fundação da 
Apremavi, realizada no Colégio 
Harmonia, dia 9 de julho de 
1987, em Ibirama (SC). Entre os 
fundadores, estava Nodgi Eneas 
Pelizzetti (em pé, à esq.), então 
deputado estadual.

4. Ademir Gilson Fink, Amauri Vogel, Alberto 
Pessatti Primo, Duilio Gehrke, Eliane Stoll Barni, 
Frank Diter Kindlein, Ieda Maria Tambosi Klug, 
Jaci Soares, José Cezar Pereira, José Vilson 
Frutuoso, Lucia Sevegnani, Maria Mello da  
Silva, Miriam Prochnow, Nilto Antonio Barni, 
Nodgi Pellizzetti, Noemia Bohn, Orival Grahl, 
Philipp Stumpe, Wigold Bertoldo Schäffer.
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Minha 
história
WIGOLD SCHÄFFER
TROCANDO CARREIRA
POR IDEAL

“ Meu sonho era trabalhar no 
Banco do Brasil. Com 20 anos, 
participei de um concurso de 
abrangência nacional, com muitos 
candidatos por vaga. Passei em 
12º lugar na região e fui chamado 
depois de um mês. Morava 
em Rio do Sul, onde cursava o 
terceiro ano da faculdade de 
administração e era auxiliar de 
escritório na empresa de ônibus 
Expresso Taioense. Escolhi 
trabalhar em Ibirama, 
uma cidade que não conhecia. 
Quando cheguei, o gerente 
me disse que eu estava com a 
aposentadoria garantida. 

Cresci rápido no banco. Em um 
ano, recém-formado na faculdade, 
passei em um concurso interno 
para nível superior. Fui caixa, chefe 
de cadastro e, em três anos, era 
fiscal de crédito agrícola. Ganhava 
um salário razoável, pois passava 
o mês todo viajando e o banco 
ainda pagava uma diária igual a 
de São Paulo ou Brasília. Com 
isso, eu sempre economizava 
algum dinheiro das diárias pois a 
alimentação no interior era 
mais barata. 

Em 1985, iniciamos o viveiro 
de mudas no fundo do quintal 
de nossa casa em Ibirama com 
18 mudinhas. Na mesma época, 
compramos um terreno rural em 
Atalanta, local onde fomos morar 
em 1994 e moramos até hoje. 
Em 1987, criamos a Apremavi 
e um ano depois a Miriam parou 
de lecionar para se dedicar 

integralmente à instituição. No 
início de 1992, fomos morar em 
Agrolândia, numa casa dos pais 
da Miriam, que na época viviam 
em Navegantes. Em função 
disso, transferimos a sede para 
Rio do Sul e o viveiro, então com 
5 mil mudas, para o terreno em 
Atalanta, pois a entidade não 
tinha imóvel próprio. 

Até o início de 1993, quando 
foi assumido pela Apremavi, o 
viveiro foi mantido com esforço 
nosso e ajuda do Mauri da Luz, 
que morava numa casa ao lado 
do viveiro e também cuidava 
do terreno. Naquela época, a 
Apremavi havia obtido uma 
doação de 12 mil dólares da 
Threshold Foundation (USA) para 

Wigold e Mauri testando a 
melhor maneira de plantar 

sementes de peroba em 1992.

ano, recém-formado na faculdade, ano, recém-formado na faculdade, 
integralmente à instituição. No integralmente à instituição. No 
início de 1992, fomos morar em início de 1992, fomos morar em 
Agrolândia, numa casa dos pais Agrolândia, numa casa dos pais 

Wigold e Mauri testando a Wigold e Mauri testando a 
melhor maneira de plantar melhor maneira de plantar 
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implantar um viveiro e, depois 
de muita discussão, a diretoria 
decidiu assumir integralmente o 
viveiro já existente, que contava 
então com 18 mil mudas. O 
primeiro viveirista da Apremavi 
foi Paulo Sérgio Schäffer (Bilu), 
que trabalhou do início de 1993 a 
abril de 1994, quando faleceu em 
acidente de moto. Mauri passou 
a integrar a equipe Apremavi em 
1995 e continua ainda hoje. Em 
1995, a organização obteve seu 
primeiro apoio de uma empresa 
privada, a  Van Melle (na época 
uma empresa holandesa), que 
nos procurou porque queria 
neutralizar as emissões de 
carbono dos caminhões que 
transportavam suas balas. Foi 
quando foi adquirido o primeiro 
carro da instituição, para auxiliar 
as atividades de restauração 
de matas ciliares previstas no 
projeto. Esse foi um marco na 
história do viveiro.

Depois que criamos a Apremavi, 
minha carreira no banco estagnou. 
Fui pressionado e ‘desnomeado’, 
sendo encaminhado para trabalhos 
burocráticos. Passei dois ou três 
anos em postos avançados para 

5. Organização mundial, sem fins 
lucrativos, que apoia empreendedores 
sociais.

manter a renda. Naquela época, 
começaram as ameaças de morte. 
Chegaram a arrombar nossa casa 
quatro vezes. 

Em 1991, pedi transferência para 
Agrolândia, mas o gerente da 
agência local vetou, pois achava 
que eu era inimigo dos madeireiros 
e que o banco perderia clientes. 
Era véspera da Rio-92 e as 
ameaças tiveram repercussão. 
Tive apoio dos sindicatos e até 
da Anistia Internacional. Com 
isso, fui para Brasília negociar 
uma saída para o impasse com 
o diretor de recursos humanos 
do banco. Acabei fazendo um 
acordo para trabalhar em Rio do 
Sul, mas, mesmo a contragosto 
do gerente, fomos morar em 
Agrolândia, cidade da família da 
Miriam, onde moramos até 1994. 
Realizei trabalhos burocráticos 
por uns dois anos até voltar a ser 
caixa. Mas era frustrante, não era 
o que queria para minha vida. Me 
perguntava o que estava fazendo 
no banco, com tanta coisa para 
fazer na Apremavi.

Em 1995, após o Plano Real, 
o Banco do Brasil lançou seu 

primeiro programa de demissão 
voluntária, por conta da 
informatização. O incentivo valia 
a pena para quem tinha mais de 
15 anos de banco e eu tinha 15 
anos e 10 dias. A Miriam estava 
viajando, liguei para ela e disse 
que ia pedir demissão. Avisei 
que o que ganharia daria para 
vivermos um ano e enquanto isso 
acharíamos o que fazer. 

Com o dinheiro, construímos 
a piscina de nossa casa em 
Atalanta – até então uma casa 
de campo – e compramos um 
terreno vizinho. Passei a trabalhar 
com agricultura orgânica, que 
dava para os custos gerais, e para 
a Apremavi sem remuneração. 
Amigos ambientalistas me 
sugeriram que procurasse a 
Ashoka⁵, que estava iniciando 
seleção, e virei um de seus 
membros (ou fellows), o que 
garantiu uma ajuda de custo por 
três anos. No início de 1996, 
a Apremavi foi contemplada 
com a aprovação do projeto de 
enriquecimento de florestas 
secundárias pelo Programa de 
Projetos Demonstrativos (PDA), 
do Ministério do Meio Ambiente. 
No valor de U$ 200 mil e duração 
de três anos, foi o maior projeto 
da entidade até então, o qual 
passei a coordenar. Nesses três 
anos, a Apremavi deu um salto.” 

Miriam dando entrevista à TV 
sobre a importância da criação de 
uma unidade de conservação na 
Serra da Abelha (1988).

primeiro programa de demissão primeiro programa de demissão 
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uma unidade de conservação na uma unidade de conservação na 

. Organização mundial, sem fins . Organização mundial, sem fins 
lucrativos, que apoia empreendedores lucrativos, que apoia empreendedores 



Apremavi • 30 anos, 30 causas20

INTRODUÇÃO • SONHO COMPARTILHADO

Uma das primeiras ações da nova organização foi a cria-
ção dos domingos ecológicos, quando realizavam ativida-
des de educação ambiental. Uma das mais marcantes da 
época foi a exposição feita com fotos que tiraram de lojas 
de caça e pesca que expunham dezenas de fotos de caça-
das.	Com	o	material,	fizeram	um	cartaz	onde	se	lia 	Caçar 
é crime e aqui estão os criminosos – os quais eram pessoas 
conhecidas	e	in uentes	na	cidade.	

O grupo ligado ao Banco do Brasil foi pressionado no traba-
lho para que não continuasse com as atividades em defesa 
do meio ambiente. Alguns acabaram cedendo e desistindo 
de participar, mas outros, como Philipp e Orival, continua-
ram. A participação de amigos de Wigold do banco, aliás, 
foi uma constante na história da Apremavi. Muitos deles 
foram voluntários, participaram do conselho, da diretoria e 
da equipe, em diferentes cargos, e vários estão lá até hoje.

Em seu primeiro ano, a entidade funcionou apenas com 
a militância de seus membros, que se dedicavam às ativi-
dades em suas horas vagas. A sede era a casa de Miriam e 
Wigold. No segundo ano, com o aumento das demandas, 
Miriam parou de dar aulas e passou a se dedicar exclusi-
vamente à Apremavi, mesmo sem remuneração. O casal 
passou a viver apenas do salário de Wigold. 

Depoimento
JOÃO DE DEUS MEDEIROS, PROFESSOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

“O mais importante da Apremavi foi a persistência que a organização demonstrou 
ao longo do tempo. Passamos alguns momentos de efervescência dos movimentos 
social e ambiental em Santa Catarina, quando muitas entidades surgiram 
e sumiram   premavi manteve o foco definido e sempre conseguiu meios 
para continuar atuando com credibilidade no estado e no Brasil. A despeito 
das dificuldades de uma organi ação que surgiu pequena e no interior, buscou 
parcerias e se colocou logo como protagonista nas articulações, sempre em 
interação com outras entidades e buscando o diálogo também com governos 
(prefeitura, governo estadual, federal e organismos internacionais).” 
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6. Ver Causa 5 – Reforçar o papel do cidadão, 
página 78.

Junto com a luta para estancar o desmatamento na terra 
indígena (TI), a Apremavi passou a defender, também, a 
criação de uma unidade de conservação na Serra da Abe-
lha, vizinha da TI, que estava na mira do Movimento Sem 
Terra (MST), que já havia desmatado 9 mil hectares de 
Mata Atlântica na fazenda vizinha, denominada Fazenda 
Parolin. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra) declarou a área reservada para reforma 
agrária, mas havia posseiros antigos morando no local. A 
Apremavi se aliou a essas famílias contra o Incra e o MST. 
A proposta era criar uma Área de Relevante Interesse 
Ecológico (Arie), categoria de área protegida que permiti-
ria a permanência dos posseiros. A Arie foi criada em 1990 
e os pequenos produtores que lá viviam estão lá até hoje e 
ajudam a conservar o local.

Alguns	membros	da	Apremavi	também	se	tornaram	fiscais	
voluntários do meio ambiente⁶, um programa do governo 
do estado que capacitava e conferia o poder a voluntários 
indicados	por	ONGs	para	fiscalizar	e	embargar	por	até	 2	
horas atividades ilegais até a chegada do poder público. 
Miriam e Wigold estavam entre eles e iam para o meio do 
mato autuar quem estava desmatando. Em uma ocasião, 
Wigold, mesmo estando desarmado, valendo-se de sua 
condição	de	fiscal,	prendeu	e	levou	pessoalmente	para	a	
cadeia dois caçadores armados.

Essa militância custou a tranquilidade da família. Numa 
das visitas à Serra da Abelha para realizar os estudos 
para transformar a área em unidade de conservação, os 
madeireiros souberam que Wigold e Miriam estariam 
entre os técnicos e enviaram um ‘pistoleiro’. Wigold 
conta: “Eu conhecia o ‘pistoleiro’ de vista, mas ele não 
nos conhecia e isso provavelmente salvou nossas vidas. 
Na mata nós nos dividimos em dois grupos e o ‘pistolei-
ro’ passou pela Miriam sem reconhecê-la. Mais à frente, 
encontrou o nosso grupo, mas eu estava um pouco afas-
tado quando o ouvi dizer meu nome e perguntar onde 
eu estava. Vi que ele tinha um facão na mão e um re-
vólver na cintura e, antes que os amigos pudessem res-
ponder, eu mesmo respondi de longe ‘o Wigold está uns 
500 metros adiante’. O ‘pistoleiro’ ainda perguntou se eu 
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não era o Wigold, ao que respondi que não. ‘Meu nome é 
Bertoldo (na verdade meu segundo nome que ninguém 
conhece) e o Wigold está mais adiante. Você pode seguir 
por essa trilha que certamente vai encontrá-lo’. Meio 
desconfiado,	ele	seguiu	e,	assim	que	saiu	da	nossa	vista,	
eu disse aos colegas, que não tinham entendido nada, 
‘vamos correr que o cara é ‘pistoleiro’ a mando dos ma-
deireiros’”. No dia seguinte, mandaram um emissário ao 
Banco do Brasil e deram um recado ao gerente: “avisa ao 
Wigold que ontem ele escapou, mas se pisar novamente 
na Serra da Abelha não sai vivo de lá”. 

Em outras ocasiões, passaram a receber ameaças por te-
lefone. O Ministério Público Federal acionou a Política Fe-
deral	e	foi	identificado	que	a	origem	das	ligaç es	era	uma	
madeireira. Apesar de contarem com proteção policial, 
ninguém nunca foi punido pelas ameaças.

Por conta disso, o casal mudou-se para Agrolândia e ia 
diariamente para Rio do Sul, distante 50 quilômetros, 
onde	ficava	a	agência	do	banco	na	qual	 igold	passou	a	
trabalhar e onde estava a sede da Apremavi. Ainda assim 
tinha sempre que mudar seu caminho de ida e volta do 
trabalho, por conta do risco que corria. A maior fonte de 
preocupação	sempre	foi	a	segurança	das	filhas	pequenas,	
Carolina	e	Gabriela,	que	ficavam	em	casa,	em	Agrol ndia.

Desde o início perceberam que, para fazer diferença e 
obter respaldo e segurança, precisavam unir forças e 
se engajar em um movimento mais amplo. Assim, em 
1988, ajudaram a criar a Federação de Entidades Ecoló-
gicas Catarinenses (FEEC), da qual Miriam foi a primeira 
coordenadora geral, juntamente com Noêmia Bohn, da 
Acaprena, e Analucia Hartmann, do Movimento Ecoló-
gico Livre (MEL), de Florianópolis. 

Quando começaram a ouvir notícias na TV relacionadas 
às discussões sobre meio ambiente na Assembleia Na-
cional Constituinte, de 1988, escreveram para o deputa-
do	Fábio	Feldman,	que	enviou	fichas	em	branco	para	que	
colhessem assinaturas pedindo aprovação do capítulo 
de Meio Ambiente.

Em 1999, o boletim Mutação 
denunciava o século XX como 
o século da destruição da  
Mata Atlântica.
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Passaram a escrever também para outras organizações, 
como a SOS Mata Atlântica, procurando se engajar, mas 
sem muito sucesso, até que, em 1990, por participar da 
FEEC, a Apremavi foi convidada para discutir a Rio-92⁷ 
em uma reunião. Foi a partir daí que passaram a conhecer 
e realmente interagir com as lideranças do movimento 
ambientalista brasileiro, como o então secretário-execu-
tivo da SOS Mata Atlântica, João Paulo Capobianco.

Nesse momento, a Apremavi começou sua escalada para 
o centro do movimento ambientalista nacional, ao parti-
cipar, durante a Rio-92, da criação da Rede de ONGs da 
Mata Atlântica e estando entre as organizações líderes 
nos processos que levaram à criação de inúmeras uni-
dades de conservação e leis e políticas públicas, como a 
Lei da Mata Atlântica e sua regulamentação. 

Mudança para Brasília

Em meados dos anos 1990, os remanescentes de Mata 
Atlântica de Atalanta estavam bastante degradados e mui-
tos	proprietários	de	terra	queriam	desmatar	as	 orestas	
secundárias e plantar pínus ou eucalipto no lugar. O ter-
reno que Wigold e Miriam haviam comprado em Atalanta 
não fugia à regra. O pai de Wigold, Daniel Pedro Schäffer, 
uma pessoa que há muito passara a observar a natureza e 
a plantar árvores nativas da Mata Atlântica, também havia 
feito	 algumas	 experiências	 de	 recuperação	 de	 orestas	
secundárias por meio do enriquecimento ecológico. Com 
base nesses aprendizados, resolveram fazer um projeto 
piloto para testar esse processo e conseguiram apoio do 
programa de projetos demonstrativos (PDA), do Ministé-
rio do Meio Ambiente⁸, iniciativa que marcou a decolagem 
da Apremavi como organização propositiva. 

Antes desse projeto, a entidade contava apenas com o tra-
balho regular de Miriam e uma assistente, além de um téc-
nico de campo e dois viveiristas. A partir do PDA, passou 
para dez funcionários. Em suas duas fases, que duraram de 
199 	a	2003,	o	projeto	promoveu	o	enriquecimento	de	 o-
restas secundárias em mais de 200 propriedades da região⁹. 

7. Conferência da ONU para o Meio Ambiente, 
que seria realizada no Rio de Janeiro, em 1992.

8. Ver Causa 3 – Incentivar propriedades rurais 
legalizadas, página 66.

9. Essa metodologia, mais tarde, virou política 
pública ao servir de base para um artigo da Lei da 
Mata Atlântica. Ver Causa 22 – Garantir proteção 
legal para a Mata Atlântica, página 188.
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A aprovação da segunda fase do projeto aconteceria du-
rante uma reunião do PDA realizada em maio de 1999 em 
Iguape, São Paulo, na qual Miriam e Wigold estiveram pre-
sentes. No dia seguinte, quando voltavam para São Paulo 
de carona com João Paulo Capobianco (coordenador geral 
da Rede de ONGs da Mata Atlântica na época), receberam 
um convite que mudaria de vez suas vidas: a Rede Mata 
Atlântica havia negociado com o ministro do Meio Am-
biente, José Sarney Filho, a possibilidade de indicar um 
coordenador adjunto para o PDA, e Wigold era o escolhido 
para ir para Brasília. Além disso, a Rede abriria um escri-
tório na capital federal e Miriam foi indicada para coor-
dená-lo. Assim, foi possível a mudança, já que o custo de 
vida	em	Brasília	era	alto	e	ir	com	duas	filhas	para	lá	com	
apenas um salário era inviável. O objetivo principal dessa 
mudança para Brasília era garantir a aprovação da Lei da 
Mata Atlântica e ajudar na sua regulamentação.

Apesar de adorarem a ideia, pelas possibilidades que tra-
zia, havia alguns problemas a serem superados: mesmo 
sendo	uma	 transferência	provis ria,	 para	ficar	 até	 três	
anos e meio (o que sobrava do governo Fernando Henri-
que	e	Sarne 	Filho),	como	ficaria	a	Apremavi	nesse	perío-
do? Por outro lado, a Apremavi não tinha recursos para 
remunerar Wigold, que vivia da agricultura, o que era 

Wigold e Miriam em manifestação 
no Congresso Nacional contra o 

projeto de alteração do Código 
Florestal, em 2012.
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insuficiente,	e	da	bolsa	da	Asho a,	que	estava	para	aca-
bar.	Ou	seja,	havia	bons	motivos	para	ficar	e	para	ir	para	
Brasília.	 Por	fim,	 já	 estavam	em	 julho	 e	 tinham	20	dias	
para resolver tudo e se mudar – a tempo das meninas 
não perderem o início das aulas no segundo semestre. 

Wigold, que até então exercia a função de coordenador 
do viveiro e dos projetos de campo, resolveu se acon-
selhar com seu pai, sobretudo sobre quem trazer para 
reforçar o time da Apremavi e substituí-lo na função de 
coordenador do viveiro e dos projetos de campo. A su-
gestão era trazer seu irmão Edegold, agricultor cuja úni-
ca experiência pública tinha sido um mandato como ve-
reador em Atalanta. Apesar de seu pai estranhar a ideia, 
já que o irmão nunca havia se interessado pela associa-
ção, aceitou o argumento de que ele era bom em lidar 
com o público, conduzir equipe e trabalhar no pesado, o 
que	era	fundamental,	já	que	o	viveiro	de	mudas,	que	fi-
cava a um quilômetro de sua casa em Atalanta, precisava 
de alguém que não tivesse medo do serviço e estivesse 
disponível	inclusive	nos	finais	de	semana	e	feriados	para	
cuidar das mudinhas e atender os visitantes.

Depoimento
LIANA JOHN, JORNALISTA AMBIENTAL

“Conheço a Apremavi in loco e a coisa que mais me toca é que desde o início 
seus fundadores tinham a filosofia e o entendimento da oportunidade que era 
restaurar e plantar espécies da Mata Atlântica. O grupo inicial era muito pequeno 
e com vertente familiar, começou na própria casa da Miriam e do Wigold, e foi 
envolvendo o entorno, os vizinhos, sempre buscando restaurar, enriquecer e deixar 
a Mata Atlântica respirar, voltar a ser como era antes de ser desmatada. E evitar 
o desmatamento nas áreas vizinhas, com suas espécies raras e incrível beleza. Eles 
lutaram para transformar essas áreas em áreas protegidas, com um ativismo que 
começou no lar e foi para o Brasil. Conseguiram atingir um público muito mais 
amplo, mas com o espírito de estar fazendo pela sua própria casa, pela comunidade 
e pelo bem comum. Colaboraram para levar a Mata Atlântica a ter uma legislação. 
Admiro essa teimosia ambientalista. Eles realmente amam o que fazem, contagiam 
não apenas pelo lado racional, mas também pelo entusiasmo e empenho pessoal.” 
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Trocando o comando

Wigold foi até a casa do irmão, contou sobre o convite 
para trabalhar no Ministério do Meio Ambiente e explicou 
que essa seria uma grande oportunidade do movimen-
to ambientalista de estar do outro lado da mesa. Porém, 
só poderia aceitar se houvesse alguém que cuidasse da 
Apremavi em Santa Catarina.

“Meu irmão me fez o convite dizendo que ele e Miriam 
e toda a diretoria da Apremavi achavam que eu tinha o 
perfil	necessário	para	a	função.	Nem	dormi	naquela	noite,	
pois tinha que pensar rápido; ele voltaria no dia seguinte 
para saber minha resposta. Eu não conhecia quase nada 
da Apremavi. Na verdade, o que me motivou foi a garantia 
de um salário que duraria pelo menos seis meses e me 
ajudaria	a	pagar	meus	financiamentos.	Na	época	do	go-
verno Fernando Henrique, a agricultura estava em crise, 
a suinocultura dava prejuízo e a cebola, após a criação do 
Mercosul, vinha da Argentina com aparência mais bonita 
e preço menor do que a da nossa região. Muitos agricul-
tores quebraram”, lembra Edegold. 

Poucos dias depois, Wigold encheu seu Fiat Palio com o 
que coube e foi para Brasília encontrar Miriam, que havia 
ido	de	avião	com	as	crianças.	Durante	os	1 	anos	que	fica-
ram em Brasília, Miriam continuou vindo uma vez por mês 
para a Apremavi, mas, como funcionário do Ministério do 
Meio Ambiente, Wigold se desvinculou de qualquer cargo 
na organização.

“Na época, soubemos que algumas pessoas chegaram a 
comemorar a nossa ida para Brasília, pois para elas signi-
ficaria	o	fim	da	Apremavi	e	tudo	poderia	voltar	a	ser	como	
antes, ou seja, poderiam novamente desmatar, caçar e po-
luir livremente”, relembra Miriam.

Edegold entrou na Apremavi, basicamente, para cuidar 
do viveiro. A partir daí, porém, tudo aconteceu muito rá-
pido. Terminado o governo FHC, no governo Lula, Marina 
Silva se tornou ministra do Meio Ambiente e João Pau-
lo Capobianco tornou-se secretário de Biodiversidade e 
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Florestas. Mais uma vez, convidaram Wigold para traba-
lhar na coordenação do Núcleo Mata Atlântica do MMA, 
para cuidar dos assuntos relacionados ao tema. Isso sig-
nificava	que	a	Apremavi	teria	que	seguir	em	frente	com	a	
equipe	que	ficara	em	Santa	Catarina.

“Entrei na Apremavi em julho de 1999 e fui pegando o 
gosto”, conta Edegold. “Muitas coisas boas acontece-
ram. Não tinha experiência. Tenho só o primeiro grau. 
Achei que o mundo ia cair na minha cabeça. Era agri-
cultor, não tinha patrão nem emprego. Sempre morei 
em Atalanta e minha relação com o Wigold era de ir-
mão, não era fundador nem sócio da Apremavi. Nunca 
tinha me interessado pela entidade, meu mundo era li-
mitado. Mas as portas se abriram para mim na entidade. 
Com a minha entrada, a Apremavi tomou um rumo mais 
voltado a fortalecer os trabalhos de campo. Se antes a 
postura era fortemente voltada a denunciar os degra-
dadores em geral, até em razão da conjuntura da época, 
comigo	 ficou	mais	 centrada	 no	 diálogo	 e	 na	 parceria.	
Hoje, falamos com quem era inimigo, como por exem-
plo	o	setor	 orestal .

A nova postura trazida por Edegold foi fundamental para 
consolidar o que a organização já tinha construído e am-
pliar fortemente os trabalhos relacionados à recuperação 
de áreas degradadas. Segundo Urbano Schmitt Júnior, um 
dos associados e membros da diretoria mais antigos da 
entidade, a Apremavi precisava evoluir de uma fase cuja 
ênfase era denunciar crimes ambientais e brigar com go-
vernos, empresários, madeireiros ou produtores rurais 
que não cumpriam a legislação ambiental, e investir tam-
bém fortemente em diálogos e parcerias.

Mesmo	morando	em	Brasília,	Miriam	ainda	ficou	na	pre-
sidência da Apremavi até 2005, período em que Urbano, 
então vice-presidente, assumiu de forma mais intensiva a 
administração do dia a dia da instituição, inclusive como 
presidente em dois períodos que a Miriam se licenciou.

Em 2003, Miriam foi convidada para ser líder Avina¹⁰, com 
o propósito de desenvolver um projeto de fortalecimento 

10. A Avina é uma fundação latino-americana, 
cujo objetivo é produzir transformações 
em grande escala para o desenvolvimento 
sustentável, por meio de processos de 
colaboração entre atores de diferentes setores.
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institucional para a Apremavi, através do qual foi reali-
zado, em conjunto com a diretoria e toda a equipe, um 
amplo e detalhado planejamento de longo prazo, incluin-
do a revisão da missão, processos de melhoria de gestão, 
melhoria na comunicação, ampliação de parcerias com o 
setor privado, monitoramento das ações e aquisição de 
um terreno para instalação da sede. 

Nesse contexto, em parceria com a The Nature Con-
servanc 	(TNC),	em	fins	de	2003	foi	adquirido	o	tereno	
onde atualmente está a sede e também surgiu a primei-
ra parceria com a Klabin, em 2005. 

O projeto da Avina durou até 2008, quando Miriam as-
sumiu a secretaria executiva do Diálogo Florestal Bra-
sileiro. Mesmo assim, ela não se afastou da Apremavi. 
Miriam sempre colaborou na captação de recursos, aju-
dando na concepção e elaboração das propostas técni-
cas e continuou responsável pela edição dos materiais 
de educação ambiental, pelas questões relacionadas a 
políticas públicas, participação em coletivos e redes e 
serviu como contato da Apremavi em Brasília até sua 
volta	a	Atalanta,	no	fim	de	2012.

“Fomos evoluindo para trazer propostas e capacidade 
de dialogar com os diferentes. Isso ampliou o escopo 
e fortaleceu e complementou o trabalho iniciado em 
1987. Santa Catarina não estaria como está em relação 
ao meio ambiente se não fosse a Apremavi. A entidade 
conseguiu conter a ganância exploratória em cima dos 
recursos naturais. Estamos, agora, passando para outra 
etapa, que é recuperar. E temos um papel importante a 
cumprir”, relata Urbano.

O crescimento da importância e a ampliação da missão 
da Apremavi levou seus associados, em 2008, a propor 
a mudança do nome da instituição. A sigla, que era As-
sociação de Preservação do Meio Ambiente do Alto Vale 
do Itajaí, ultrapassou suas fronteiras e mudou para um 
nome mais de acordo com suas atribuições: Associação 
de Preservação do Meio Ambiente e da Vida. 

Edegold plantando árvores no 
terreno da Apremavi na margem do 
rio Trombudo, em Agronômica (SC).
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Nova gestão

A entrada de Edegold Schäffer, inicialmente na coordena-
ção do viveiro e das atividades de campo, pegou a Apre-
mavi em um momento delicado, com o país passando por 
dificuldades	econ micas,	o	que	re etia	na	organização.	A	
capacidade de gerar recursos próprios era limitada e as 
parcerias eram escassas. O único projeto de maior fôlego 
era o PDA. Um ano depois, uma geada matou quase todas 
as mudas do viveiro (inclusive as que estavam na estufa) e 
foi necessário pedir prorrogação de prazo do projeto para 
poder refazer o estoque. Com a prorrogação do projeto 
PDA, houve tempo para a entidade estruturar novos pro-
jetos e planejar as ações futuras. 

A partir daí, ocorreu um novo salto. Edegold foi atrás do 
conhecimento e da experiência que não tinha, em um pri-
meiro momento, se preparando para receber os professo-
res e estudantes que procuravam a organização. “Passei a 
fazer todos os cursos que encontrava e lia bastante. Que-
ria poder atender bem. Hoje faço palestras, viajei muito. A 
Apremavi me abriu as portas para o mundo. Fui cinco vezes 
para	a	Europa,	fiz	palestras	na	Alemanha	e	na	Espanha,	falei	
da importância da Mata Atlântica e busquei ampliar o leque 
de parcerias. Também passei a investir nas parcerias aqui 
na região. Sempre que via possibilidade, ia atrás e buscava”, 
conta. Foi assim que a Apremavi conseguiu, nos últimos 20 
anos, adquirir 640 hectares de terras em vários municípios, 
316 deles transformados em RPPN¹¹, e construir sua sede 
em Atalanta, o Centro Ambiental Jardim das Florestas¹².

Em 2005, além da coordenação geral do viveiro e dos pro-
jetos de campo, Edegold assumiu a presidência da Apre-
mavi, cargo que ocupou por 12 anos, até julho de 2017. O 
jeito simples e simpático de Edegold, propenso sempre a 
conversar e cultivar amizades, foi um achado para a orga-
nização,	que	ganhou	um	perfil	negociador	e	de	parcerias.	

Nesse período, houve a ampliação do viveiro, cuja capa-
cidade de produção de mudas passou de 300 mil para 
aproximadamente um milhão por ano. A Apremavi tam-
bém expandiu suas atividades para o Planalto e Oeste 

11. Reserva Particular do Patrimônio Natural 
Serra do Lucindo, no município de Bela Vista do 
Toldo (SC).

12. Ver Causa 10 – Envolver outros setores na 
causa ambiental, página 106.
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Catarinense e para o Centro Norte do Paraná. Suas ações 
de educação ambiental e recuperação de áreas degrada-
das alcançaram milhares de pessoas. 

Milton Pukall, outro colega de banco de Wigold que par-
ticipa da Apremavi quase desde a fundação, resume as 
mudanças e como elas trouxeram impactos positivos para 
a entidade e para a causa que abraça: “Com a ida de Mi-
riam	e	 igold	para	Brasília,	ficamos	nos	perguntando	o	
que seria da instituição sem eles por perto. No entanto, 
essa mudança contribuiu para toda a nação brasileira, em 
termos de legislação, e esse trabalho trouxe projeção para 
a Apremavi, mesmo eles estando fora da diretoria a partir 
de	200 .	A	turma	que	ficou	abraçou	a	entidade	e	conse-
guiu conduzi-la até os dias de hoje. Outras pessoas foram 
entrando e novos quadros foram formados tanto na dire-
toria quanto entre os funcionários.” 

Durante o período que passou em Brasília, Wigold tam-
bém colaborava com a Apremavi como voluntário, uti-
lizando	 horas	 de	 finais	 de	 semana	 e	 férias,	 coletando	 e	
enviando sementes para o viveiro e colaborando com a 
elaboração do material de comunicação da ONG (publi-
cações, vídeos)¹³.

A volta dos fundadores

O retorno de Wigold e Miriam para Atalanta ocorreu num 
momento em que a Apremavi estava dando um salto em 
sua capacidade de organização e estrutura com a cons-
trução do Centro Ambiental Jardim das Florestas.

Mesmo tendo deixado formalmente o Ministério do Meio 
Ambiente em dezembro de 2010, Wigold continuou atuando 
como consultor do Ministério e da Agência de Cooperação 
Técnica Alemã (GIZ) em programas ligados à Mata Atlântica, 
até meados de 2013. A partir de 2011, a vontade de voltar 
para	casa	se	intensificou.	O	maior	motivador	do	retorno	do	
casal foi o imóvel com casa que tinham em Atalanta, onde a 
partir de 1987 haviam feito várias experiências com recupe-
ração de mata ciliar e plantio de árvores nativas. 13. Ver Causa 8 – Comunicar, página 94.

Sócios, dirigentes e amigos 
reunidos na festa dos 25 anos da 
Apremavi, em 15 de julho de 2012.
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As	filhas,	no	entanto,	ainda	estavam	estudando	e	depen-
diam deles, por isso a volta foi protelada até que elas ti-
vessem maior autonomia. Entre a decisão e a efetivação 
do retorno, passaram-se dois anos. Só deixaram a capital 
federal em dezembro de 2012, depois de Carolina estar 
formada, Gabriela na faculdade, e ambas trabalhando e 
instaladas no novo apartamento.

Chegaram em Atalanta em plena construção do Centro 
Ambiental, um momento de muito trabalho e dedicação 
da diretoria e de toda a equipe da Apremavi. Wigold as-
sumiu a função de coordenar o Conselho Consultivo, sem 
interferir nos rumos que a diretoria havia traçado e estava 
implementando com sucesso. 
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A principal missão de Wigold nessa nova fase da vida 
em Atalanta foi a construção da nova casa da família, 
no	mesmo	 local	 onde	ficava	 a	 antiga.	Ao	 lado	da	 anti-
ga casa, existia (e ainda existe) uma modesta constru-
ção, carinhosamente apelidada de “escolinha”, na qual 
funcionou por muitos anos a sede da Apremavi. O local 
foi escolhido numa época em que a Apremavi não tinha 
imóvel próprio para instalar a sede. “Compramos o ter-
reno em 1985 e não tinha árvores nos arredores da área 
escolhida para fazer a casa. Na época, ainda morávamos 
em Ibirama e construímos uma casa de madeira. Meu 
pai ajudou a preparar o terreno e recuperamos a mata 
ciliar, com 30 metros, como indicava o Código Flores-
tal para rios com menos de 10 metros de largura”, conta 
Wigold. A nova casa, construída de maneira totalmente 
integrada à natureza, em meio à mata recuperada nos 
últimos 30 anos, e conforme o sonho do casal, é hoje 
uma referência na região e um sucesso entre os muitos 
amigos do mundo ambientalista que o casal fez ao longo 
de sua trajetória.

Um fato inusitado ocorreu no dia 13 de agosto de 2013, 
numa manhã de domingo, dia de sol. Wigold e Miriam em 
companhia	da	filha	Gabriela	saíram	de	casa	para	dar	uma	
caminhada no meio da mata em sua propriedade, para 
fazer	 fotos	da	 ora	e	da	 fauna.	 Ao	entrar	numa	 trilha,	
percebi algo se movimentando atrás de uns palmiteiros 
jovens e inicialmente pensei tratar-se de algum animal 
e comecei a fotografar. Segundos depois, surgiu um ca-
çador,	 com	 vestimenta	 camu ada	 da	 cabeça	 aos	 pés,	
empunhando uma arma de fogo dessas que utilizam um 
pente de munição e mira telescópica, vindo em minha 
direção com o dedo no gatilho e a arma apontada direta-
mente para mim. Ele encostou a arma na minha cabeça 
e,	num	gesto	de	desespero	e	re exo,	segurei	o	cano	da	
arma e o desviei do meu corpo. Foi quando ele puxou o 
gatilho e atirou. O tiro passou muito perto do meu peito. 
Enquanto segurava o cano da arma, o agressor continuou 
me agredindo e fui ferido na mão, na cabeça e em outras 
partes do corpo”, conta Wigold.  Miriam, que estava a uns 
50 metros, ao ouvir o pedido de socorro e o tiro, mandou 
a	filha	chamar	a	polícia	e	foi	socorrer	o	marido.	Com	sua	

Equipe da Apremavi recebendo 
o prêmio Expressão de Ecologia, 
e Miriam Prochnow, o prêmio 
Personalidade Ambientalista 
(2017), da Revista Expressão.
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máquina	fotográfica,	também	registrou	as	agress es.	 S 	
depois de mais de 30 minutos de negociação o agressor 
deixou o local e se embrenhou na mata”, conta Miriam. O 
fato foi registrado na polícia e o processo judicial ainda 
não teve um veredito.

Atualmente, Wigold continua produzindo vídeos educa-
tivos sobre a temática ambiental, proferindo palestras 
para grupos universitários e agricultores, além de cola-
borar voluntariamente com os projetos da Apremavi. Um 
dos projetos em que está mais diretamente envolvido é 
o Diálogo do Uso do Solo na Mata Atlântica – Planejan-
do Paisagens Sustentáveis no Alto Vale do Itajaí, do qual 
participam os diferentes setores que atuam na paisagem 
para	 definir	 áreas	 e	 aç es	 prioritárias	 que	 permitam	
uma melhor governança, em busca do desenvolvimento 
sustentável. O principal resultado do projeto é o Mapa 
de Áreas Prioritárias de Paisagens Sustentáveis no Alto 
Vale do Itajaí, uma ferramenta para orientar políticas 
públicas, investimentos em conservação e recuperação, 
além de projetos e iniciativas do setor privado. 

Desde julho de 2017, seguindo a tradição de rodízio de 
cargos na diretoria, Miriam substituiu Edegold na pre-
sidência da Apremavi. A troca de cadeiras pouco altera 
a atuação executiva de ambos, Miriam como coorde-
nadora do Diálogo Florestal e à frente da produção de 
materiais de comunicação e divulgação da entidade, e 
Edegold na coordenação de projetos e do viveiro. Mas 
Miriam tem, como principal missão, nesta volta à presi-
dência, reforçar as ações voltadas a capacitar e envolver 
os jovens da associação para que comecem a assumir a 
sua direção. “Nós, da velha guarda, nos vemos muito em 
breve participando apenas do conselho e em atividades 
pontuais que precisem de experiência”, diz a presidente.

Para os fundadores da Apremavi, a maior realização é ver 
que a organização adquiriu credibilidade e respeito en-
tre a população da região. Conseguiu tudo isso com uma 
gestão moderna, empresarial, mas com o propósito de 
fazer o bem comum. Uma instituição que sabe que pre-
cisa pagar as contas, mas a preocupação é ambiental¹⁴.

14. Ver Causa 9 – Ser um modelo de gestão no 
terceiro setor, página 100.
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Plantar
Viveiro Jardim das Florestas

Produzir mudas de espécies da Mata Atlântica, vol-
tadas para recuperar os ambientes naturais, é um 
objetivo que está nos primórdios da Apremavi. A ex-

periência, que originou o Viveiro de Mudas Jardim das 
Florestas, hoje um dos carros-chefes do trabalho da ins-
tituição, começou ainda antes dela própria, no quintal da 
casa de Miriam e Wigold, em Ibirama, em 1985. 

O nome Jardim das Florestas foi sugerido pelo amigo e 
sócio da Apremavi Augusto José Hoffmann, que trabalha-
va com Wigold no Banco do Brasil. Um dia foi visitá-los e 
viu, atrás da casa, uma horta diferente: “Ao invés de alface 
e cebolinha, plantavam árvores, não havia nada parecido 
na região. Desde o início, os incentivei a ampliar o viveiro”.

O ambientalista Lauro Eduardo Bacca também recorda ter 
fi	cado	 impressionado	com	a	capacidade	de	produção	de	
mudas nativas nos fundos da casa, um pequeno lote urba-
no, ao qual Wigold se dedicava nas horas vagas de seu tra-
balho no banco. “Lembro bem da sua primeira publicação, 
o pequeno livro Quanto vale uma semente de árvore nati-
va?, do qual tive a honra de fazer a apresentação”, disse.

mudas nativas
da Mata Atlântica

Página ao lado:
Viveiro Jardim 
das Florestas.
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Quando Miriam e Wigold se mudaram de Ibirama, o vivei-
ro foi transferido para sua propriedade em Atalanta, onde 
a produção começou a crescer para abastecer os projetos 
de	restauração	 	orestal	da	Apremavi.	 uando	o	casal	foi	
para Brasília e Edegold assumiu o viveiro, a capacidade de 
produção era de cerca de 300 mil mudas por ano. 

Hoje, tem capacidade para um milhão de mudas, com uma 
produção anual de até 800 mil. Fisicamente, são três ins-
talações, duas próprias e uma terceirizada. A maior delas 
fi	ca	no	Centro	Ambiental	e	está	sendo	ampliada	e	moder
nizada, para que a produção seja centralizada ali. 

Edegold conta que o viveiro hoje é o carro-chefe da insti-
tuição. “Supre a demanda interna dos nossos projetos e o 
excedente é comercializado, no atacado e no varejo, para 
vários estados onde ocorre a Mata Atlântica”. Além de au-
tossufi	ciente	 em	produção,	 o	 viveiro	da	Apremavi	 é	um	
polo tecnológico, por conta de suas pesquisas, sobretudo 
na produção de espécies nativas da Mata Atlântica, para 
as quais ainda há muito pouca pesquisa. 

Um exemplo é a técnica de germinação de sementes de-
senvolvida pelo viveirista Mauri da Luz, em uma época 
que praticamente não havia literatura sobre o assunto, e 
que hoje é repassada pela equipe da Apremavi para estu-
dantes universitários e outros viveiristas. Nela, é utiliza-
da uma mistura de terra (pequena quantidade), cinza da 
casca de arroz (maior quantidade para manter o substra-
to bem soltinho e arejado) e adubo orgânico (esterco de 
peru). Não são usados produtos químicos em nenhuma 
fase da produção. 

O trabalho, porém, começa antes, com a coleta de se-
mentes	e	a	preparação	do	substrato,	que	é	específi	co	para	
cada espécie, nas próprias unidades do viveiro. O substra-
to é preparado com uma mistura de terra peneirada, cinza 
de casca de arroz e adubo orgânico. Os torrões de ter-
ra saem na peneira e vão para uma máquina trituradora, 
para que não haja nenhum desperdício. O processo de re-
picagem, que é a retirada da muda do berçário (canteiro) e 
sua transferência para os saquinhos, é uma das principais 

Minha 
história
ALEXANDRE TKOTZ
MUDAS PRESENTEADAS

“ Moro em Indaial, a 70 km de Rio 
do Sul e a 100 km do viveiro em 
Atalanta, e hoje sou um pequeno 
produtor agroecológico. Um dia, 
por volta de 1988, visitei um 
conhecido que trabalhava na 
prefeitura de Indaial, e ele folheava 
um livro chamado Quanto vale uma 
semente de árvore nativa?, cujo 
autor, Wigold Schäffer, era de uma 
ONG de Ibirama. Coincidiu que eu 
estava procurando onde encontrar 
espécies nativas da Mata Atlântica 
e liguei para a Apremavi. Quem me 
atendeu foi a Miriam, porque as 
mudas eram produzidas no quintal 
da moradia do casal. Contratei um 
veículo (não tinha carro) para me 
levar lá e já trazer as mudas, mas 
não liguei para combinar, arrisquei. 

O endereço não ficava no centro 
da cidade e perdi um tempão 
procurando, mas não desisti 
até encontrar alguém que me 
ensinasse a chegar na casa 
deles. Começamos a subir a rua 
e, com grande surpresa, vimos 
que na calçada havia mudas de 
espécies nativas. Logo vi que 
estava no lugar certo, mas eles 
não estavam em casa. Do muro, 
consegui ver o viveiro nos fundos. 
Fui embora frustrado e voltei a 
ligar para a Apremavi, contando o 
que aconteceu. Um tempo depois 
bateram palmas na minha casa. 
Eram Miriam e Wigold trazendo 
umas 20 e poucas mudas de 
presente. Imagina minha alegria.

Plantei as mudas atrás de casa, 
meu sonho era formar um bosque 

Minha Minha 
históriahistória
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de mata nativa. Ali começou nossa 
relação, me convidaram para 
participar de uma assembleia da 
Apremavi e comecei a ir anualmente.

No início dos anos 1990, fui 
convidado para participar de 
um curso de recuperação 
e enriquecimento de mata 
secundária. Um ou dois anos 
depois, quando o viveiro já era em 
Atalanta e com produção bem 
maior, me inscrevi para comprar 
mudas para fazer um projeto de 
recuperação de mata em uma área 
de pastagem na minha propriedade, 
me tornei associado e ganhei 
de brinde 200 e poucas mudas. 
Depois disso, fiz parte da diretoria, 
como segundo tesoureiro, e fui do 
Conselho Fiscal por três ou quatro 
vezes. Acompanhei a implantação 
do viveiro, até a capacidade atual 
de um milhão de mudas por ano, e 
a consolidação do prestígio que a 
Apremavi tem.” 

Alexandre falando em 
assembleia da Apremavi.

e mais especializadas atividades. Após a repicagem, os 
saquinhos com as mudinhas são encanteirados nas duas 
grandes estufas para garantir a proteção enquanto ocorre 
o enraizamento. O viveirista Geraldo Sauer enfatiza que a 
produção de mudas no viveiro é orgânica e que, no mo-
mento do plantio em campo, os saquinhos plásticos são 
sempre recolhidos para reciclagem. 

Um dos grandes objetivos é ter diversidade de espécies, 
por isso, o viveiro hoje está apto, inclusive com registro 
junto ao Ministério da Agricultura, para produzir 200 es-
pécies nativas diferentes. Sempre existem mais de cem 
espécies em produção, das quais entre 60 e 70 em grande 
quantidade. O foco são as nativas da Mata Atlântica, mas há 
algumas exóticas, desde que não sejam espécies invasoras, 
a exemplo da palmeira real, muito usada para paisagismo, 
e as frutas, como a tangerina, conhecida na região como 
bergamota, que são alimento importante para as pessoas e 
para a fauna silvestre no inverno rigoroso da região.
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Coleta de sementes

Há 20 anos na Apremavi, Sidnei Prochnow é responsável 
pela coleta de sementes, que é realizada na mata e na 
cidade. Seu trabalho consiste em saber a época certa 
de maturação de cada semente, observar o que está em 
	or	e	fi	car	 de	butuca 	para	ver	quando	coletar.	 uando	

anda pela região, observa os quintais, as beiras de estra-
da, as bordas das matas. Quando encontra as espécies 
que precisa, conversa com o proprietário e faz dele um 
novo parceiro, mas só entra nos quintais quando o mo-
rador da casa está. 

Na cidade, também colhe sementes das árvores da ar-
borização urbana. Por estarem mais isoladas e tomarem 
mais sol, também produzem mais sementes. Mas algu-
mas	espécies	s 	são	encontradas	na	 	oresta.	Nesse	caso,	
marca o ponto com o GPS, com a data de coleta, para 
poder voltar. 

Minha 
história
SIDNEI PROCHNOW
TRABALHO GRATIFICANTE

“ Quando me casei, vim morar a 100 
metros do viveiro da Apremavi em 
Atalanta. Wigold e Miriam, que é minha 
tia, me convidaram para um projeto 
temporário no viveiro. No início não 
queria muito, pois sou agricultor, 
mas acabei gostando e desde 1997 
trabalho com carteira assinada. É muito 
gratificante, pois é agricultura, mas não 
a convencional, com química. Isso é 
muito importante para a natureza e para 
a saúde. Ver a árvore que você plantou 
crescendo, fazer educação ambiental 
e ensinar crianças a plantar árvores é 
muito animador.”

TRABALHO GRATIFICANTETRABALHO GRATIFICANTE

 Quando me casei, vim morar a 100  Quando me casei, vim morar a 100 
metros do viveiro da Apremavi em metros do viveiro da Apremavi em 
Atalanta. Wigold e Miriam, que é minha Atalanta. Wigold e Miriam, que é minha 
tia, me convidaram para um projeto tia, me convidaram para um projeto 
temporário no viveiro. No início não temporário no viveiro. No início não 
queria muito, pois sou agricultor, queria muito, pois sou agricultor, 
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A cada ano, retorna aos mesmos locais, correndo o risco 
do morador ter mudado ou não haver sementes para co-
lher. Evita coletar sempre da mesma árvore e procura co-
letar de diversas árvores da mesma espécie para garantir 
a variabilidade genética. 

São 200 espécies diferentes e jura que conhece quase to-
das. Para chegar à semente, vale qualquer esforço, até fa-
zer rapel, mas tem que valer muito a pena, como no caso 
de árvores raras. 

No geral, usa um podão, com haste de 6 a 7 metros e uma 
escada, que prende na árvore com um cinto. Muitas se-
mentes, porém, coleta no chão mesmo, é só esperar cair e 
depois	ajuntar.	Cada	espécie	tem	uma	época	do	ano	para	
frutifi	car,	com	variação	de	um	a	dois	meses,	dependendo	
do clima. O forte é entre setembro e março, quando há 
muitas espécies frutíferas. Algumas espécies só dão se-
mentes a cada dois ou três anos.

Sidnei conta que a quantidade de sementes que coleta 
depende	da	procura	pelas	mudas.	As	que	dão	 	ores	vis
tosas ou frutos saborosos são as mais pedidas, mas tenta 
coletar de todas as espécies que encontra e sempre em 
quantia um pouco acima da necessidade, para compensar 
perdas na germinação e repicagem e também para fazer 
experiências. Algumas precisam ser semeadas imediata-
mente, como o ingá, outras, como a bracatinga, podem 
ser guardadas por um ano. 

Um grande parceiro na coleta de sementes foi o sócio e 
voluntário e, por vários anos, membro da diretoria exe-
cutiva,	Davide	Moser,	que	identifi	cou	e	catalogou	árvores	
matrizes na região e delas coletou sementes para o viveiro 
por muitos anos. 

Além das coletas na região, a Apremavi também recebe 
sementes de outras regiões onde atua, trazidas principal-
mente pelos estagiários, agricultores e amigos da orga-
nização. Quando moraram em Brasília, Miriam e Wigold 
também enviavam sementes de algumas espécies da Mata 
Atlântica que existem na arborização urbana da cidade.

Sidnei coletando sementes de 
palmito jussara e explicando 

o processo de produção de 
mudas, durante seminário 

interno sobre viveiros, realizado 
em janeiro de 2018.
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Formação profissional

O viveiro também é utilizado como um polo de formação 
profissional	de	alunos,	professores,	técnicos	e	agriculto-
res, por meio de visitas guiadas, cursos e dias de campo. 
O programa de estágios recebe estudantes e técnicos do 
Brasil e do exterior, que participam das atividades de co-
leta de sementes, produção de mudas, plantio e também 
conhecem a forma de organização da instituição. Os vi-
veiristas	contratados	normalmente	são	filhos	de	agricul-
tores. Eles aprendem a lidar com o viveiro e, mesmo que 
depois sigam outras carreiras, ajudam a levar para casa as 
técnicas que aprendem na Apremavi. 

Visita de um grupo de estudantes da Universidade de Montreal, 
Canadá, ao Viveiro Jardim das Florestas da Apremavi, em 
Atalanta (SC), em 31 de maio de 2013.
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Minha 
história
MAURI DA LUZ
EXPERIÊNCIA DE VIDA

“ Plantava fumo como arrendeiro 
quando Wigold me convidou para 
trabalhar no sítio dele. Isso foi 
em 1992. Quem pagava o meu 
salário na época era ele, não a 
Apremavi. Comecei aprendendo 
com ele. Morava com minha 
família em uma casa no terreno 
onde ficava o viveiro e comecei 
a pegar experiência. Meus filhos, 
duas meninas e um menino, 
gostavam de ajudar. Meu piá com 
sete anos já me acompanhava 
no viveiro e de vez em quando 
plantava umas mudinhas. Me 
lembro uma vez, eu e o Wigold 
estávamos preparando um 
canteiro para fazer mudas de 
peras e ameixas de espécies 
antigas, crioulas, para não 
perder essas espécies e para 
incrementar a chácara de frutas. 
As mudas eram feitas de estacas 
e ele, que estava brincando ao 
lado, pegou a enxada e disse que 
também queria fazer um canteiro, 
quase nem dava conta da enxada. 
Eu disse ‘vai brincar, piá’, mas 
ele insistiu, então eu disse: 
‘pega essas sobras de estacas 
e faz teu canteiro’. Preparamos 
o canteiro e plantamos umas 
200 estacas. Quando olhamos, 
ele já tinha feito o canteirinho e 
fincado umas 20 estacas, meio de 
qualquer jeito, uma pendendo para 
um lado, outra pro outro. No nosso 
canteiro, as estacas estavam 
todas do mesmo jeito, em linha. 
Quando foi um tempo depois, qual 
foi a surpresa… no nosso canteiro 
brotaram 5% das estacas, 

no dele, 95%. No início, não 
entendemos e aí fomos verificar o 
que acontecera. Nós fincamos as 
estacas aproximadamente 15 cm 
dentro da terra para ficarem bem 
firmes. Ele, que ainda não tinha 
força, havia enterrado apenas uns 
5 cm. Conclusão: aprendemos 
que as estacas não devem ser 
muito enterradas, pois as raízes 
das plantas, quando começam a 
crescer, precisam respirar, senão 
não crescem. Quando meu filho 
cresceu, também trabalhou no 
viveiro. Faleceu em 2001 em um 
acidente de caminhão, quando ia 
fazer 18 anos. 

Íamos para o mato pegar 
sementes, depois eu limpava, 
fazia os canteiros e semeava. 
Fazia quebra de dormência com 
água quente, quando precisava, 
fui aprendendo cada vez mais. 
No início, doávamos mudas, mas 
depois passamos a vender. O 
viveiro começou a crescer. Nos 
fins-de-semana, o Wigold ia junto 

pegar sementes. Quando foi para 
Brasília, mandava sementes de 
lá, todo tipo de ipê, ele pegava e 
mandava. Aqui não tem pau-brasil, 
ipê-branco, vinha tudo de lá. Temos 
tudo anotado: em que época e 
onde tem semente para coleta. 

Agora não acompanho mais a 
coleta de sementes, só faço 
repicagem, passando as mudas 
para os saquinhos. Puseram um 
funcionário jovem, que ajudei a 
treinar para aprender o trabalho, 
porque depois a gente se 
aposenta ou morre e tem que ter 
alguém com experiência. 

Estou na Apremavi desde 1994, 
cheguei a sair umas duas ou três 
vezes, mas voltei. Hoje o viveiro 
tem oito pessoas e cultivamos 
muitas espécies. Gosto das 
frutíferas, porque servem para os 
passarinhos e toda a bicharada 
comer. As espécies nobres são 
as mais difíceis, porque algumas 
só dão sementes de três em 
três anos, como sassafrás, 
peroba, canela-preta. Além disso, 
para ter uma muda pronta para 
levar a campo, tem que esperar, 
pois o crescimento dessas 
espécies é lento.”

Mauri fazendo limpeza 
e estratificação de 
sementes.
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Gilmar dos Santos, de 20 anos, é um desses aprendizes. 
Cursando	hist ria	 em	 io	 do	 Sul,	 trabalha	 há	 dois	 anos	
no	 viveiro.	 Comecei	 enchendo	 saquinhos,	 mas	 agora	
trabalho na limpeza e na preparação das sementeiras e 
semeadura. Acho esse trabalho importante, pois ajuda 
os animais, a água, o meio ambiente, faz com que o fu-
turo continue sendo bom”, diz. Alex Teodoro Sieves, de 
18 anos, terminou o ensino médio e ainda não sabe qual 
curso quer fazer. “Meus pais são agricultores e ajudava em 
casa, sempre trabalhei, gosto da terra e acho importante 
preservar, recuperar o que foi desmatado. Só que ainda 
não sei o que vou estudar. Mas, ainda que não tenha deci-
dido se esse é um trabalho para toda a vida, gosto do que 
faço aqui”, contou.

Depoimento
ANDRÉ PESSOA, FOTÓGRAFO, SERRA VERMELHA

“Depois que conheci Miram e Wigold, passei a acompanhar o trabalho deles. 
Quando ele trabalhava no Ministério do Meio Ambiente e ela coordenava a Rede de 
ONGs da Mata Atlântica, estiveram na Serra da Capivara no Piauí, onde vivo, me 
falaram do viveiro da premavi e fi quei interessado  ui até talanta conhecer, pois 
queria criar um viveiro na Caatinga, onde não se fala em recomposição, apesar de 
ser um dos ambientes que mais precisam. Miriam me orientou a escolher umas dez 
espécies de refer ncia  evei as mudas dentro da mala, pois fi quei com medo de não 
me deixarem embarcar no avião. Assim começou o viveiro Mata Branca, na Serra 
da Capivara, que já doou mais de 5 mil mudas nativas da Caatinga, a partir das 
mudinhas doadas pela Apremavi, que serviram de estímulo inicial.”  

Minha 
história
GERALDO SAUER
AMOR AOS SERES VIVOS 

“ Quando se fala em viveiro, eu 
faço de tudo um pouco: coleta de 
sementes, semeadura, repicagem. 
Moro na zona rural, no município de 
Agrolândia, sempre fui agricultor, 
o gosto de plantar vem do berço. 
Para trabalhar em viveiro, tem que 
ter algum dom, amor à natureza. 
Não gostar da natureza é como não 
gostar de si. Tenho entre 20 e 25 
mil árvores na minha propriedade, 
plantadas antes de vir trabalhar na 
Apremavi. Em todo lugar que vou 
passear, trago sementes. Tenho até 
copaíba que trouxe da Amazônia. 
Tudo dá se você plantar. 

Edegold me procurou para trabalhar 
na Apremavi. Ia ficar de um a dois 
meses e estou há 15 anos. Aqui 
se adquire amor, pois trabalhamos 
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com seres vivos. Às vezes, 
somos médicos, pois aparecem 
doenças, fungos e temos que 
achar uma maneira de cuidar 
das plantinhas. Antes de ir 
para a mata colher sementes, 
precisa ter conhecimento, 
pois a semente pode estar 
bichada, sem embrião. Quando 
se trabalha com nativas, nunca 
se pode dizer que é professor, 
todo dia há surpresas. Algumas 
suportam umidade, outras não, 
algumas demoram de quatro 
a cinco anos para germinar 
e dependem do clima. Mas 
conheço todas pelo nome 
popular, sou um plantador.

Minha propriedade é 
diversificada, tem um pouco de 
gado, ovelhas, tenho de tudo 
em 12 hectares. As espécies  
que morrem do frio, planto de 
novo até dar certo. Além disso, o 
clima está mudando, está mais 
quente. Quando comprei, a área 
era 100% aberta, não tinha uma 
árvore. Hoje tenho 8 hectares 
com eucaliptos e no restante da 
área plantei espécies nativas, 
incluindo 10 mil palmiteiros.

Quando comecei na Apremavi, 
oferecíamos mudas e achavam 
que isso não tinha valor. Hoje é 
o contrário, a educação mudou, 
desde uma criança até uma 
pessoa idosa sabe que plantar 
árvores é uma coisa boa.”

No alto: Geraldo e a filha Luana plantando muda de araucária. 
Acima: O fotógrafo André Pessoa, o jornalista Sérgio Adeodato 
e Wigold visitam a trilha da restauração ao lado do Centro 
Ambiental Jardim das Florestas (2017).
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Prom� er 
Centro Ambiental
Jardim das Florestas

A Apremavi acredita que promover a ampliação da 
consciência ambiental de pessoas e organizações 
públicas e privadas, por meio de atividades de infor-

mação e educação ambiental, é uma estratégia fundamen-
tal. Por isso, são atividades realizadas permanentemen-
te na entidade por toda a equipe, tanto de funcionários 
como diretores e conselheiros. 

ealizar	palestras	e	atividades	educativas	–	como	cursos,	
ofi	cinas	e	dias	de	campo	 	sempre	foi	uma	prioridade	para	
a organização, que procura atender a todos que a procu-
ram, sejam escolas, empresas ou associações. É só ligar 
e agendar. A maior parte dos materiais educativos (carti-
lhas, livros e vídeos) utilizados nas atividades que promo-
ve é produzida pela própria associação¹⁵.

Por conta disso, ter um local que centralizasse atividades 
de educação ambiental, pudesse receber estagiários e es-
tudantes,	sediar	ofi	cinas,	cursos	e	demonstrar	 (na	teoria	
e na prática) os princípios e técnicas desenvolvidas pela 
instituição, era um sonho há muito tempo acalentado. 

educação ambiental
Prom� er 

15. Ver Causa 8 – Comunicar, página 94.

Página ao lado: Centro Ambiental 
Jardim das Florestas.
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1. Integrantes do Observatório do Clima 
durante a assembleia de 15 anos do 
Observatório, realizada no Centro Ambiental 
Jardim das Florestas da Apremavi, em abril 
de 2017. 2. Ambientalistas históricos do 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná 
reuniram-se na Apremavi, em abril de 2017.  
3. Grupo Plantando o Futuro, de Atalanta, 
reunido no Centro Ambiental Jardim das 
Florestas da Apremavi, em outubro de 2017. 
4. Grupo de três bispos e 37 padres da Igreja 
Católica estiveram na Apremavi, em 1º de 
agosto de 2017, em atividade relacionada 
à Campanha da Fraternidade que tratou 
dos biomas brasileiros. 5. Participantes da 
caminhada ecológica em comemoração aos 30 
anos da Apremavi, em 30 de setembro de 2017.5

1 2

3 4
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Em 2017, o tema da Campanha da Fraternidade da Igreja Católica enfatizou os biomas brasileiros e a vida. 
A Apremavi contribuiu com imagens e informações para o material da campanha, e também realizou palestras 
sobre o assunto. Um dos vídeos da campanha retratou o trabalho que a Apremavi desenvolve no apoio 
a comunidades tradicionais e pequenos produtores rurais para que recuperem as áreas de preservação 
permanente e protejam os recursos hídricos. O ano também foi marcado por uma visita de padres e bispos 
da Diocese de Rio do Sul ao Centro Ambiental Jardim das Florestas.

O diretor da Apremavi, Urbano Schmitt Júnior, destacou que essa visita e a parceria com a igreja são 
extremamente importantes, principalmente pelo potencial dos religiosos de replicarem nas comunidades 
as questões relacionadas à preservação e recuperação do meio ambiente. “Os padres e bispos têm uma 
inserção muito grande na comunidade, são considerados referências, e alcançam um público que os 
ambientalistas às vezes têm um pouco de dificuldade de atingir”, destacou.

Um momento importante da visita ocorreu quando todos se reuniram na frente do Centro Ambiental Jardim 
das Florestas e fizeram uma benção especial ao trabalho da Apremavi.

Depoimento
DOM ONÉCIMO ALBERTON, BISPO DIOCESANO E PADRE SERGIO ELIO RODRIGUES, 
COORDENADOR DIOCESANO DE PASTORAL

“Em 2017, a Apremavi comemorou seus 30 anos de atuação em defesa do meio 
ambiente e da vida. Uma história de sucesso não se constrói isoladamente. Para nós, 
sempre foi admirável e acolhida a palavra parceria  er parceiro signifi ca caminhar 
juntos, conhecer novas pessoas, discutir ideias, planejar, assumir compromissos, 
retroceder, avançar, fazer pausas para o descanso, buscar soluções, lançar novos 
projetos, atender a demandas, pesquisar, descobrir e, sempre, deixar se desafi ar

esse sentido, a greja at lica, através da iocese de io do ul, tem fi rmado 
muitas parcerias com a premavi  s ampanhas da raternidade e a nc clica 
do apa rancisco, Laudato Sì, têm sido exemplo disso. Temas que tratam 
da importância da preservação da água, da defesa da vida no planeta, nossa 
Casa Comum e, em especial, dos biomas brasileiros, têm contado com o auxílio 
constante da Apremavi em assessorias, oferta de materiais didáticos, mudas de 
arvores nativas, projetos em comum, conscientização da população e espaços 
compartilhados  m dos momentos mais signifi cativos dessa parceria foi a visita dos 
padres e bispos da Diocese de Rio do Sul à sede da Apremavi em 2017. Jesus Cristo, 
ao vir habitar entre nós, veio para que todos tenham vida, e vida em abundância (cf. 
Jo 10,10). Sob esse lema, com certeza essa parceria que já é sucesso, tem muito o que 
frutifi car  arabéns premavi  ouvado seja eus pela sua exist ncia

Campanha da Fraternidade de 2017
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A realização desse desejo foi efetivada em 2013, com a 
inauguração	 do	 Centro	 Ambiental	 ardim	 das	 Florestas,	
em Atalanta, construído graças a uma muito bem sucedi-
da parceria da organização com a iniciativa privada¹⁶.

Além de abrigar a sede da Apremavi e uma parte do Vi-
veiro	de	Mudas,	o	Centro	Ambiental	serve	de	apoio	para	
o programa de estágios e se tornou uma atração turística 
na	região,	com	área	verde	para	passear,	Trilha	da	 estau-
ração, onde os visitantes podem conhecer áreas restaura-
das, e uma lojinha ambiental, com materiais de educação 
ambiental e produtos que promovem a instituição, além 
de um mirante com uma vista incrível da Serra do Pitoco. 

Com	 um	 audit rio	 com	 capacidade	 para	 0	 pessoas,	 já	
foi palco, desde a sua inauguração, de inúmeros eventos, 
cursos, seminários e dias de campo. O espaço tem co-
laborado	para	a	Apremavi	se	firmar	como	um	centro	de	
referência	para	universidades	e	não	apenas	de	Santa	Ca-
tarina.	 A	 niversidade	Federal	de	Santa	Maria	( S)	é	uma	
das que sempre trazem turmas para conhecer as áreas de 
restauração	e	produção	de	mudas	do	Centro	Ambiental ,	
conta	Edinho	Sch ffer,	coordenador	do	Centro	e	atual	vi-
ce-presidente da Apremavi.

“Temos uma biblioteca com mais de mil títulos, a maior 
parte	da	área	ambiental,	como	a	rara	coleção	Flora	Cata-
rinense,	com	mais	de	200	volumes,	dos	cientistas	 aulino	
eitz	e	 oberto	Miguel	 lein.	Esses	livros	estão	 	dispo-
sição	de	estagiários	e	pesquisadores.	O	Centro	 também	
é uma hospedaria, com capacidade para 21 pessoas, em 
quartos coletivos e cozinha, inclusive para turistas. Ata-
lanta não tinha um espaço como esse”, diz Edinho.

O	Centro	Ambiental	ainda	motivou	a	escolha	de	mascotes	
para a Apremavi: Muru, a coruja murucututu; Edi, o bugio; 
e Mia, a lontra. Além de nomearem os andares do espa-
ço, serviram de inspiração para produtos da lojinha. Em 
breve, a capacidade de hospedagem deve crescer com a 

Vista aérea do Centro Ambiental  
e Viveiro Jardim das Florestas da 
Apremavi em Atalanta (SC).

16. Ver Causa 10 – Envolver outros setores na 
causa ambiental, página 106.
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reforma	da	casa	de	madeira,	que	fica	em	frente	ao	Centro	
Ambiental, onde também deverá ser instalado um peque-
no museu para o material histórico da associação.

O	 Centro	 Ambiental	 é	 um	 bebê	 de	 quatro	 anos,	 mas	
com muitas possibilidades e coisas a serem feitas. Temos 
oportunidade para receber melhor os estagiários, com 
espaço, segurança e estrutura. Temos local para eventos 
e palestras. Além disso, temos áreas demonstrativas, tor-
nando o espaço ideal para pesquisas. Isso traz visibilidade 
para o município”, completa o coordenador.

Depoimento
MILTON PUKALL, SEGUNDO SECRETÁRIO DA APREMAVI 

“Tínhamos um projeto mais humilde, mas a receptividade fez com que ousássemos. 
A mola propulsora foi o primeiro contato com um empresário, que doou R$ 

 mil  oi motivo de euforia e motivação  m um ano e meio, constru mos o 
Centro Ambiental. Todos os recursos foram levantados em trabalho de parceria. 
A Apremavi visitava empresas e instituições e apresentava o projeto. As doações 
tinham como contrapartida da instituição a doação de mudas de árvores, oficinas 
de formação e palestras. Trabalho de educação ambiental não se faz em uma 
geração. É investimento de longo prazo. Mas já conseguimos perceber mudanças.”
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Incentivar 
Planejamento de paisagens 
sustentáveis

O interior	de	Santa	Catarina	foi	colonizado,	a	partir	do século 19, por pequenos agricultores, muitos 
deles colonos alemães e italianos que tinham como 

princípio	que	a	propriedade	tem	que	ser	diversifi	cada,	
um lugar que produza os alimentos que o agricultor e 
sua família precisam para comer e viver bem (frutas, 
leite, ovos, frangos, suínos, peixes, hortaliças, cebola, 
feijão, arroz, milho, aipim, batata-doce, batata-inglesa). 
Criados	nesse	ambiente,	Miriam	e	 igold	foram	desen
volvendo o conceito do planejamento de propriedades e 
paisagens sustentáveis, que parte do princípio que, além 
de seguir as leis ambientais e ser produtiva, para garan-
tir o sustento da família, uma propriedade rural preci-
sa também ser um lugar bonito e agradável de se viver, 
colaborando para a qualidade de vida dos moradores e 
integrada com a natureza. 

Ansioso para demonstrar essa ideia, um dia convidaram 
o amigo publicitário Hermes Gustmann para subir um 
morro próximo à sua propriedade em Atalanta, onde 
vinham implementando o conceito. Do alto do morro, 

propriedades rurais 
legalizadas

Incentivar 
Página ao lado: Comunidade de Alto 
Dona Luiza, com destaque para a 
Serra Pitoco, Atalanta (SC).
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fizeram	um	desenho	de	paisagem	que	ganhou	o	mundo	
e ajudou a tornar a Apremavi uma referência no tema. 
Inicialmente conhecido como Propriedade Legal, no 
sentido de conformidade com a lei e bacana de se viver, 
o desenho ainda hoje está presente em muitas publica-
ç es	e	cartazes	afixados	em	 rgãos	p blicos	e	organiza-
ções pelo país. 

Ao longo do tempo, o conceito foi sendo aperfeiçoado 
e incluído em todos os projetos da organização, como 
o Agroecoeducação, que teve apoio do Fundo Nacional 
do Meio Ambiente, o Matas Legais¹⁷, parceria com a em-
presa	 labin	 em	 Santa	 Catarina	 e	 Paraná,	 o	 SC	 ural,	
parceira com a Fundação de Meio Ambiente (Fatma), que 
trabalha com pagamento por serviços ambientais nos 
corredores	 ecol gicos	Chapec 	 e	 Timb ,	 ou	 o	 Projeto	
Araucária, que teve o patrocínio do Programa Petrobras 
Socioambiental,	 e	 o	 mais	 recente,	 o	 Projeto	 estaura	
Alto	 ale,	 financiado	 pelo	 BNDES,	 que	 vai	 ajudar	mais	

Primeiro desenho de 
“propriedade legal”. 
Legal no sentido de 

estar adequada à 
legislação ambiental e 

“legal” no sentido de 
ser um lugar bacana 

para se morar e viver.
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17. Ver Causa 29 – Restaura matas 
nativas, página 228.

18. Ver Causa 17 – Promover o  
bem-estar, página 160.

de 500 agricultores familiares a adequar seus imóveis 
ao	C digo	Florestal.	O	planejamento	de	paisagens	sus-
tentáveis teve um crescimento incrível para um projeto 
que começou com a meta de ser implantado em 30 pro-
priedades rurais, com prioridade para os fumicultores¹⁸. 

Segundo Edegold Schäffer, o convencimento dos agri-
cultores para participar foi conseguido aos poucos. Um 
deles foi Osni Barbosa, que fez o primeiro plantio de ár-
vores nativas em 2004, de cerca de mil mudas em meio 
hectare. “Não pus muita fé de que ele levaria a sério, 
mas quando voltei tive uma surpresa”, conta Edegold. 
Desde então, as terras do senhor Osni e da dona Ma-
ria de Lourdes, com suas mais de 4 mil árvores, são o 
grande orgulho do casal, que há quatro anos viveu uma 
tragédia	familiar,	com	a	morte	do	filho	e	da	nora	em	um	
acidente de moto, aumentando suas responsabilidades 
com a criação dos netos de 16 e 13 anos. O acontecido só 
fez crescer a vontade de manter suas terras ainda mais 
bonitas e verdes. Segundo o vizinho Antonio Pezenti, 
que também participou do projeto, Osni não tinha uma 
árvore em sua propriedade e hoje é o maior plantador 
de árvores da região.

Ao lado: Vista da área em 
volta da casa de Wigold  
e Miriam em 1990 (acima) 
e 2017 (abaixo).
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Desenhos de propriedades e paisagens utilizados 
em atividades de educação ambiental para 

demonstrar o que se deve e o que não se deve 
fazer nos imóveis rurais.



71Apremavi • 30 anos, 30 causas

INCENTIVAR PROPRIEDADES RURAIS LEGALIZADAS • CAUSA 3



72

CAUSA 3 • INCENTIVAR PROPRIEDADES RURAIS LEGALIZADAS

Apremavi • 30 anos, 30 causas

19. Instituições integrantes do Grupo de Trabalho do Diálogo do Uso do Solo no Alto 
Vale do Itajaí: Associação de Preservação do Meio Ambiente (Apremavi), Associação 
dos Municípios do Alto Vale do Itajaí (Amavi), Empresa de Pesquisa Agropecuária e 
Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), Cooperativa Regional Agropecuária Alto 
Vale do Itajaí (Cravil), Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), Diálogo Florestal, 
Universidade do Alto Vale do Itajaí (Unidavi) e Faculdade Metropolilana de Rio do Sul 
(Uniasselvi/Famesul), Klabin, Pamplona Alimentos SA e  Cooperativa de Crédito Cresol. 

Atalanta como modelo

Um dos objetivos da Apremavi é criar um modelo de pai-
sagens sustentáveis no Alto Vale do Itajaí, formado por 28 
municípios. A ideia é transformar a região em um grande 
programa-piloto que possa ser replicado em outras partes 
do país. O trunfo para isso foi a formação do Diálogo do Uso 
do Solo e Planejamento de Propriedades Sustentáveis, ini-
ciativa que vem sendo coordenada por Wigold e que reúne 
empresas e organizações de vários setores da região¹⁹.

Defensor do Diálogo do Uso do Solo, Tarcísio Polastri, 
prefeito de Atalanta entre 2013 e 2016, acredita que a pai-
sagem do município será um modelo para o estado e para 
o país. “O segredo é juntar todos os setores da sociedade 
para	que	falem	a	mesma	linguagem.	Com	isso,	os	resulta
dos vêm”, avalia.

Minha 
história
ANTONIO PEZENTI
NECESSIDADE DE 
SOBREVIVÊNCIA

“ Nasci em Atalanta nesta mesma 
propriedade onde já são três 
gerações de Pezenti. Meu avô usava 
a madeira para comércio, madeira 
nobre. Meu pai usou para benefícios 
na propriedade e começou a plantar 
eucalipto. Era tempo de destocar 
terra, abrir (cortar a mata) e plantar 
fumo. Deixava um pedaço de 
mata e, se um dia faltava lenha, 
cortava. Minha geração pode usar 
livremente apenas madeira plantada. 

Antonio Pezenti e Osnilda Pezenti 
já plantaram milhares de mudas de 
árvores nativas em parceria com a 
Apremavi para proteger nascentes 

e riachos em seu terreno.
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Atalanta era o município no Alto Vale com maior resistên-
cia	ao	Cadastro	Ambiental	 ural	(CA )²⁰. O então prefeito 
procurou a Apremavi e foram realizadas três audiências 
públicas para esclarecer a população. A situação mudou 
e hoje o município é o primeiro da região a ter 100% das 
propriedades cadastradas. “Para chegar a isso, treinamos 
um	 técnico	 e	 fi	zemos	 o	mapeamento	 gratuitamente	 de	
todas as propriedades. Quando assumi, não havia nenhum 
cadastro, mas sem ele o poder público não tem como pla-
nejar e garantir sustentabilidade no longo prazo”, diz.

O município-sede da Apremavi está em situação confor-
tável, com 33% de vegetação nativa no parque municipal e 
em propriedades privadas. É formado por pequenos pro-
prietários familiares: 50% das propriedades com menos 
de 10 hectares. Apenas 1% das propriedades têm mais de 
50 hectares. Mais de 50% da arrecadação municipal vem 
da agricultura e metade de sua população, de 3.300 habi-
tantes, vive na zona rural. 

Atalanta conta com 1.599 hectares de reserva legal e 2.768 
hectares de áreas de preservação permanente. “Temos 83 
hectares	a	recuperar	para	fi	car	em	dia	com	o	C digo	Flo
restal. É pouco, dá para fazer”, diz o ex-prefeito.

Tarcísio foi técnico de campo da indústria de tabaco Sou-
za	Cruz	e,	quando	saiu,	trabalhou	para	a	Apremavi,	fazen
do o diagnóstico socioambiental da comunidade do Alto 
Dona Luiza, entre 1996 e 1998. Depois disso, montou uma 
pequena agroindústria de conservas, que tem até hoje. 

“Aqui tem qualidade de vida, não temos grande disparida-
de social, do mais alto ao mais baixo há pouca diferença. 
O PIB é baixo, mas equilibrado, não tem pobreza extrema. 
A Apremavi contribui principalmente na área agrícola. No 
Alto Vale, vários municípios têm problemas de água. No 
caso de Atalanta, todos os rios nascem no município, um 
fator a mais para cuidar bem da água. Quem tem água no 
terreno, tem fartura. E a Apremavi contribui na preserva-
ção e incentiva a produção com equilíbrio ambiental”, diz.

Comecei a ir a reuniões na Apremavi 
para tentar entender o que era a 
ONG, pois achávamos que estava 
aqui para condenar tudo o que 
fazíamos e dizer que não podíamos 
derrubar árvore. Aos poucos, 
comecei a entender a questão de 
bacias hidrográficas e a conhecer 
realmente o trabalho. Hoje falo para 
todos que ainda bem que temos 
uma entidade como essa na região. 
Agora vejo tudo de forma diferente. 
Atalanta tem o privilégio de ter a 
Apremavi aqui.

Comecei a participar do projeto de 
Planejamento de Paisagens em 2003 
e depois, do projeto Araucária. 
A primeira coisa diferente 
que percebi foi que as águas 
aumentaram, tenho 11 pequenas 
nascentes. Também fiz o paisagismo 
na estrada de casa. O fato de ter 
bastante árvores fez a temperatura 
ser mais fresca no verão e também 
protege da geada no inverno. 
Planto cebolas e percebo que a 
produtividade da terra aumentou. 
A mudança foi pela necessidade de 
sobrevivência, fomos percebendo 
que precisávamos fazer diferente. 
Minha neta Letícia é aluna da escola 
e também participa dos projetos 
da Apremavi.

Reflorestei as margens do córrego, 
construí uma casa nova e ainda 
quero fazer um corredor ecológico, 
ainda tenho espaço para reflorestar. 
A questão crucial para recuperar 
a área é a existência de mudas e 
a Apremavi tem em quantidade 
e variedade. Se não existisse, 
teríamos apenas eucalipto e 
espécies exóticas. Com a Apremavi, 
aprendi que, nos meus 13,7 
hectares, dá para conciliar toda a 
questão ambiental, preservar o que 
se tem, recuperar o que for preciso e 
viver muito bem com a produção.” 20. Ver Causa 23 – Colaborar com políticas públicas ambientais, página 196.
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CAUSA 4

Combater
Programa Clima Legal

As	áreas	 	orestais	são	poderosas	aliadas	para	o	com
bate e a mitigação das mudanças climáticas causa-
das pelo efeito estufa, consequência da alta con-

centração de gases lançados na atmosfera por atividades 
humanas,	como	o	di xido	de	carbono	(CO2). À medida que 
se	desenvolvem,	as	 	orestas	contribuem	para	retirar	da	
atmosfera,	 através	 da	 fotossíntese,	 o	CO2, processo co-
nhecido como sequestro de carbono.

Esse é um dos motivos pelos quais a Apremavi tem a recu-
peração	 	orestal	como	uma	de	suas	principais	atividades.	
Uma das formas de potencializar esses plantios é por meio 
do	Projeto	Clima	Legal,	uma	iniciativa	que	tem	como	objeti
vo realizar plantios de árvores nativas visando a neutraliza-
ção	de	emiss es	de	CO2 de pessoas e empresas, amenizan-
do os efeitos das mudanças climáticas e contribuindo com 
a conservação da biodiversidade no bioma Mata Atlântica.

O	 Clima	 Legal	 é	 uma	 atividade	 permanente	 e	 qualquer	
pessoa ou empresa pode participar a partir da doação 
de recursos proporcionais à quantidade de carbono que 
quer	 neutralizar	 –	 a	 Apremavi	 ajuda	 a	 fazer	 os	 cálculos	

as mudanças 
climáticas

Página ao lado: Integrantes do 
Observatório do Clima plantando 
bosque comemorativo dos 15 anos 
do Observatório, 
na Apremavi, em 
abril de 2017.
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das emissões de uma atividade ou evento, por exemplo. Os 
recursos são transformados em mudas, que são doadas para 
pessoas, escolas, universidades ou instituições que não pos-
suem	dinheiro	para	fazer	recuperação	 	orestal.	 Nosso	ob
jetivo não é lucrar, mas que as mudas sejam plantadas. Além 
disso, nossos técnicos não veem só o plantio de mudas, 
mas a questão paisagística do terreno. Todos os projetos 
da Apremavi visam ao planejamento da paisagem²¹ ”, explica 
Grasiela Hoffmann, secretária executiva da associação.

Conforme	o	valor	doado,	além	da	neutralização	do	carbo
no, o doador tem ainda o direito de ter seu nome no site 
da	Apremavi,	usar	o	selo	Clima	Legal,	placa	com	nome	da	
empresa ou instituição no local do plantio, palestra sobre 
clima e Mata Atlântica e atividades de educação ambiental 
para funcionários.

Muitos dos plantios são realizados por meio de mutirões, 
envolvendo alunos de escolas e a comunidade do entorno 
da área a ser recuperada. Um desses locais é a proprieda-
de de Isonil Golçalves, um sítio de 2,5 hectares no muni-
cípio de Taió, no Alto Vale do Itajaí.

Minha 
história
ISONIL GONÇALVES
CADERNO PARA REGISTRAR 
VISITANTES

“ Fui agricultor até os 25 anos, mas 
depois trabalhei em empresa, até 
ser aposentado por invalidez, por um 
problema no olho. Desde então, cuido 
deste terreno, que recuperei todo, 
um barranco que, quando comprei, 
estava todo destruído, não dava mais 
nem grama, era só pedra e grota. 
Tirei todo o eucalipto, rocei, mas não 
conseguia plantar. Pedi sugestão 

Participantes do primeiro mutirão do Programa Clima Legal 
da Apremavi, realizado em 24 de fevereiro de 2009.

21. Ver Causa 3 – Incentivar propriedades rurais legalizadas, página 66.
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para muita gente, queria plantar 
bracatinga, mas não dá na região. 
Até que o Leandro, da Apremavi, 
veio ver a área e disse que poderia 
fornecer mudas sem custo. Ele 
confiou na minha palavra, trouxe 
uma carga de mudas sem me 
conhecer, na confiança. Plantei 
direitinho. Hoje, sete anos depois, 
recebi um total de 8.000 mudas 
e nem parece que é uma floresta 
plantada, parece da natureza. Eu 
plantei com fé, mas não achava 
que em sete anos estaria do jeito 
que está. Tem árvore que não 
consigo abraçar.

O primeiro ano foi carpindo, 
plantando pezinho por pezinho. 
Chegava a desanimar, me 

Antes: Em 2009 (à esq.), Isonil e sua família 
começaram a plantar mudas de árvores nativas. 

Depois: Em 2016 (à dir.), uma floresta já formada 
com 8 mil árvores de 80 espécies.

perguntava o que iria ganhar com 
isso. Um tio me disse que eu não 
era mais o dono da terra e que, se 
cortasse uma árvore, seria preso. 

Ainda tenho algumas vacas, 
mas nenhuma cultura agrícola. 
Nessas terras, a única coisa que 
dá é floresta. Todos aqui em casa 
trabalham fora e não precisamos 
viver da roça. Há pouco, operei o 
pé e tenho dificuldade de andar, 
pois tenho uma doença rara 
(Síndrome de Mueller Weiss), mas 
continuo cuidando dessa terra 
com alegria, sou muito feliz porque 
vejo a alegria de quem vem aqui. 

Tenho paixão por madeiras 
nobres, minha preferida é a 

canela-sassafrás, converso com 
elas, tenho várias. Daqui a alguns 
anos, terei madeiras do tempo 
dos nossos avós. Tenho mais de 
80 espécies. Queria identificar 
as árvores, pois os visitantes 
perguntam o nome, mas não sei 
todas, muitas só nossos pais 
tinham visto, tenho até pau-brasil. 
Hoje, só temos motosserra para 
cortar lenha. Tenho um caderno 
para registrar as visitas que o 
Leandro traz e estou acabando 
de construir uma casa nova. 
Gastei 40 mil reais em um poço 
artesiano, pois a água que tenho 
vem da grota, mas não posso 
usar, porque para cima da minha 
propriedade tem plantação de 
fumo e usam veneno.” 
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Reforçar  
Programa Fiscais Voluntários 
do Meio Ambiente

A falta de recursos materiais e humanos do poder pú-
blico é uma das grandes barreiras para se conseguir 
impedir a destruição do meio ambiente. Nos anos 

1980, uma iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente de 
Santa	Catarina	 permitiu	 que	 cidadãos	 ligados	 a	 organi
zações com trabalhos na área ambiental pudessem atuar 
como	fi	scais	 voluntários	do	meio	 ambiente.	A	Apremavi	
foi uma das organizações mais ativas nesse programa, 
inscrevendo	 vários	 de	 seus	membros	 como	 fi	scais,	 que	
iam	a	campo	para	verifi	car	den ncias	e	autuar	infratores.

Nesta época, de uma militância intensa, Miriam e Wigold 
–	assim	como	outros	membros	da	Apremavi	–	tiveram	um	
grande papel na denúncia de caçadores e desmatadores. 
Em	certa	ocasião,	valendo se	de	sua	condição	de	fi	scal,	
Wigold, mesmo desarmado, chegou a prender e levar para 
a cadeia dois caçadores. 

o papel do cidadão

Página ao lado: Carcará 
(Caracara plancus).



79Apremavi • 30 anos, 30 causas 79Apremavi • 30 anos, 30 causas



80

CAUSA 5 • REFORÇAR O PAPEL DO CIDADÃO

O	normal,	porém,	era	que,	ao	verifi	car	uma	ocorrência,	o	
fi	scal	 voluntário	entregasse	ao	 responsável,	 sempre	que	
possível, um auto de infração descrevendo o caso, que 
deveria ser assinado pelo infrator, ou entregue com as-
sinatura de duas testemunhas. A atividade infratora tinha 
que ser cessada imediatamente e o documento era enca-
minhado às autoridades, que tinham o prazo de um mês 
para	verifi	car	o	ocorrido	e	dar	prosseguimento	ao	caso.

Em uma dessas diligências, em 1989, Miriam autuou uma 
pedreira clandestina no Pico da Bandeira, um morro co-
berto	por	Mata	Atl ntica	em	 io	do	Sul.	O	caso	foi	bem
sucedido,	com	o	fi	m	da	atividade	no	local.	Hoje,	a	mata	

está totalmente recuperada. 

Página ao lado: 1. Carteirinha de fiscal 
voluntária do meio ambiente de Miriam 
Prochnow. 2. Auto de Infração. 3. Pedreira 
no Pico da Bandeira em Rio do Sul, embargada 
em 1989. 4. Mesma área em 2018, com a 
floresta restaurada.
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CAUSA 6

Formar 
Programa de estágios

O primeiro estagiário da Apremavi foi o norte-ame-
ricano Scott Desposato, que veio ao Brasil em 1992 
especialmente para isso. Na época, foi um grande 

achado para a associação, que havia ganho um computa-
dor Macintosh	–	 fato	muito	comemorado,	mas	ninguém	
sabia	usá lo.	Scott,	que	fi	cou	alguns	meses	hospedado	na	
casa dos próprios associados da Apremavi, como Urbano 
e o casal Miriam e Wigold, foi quem ensinou. “Scott, que 
hoje é professor de políticas públicas nos Estados Unidos, 
é um grande amigo. Estava em nossa casa quando nasceu 
nossa	fi	lha	Gabriela.	Mais	tarde,	deu	esse	nome	 	sua	fi	
lha”, conta Miriam.

A partir daí, o Programa de Estágios se tornou um dos 
mais queridos dentro da Apremavi e está aberto para 
qualquer pessoa que queira ter contato com o trabalho 
da entidade, nem precisa ser estudante. A única condição 
é que, por questões trabalhistas, quem não é universitá-
rio tem um prazo máximo de presença de 10 dias. Para os 
estudantes, os períodos podem ser de 15, 30 ou 60 dias e, 
eventualmente, mais do que isso. 

profissionais da 
área ambiental

Página ao lado: Programa de 
estágios da Apremavi recebe 
estudantes do Brasil e do exterior.
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O estágio é voltado para quem quer ter conhecimento na 
área ambiental. Para participar, o interessado se inscreve 
no site, passa por uma pré-avaliação e informa em qual 
período gostaria de estagiar. 

Estagiar na Apremavi pode ser uma oportunidade para 
encontrar um novo olhar sobre a natureza e aperfei-
çoar conhecimento, como aconteceu com a estudante 
de	 engenharia	 orestal	 Sharline	 angalle,	 20	 anos,	 da	
niversidade	 do	 Estado	 de	 Santa	 Catarina	 ( desc),	 de	

Lages, que passou as férias de julho de 2016 trabalhando 
no Viveiro Jardim das Florestas. Mas também há a pos-
sibilidade de despertar uma vocação e direcionar a vida 
de alguém. Foi isso que aconteceu com a bióloga Edilai-
ne Dick, hoje coordenadora de projetos da associação, a 
exemplo do Projeto Araucária, que trabalha com recu-
peração de áreas degradadas, educação ambiental, con-
servação	de	 orestas	e	criação	e	gestão	de		unidades	de	
conservação nesse ecossistema. 

Estagiárias em atividade no 
Viveiro Jardim das Florestas.
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Minha 
história
EDILAINE DICK
PODER DE INFLUENCIAR
OS PROJETOS

“ Sou de Videira, em Santa 
Catarina, e há duas coisas 
que sempre gostei: floresta e 
trabalhar com agricultor. Conheci 
a Apremavi na universidade, 
por meio de alguns livros 
sobre Mata Atlântica durante 
um curso de restauração 
florestal, quando estava quase 
desistindo do curso de biologia. 
Decidi fazer um estágio na 

entidade. Era para eu ficar um 
mês trabalhando justamente 
com o que gostava: floresta e 
agricultores. Depois do estágio, 
pedi para ficar mais alguns 
meses como voluntária. Assumi 
um projeto quando o responsável 
saiu. Passei a trabalhar com 
planejamento de paisagem, 
fui ficando e já se passaram 
quase 12 anos. Trabalhava em 
Atalanta, mas depois fui para 
o oeste do estado no projeto 
de apoio à implementação 
de unidades de conservação 
federais (Parque Nacional das 
Araucárias e Estação Ecológica 
da Mata Preta). Também gosto 
de colaborar na parte de 

comunicação, pela necessidade 
de fazer as coisas acontecerem.

Acho que esse trabalho é uma 
junção de realização pessoal, 
fazendo o que gosto, com a 
possibilidade de direcionar 
os projetos para o que acho 
importante. Por outro lado, 
por isso mesmo, acabamos 
fazendo mais do que está no 
projeto. Me sinto realizada 
por estar contribuindo para o 
desenvolvimento e engajamento 
das pessoas. No oeste de Santa 
Catarina, as pessoas não sabiam o 
que era uma área de conservação 
ou falavam mal. Hoje, participam 
dos conselhos.”

Edilaine em atividade de educação ambiental, 
ensinando o Tiago e a Taila a plantar árvores. 
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1. Estagiárias ao lado de uma bracatinga com aproximadamente 
um ano, espécie pioneira de rápido crescimento (2004).  
2. Mutirão de plantio de árvores no terreno da Apremavi, em 
Atalanta (2004). 3. Em janeiro de 2016, Manuel Sanabria, 
ex-estagiário espanhol, presenteou a Apremavi com um drone 
em agradecimento aos conhecimentos adquiridos durante o 
estágio realizado em 2011. 4. Edinho preparando sementes 
durante seu estágio na Apremavi.4

2

1

3
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Minha 
história
SCOTT DESPOSATO 
GRATIDÃO POR COLABORAR

“ Quando estava na faculdade 
preparando uma dissertação 
sobre políticas ambientais, disse 
ao meu coordenador que não 
queria escrever uma tese sobre 
o Brasil, mas, nove meses depois, 
eu tinha elaborado um trabalho 
sobre política de desenvolvimento 
e desmatamento no Brasil. Para 
completar o projeto, tive que 
estudar português em Berkeley 
e ler muito. Também trabalhei 
com a Rainforest Action Network 
(RAN) em São Francisco e aprendi 
muito sobre o Brasil (ou era o que 
eu pensava).

Comecei a atuar com política 
pública, mas sentia que meu 
projeto estava incompleto até ir 
ao Brasil e trabalhar com algumas 
organizações sobre as quais tinha 
escrito. Beto Borges, da RAN, 
me colocou em contato com 
várias ONGs brasileiras, incluindo 
a Apremavi, que precisava de 
alguém que ensinasse a equipe a 
usar um Macintosh e um software 
para publicações. Eu também 
não sabia nada, mas comprei dois 
manuais e os estudei no avião 
para o Brasil. 

Tive uma grande surpresa ao 
chegar em Santa Catarina 
e Atalanta. Minhas únicas 
experiências na América Latina 
tinham sido no México e na 
América Central e não esperava 
encontrar uma cidadezinha com 
arquitetura de estilo europeu e 
pessoas falando alemão nas ruas. 
Miriam e Wigold me receberam 

como se eu fosse da família: 
morava em sua casa, fui às 
festas familiares, joguei jogos 
com a pequena Carolina. Durante 
a semana, além de instalar o 
computador, ajudava o Wigold 
e o Augusto a fazer o boletim 
informativo no software. Nos fins 
de semana, plantávamos árvores e 
cuidávamos do sítio em Atalanta. 

Fui a manifestações de campanha 
durante as eleições municipais 
de 1992 e ainda me lembro das 
músicas dos candidatos locais. 
Estava lá quando Collor sofreu 
impeachment alguns dias depois 
da Gabriela ter nascido. Foi 
uma experiência formativa e de 
mudança de vida. 

Depois da Apremavi, trabalhei 
com várias outras organizações, 
viajei pelo Brasil, terminando 
no Amapá, onde trabalhei com 
os seringueiros. Atravessei 14 
estados brasileiros de ônibus, 
barco e até canoa, vi a incrível 
diversidade desse grande país, 
o calor das pessoas e os muitos 

desafios e tragédias diárias. 
Depois de tudo isso, posso dizer 
que meu trabalho na Apremavi foi 
o melhor estágio que tive. Várias 
coisas colaboraram para isso. 
Uma delas foi a receptividade 
e a bondade das pessoas e 
suas famílias. Outra foi a beleza 
natural de Santa Catarina e do 
Vale do Itajaí. 

Fiquei impressionado com a 
dedicação da Apremavi e com o 
trabalho incansável de sua equipe 
para proteger a Mata Atlântica, 
apesar do que parecia ser uma 
oposição irresistível e impossível. 
E, no entanto, conseguiram 
grandes avanços que não teriam 
sido possíveis sem esse foco 
e dedicação. Por fim, uma das 
coisas que eu amei é que consegui 
contribuir. Em muitas outras 
organizações, eu era um turista 
ou uma fonte de entretenimento. 
A Apremavi me permitiu ser 
um membro útil de sua equipe. 
Sou grato pela oportunidade de 
trabalhar com eles e orgulhoso de 
ter contribuído.”

Scott Desposato (USA) foi o primeiro estagiário da Apremavi, em 
1992. Além de aprender sobre produção de mudas e plantio de árvores, 
também ensinou o pessoal da Apremavi a utilizar um computador. 
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Minha 
história
SHARLINE ZANGALLE
CONHECENDO UM OUTRO LADO

“ Na faculdade, aprendemos com 
foco na produção e no lucro. Na 
Apremavi consegui ter uma visão 
mais ampla, de preservar o meio 
ambiente. No estágio tive uma nova 
visão, de fazer algo sustentável, 
sem tirar a parte econômica. Na 
faculdade, temos apenas uma 
matéria sobre espécies nativas, 
vemos estrutura e nome científico 
de umas 120 espécies, mas depois 
acabamos esquecendo. Além disso, 
focam muito no nome científico, 
mas o agricultor só conhece o nome 
popular. O curso é praticamente 
voltado para pínus e eucalipto. 
Adorei a experiência. Acho que 
todos deveriam ter a oportunidade 
de conhecer esse outro lado. 
A Apremavi arriscou, começou 
do nada. Precisaria ter mais 
organizações que fizessem isso.”

Segundo	 o	 coordenador	 do	 Centro	 Ambiental	 Edinho	
Schäffer, que também iniciou na Apremavi como estagiário, 
a maior parte das solicitações de estágios são para o perío-
do de férias escolares, mas é o período em que os técnicos 
também tiram férias e os projetos têm menos demanda. 
“Tentamos agendar com os técnicos e procuramos dar um 
jeito para atender o máximo de pessoas possível. A principal 
atividade é acompanhar os trabalhos do viveiro e os proje-
tos em andamento”, diz. “Trabalhamos com três ou quatro 
estagiários por vez, que é o número que conseguimos dar 
atenção, e temos uma lista de espera”. Desde 2015, a Apre-
mavi	fornece	um	certifi	cado	válido	para	as	universidades.

Não há remuneração para os participantes, que precisam 
arcar com um pequeno custo para as despesas, mesmo 
que o valor seja simbólico. Além disso, precisam ajudar a 
manter	o	Centro	Ambiental,	onde	fi	cam	hospedados,	lim
po e organizado, e se responsabilizar pela própria alimen-
tação. Várias pessoas que estagiaram na Apremavi, como 
o próprio Edinho e a Edilaine, acabaram contratados para 
trabalhar na instituição. Outros se tornaram donos de 
seus próprios viveiros de mudas ou então professores, al-
guns dos quais sempre trazem suas turmas para conhecer 
ou estagiar na associação.

Depoimento
MAICON DIEGO DUFFECKY, ENGENHEIRO FLORESTAL

“Sempre trabalhei na agricultura e, em 2004, começamos a produção de mudas 
para atender o projeto Microbacias da Epagri. Em 2005, iniciei o curso de 

ngenharia lorestal e com isso foi poss vel agregar conhecimento técnico aos 
saberes de agricultor. Logo percebi que estávamos no caminho certo. Em 2008, já 
com alguma experiência na produção de mudas, mas ainda com muitas dúvidas, 
tive a oportunidade de realizar um estágio na Apremavi. Isso foi fundamental para 
aprofundar meus conhecimentos  os  dias que fi quei em talanta, pude perceber 
que o respeito pela natureza e amor pelo que se faz são valores fundamentais para o 
sucesso na produção de mudas nativas, que envolve planejamento desde a coleta de 
sementes até a venda  oje, o iveiro lorestal uffatto produ   mil mudas por 
ano, de  espécies diferentes da lorestas mbr fi la ista
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Minha 
história
LAURO WILLIAM 
PETRENTCHUK
PORTA PARA A VIDA 
PROFISSIONAL

“ Recordar é viver, já diz um velho 
clichê. Janeiro de 2008, iniciava 
minha jornada como estagiário 
na Apremavi. Aos 21 anos, jovem 
e estudante de Engenharia 
Florestal, encontrei na Apremavi 
meu lugar e as experiências que 
levaria para o restante da vida 
acadêmica. O estágio seria a 
porta para o primeiro contato com 
a vida profissional. 

Durante a passagem pela 
Associação, participei de 
inúmeras atividades, bem além 
do que o plano de estágio 
contemplava, o que foi ótimo! 
A vivência local, as novas 
espécies florestais descobertas 
a cada dia no viveiro, as trilhas 
na Serra do Pitoco e as visitas 
ao parque fizeram com que 
eu vislumbrasse o caminho a 
seguir. Trabalhar em prol do meio 
ambiente, da sustentabilidade, 
do desenvolvimento regional 
e global. 

As atividades desenvolvidas 
na silvicultura com as coletas 
de sementes, no manejo 
florestal com a identificação 
das espécies, a conservação 
da natureza e seus recursos, os 
relatos da Miriam e do Wigold 
na trajetória de vários e longos 
anos à frente da Apremavi. 
Todos são momentos que 
ficaram na memória. Um caminho 
apaixonante e sem volta. Levo 
toda essa bagagem para a vida. 

Hoje, atuo como professor no 
Instituto Federal de Educação 
Ciência e Tecnologia de Santa 
Catarina (IFSC), no campus 
Canoinhas (SC). Não por 
acaso ingressei na área de 
manejo e conservação de 
recursos naturais, sem dúvida a 
experiência do estágio contribuiu 
muito para chegar a este ponto. 

Aplico diariamente em minha 
profissão os ensinamentos 
adquiridos em Atalanta no ano 
de 2008. As experiências na 
recomposição florestal e no 
planejamento de propriedades 
e paisagens, além de outros 
projetos da Apremavi, refletem 
hoje no que desenvolvo com 
pesquisas nas áreas de 
agroecologia e desenvolvimento 
rural sustentável. 

Indo um pouco mais além, levei 
a vivência da Apremavi para o 
Mestrado em Desenvolvimento 
Regional em 2013, nutrindo 
a paixão pelas florestas 
e buscando maneiras de 
fazer dos remanescentes 
florestais nativos fonte de 
desenvolvimento regional 
sustentável. Elaborei a 
dissertação auxiliado pelas 
informações nas publicações e 
projetos da Apremavi, finalizando 
um trabalho de diagnóstico de 
toda a situação florestal do 
município de Canoinhas, criando 
estratégias para o 
uso sustentável destes 
fragmentos nativos.

Ainda usando como valor 
de experiência vivida na 
Apremavi, lembro do trabalho 
da associação na gestão das 
unidades de conservação, 
através do parque municipal 

da Mata Atlântica em Atalanta 
e da RPPN Serra do Pitoco. 
Busquei informações de como 
poderia auxiliar nas discussões 
pertinentes às unidades de 
conservação, e atualmente faço 
parte do conselho consultivo 
da Floresta Nacional de Três 
Barras-SC, representando o IFSC, 
auxiliando nas deliberações e 
tomadas de decisão da unidade 
quanto a planos de manejo e 
estratégias de conservação 
e pesquisas.

Como forma de agradecimento 
e também de conscientização, 
retorno anualmente a Atalanta 
desde 2012, com alunos e 
colegas professores, para 
acompanhar o belo trabalho 
que a Apremavi realiza em prol 
da natureza.

Acredito, que eu e vários outros 
que fizeram parte do time da 
Apremavi saímos da vivência 
do estágio como sementes, 
lançadas ao mundo, que ao longo 
da caminhada germinaram em 
suas profissões e cresceram, 
criando ideais profissionais, 
sempre levando na lembrança o 
carinho e dedicação deixados no 
viveiro, no parque municipal, nas 
visitas às propriedades rurais e 
no convívio com os funcionários. 

Hoje, somos como as árvores 
que um dia ajudamos a 
plantar, disseminamos estas 
experiências vividas e plantamos 
novos frutos e sementes de 
conscientização no planeta, 
seja pelo estudo, pelo trabalho, 
pelo conselho dado às novas 
gerações. O importante é não 
deixar de acreditar que podemos 
transformar o mundo.”
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CAUSA 7

  Manter
Acervo histórico

A inauguração	 do	Centro	 Ambiental	 ardim	 das	 Florestas, em Atalanta, foi uma grande oportunidade 
para a Apremavi começar a disponibilizar um acer-

vo de informações ambientais que vinha guardando desde 
sua criação. Mais de mil livros, a maior parte dedicada ao 
tema	ambiental,	hoje	estão	na	biblioteca	do	Centro	para	
serem usados por estagiários, visitantes e pesquisadores. 

A manutenção da memória, por meio de documentação 
e acervo, faz parte das atividades de rotina da Apremavi. 
Isso	 inclui	 desde	os	 demonstrativos	fi	nanceiros	 de	 19 	
até os dias atuais, com as prestações de contas dos pro-
jetos,	guardados	no	escrit rio	de	 io	do	Sul,	até	a	gran
de quantidade de publicações e vídeos produzidos pela 
Apremavi²² e um imenso acervo de notícias, com a história 
da organização, que em breve estará disponível para con-
sulta	no	Centro	Ambiental.

Outro projeto voltado para a manutenção da memória da 
Apremavi é a construção de um pequeno museu, em uma 
casa	antiga	que	fi	ca	em	frente	 	sede	do	Centro	Ambiental	
e abriga o acervo. 

a história da luta 
ambiental

22. Ver Causa 8 – 
Comunicar, página 94.

Página ao lado: Diretores, 
conselheiros e seus 
familiares plantam 
pinhões em comemoração 
aos 30 anos da 
Apremavi, em  2017.
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Reconhecimento

Ainda fazem parte do acervo os mais de 20 prêmios ga-
nhos pela organização ao longo dos anos, também uma 
forma de contar uma história de luta pela causa ambien-
tal. Entre esses prêmios, estão sete troféus Onda Verde 
do Prêmio Expressão de Ecologia, o último deles recebido 
em julho de 2017 pelas atividades do viveiro durante os 30 
anos da entidade. 

Nessa última edição - 24o	Prêmio	Expressão	de	Ecologia	–,	
a fundadora e atual presidente da Apremavi, Miriam Pro-
chnow também foi homenageada como Personalidade 
Ambiental da região Sul. Essa é a maior premiação am-
biental do Sul do Brasil, com reconhecimento do Minis-
tério do Meio Ambiente. Iniciativas de grandes empresas, 
cooperativas, ONGs, prefeituras, entidades e pequenos 
empreendimentos recebem a homenagem. O Prêmio Ex-
pressão de Ecologia foi criado em 1993 pela Editora Ex-
pressão,	 um	 ano	 ap s	 a	 Conferência	 Mundial	 do	 Meio	
Ambiente	no	 io	de	 aneiro	 	Eco	92.	

Urbano e Antonio Padilha 
plantando árvore com 

chuva. Antonio é de São 
Paulo e é um sócio e 

colaborador voluntário que 
não mede esforços para 

participar das assembleias 
e atividades da Apremavi 

(à esq.). Plantio de árvores 
em homenagem à sócia 

fundadora profa. Lucia 
Sevegnani, falecida em 

2015 (à dir.). 
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1996 Prêmio Fritz Müller de Ecologia (Fatma)

1996 Diploma de Mérito Basílio Corrêa de Negredo (Câmara de Vereadores de Rio do Sul)

1997 Prêmio Bem Eficiente (Kanitz & Associados de São Paulo) 

1997 Título de Mulher Guerreira para Miriam Prochnow (Prefeitura Municipal de Rio do Sul)

1998 6º Prêmio Expressão de Ecologia (Revista Expressão)

1998 Prêmio Talentos Empreendedores (Sebrae e Grupo RBS) 

1999 Troféu Amigo da Comunidade (Grupo RBS)

1999 Prêmio Lobo Guará (Polícia de Proteção Ambiental de Santa Catarina)

2002 10º Prêmio Expressão de Ecologia (Revista Expressão)

2005 Prêmio Fritz Müller de Ecologia (Fatma)

2005 Prêmio Ford Motor Company de Conservação Ambiental (categoria Conquista Individual, Miriam Prochnow)

2007 15º Prêmio Expressão de Ecologia (Revista Expressão)

2007 Prêmio Amigo da Mata Atlântica concedido à Wigold Bertoldo Schäffer (RMA)

2008 Medalha de Mérito Carl Franz Albert Hoepcke (Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina)

2008 16º Prêmio Expressão de Ecologia (Revista Expressão)

2010 Prêmio Muriqui (Reserva da Biosfera da Mata Atlântica)

2012 20º Prêmio Expressão de Ecologia (Revista Expressão)

2015 23º Prêmio Expressão de Ecologia (Revista Expressão)

2017 24º Prêmio Expressão de Ecologia (Revista Expressão)

2017 Personalidade Ambientalista a Miriam Prochnow (Revista Expressão)

2017 Prêmio Gigantes da Ecologia (Instituto Gigantes da Ecologia)

2017 Prêmio Responsabilidade Socioambiental (Revista Ekos)

Depoimento
RODRIGO COUTINHO, COORDENADOR DO PRÊMIO EXPRESSÃO DE ECOLOGIA 
E DIRETOR DA EDITORA EXPRESSÃO
“Com a conquista de sete troféus Onda Verde, a Apremavi é a ONG mais premiada 
da região Sul do Brasil. Merecido reconhecimento ao belo trabalho de preservação 
e recuperação ambiental de nossas fl orestas

Prêmios recebidos pela Apremavi
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Comunicar
Produção de material informativo
e relacionamento com imprensa

Desde o início, os jovens idealistas que formaram a 
Apremavi tinham a consciência que, sem comunicar 
suas causas, fossem as denúncias ou as suas ativida-

des, pouco conseguiriam. A preocupação em documentar 
e divulgar, mesmo que intuitivamente no começo, foi uma 
causa em si. A produção de boletins informativos come-
çou com a fundação da organização. 

Nos primeiros tempos, a aproximação com a imprensa lo-
cal era mais difícil. Havia pouco entendimento do que era 
uma organização não governamental (ONG), e a percepção 
geral	na	região	–	de	que	faziam	parte	do	Ibama,	que	eram	
polícia,	que	queriam	proibir	atividades	 	difi	cultava	o	con
tato com os veículos de comunicação. Mas a persistência 
fez com que, aos poucos, as portas abrissem. 

Um dos pioneiros em apoiar a organização foi o jornalis-
ta Orlando Pereira, que já conhecia Wigold por conta de 
outra das paixões do ambientalista: o esporte. O repórter 
acompanhava futebol e Wigold, na primeira metade da dé-
cada	de	19 0,	jogou	dois	anos	no	Continental	de	Agrol ndia	

Comunicar
Página ao lado: Bugio
(Alouatta fusca) comendo 
folhas de cedro em área de 
Mata Atlântica restaurada, 
Atalanta (SC).
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e três anos no Atalantense, clubes da primeira divisão de 
amadores que disputavam o campeonato da região do Alto 
Vale do Itajaí. Foi ele quem fez a primeira reportagem so-
bre as atividades da Apremavi contra o desmatamento, na 
rádio	Mirador,	de	 io	do	Sul,	que	alcançava	todo	o	Alto	 ale	
do Itajaí. “A rádio tinha um jornal pela manhã e outro ao 
meio dia. A ordem era não repetir matéria, que tinha que 
ser nova e não tirada de jornais. A Apremavi era uma ótima 
fonte de notícias”, conta Pereira.

Logo depois, em 1989, o repórter se transferiu para o jor-
nal A Notícia, de Joinville. “Nessa época, começaram as 
brigas com os madeireiros na Serra da Abelha e eu cobria 
essa área. Não era muito recomendável que eu fosse para 
lá, pois diziam que havia ‘pistoleiros’, capangas de alguns 
madeireiros.	Cansei	 de	 fazer	 reportagens	 com	as	 infor
mações que Miriam e Wigold me passavam, acompanha-
das de fotos das blitz que faziam”.

Pereira conta que, nos 19 anos em que trabalhou no jornal, 
todas as notícias que produziu foram publicadas, mesmo 
que às vezes o departamento comercial não gostasse 
muito. “Depois disso, trabalhei no jornal de Ibirama e na 
Folha do Alto Vale, e a Apremavi continuou tendo espaço, 
inclusive com a publicação de artigos”. 

Todo esse trabalho ajudou a trazer reconhecimento para a 
Apremavi e visibilidade para a causa e para a região. A or-
ganização foi tema de inúmeras matérias também na im-
prensa nacional, com participação em programas de gran-
de	audiência,	como	o	Globo	 ep rter	e	Globo	Ecologia.	Na	
imprensa local, é uma fonte importante. Durante dois anos, 
o jornal Diário do Alto Vale garantiu à entidade uma pági-
na	quinzenal	em	suas	ediç es.	A	emissora	da	região	 BAT 	
também cobre com frequência as atividades da Apremavi.

Materiais educativos

Mesmo com pouca estrutura, a Apremavi passou, ainda, a 
produzir livros, cartilhas e vídeos, que de caseiros foram se 

Minha 
história
SILVIA MARCUZZO
SE PUDESSE, MORARIA 
EM ATALANTA

“ Conheci a Apremavi em 1990, 
quando era repórter do Correio do 
Povo e fui convidada para ir a Rio 
do Sul participar de uma mesa de 
educação ambiental, e nunca mais 
me afastei da organização. Entre 
2005 e 2007, trabalhei com a Miriam 
na Rede Mata Atlântica em Brasília, 
cuidando da comunicação. Depois, 
voltei a Porto Alegre, mas comecei a 
fazer trabalhos para a Apremavi.

Em 2007, fui para Atalanta 
treinar a equipe para se relacionar 
com a mídia e realizar ações de 
comunicação. A Apremavi ficava 
em um chalezinho ao lado da casa 
da Miriam. Em 2013, fiz o plano de 
divulgação da inauguração do Centro 
Ambiental e passei as férias de 
julho por lá, em um ano que nevou. 
Fui com meu filho Victor e meu 
marido Philipe, acompanhei o Projeto 
Araucária e ajudei a fazer o plano de 
comunicação. Fiz cartilha e curso de 
comunicação com a equipe. 

Sempre achei muito interessante 
trabalhar com a Apremavi por conta 
do comprometimento deles com 
a causa, principalmente a família 
Schäffer. Chega a ser emocionante 
como são sérios no que fazem. 
Mostram, com ações práticas, como 
é possível fazer o impossível. Tanto o 
viveiro como o Centro Ambiental são 
exemplos disso. Gostaria de trabalhar 
muito mais com eles, se pudesse, me 
mudava para Atalanta.” 
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tornando	cada	vez	mais	profi	ssionais	e	hoje	são	referência	
na	área,	como	o	vídeo	Mata	Ciliar,	de	199 ,	que	até	hoje	é	
solicitado por quem quer mostrar o que são e a importân-
cia das matas ribeirinhas. Essa produção sempre esteve a 
cargo de Miriam e Wigold que, mesmo nos 15 anos em que 
passaram em Brasília, continuaram a cuidar das publica-
ções e vídeos da associação. 

“Eu queria ser jornalista, mas meu pai desaconselhou por, 
ironia	do	destino,	acreditar	que	era	uma	profi	ssão	de	ris
co	e	que	implicava	em	muitas	viagens.	Com	isso,	fi	z	peda
gogia, atividade que logo achei ter um forte vínculo com 
educação ambiental. Acreditava que a Apremavi precisava 
de material didático para trabalhar”, conta Miriam. As car-
tilhas	são	a	maior	parte	da	produção	e	 têm	a	fi	nalidade	
de explicar a legislação ambiental, sobretudo a da Mata 
Atlântica, e de explicar como colocar em prática as ações 
preconizadas	pela	ong,	como	os	sistemas	agro 	orestais,	
recuperação ambiental, propriedade legal, turismo rural e 
agricultura orgânica. 

Augusto José Hoffmann, colega de Wigold no Banco do 
Brasil, foi uma das pessoas que ajudavam na produção dos 
vídeos: “Não entendia nada de vídeo, apenas um pouco de 
áudio, pois fui locutor de rádio antes e depois do banco. 
Como	 igold	era	um	abnegado	e	viu	no	vídeo	um	instru
mento de ação, participei de algumas dessas aventuras. 
O processo era difícil para fazer as tomadas, gravações, 
textos.	Nos	primeiros	seis	anos	da	Apremavi,	fi	z	a	 locu
ção	dos	vídeos	para	eles .	Depois	disso,	a	locutora	ofi	cial	
passou a ser a própria Miriam, que também participa da 
produção dos roteiros dos materiais.

Atualmente,	a	fi	lha	mais	velha	de	Miriam	e	 igold,	Caroli
na, tem se envolvido diretamente na comunicação da or-
ganização. De forma voluntária, fez o novo site e também 
colabora na manutenção das redes sociais e na produção 
de banners, fl ers e folhetos para os projetos. Junto com 
o noivo, Vitor Sá, com quem se mudou para os Estados 
Unidos em dezembro de 2017, tem se dedicado à constru-
ção de um portfólio da Apremavi em inglês, para visitar 
potenciais parceiros e patrocinadores por lá.

Capas de 
algumas das 
publicações 

editadas pela 
Apremavi 

nesses
30 anos.

Jornalista Orlando Pereira (de óculos, na 
primeira fila), ao lado de Wigold Schäffer, 

Luiz Backes, Paulo Nogueira Neto e 
convidados da festa dos 20 anos da 

Apremavi em 2007.
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Minha 
história
WIGOLD SCHÄFFER
HOBBY A SERVIÇO
DA APREMAVI

“ Gosto de fotografia desde 
o berço. Meu pai tinha uma 
máquina fotográfica de 1958, 
portanto antes de eu nascer, 
e tirou fotos dos filhos, temos 
algumas dos anos 1960. Depois 
o equipamento quebrou e ele 
ficou tempos sem fotografar. 
Quando fui morar em Rio do 
Sul, na primeira vez que sobrou 
um dinheirinho, comprei uma 
máquina fotográfica Kodak, 
daquelas bem simples. Depois 
que ingressei no Banco do 
Brasil, comprei uma Yashica, 
uma máquina um pouco melhor. 
Fotografar sempre foi um 
hobby. Fiz curso de fotografia 
em fascículo, queria ter um 
laboratório em casa, mas era 
muito caro, fora de cogitação. 
Também queria fazer filmes, 
ficava fascinado quando via 
alguém com uma filmadora. Em 
1987, o Edegold comprou uma 
usada e, em 1988, fizemos o 
primeiro registro em imagens 
da Apremavi com a câmera dele 
emprestada. Elas resultaram 
no vídeo Estreito do Rio 
Uruguai: até quando?, sobre as 
consequências da construção 
da hidrelétrica de Itá, que 
inundaria o famoso estreito , o 
que efetivamente aconteceu.

Em 1991, era pré-Rio 92 e 
decidimos fazer um filme 
sobre a Serra da Abelha, com 
o título Pinheiro brasileiro, sua 
vida, seu papel, seu destino. 
Pedimos a filmadora do Edegold 

e contratamos um cinegrafista 
amador, por uma semana, para 
captar as imagens. O Augusto 
José Hoffman, um radialista 
amigo, ajudou a editar e a fazer 
roteiro e locução. Eu e Miriam 
financiamos do nosso bolso. 
Foi assim que começamos. 
Queríamos mostrar coisas que 
ninguém tinha mostrado sobre
a região.

Depois da Rio-92, fui 
economizando e comprando 
equipamentos. Em 1994, tinha 
um estúdio básico montado, 
com equipamento Super-VHS. 
Tínhamos necessidade de 

produzir material de educação 
ambiental de forma mais 
eficiente. Era uma ferramenta 
muito útil há 25 anos, quando 
não tinha TV a cabo nem internet.

Fomos fazendo conforme 
a necessidade. Em Brasília, 
fizemos outros vídeos 
institucionais. Mesmo sem 
participar do dia a dia da 
Apremavi, colaborava produzindo 
vídeos, cartilhas, procurando 
trazer, em linguagem simples, 
mas sem dourar a pílula, o 
que diziam as leis ambientais, 
mostrando a importância
do tema.”

Wigold registrando 
atividades da Rio-92.



99

COMUNICAR • CAUSA 8

Apremavi • 30 anos, 30 causas

Minha 
história
CAROLINA SCHÄFFER
SEGUINDO OS PASSOS

“ Costumo dizer que a Apremavi 
é o primeiro fruto do casamento 
dos meus pais – minha irmã 
mais velha e a que, obviamente, 
deu mais trabalho para eles. 
Desde pequenas, eu e minha 
irmã Gabriela éramos cobaia 
na produção dos vídeos de 
educação ambiental. Lembro de 
uma cena em que meu pai pedia 
para eu beber água e tive que 
repetir umas 15 vezes, minha 
barriga quase estourou... Outra 
vez, tínhamos que dizer em jogral 
‘venha participar e ver a Mata 
Atlântica renascer’. Eu falava a 
primeira parte, mas a Gabi, que 
tinha uns 5 anos, não conseguia 
dizer a parte dela. Ao invés de 

Mata Atlântica, ela dizia Mata 
Plântica, até trocarem a ordem 
das falas... A cena final foi pro 
vídeo O Renascer das Florestas. 
Parte dessas cenas também 
aparecem nos vídeos de nossa 
infância que ele preparou para 
nossas festas de 15 anos.

Crescemos conhecidas na 
escola como as ‘verdinhas’ 
e ‘naturebas’ e éramos as 
que tinham as histórias mais 
incríveis para contar na volta 
das férias: nadávamos com 
golfinhos, fazíamos rafting e 
rapel, acampávamos em parques, 
plantávamos milhares de árvores 
– coisas que na maioria das vezes 
só aconteciam porque meus pais 
estavam trabalhando. Meu pai 
também me estimulou a fazer 
muitos cursos e, só mais tarde, 
entendi que, de certa forma, o 
conhecimento era direcionado 
para coisas que a Apremavi 

estava precisando, alguém que 
entendesse de diagramação, 
informática, geoprocessamento...

Com tudo isso, fazer biologia 
foi uma escolha natural para 
mim. Sempre ajudei a Apremavi 
nas férias e nas horas vagas, 
mas foi bem bacana poder fazer 
meu primeiro estágio oficial no 
viveiro, em 2007. Depois disso, 
fui atrás e cavei vários estágios 
em outras organizações. Trabalhei 
no Instituto Socioambiental, 
no Inpa e na IUCN. Depois da 
faculdade, fiz um intercâmbio na 
Universidade de Montreal, desta 
vez por conta de uma parceria 
com a Apremavi. Quando voltei, 
ajudei a desenvolver o Mapa do 
Distrito Federal Sustentável e 
depois assessorei o secretário 
de Meio Ambiente de Brasília por 
dois anos e meio. Fiz também 
um mestrado em botânica na 
Universidade Federal de Brasília.

Nesse meio tempo, sempre que 
a Apremavi precisava, corria para 
ajudar. Recentemente, me envolvi 
na elaboração de um projeto-base 
para sistematizar os trabalhos de 
restauração que foram executados 
ao longo dos 30 anos da Apremavi, 
com levantamento florístico e 
fotográfico do antes e depois 
das áreas, para criar um banco 
de dados. Minha mãe está me 
convencendo a fazer um doutorado 
a partir disso, quem sabe…

Quando me perguntam há quanto 
tempo sou ambientalista, sorrio e 
digo que antes mesmo de nascer. 
No final de 2017, mudei para os 
Estados Unidos, onde pretendo 
passar um tempo, mas não vejo 
como sair da Apremavi. Saio 
fisicamente, mas meu coração 
fica lá.”

Gabriela e Carolina iniciaram a militância ainda crianças. 
Fórum Social Mundial, Porto Alegre (RS), 2001.
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  Ser um
Gestão da organização

Embora a Associação de Preservação do Meio Ambien-
te e da Vida tenha começado como uma organiza-
ção muito pequena, formada basicamente por ami-

gos, seus fundadores logo perceberam que a gestão teria 
que	ser	efi	ciente	e	inovadora,	principalmente	para	poder	
maximizar os poucos recursos para realizar sua missão 
e tocar os projetos. A Apremavi é uma Oscip²³ que conta 
com uma diretoria executiva, da qual parte é formada por 
voluntários e parte por funcionários, se reúne uma vez 
por mês para discutir as linhas gerais da atuação da orga-
nização.	Além	disso,	conta	com	um	conselho	fi	scal	e	um	
conselho consultivo. A diretoria muda a cada dois anos e 
normalmente há um rodízio espontâneo nos cargos.

A associação tem, ainda, um quadro de associados, forma-
do por pessoas e empresas. Atualmente, são cerca de 400, 
dos	quais	10 	contribui	fi	nanceiramente	e	pode	votar	em	
assembleia. Entre os associados estão ambientalistas reno-
mados como o biólogo, ex-secretário de Biodiversidade e 
Florestas do Ministério do Meio Ambiente e hoje no Insti-
tuto	Democracia	e	Sustentabilidade	(IDS),	 oão	Paulo	Capo
bianco, o geógrafo e diretor da SOS Mata Atlântica, Mário 

modelo de gestão
no terceiro setor

23. Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público: organização não 
governamental (ONG) criada por iniciativa 
privada, que obtém um certificado emitido 
pelo poder público federal ao comprovar 
o cumprimento de certos requisitos, 
especialmente aqueles derivados de normas 
de transparência administrativas. Em 
contrapartida, pode celebrar com o poder 
público termos de parceria – alternativa aos 
convênios, que dá maior agilidade na prestação 
de contas.

23. Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público: organização não 
governamental (ONG) criada por iniciativa 
privada, que obtém um certificado emitido 
pelo poder público federal ao comprovar 
o cumprimento de certos requisitos, 
especialmente aqueles derivados de normas 
de transparência administrativas. Em 
contrapartida, pode celebrar com o poder 
público termos de parceria – alternativa aos 
convênios, que dá maior agilidade na prestação 
de contas.

Página ao lado: Abelha Jataí 
(Tetragonisca angustula).
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Mantovani, o ex-prefeito do município de Bauru (São Paulo), 
odrigo	Agostinho,	o	professor	da	 niversidade	Federal	de	
Santa	Catarina,	 oão	de	Deus	Medeiros,	e	o	ecol go	e	pro
fessor Lauro Eduardo Bacca. A Apremavi tem ainda alguns 
sócios honorários: Marina Silva, Leonardo Boff, Paulo No-
gueira	Neto,	Augusto	Carneiro	e	Eranilza	Marques	Maiochi.

Atualmente segundo secretário, Milton Pukall é um des-
ses voluntários que se reveza em diversos cargos na dire-
toria. Para ele, um dos grandes patrimônios da instituição 
são os funcionários. “Eles são guerreiros, cuja maior ca-
racterística é fazer muito com pouco, já que sempre te-
mos falta de recursos e muito trabalho”, disse.

Hoje,	 a	 organização	conta	 com	2 	 colaboradores	–	 téc
nicos especializados nos diversos temas trabalhados pela 
Apremavi - espalhados por cinco locais de atuação. A ma-
triz	fi	ca	em	Atalanta,	no	Centro	Ambiental	 ardim	das	Flo
restas,	mas	a	parte	administrativa/fi	nanceira	fi	ca	em	um	
escrit rio	 em	 io	do	Sul,	 cidade	polo	da	 região	do	Alto	
Vale do Itajaí. Além disso, há três bases de apoio: uma em 
Chapec ,	ainda	em	Santa	Catarina,	e	duas	no	Paraná,	em	
Curi va	e	Imba .

Minha 
história
VALBURGA SHNEIDER
ADEUS APOSENTADORIA

“ Estava em casa há um ano e 
meio após me aposentar, depois 
do primeiro programa de demissão 
voluntária do Banco do Brasil, 
quando recebi um convite do 
Wigold para vir para a Apremavi. Não 
pensava mais em trabalhar, mas 
adoro a área financeira e resolvi ver 
como era. Comecei no dia seguinte 
e fiquei aqui por 20 anos, agora 
me ‘aposentei’ novamente para 
cuidar da minha mãe que tem 92 
anos. Conheci o Wigold na época 
da faculdade de administração, no 
final dos anos 1970. Na época, eu 
já era professora de matemática 
na escola de Agrolândia, onde fui 
também secretária e diretora. 
Conheci a Miriam quando começou a 
namorar o Wigold e também dei aula 
para vários dos seus irmãos.

Quando cheguei na Apremavi, 
sabia que o meio ambiente precisa 
ser conservado, mas minha visão 
mudou depois de vir para cá, entendi 
a importância real. Hoje pratico 
o ambientalismo até em casa, 
fazendo reciclagem de lixo. É uma 
satisfação participar. Às vezes, 
ficava com remorso de deixar minha 
mãe sozinha para ir trabalhar, sou 
filha única e ela tem bastante idade, 
mas ela me incentivava, pois sabia o 
quanto eu gostava do trabalho 
e dos amigos que tenho
na Apremavi.” 

Valburga Schneider e Davide Moser, ex-
funcionários do Banco do Brasil, entraram 

na Apremavi após a aposentadoria e 
participaram da diretoria por muitos anos.
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Minha 
história
MILTON PUKALL
QUESTÃO DE TODOS

“ Sou engenheiro agrônomo e 
trabalhei até me aposentar na área 
técnica do Banco do Brasil. Mas, 
apesar de sempre ter tido um olhar 
voltado para a sustentabilidade, 
na minha escola de agronomia, 
em Santa Maria, no Rio Grande 
do Sul, não se falava no assunto. 
Agricultura orgânica, por exemplo, 
não era nem mencionada. Era 
apenas máquina e veneno. Por isso, 
me aproximei da Apremavi desde o 
início, junto com amigos do banco, e 
desde então, faço parte da diretoria, 
em diversos cargos.

Começamos com uma atuação 
mais contestatória, por conta da 
conjuntura do momento. Era época 
de atuação por meio de denúncia, 
contestação e, paralelamente, 
fazer algo diretamente pela 
natureza. Com o tempo, a Apremavi 
passou a se dedicar à produção 
de mudas nativas e nosso viveiro 
propiciou conduzir todos os 
projetos. A organização foi pioneira 
em recuperação de áreas e em 
pesquisa sobre enriquecimento 
de florestas secundárias na região 
Sul. Hoje, trabalha lado a lado com o 
setor privado, como com a Klabin, e 
está no Diálogo Florestal. Estamos 
discutindo soluções, mostrando 
que é possível fazer e mostrar 
que as questões ambientais são 
de todos.” 

Milton Pukall (segundo da 
direita para a esquerda) 
participando de 
assembleia da Apremavi, 
no escritório em Rio do 
Sul (SC).

“Apesar de espalhada, a equipe é muito unida. Posso dizer 
que	somos	a	família	Apremavi,	onde	existe	muita	confi	an
ça entre todos. Isso é importante, porque seguimos os or-
çamentos dos projetos à risca, contando até os centavos, 
mesmo tendo que lidar com atividades como a produção 
de mudas, cujo resultado depende de questões climáti-
cas	 que	 in 	uenciam	 no	 resultado ,	 conta	 a	 conselheira	
e	ex auxiliar	fi	nanceira	da	entidade	 alburga	Schneider.	
“Apesar do controle interno minucioso, a Apremavi conta 
com contabilidade externa. Precisa estar tudo certinho 
sempre”, completa.
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Depoimento
NARA GUICHON FERRARI, ARTESÃ, EMPRESÁRIA E SÓCIA DA APREMAVI

ou do io rande do ul e me mudei para lorian polis em  e lembro 
claramente do primeiro contato que tive com a iriam aqui em lorian polis  
Estava almoçando em um restaurante vegetariano no centro da cidade e perguntei 
ao dono se ele sabia de alguma entidade de preservação ambiental à qual eu pudesse 
me fi liar  asualmente, iriam e igold estavam no restaurante  deri  causa na 
hora, me tornando sócia da Apremavi, bem no início das atividades da entidade. 
Ser sócia da Apremavi me completa e fortalece como pessoa, como ambientalista, 
conferindo alento à minha alma, que tem profunda consciência do respeito que 
devemos ter para com todos os seres vivos  rofi ssionalmente sou designer t xtil, 
trabalhando na área do t xtil sustentável  uidar e restaurar fl orestas é também 
uma forma de compensar as agressões ambientais causadas pela indústria têxtil 
leia se da moda , que devasta fl orestas em prol do plantio de algodão, polui rios e 

nascentes indiscriminadamente, disseminando desequilíbrio e desigualdade como 
quase nenhuma outra indústria.”

Sócios e diretores plantaram pinhões para comemorar
o 30º aniversário da Apremavi, em julho de 2017.
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Minha 
história
MARIA LUIZA SCHMITT 
FRANCISCO
TRABALHO MOTIVADOR

“ Quando meu pai se associou 
à Apremavi, eu tinha 11 anos e 
adorava participar dos plantios. Em 
2001, fui convidada para substituir 
provisoriamente uma funcionária em 
licença de saúde, mas ela não voltou 
e eu fiquei em seu lugar. Daí para 
frente, comecei a ajudar a organizar 
o espaço, fui secretária-executiva e 
participava das atividades externas, 
para captação de recursos. Mas, em 
2012, me afastei por alguns meses, 
tive bebê e acompanhei meu marido 
para outra cidade, mas não deu 
certo e voltamos. Quando retornei, 
a Grasiela estava na minha antiga 
função e assim ficou, pois ela tem 
mais perfil para trabalho externo. 

Fiquei com função mais interna, 
que gosto mais, participo muito 
na parte que envolve o orçamento 
dos projetos, em conjunto com os 
técnicos. Trabalhar na Apremavi 
é motivador, tem uma causa que 
emociona. Tenho duas filhas, de
11 e 6 anos, que já são conscientes 
da importância desses valores. 
Isso é transformador. A Apremavi 
é um diferencial enorme para a 
região, e tem o papel de mudar a 
paisagem local.” 

Um dos indicadores do crescimento da associação, mos-
trado com orgulho por Valburga, é o arquivo com os ba-
lanços	fi	nanceiros	da	Apremavi.	 A	primeira	pasta	guarda	
os documentos de 1987 a 1992. Hoje, a atividade é tanta, 
que temos uma pasta para cada mês e, às vezes, temos que 
apertar. Em 2015, a Apremavi, que começou com o traba-
lho voluntário de um pequeno grupo de idealistas, contou 
com	uma	receita	de	quase	 	2, 	milh es.	Esses	recursos	
vêm da anuidade dos associados, da venda de produtos 
(principalmente mudas nativas do viveiro Jardim das Flo-
restas,	mas	também	da	ecoloja	do	Centro	Ambiental),	e	de	
parcerias governamentais e privadas para o desenvolvi-
mento de projetos e doações de empresas”. 

O planejamento anual é feito com a participação de toda 
a equipe, a partir de atividades em conjunto para integrar 
e capacitar.

Maria Luiza, feliz da vida, 
plantando um ipê-amarelo.
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Parcerias com a iniciativa privada

Criada em uma época de confrontos, quando a percep-
ção da importância da conservação do meio ambiente 
ainda engatinhava no país, a Apremavi foi percebendo 

ao longo do tempo que o êxito na transformação da cons-
ciência ambiental depende não apenas da compreensão 
de outros setores, notadamente o setor empresarial, mas 
também do seu engajamento. Essa constatação levou a en-
tidade a buscar parcerias inéditas que têm potencializado 
sua atuação e se transformado em casos de sucesso.

O Projeto Matas Legais²⁴ é um dos mais bem sucedidos 
exemplos	de	parceria	voltada	para	a	restauração	 	orestal	
entre a iniciativa privada e uma organização não-governa-
mental ambientalista. Sua construção, porém, não foi da 
noite para o dia. Tudo começou quando Carlos Mendes, 
então gerente da Klabin, maior produtora e exportadora 
de papéis para embalagens do país e única companhia do 
Brasil	a	oferecer	ao	mercado	solução	em	celuloses	de	fi	bra	
curta,	fi	bra	longa	e	 	uff,	telefonou	para	a	Apremavi	pergun
tando se havia atendimento aos sábados porque precisava 
comprar 150 mil mudas. Quem atendeu foi o Edegold, então 
presidente da entidade, que, mesmo sem ter expediente, se 

24. Ver Causa 25 - Criar áreas protegidas, 
página 206.

Envolver
outros setores
na causa ambiental

Página ao lado: A metamorfose 
faz a borboleta sair do casulo 
para voar na floresta. 
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colocou à disposição. A Apremavi passava por um momento 
interessante, porque ao mesmo tempo em que era procu-
rada por uma empresa, internamente, estavam em anda-
mento debates sobre a possibilidade de aproximação com 
o setor privado, por conta de um projeto com a Fundação 
Avina, da qual Miriam havia se tornado líder²⁵. 

A	ideia	de	uma	parceria	com	uma	empresa	 orestal,	com	
histórico de antagonismo com a Apremavi, não foi uma 
unanimidade na organização – nem na empresa. Como 
lembra Edegold, foi uma aproximação que durou mais 
de um ano, com reuniões e encontros de reconheci-
mento mútuo. “Mas percebemos que a Klabin estava 
mesmo buscando um novo modelo e foi assim que sur-
giu o Projeto Matas Legais, a primeira de muitas outras 
parcerias da Apremavi com empresas brasileiras”, conta. 

“Queríamos de fato construir uma parceria e não ape-
nas chegar para a empresa com um projeto debaixo do 

Antes: Em 2004, área recém-
restaurada ao lado do Centro 

Ambiental Jardim das Florestas.

25. Ver Causa 12 – Dialogar com outros 
setores, página 122.
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Depois: Em 2017, mesma área já 
transformada em floresta, com 
árvores de até 15 metros de altura. braço. Por isso, esse ano de conversas foi fundamental. 

Precisávamos de tempo para construir algo que fosse 
bom para a Apremavi e para a Klabin, mas principalmen-
te, bom para o meio ambiente e a sociedade”, completa 
Miriam. Após 10 anos de Matas Legais, veio o Planejando 
Propriedades Sustentáveis, o “Matas Sociais” e as duas 
instituições já têm uma proposta de agenda para discu-
tir o aprofundamento da parceria. 

Ivone Satsuki Namikawa, consultora de Sustentabilidade 
Florestal da Klabin, responsável pelo relacionamento ex-
terno da empresa com organizações da sociedade civil, 
governo	e	certificação	FSC® - o mais reconhecido sistema 
de	 certificação	 orestal	 existente	 ,	 acompanha	o	Matas	
Legais desde o início e acabou se associando à Apremavi, 
tornando-se conselheira da organização. Namikawa conta 
que a relação da ong com a empresa não foi tranquila no 
início. “No começo, a preocupação era encontrar um ponto 
em comum. E, tanto a Apremavi, quanto a Klabin, estavam 
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Minha 
história
GRASIELA HOFFMANN
REALIZAÇÃO PROFISSIONAL 

“ Venho de uma família que foi 
agricultora, mas, quando eu e minha 
irmã gêmea nascemos, meu pai 
trabalhava em indústria e minha 
mãe era professora. Morávamos 
com nossos avós no sítio, onde 
prevalecia a mentalidade típica 
dos antigos: para ser bonito, tem 
que ser limpo – tínhamos pasto 
e nenhuma vegetação nativa no 
terreno. Só começamos a mudar 
isso quando a Oma, que morreu há 
quatro anos, ficou impossibilitada 
de ver as árvores plantadas. Hoje, 
temos três bosques, o entorno da 
casa é arborizado, temos frutas e 
nada está desprotegido, com cerca 
ao redor do açude. 

engajadas no processo de conservação da natureza. A Kla-
bin, desde os primórdios, se preocupou em preservar suas 
áreas naturais, o que coincidia com o objetivo de conser-
vação da Apremavi, e ambas instituições perceberam que a 
parceria poderia ser interessante para as duas partes”.

Segundo a consultora, nas áreas da Klabin havia exceden-
te de áreas de preservação permanente e reserva legal, 
mas havia um entendimento de que a empresa poderia 
trabalhar essa questão também com os proprietários do 
entorno. “Assim que o projeto começou, a principal de-
manda era a conscientização dos produtores sobre a 
importância da conservação da natureza. Fomos vendo 
que os princípios da Apremavi se encaixavam com nos-
sos fomentados, que na época não tinham obrigação em 
contrato de preservar suas terras. O Matas Legais foi a 
oportunidade para incentivar este processo em suas pro-
priedades. O programa começou em Santa Catarina em 
2005 e, em 2008, levamos para o Paraná, onde o programa 
foi ampliado e ganhou mais visibilidade.”

Depoimento
IVONE SATSUKI NAMIKAWA, CONSULTORA DE SUSTENTABILIDADE FLORESTAL DA KLABIN

“A relação com a Apremavi só traz benefício para a empresa, principalmente porque 
aprimoramos o nosso relacionamento e trabalho com uma ONG. Há 33 anos, 
quando entrei na Klabin, isso era uma possibilidade improvável. Houve aprendizado 
dos dois lados. Muito do crescimento da Apremavi foi por conta de parceria com 
empresas. Na companhia, acredito que exploramos da melhor maneira possível o 
que uma empresa precisa trabalhar com seus stakeholders, inclusive internos, com 
capacitações e a participação de outras áreas. Vemos o sentimento de compromisso 
com a comunidade e uma mudança na maneira da empresa interagir, migrando 
de um modelo paternalista e priorizando o trabalho pelo desenvolvimento local. 
Vivemos uma transição para um processo de reconhecimento de que fazemos parte 
de um local e precisamos contribuir com o seu desenvolvimento, conservando 
e engajando os atores locais. A Apremavi nos ajuda com o Matas Legais e, mais 
recentemente, com o Planejando Propriedades Sustentáveis, que transcende a 
adequação ambiental, buscando o diálogo do uso do solo.”
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Está tudo reflorestado e muito 
bonito. Ter horta orgânica perto de 
casa e não precisar comprar não 
tem preço, minha mãe está feliz.

A Apremavi foi meu primeiro 
trabalho, como estagiária na 
área administrativo-financeira. 
Mas saí para estudar alemão 
em Blumenau e, depois disso, 
fui trabalhar na parte financeira 
da Associação Empresarial de 
Rio do Sul. Pouco depois, passei 
para a área comercial e descobri 
que esse era o meu ramo: gosto 
de trabalhar com pessoas. 
Um dia Edegold e Maria Luiza 
propuseram que eu voltasse para 
a Apremavi como secretária-
executiva e adorei o convite, 

Da dir. p/ a esq.: Grasiela 
Hoffmann, Maria Luiza S. 

Francisco, Valburga Schneider 
e Jéssica Novelletto, equipe 

do escritório da Apremavi em 
Rio do Sul, 2013.

pois gostava de trabalhar lá e 
conseguiria aplicar o que aprendi 
na associação empresarial. 

Logo que voltei, a primeira 
missão foi ajudar a viabilizar a 
construção do Centro Ambiental 
e conseguimos fazer isso em 
tempo recorde. Captar para 
a Apremavi é uma realização, 
não se trabalha por comissão, 
não é um produto, mas uma 
causa. Percebemos como está 
mudando o conceito sobre meio 
ambiente. Em 2004, quando 
comecei, éramos vistos como 
estorvo. Hoje, veem o trabalho 
nobre que a Apremavi executa, 
somos bem recebidos por 
todos.” 
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Construção do Centro Ambiental  
Jardim das Florestas

As parcerias com a iniciativa privada também foram fun-
damentais para a realização de um grande sonho da equi-
pe da Apremavi, de ter uma sede que fosse um centro de 
educação ambiental, onde pudesse receber estudantes, 
estagiários e visitantes em geral para conhecer o trabalho 
da organização e envolvê-los com a causa²⁶. 

Obstinado em conseguir recursos para a empreitada, 
Edegold procurou Vandér Weege, da Malwee Malhas, em 
Jaraguá do Sul. O empresário concordou em ajudar e pe-
diu	que	fizessem	um	levantamento	de	possíveis	terrenos.	
Encontraram três, entre eles uma área de 25 hectares, às 
margens da rodovia BR-470, em Agronômica – bem no 
meio do caminho entre Atalanta e Rio do Sul, local consi-
derado ideal para ser a sede da Apremavi. 

eege	também	gostou	da	proposta	e	fez	um	desafio	sur-
preendente: faria a doação na mesma hora, com a condição 
de que a compra fosse realizada naquele mesmo dia. Ede-
gold não se fez de rogado: ligou para o proprietário e com-
binou um encontro na casa do Urbano, vice-presidente da 
Apremavi. Assim que chegou de viagem, fechou o negócio.

Mas o centro ambiental teve que esperar mais um pouco 
para se tornar realidade. Para poder construir a sede, se-
ria necessário abrir um acesso para a rodovia e, para tan-
to, era preciso autorização do Departamento Nacional de 
Infraestrutura e Transportes (DNIT). A exigência do órgão 
governamental, porém, foi a construção de um trevo de 
uma proporção que, na região, só existe em cidades gran-
des ou postos de gasolina com muito movimento, o que 
inviabilizou o projeto²⁷.

Construção do Centro Ambiental 
Jardim das Florestas, em Atalanta (SC). 
A obra foi realizada com a colaboração 
de 71 empresas e pessoas físicas.

26. Ver Causa 2 – Promover educação ambiental, página 60.

27. Atualmente, a direção da Apremavi pretende fazer outra parceria com o setor 
privado para ter neste terreno um ponto de venda de mudas, com outros serviços, 
como restaurante, por exemplo. A finalidade é que ajude na sustentabilidade 
financeira da entidade. Além disso, cogitam transformar a parte da propriedade que 
ainda possui mata nativa em mais uma RPPN.
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Quando se convenceram da inviabilidade da construção 
no local, resolveram apostar em uma outra propriedade, 
de grande beleza cênica, adquirida numa parceria entre 
Apremavi e a ong  The Nature Conservancy (TNC), inicial-
mente para expandir o viveiro de espécies nativas. 

Mais uma vez, Edegold saiu com o chapéu na mão, desta vez 
com a ajuda da secretária executiva da Apremavi, Grasiela 
Hoffmann, para captar os recursos para a obra. O sucesso da 
empreitada surpreendeu a própria equipe e é possivelmente 
a maior demonstração da credibilidade e do reconhecimen-
to da comunidade em relação à importância da Apremavi.

Com o local para construção na mão e um sonho na cabe-
ça, era preciso, em primeiro lugar, ter um projeto para po-
der captar recursos. No entanto, não havia dinheiro nem 
para o projeto, orçado em R$ 23 mil. Sem alternativa, Ede-
gold pediu a construtores conhecidos de Rio de Sul que 
doassem o projeto. Eles não só concordaram como ajuda-
ram a mapear empresas que também pudessem colaborar. 

Cucas servidas na festa de 
inauguração do Centro Ambiental 
Jardim das Florestas, produzidas 

pelas mulheres da comunidade. Da 
direita para a esquerda: Cristiani 

Prochnow, Isolete Schäffer e 
Etraud Henkels.
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No primeiro dia, Edegold e Grasiela visitaram três empre-
sas. “A primeira foi uma empresa de materiais hospitalares. 
Sentamos com o proprietário e ele não deixou nem ter-
minarmos a explicação, tirou o talão de cheques e preen-
cheu R$ 20 mil, dizendo que queria ser o primeiro a cola-
borar. Saímos de lá e fomos até uma cerâmica em Rio do 
Sul. O dono nos disse que tijolos não seria problema para 
a construção. À tarde, fomos a uma empresa de telhas em 
Agrolândia e garantimos o telhado”, conta Edegold.

O resultado, fantástico e inesperado, da primeira rodada 
de contatos, deixou a equipe entusiasmada – e ambiciosa. 
Começaram a se perguntar se o projeto que tinham pen-
sado, com dois pisos, não estava muito tímido e resolve-
ram conversar com os arquitetos e pedir que aumentas-
sem um andar para que pudessem ter um auditório.

Com o novo projeto em mãos, caíram novamente na es-
trada e, em dois anos, em 2013, o Centro Ambiental estava 
inaugurado, totalmente construído a partir de parcerias. 
Das 74 empresas visitadas, 71 colaboraram. Uma placa na 
frente do centro homenageia cada uma delas. “Temos 
até um elevador panorâmico, doado por uma empresa de 
Rio do Sul. Quando fomos procurá-los, estávamos atrás 
de recursos para mão-de-obra. Mas disseram que o que 
tinham era elevador...”, resume Edegold, resignadamente 
feliz. Edegold lembra, ainda, que o sucesso com as doa-
ções não foi fruto apenas da credibilidade da Apremavi, 
mas também porque, para cada doação, havia um equiva-
lente em mudas de árvores, que cada doador teria direito 
em receber. Isso ajudou muito na campanha de captação. 
A inauguração do Centro Ambiental, em 14 de setembro 
de 2013, contou com a presença da maioria dos prefeitos 
da região, deputados estaduais e da ex-ministra do meio 
ambiente Marina Silva.

A festa de inauguração Centro Ambiental Jardim das Florestas, 
em 14 de setembro de 2013, teve a presença do prefeito de 
Atalanta Tarcisio Polastri, da ex-ministra do Meio Ambiente 
Marina Silva, deputados estaduais, prefeitos, vereadores, sócios 
fundadores, diretores, funcionários e mais de uma centena de 
pessoas da comunidade.
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Participação em redes e conselhos

Em 1988, a Apremavi e a Acaprena ajudaram a criar 
a Federação de Entidades Ecologistas Catarinenses 
(FEEC), e Miriam foi escolhida para ser a primeira 

coordenadora geral, juntamente com Noêmia Bohn, da 
Acaprena, e Analucia Hartmann, do Movimento Ecológico 
Livre (MEL), que completavam o grupo de coordenação 
totalmente feminino. “Miriam é muito combativa”, lembra 
a advogada Noêmia Bohn, que representava a Acaprena. 

Com a criação da FEEC, uma das primeiras ações foi um 
abaixo-assinado para uma emenda popular na Constitui-
ção Estadual, que estava em elaboração, para a criação do 
capítulo do Meio Ambiente. Essa atuação em rede, uma 
marca do movimento socioambiental no país, é um legado 
que a Apremavi ajudou a formar e abriu portas para a in-
serção da entidade, nacional e internacionalmente, a par-
tir do convite para participar do Fórum de Organizações 
Não Governamentais para a preparação da Conferência 
de Meio Ambiente da ONU, a Rio-92.

Isso só foi possível porque a Apremavi ajudou a criar 
também o Fórum Ecovali,  que era regional, e o Fórum 

esforços em prol
da conservação

Juntar
Página ao lado: Visitar parques e 
reservas naturais é alimento para 
a alma. Parque Nacional de São 
Joaquim (SC).
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Catarinense de ONGs e Movimentos Sociais. Por parti-
ciparem desde o início, seus integrantes foram convida-
dos para a coordenação do Fórum Nacional, articulando 
a questão da Mata Atlântica. 

Em 1989, Miriam foi eleita representante das ONGs no 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). Em 
1990, Wigold entrou para o Comitê do Fundo Nacional 
do Meio Ambiente. 

A Apremavi foi também uma das criadoras, durante a Rio-
92, da Rede de ONGs da Mata Atlântica. Desde então, a 
organização participa ativamente e, sempre que possível, 
mantém representantes em todas as redes e conselhos 
que	tenham	in 	uência	nas	causas	nas	quais	atua,	desde	
os locais até os internacionais. Foi uma das fundadoras do 
Pacto para a Restauração da Mata Atlântica, do Observa-
tório do Clima e do Observatório do Código Florestal.

Adriana Ramos (ISA), Miriam 
Prochnow (Rede de ONGs Mata 

Atlântica/Apremavi), João 
Paulo Capobianco (secretário 

de Biodiversidade e Florestas/
MMA) e Marina Silva (ministra do 

Meio Ambiente) comemoram a 
aprovação da Lei da Mata Atlântica 

na Câmara dos Deputados, em 
dezembro de 2003.
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Depoimento
JOÃO PAULO CAPOBIANCO, SECRETÁRIO-EXECUTIVO 
DO INSTITUTO DEMOCRACIA E SUSTENTABILIDADE (IDS)

“A Apremavi é uma organização muito particular. Tem uma atividade no chão de 
extrema relevância, faz acontecer. Tem um reconhecimento impressionante na 
região e no estado. Por isso faço questão de ser associado. Essa pegada de atuação 
local é o que mais fascina, com a relação com agricultores familiares da região 
do Alto Vale do Itajaí, com projetos de plantio e o Centro Ambiental. Quando 
o construíram, pensei que poderia ser um elefante branco, mas tem intensa 
utilização, mesmo estando longe de um centro urbano grande.

Além disso, a entidade tem uma atuação muito importante no cenário nacional e 
internacional, por conta do Diálogo Florestal e da Coalizão Brasil Clima, Floresta e 
Agricultura. A Apremavi esteve desde a origem da articulação pela Mata Atlântica. 
Está entre as organizações que deram início à convocação da Rede de ONGs da 
Mata Atlântica, junto com a SOS Mata Atlântica. O embrião da rede foi justamente 
criar um rede de proteção ao Wigold, que estava ameaçado de morte. 

Quando conseguimos criar, no governo federal, o Núcleo Mata Atlântica, o que foi 
uma conquista histórica, graças à articulação da Rede Mata Atlântica, a Miriam 
foi a indicada para coordená-lo. O Wigold, que tinha sido coordenador adjunto 
do Subprograma de Projetos Demonstrativos (PDA) dentro do Programa Piloto 
para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PPG7), também indicado pela 
Rede Mata Atlântica, no período do ministro Sarney Filho, assumiu em 2003, já 
no período da ministra Marina Silva, a coordenação do Núcleo Mata Atlântica e 
coordenou a elaboração do PDA-Mata Atlântica, um programa exclusivamente 
voltado ao bioma. 

Eles têm experiência de campo, inserção 
e reconhecimento local elevado e 
contribuição no plano nacional. Isso 
tudo com uma estrutura enxuta e um 
orçamento irrisório comparado a outras 
organizações. 

Os moradores da região têm orgulho 
da Apremavi, e com razão. O Atlas da 
Mata Atlântica mostra que a região da 
Apremavi é uma região de recuperação 
da Mata Atlântica.”

para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PPG7), também indicado pela 
Rede Mata Atlântica, no período do ministro Sarney Filho, assumiu em 2003, já 
no período da ministra Marina Silva, a coordenação do Núcleo Mata Atlântica e 
coordenou a elaboração do PDA-Mata Atlântica, um programa exclusivamente 

Eles têm experiência de campo, inserção 

orçamento irrisório comparado a outras 

Atlas da 
 mostra que a região da 

Apremavi é uma região de recuperação 



120

CAUSA 11 • JUNTAR ESFORÇOS EM PROL DA CONSERVAÇÃO

Apremavi • 30 anos, 30 causas

Rede Mata Atlântica

Talvez o maior exemplo dessa atuação em rede tenha 
sido a Rede de ONGs da Mata Atlântica, da qual Miriam 
foi a coordenadora geral entre 2003 e 2007. Toda a legis-
lação da Mata Atlântica e a criação de muitas unidades 
de conservação e campanhas de conscientização parti-
ram dessa iniciativa, cuja capacidade de articulação con-
seguiu reverter o processo de destruição do bioma que 
parecia irreversível.

Um exemplo dessa atuação é lembrado pelo fotógrafo 
André Pessoa, ativista ambiental do Piauí: “Descobri-
mos que a empresa JB Carbon tinha uma autorização do 
Ibama para desmatar 88 mil hectares na Serra Vermelha 

Minha 
história
URBANO SCHMITT JÚNIOR
PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA  

“ Quando Wigold foi trabalhar no 
mesmo setor que eu no Banco do 
Brasil em Rio do Sul, a convivência 
nos levou a saber o que fazíamos 
fora do banco e foi assim que ele 
me convidou para fazer parte da 
Apremavi. De verdade, a relação de 
trabalho me deixava constrangido 
de dizer não – minha formação 
é muito católica –, mas queria 
fazer algo pela sociedade e o 
ambientalismo tinha a ver com o 
que eu pensava: a natureza é uma 
obra da criação que merece ser 
cuidada por quem se beneficia dela. 
Desde então, a preocupação com o 
meio ambiente me acompanha em 
toda a minha vida, é um campo bom 
para aplicar a minha fé.

Estou na Apremavi desde 1992 
e participo da diretoria. Quando 
Wigold e Miriam foram para 
Brasília, eu era vice-presidente e 
formalmente assumi a presidência 
nos períodos de novembro de 
2001 a janeiro de 2002, e agosto 
de 2002 a outubro de 2002. 
Na prática, foi um período em 
que assumi, mesmo como vice-
presidente, muitas das atividades 
do dia a dia da instituição que a 
Miriam exercia antes. Sempre fui 
um voluntário que acompanha o 
desempenho da entidade como um 
todo. Contribuo no planejamento, 
trago ideias, como alguém que vê 
o mundo do lado de fora. Quando 
estava para me aposentar, queria 
tempo e liberdade de escolher o que 
fazer e a Apremavi era o lugar ideal. Ambientalistas da Rede de ONGs Mata 

Atlântica em manifestação pela aprovação da 
Lei da Mata Atlântica, em 2003.

Miriam exercia antes. Sempre fui Miriam exercia antes. Sempre fui 
um voluntário que acompanha o um voluntário que acompanha o 
desempenho da entidade como um desempenho da entidade como um 
todo. Contribuo no planejamento, todo. Contribuo no planejamento, 
trago ideias, como alguém que vê trago ideias, como alguém que vê 
o mundo do lado de fora. Quando o mundo do lado de fora. Quando 
estava para me aposentar, queria estava para me aposentar, queria 
tempo e liberdade de escolher o que tempo e liberdade de escolher o que 
fazer e a Apremavi era o lugar ideal. fazer e a Apremavi era o lugar ideal. 
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Para ser voluntário é preciso 
compromisso, mas a vida se 
alonga quando temos motivação 
para vivê-la. Por isso, represento a 
Apremavi em conselhos municipais 
em Rio do Sul, faço palestras em 
escolas e comunidades. Tenho mais 
dificuldade de falar pessoalmente 
do que em público. Quem dá o 
foco da palestra é quem pede: lixo, 
floresta. Só não atendo se for um 
tema que não domino.” 

para exportar carvão de madeira nativa, em área de vege-
tação primária numa  região importantíssima ambiental-
mente, onde se encontram a Mata Atlântica, o Cerrado e 
a Caatinga. As denúncias da Apremavi e da Rede de ONGs 
Mata Atlântica em conjunto com as ONGs do Piauí, em 
2007, foram fundamentais para que o Ministério do Meio 
Ambiente determinasse ao Ibama o cancelamento da li-
cença, o que de fato ocorreu em janeiro de 2008. Depois 
conseguimos manter a paralisação do projeto de desma-
tamento por meio de liminar da justiça federal, de março 
de 2008, e a determinação de que toda a área da Serra 
Vermelha fosse preservada, em decisão de junho de 2016, 
que obrigou o governo federal a preservar a área. Agora o 
ICMBio está decidindo que tipo de unidade de conserva-
ção será criada ali”.

Urbano e Maria da Graça plantam árvores 
no mutirão do Clima Legal, em 2009.

foco da palestra é quem pede: lixo, foco da palestra é quem pede: lixo, 
floresta. Só não atendo se for um floresta. Só não atendo se for um 
tema que não domino.tema que não domino.””
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Dialogar 
Participação no Diálogo Florestal

A militância ambiental em diversos momentos colo-
cou a equipe da Apremavi em uma situação de con-
fronto com outros setores, tanto governamentais 

quanto empresariais. A experiência mostrou que procu-
rar o diálogo e as intenções em comum trazem resultados 
mais	efi	cientes	e	duradouros.	O	maior	exemplo	é	a	par
ticipação da organização no Diálogo Florestal há mais de 
uma década.

O Diálogo Florestal foi criado em 2005 como uma inicia-
tiva destinada a implementar uma nova maneira de dia-
logar entre setores historicamente antagônicos no país: 
a	ind stria	de	base	 	orestal	e	organizaç es	da	sociedade	
civil. Seu papel tem sido o de facilitar a interação entre 
representantes dos dois setores, reunindo as principais 
indústrias de silvicultura e organizações não governa-
mentais ambientais. A iniciativa brasileira foi estimula-
da pelo The Forests Dialogue (TFD), que há 17 anos tem 
organizado fóruns internacionais sobre questões-chave 
para	 o	manejo	 	orestal	 sustentável	 e	 a	 recuperação	de	
ecossistemas ameaçados.

com outros
setores

Dialogar 
Página ao lado: Integrantes do 
Diálogo Florestal observam área 
de Mata Atlântica enriquecida 
em Atalanta (SC).
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Miriam foi convidada a participar do Diálogo, repre-
sentando a Apremavi, desde as primeiras reuniões, e 
acabou sendo convidada para ser a secretária-execu-
tiva, tendo a Apremavi como a sede administrativa da 
iniciativa. Miriam também participa do TFD e Marcos 
Alexandre Danieli, coordenador de projetos da ONG, é 
o secretário-executivo do Fórum Regional do Diálogo 
de Santa Catarina e Paraná. 

Desde que foi criado, o Diálogo Florestal conseguiu mi-
nimizar	muitos	dos	con 	itos	que	existiam	entre	o	setor	
de	papel	e	celulose	e	a	sociedade	civil,	o	que	difi	cilmen
te se teria conseguido sem os acordos, sempre aprova-
dos por consenso entre as partes. “Esses acordos têm 
resultados porque são monitorados e têm respaldo de 
todos os participantes”, diz Miriam.

A iniciativa tem dado frutos não apenas na silvicultura. 
A Coalisão Brasil Clima, Florestas e Agricultura – inicia-
tiva que reúne empresas de vários setores e sociedade 
civil – foi inspirada no Diálogo Florestal.  “Infelizmente, 
nesse caso, a conjuntura do país não tem ajudado mui-
to a avançar, a realidade mudou no meio do caminho e 
setores, como o ruralista, não têm mais demonstrado 
interesse em vários acordos, pois com o apoio irrestrito 
do governo, não precisam negociar”.

Mesmo assim, Miriam acredita no potencial do sistema 
de trabalho conjunto implantado pelo Diálogo Florestal, 
no qual pessoas de setores diferentes se conhecem, po-
dem ouvir as perspectivas dos vários lados e até fazer 
projetos e parcerias. “Temos conseguido, com critérios 
claros, fazer com que o que foi decidido, seja cumprido. 
E isso é um grande avanço”.

Essa forma de trabalho também tem sido modelo para 
o Diálogo do Uso do Solo, iniciativa que está em franco 
desenvolvimento no Alto Vale do Itajaí, coordenada pela 
Apremavi, para facilitar o planejamento de paisagens na 
região.
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Minha 
história
MIRIAM PROCHNOW
RADICAL E CONCILIADORA

“ Fui convidada para a primeira 
reunião do Diálogo Florestal em 
2005 em Petrópolis, um convite 
pessoal do Miguel Calmon, da 
TNC, e do André Guimarães 
e do Beto Mesquita, do IBio. 
Éramos aproximadamente 30 
pessoas, entre representantes 
de empresas e ambientalistas. 
A ideia foi inspirada em uma 
reunião, realizada em 2003, na 
Bahia, do Diálogo Internacional. 
Os brasileiros que participaram 
acharam interessante repetir 
o processo no Brasil. Seria um 
conjunto de quatro reuniões, 
das quais participei de três, para 
tentar o diálogo entre as duas 
partes. Caso não houvesse 
resultado, a iniciativa morreria por 
aí. Apenas há pouco tempo soube 
que fui convidada por ser uma das 
ambientalistas mais combativas. 
Queriam realmente testar se o 
sistema funcionaria. 

Desde o início, achei que a 
metodologia do diálogo e do 
acordo, no qual tudo o que você 
fala é divulgado, mas não se diz 
quem falou, cria um ambiente que 
não ameaça as pessoas. Acho que 
isso é a alma do Diálogo Florestal. 
O convite para participar chegou 
junto com um momento pessoal 
meu e da Apremavi que permitiu 

que eu desse crédito a eles. Fui 
escolhida como líder da Fundação 
Avina, cujo objetivo na época era 
fazer aproximação com o setor 
privado. Tínhamos apoio para 
mostrar nosso trabalho ao setor 
privado, buscando parcerias. Isso 
colaborou para a parceria entre a 
Apremavi e a Klabin.

Na Avina, éramos estimulados 
a procurar empresas com 
procedimentos corretos; a 
Klabin tinha acabado de receber 
certificação FSC e procurou a 
Apremavi para comprar mudas. 
Marcamos uma reunião e, depois 
de um ano discutindo uma 
parceria, surgiu o Matas Legais, 
em 2005 . Foi o mesmo momento 
do Diálogo, do qual a Klabin não 
participava. Eu convidei a empresa 
em 2008, quando me tornei 
secretária-executiva da iniciativa.

Em 2010, recebi o convite para 
integrar o Conselho do Diálogo 
Internacional. Entrei no Diálogo 
com fama de militante e continuo 
militante. Em nenhum momento 
nesses 12 anos alguém me disse 
que não poderia falar alguma 
coisa. Minha opinião pessoal ou 
como representante da Apremavi 
sempre foi respeitada.

Aprendi muitas coisas com isso: a 
ter um pouco mais de paciência e 
tolerância e a construir melhor os 
argumentos de convencimento. 
Não tenho dúvida que é preciso 
falar com franqueza. Você não 
precisa ter receio de falar, desde 
que seja verdade e que esteja 
pronto para ouvir um contra-
argumento. Só se consegue isso, 
quando é recíproco. Quando o 
trabalho é feito com parceria, tem 
muito mais efetividade. Ajuda a 
construir a resiliência social.”

Miriam em protesto 
contra a proposta de 
alteração do Código 

Florestal durante a 
Rio+20, em 2012, no 

Rio de Janeiro.
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Parque Natural Municipal 
da Mata Atlântica

O Parque Natural Municipal da Mata Atlântica é a pri-
meira	área	p blica	ofi	cialmente	protegida	do	mu
nicípio de Atalanta e protege uma lindíssima pai-

sagem que tem como grande atração uma cachoeira de 
41 metros de altura. Sua criação, em 5 de junho de 2000, 
contou com o apoio e incentivo da Apremavi, que tem en-
tre suas causas estimular os municípios a criar unidades 
de conservação. Tudo começou com uma carta enviada 
pela organização a vários prefeitos de Santa Catarina fa-
zendo	 um	 desafi	o 	 que,	 na	 virada	 do	milênio,	 criassem	
uma unidade de conservação municipal. Na época, ape-
nas Atalanta aceitou.

Rubens Scheller, prefeito de Atalanta quando o parque 
foi criado, conta que a relação da cidade com a Apremavi 
teve início um pouco antes, quando Edegold começou a 
insistir	para	que	a	prefeitura	fi	zesse	reciclagem	de	lixo	no	
município. A persistência deu certo e resultou no Projeto 
Girassol, que tinha até uma peça de teatro para incenti-
var os moradores a reciclar seus resíduos. A experiência 
motivou os municípios próximos a também se mobilizar 

Envolver
os municípios
na conservação

Página ao lado: Cachoeira Perau do 
Gropp é um dos atrativos do Parque 
Natural Municipal Mata Atlântica, 
em Atalanta (SC).
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sobre a questão do lixo e o resultado foi a construção de 
um aterro sanitário para a região.

“Depois disso, a Apremavi veio com a sugestão da cria-
ção de um parque de conservação e sugeriu a área de 
uma indústria abandonada, onde havia uma cachoeira 
que todo mundo passava para ver. Gostamos da ideia e 
fizemos,	junto	com	a	Apremavi,	um	projeto	de	implanta-
ção do parque. Como já tínhamos feito o trabalho de re-
ciclagem, o Ministério do Meio Ambiente viu o potencial 
e conseguimos os recursos. Claro que contamos com o 
Wigold, que ajudou a elaborar o projeto e também com 
os trâmites legais, e com o Edegold e sua equipe aqui 
em Atalanta para a implantação do parque”. O projeto 
foi	 aprovado	pelo	MMA	no	fim	do	mandato	de	 ubens	
Scheller e a implementação coube ao prefeito seguinte, 
José Chiquetti, que compreendeu a importância do par-
que e o tornou uma realidade.

Até a década de 1970, a área do parque era ocupada por 
uma fecularia de mandioca, além de uma serraria e uma 
fábrica de óleo de sassafrás, que estavam praticamente em 
ruínas. Com o projeto, foi possível realizar uma série de 
restaurações, onde hoje funcionam o centro de visitantes 

Depoimento
RUBENS SCHELLER, EX-PREFEITO DE ATALANTA

“A criação do Parque Mata Atlântica mudou a região. As escolas do Alto Vale, 
formado por 28 municípios, passaram a fazer excursões para ver a estação de 
tratamento de res duos e o parque, que ficava no caminho  ousadas começaram 
a ser abertas na região. As visitas são monitoradas e proporcionam educação 
ambiental, conscientizando as crianças, o que muda tudo. Hoje, as escolas precisam 
pré-agendar as visitas, pois não conseguimos atender a todos. Além disso, a 
Apremavi ainda engrandece nossa cidade com vários eventos também em seu Centro 
Ambiental. Vemos outros municípios buscando fazer o mesmo. Fui conscientizado 
para amar e respeitar o meio ambiente pela Apremavi, com a persistência deles. Fico 
feliz de ver que há 15, 20 anos estávamos no caminho certo.”
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e o museu, elaborar o plano de manejo do parque e im-
plantar as trilhas ecológicas. O galpão onde era guardada a 
mandioca foi reformado, transformando-se em Centro de 
eferência	–	onde	está	a	sede	administrativa,	um	anfitea-

tro com capacidade para 100 pessoas, recepção, salas de 
apoio e sala da administração.

O forno de secagem da fécula também foi reformado e 
transformado em museu, onde foi resgatada e exposta um 
pouco da história do município.

O antigo descascador da mandioca foi transformado em 
um mirante de onde se pode avistar a mata preservada e 
a cachoeira. A antiga turbina, geradora de energia para a 
fecularia, foi retirada de onde hoje é o acesso às trilhas, 
foi restaurada e encontra-se em exposição ao lado do 
mirante. O local por onde passava a água que alimenta-
va a turbina é hoje uma escada que dá acesso às trilhas. 
A Apremavi é a administradora do Parque, através de um 
Termo de Parceria assinado com a Prefeitura de Atalanta.

Desde então, a Apremavi já trabalhou com outros muni-
cípios para criar unidades de conservação, colaborando 
para estudos de duas unidades de conservação em Vitor 
Meireles, e na criação de um parque em Imbuia. É uma 
ação contínua, cujo objetivo é que cada cidade tenha pelo 
menos uma área protegida municipal.

Ecossistema raro e belíssimo 
com margarida-do-brejo 
(Senecio icoglossus) ao lado 
do Parque Natural Municipal 
Mata Atlântica, em Atalanta. 
A área está em processo de 
negociação entre o proprietário 
Werner E. Gropp e o atual 
prefeito Juarez M. Rodermel 
para ser doada e incorporada 
ao parque.
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Participação no Centro
de Apoio Socioambiental

A Apremavi ajudou a criar e participa do conselho con-
sultivo, por meio de sua atual presidente Miriam Pro-
chnow, do Centro de Apoio Socioambiental, o Casa, 

uma fundação cujo objetivo é apoiar pequenos projetos de 
organizações com doações de recursos entre R$ 5 mil a R$ 
30 mil. O empenho nessa participação vem do reconheci-
mento da importância que esse tipo de apoio teve na própria 
história da Apremavi e a certeza de que pode fazer a diferen-
ça para que surjam novos projetos e lideranças ambientais.

Esse apoio para a Apremavi começou em 1990, quando 
Humberto Mafra²⁸ e Maria Amália Souza, da Fundação 
Francisco, conheceram Miriam e Wigold durante o En-
contro Nacional de Entidades Ambientalistas Autônomas 
(ENEAA), em Brasília. “Naquela época, os recursos inter-
nacionais eram voltados para as organizações sociais, mas 
Humberto entendeu que era necessário apoiar também 
o conservacionismo, por meio de organizações, como a 
Apremavi, que começaram a conversar entre si e ter uma 
atuação diferenciada. Foi quando surgiu o termo so-
cioambiental”, lembra Maria Amália.

Apoiar
pequenas
organizações

28. Filantropo brasileiro que vive hoje na 
Inglaterra. Por meio da Fundação Francisco, 
apoiou pequenas organizações ambientalistas 
no Brasil nas décadas de 1980/90.

Página ao lado: Beija-flor-
de-fronte-violeta (Thalurania 
glaucopis).
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A Fundação Francisco dava pequenos apoios, de US$ 5 mil, 
para grupos pequenos, como a Apremavi que, nas palavras 
de Maria Amália, com poucos recursos conseguiam se 
manter e fazer diferença. Miriam lembra que foram esses 
recursos que pagaram seus primeiros salários e permi-
tiram que se dedicasse exclusivamente à entidade. Além 
disso, o primeiro computador e a primeira impressora da 
Apremavi também foram doações da Fundação.

Primeira reunião da Fundação Casa 
(Centro de Apoio Socioambiental) 
foi realizada na Apremavi, em 
Atalanta, em 2007. 

Depoimento
MARIA AMÁLIA SOUZA, PRESIDENTE DO CASA

“Nosso objetivo é olhar grandes ecossistemas da América do Sul, grandes redes que 
atuam neles, disponibilizando recursos para engajar grupos de base (mulheres, 
quilombolas etc.), defesa de direitos e soluções, como painéis solares para Gurupá, 
por exemplo. A Apremavi conhece esses sistemas de perto, pois atuou em muitos 
deles, como no caso da campanha contra a construção da usina hidrelétrica de 
Barra Grande, no Rio Uruguai. No Casa, Miriam orienta como fazer apoios, tanto 
financeiros como capacitação, para que pequenas organi ações saibam gerir seus 
próprios recursos e instituições. A experiência da Apremavi é fundamental para essa 
atuação. O primeiro encontro do Casa foi realizado em Atalanta, entre 2007 e 2008. 
Todo o material que utilizamos se inspirou na Apremavi.”
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29. Fundo com atuação semelhante à 
Fundação Casa, com atuação internacional.

30.  Ver Causa 15 – Evitar impactos 
irremediáveis em obras de infraestrutura, 
página 134.

“Esse apoio era muito importante, pois os recursos da 
filantropia	 internacional	s 	 iam	para	os	grandes.	Come-
cei a coordenar a Aliança dos Povos da Floresta, com o 
objetivo de fazer esse casamento entre o social e o am-
biental. Coordenei, entre 1993 e 1994, o projeto Rede Eco-
logista, no qual a Fundação Francisco pagava a inscrição 
e a chamada telefônica para as entidades brasileiras que 
queriam participar do Alternex, um precursor da Internet, 
que possibilitava a comunicação entre as organizações, e 
a	Apremavi	era	uma	das	beneficiadas.	Isso	funcionou	até	
1996, quando surgiu a Internet”, conta Maria Amália.

Essas doações da Fundação Francisco duraram até 1999 e, 
já naquela época, Miriam fazia parte do conselho do Glo-
bal Greengrants Fund (GGF)²⁹, do qual Maria Amália era a 
coordenadora. Depois disso, sempre que se encontravam, 
Maria Amália e Miriam conversavam sobre a possibilidade 
de recriar um fundo como o da Fundação Francisco, o que 
conseguiram em 2005, com a criação da Fundação Casa 
(Centro de Apoio Socioambiental).

Um dos diferenciais que o Casa trouxe da Fundação Fran-
cisco foi apoiar o ativismo socioambiental, como os movi-
mentos de atingidos por barragem, por exemplo. A campa-
nha liderada pela Apremavi contra a Hidrelétrica de Barra 
Grande contou com esse apoio³⁰.

Encontro de ambientalistas 
realizado em Brasília 
em 1996, com apoio da 
Fundação Francisco.
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Salvar a Bacia Pelotas-Uruguai
dos impactos de hidrelétricas

O grande problema de uma obra de infraestrutura é 
que, independentemente da sua relevância e ne-
cessidade, quase sempre causa impactos sociais e 

ambientais, os quais nem sempre podem ser remedia-
dos. Uma vez construída a obra, é impossível voltar atrás. 
Quando a Federação de Entidades Ecologistas Catarinen-
ses (FEEC) foi criada, em 1988, e Miriam se tornou sua 
primeira coordenadora, a Apremavi passou a ter contato 
com denúncias vindas de todo o estado e uma das mais 
importantes era o projeto da Usina Hidrelétrica de Itá, no 
rio Uruguai, que motivou a realização do primeiro mate-
rial de vídeo da organização, voltado para denúncia.  

“A construção dessa usina obrigou a realocação de uma 
cidade inteira, que deixou de existir para dar lugar a uma 
outra, com o nome de Nova Itá. Além disso, fez desapare-
cer um local único do ponto de vista geológico que nunca 
chegou a ser estudado: um estreito no rio Uruguai, onde o 
rio praticamente sumia dentro do cânion e podia ser atra-
vessado com um único passo, conhecido como passo da 
formiga. Na época, a Apremavi lutou para que a hidrelétrica 

Evitar
  impactos irremediáveis
em obras de infraestrutura

Página ao lado: Flor da bromélia 
Dichya distachia, espécie extinta 
da natureza pela Hidrelétrica de 
Barra Grande.
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não fosse tão grande. Se isso tivesse acontecido, nem a 
cidade nem o estreito teriam desaparecido. O que restou 
da velha Itá é apenas a torre da igreja vista no meio do 
lago”, conta Miriam.

Esse caso foi importante para moldar o olhar da organiza-
ção sobre o tema – que até hoje move lutas (a maior parte 
inglória) Brasil afora. O maior protagonismo da entidade 
para a preservação da bacia Pelotas-Uruguai, porém, teve 
início quando descobriram que o estudo e o relatório de 
impacto ambiental (EIA-Rima) para a construção da Hi-
drelétrica de Barra Grande, no leito do rio Pelotas, sim-
plesmente	omitiu	que	ali	havia	uma	 oresta	primária	de	
araucárias com 4 mil hectares. 

Apesar da grande repercussão causada pela mobilização 
contra a obra e a acusação de fraude no EIA-Rima, mais 
uma vez venceu a lógica do poder econômico e do caso 
consumado, já que quando a denúncia ganhou visibilida-
de a obra estava praticamente pronta. A construção dessa 
barragem teve, ainda, outra consequência irremediável: o 
desaparecimento da natureza de uma espécie de bromélia 
– a Dyckia distachya -, que só existia naturalmente naque-
le ponto do leito do rio, crescendo em cima das pedras 
que	a oravam	nas	corredeiras.

Hidrelétrica de Barra Grande, 
no rio Pelotas, ainda em 

construção, 2005.
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No auge desse caso emblemático, no qual a Apremavi es-
teve no centro, Miriam chegou a ser chamada – por par-
te de setores ligados à construção da usina – de “guerri-
lheira”, enquanto do outro lado, ganhou o Prêmio Ford por 
sua atuação.  “A mobilização contra a hidrelétrica de Barra 
Grande talvez não tenha valido para esse caso, mas o legado 
é grande para futuras obras, pois a partir daí mudou muito 
a atenção às questões ambientais na construção de barra-
gens”, conta Milton Pukall, um dos diretores da Apremavi.

A hidrelétrica de Barra Grande acabou sendo autorizada 
mediante	 Termo	 de	 Compromisso	 (TC)	 firmado	 entre	 o	
Ibama, a Energética Barra Grande S.A. (Baesa), o Ministé-
rio de Minas e Energia (MME), o MMA, a Advocacia-Geral 
da União (AGU) e o Ministério Público Federal (MPF), que 
assumiram	compromissos	adicionais	aos	 já	fixados	no	 li-
cenciamento, como uma compensação ambiental por da-
nos	causados	 	 oresta	com	araucárias,	no	valor	de	22	mi-
lhões de reais (depositados em juízo) e o compromisso de 
realizar, no prazo de 12 meses após a assinatura do termo, 
estudos para a criação de um corredor ecológico no rio 
Pelotas,	que	garantisse	o	 uxo	gênico	a	montante	da	área	
de inundação da barragem de Barra Grande, interligando 
a	região	da	calha	do	rio	Pelotas	e	seus	principais	a uentes	
aos parques nacionais de São Joaquim e Aparados da Serra.

A maior herança dessa briga, porém, foi a inserção de um 
artigo na lei de crimes ambientais – redigido com a ajuda 
do atual ministro do Superior Tribunal de Justiça Herman 
Benjamin – que responsabiliza criminalmente técnicos 
que assinem pareceres falsos em relatórios de impacto 
ambiental³¹. Barra Grande gerou, ainda, uma ação no Mi-
nistério Público Federal, movida pela Apremavi e Rede de 
ONGs da Mata Atlântica, que ainda está em tramitação no 
Superior Tribunal de Justiça.

Toda essa repercussão serviu, também, para barrar, até 
agora, a Hidrelétrica de Pai Querê, também no rio Pelotas, 

Mais de 4 mil hectares de 
Floresta com Araucárias ficaram 

debaixo das águas do lago da 
Hidrelétrica de Barra Grande.

31.  Lei 9.605/1998: Art. 69-A. Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão 
florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório 
ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão: Pena - 
reclusão de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
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cuja obra foi indeferida pelo Ibama, em  setembro de 2013. 
Se autorizada, essa usina representaria o descumprimento 
do principal compromisso assumido no Termo de Com-
promisso que viabilizou a hidrelétrica de Barra Grande, 
qual	seja,	o	de	garantir	o	 	uxo	gênico	a	montante	do	re
servatório. O lago de Pai Querê inundaria mais de 100 km 
das margens do rio Pelotas, a montante de Barra Grande 
e estudos apontaram que na área existe uma dezena de 
espécies exclusivas desse ambiente, que seriam extintas.

Para embasar o projeto da unidade de conservação, em 2008, 
uma equipe multidisciplinar, da qual a Apremavi fez parte 
(junto com outras entidades da sociedade civil e órgãos go-
vernamentais³²), realizou a Expedição Pelotas, para fazer um 
levantamento das características ambientais (meios físico e 
bi tico)	e	 fotográfi	co	da	 região.	Além	da	equipe	de	barco,	
a expedição foi acompanhada por pessoal em terra – que 
montava os acampamentos – e de helicóptero.

“Essa expedição, que durou três dias, foi histórica, por 
ter sido a primeira vez em que se fez rafting no rio Pelo-
tas. Mesmo tendo acontecido em setembro, pegamos um 
tempo muito ruim, com geada e frio. Mas conseguimos o 

32. RMA, MMA, UFSC, Grupo Pau Campeche, ICMBio, entre outros.

Expedição de rafting no 
rio Pelotas, em 2008, 
teve como objetivo 
o levantamento das 
características ambientais 
e belezas cênicas da região, 
para embasar proposta de 
criação do Refúgio de Vida 
Silvestre do Rio Pelotas, 
ainda não efetivado. 
A Apremavi ajudou a 
organizar e participou 
da atividade.
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registro	da	import ncia	da	área,	uma	das	 ltimas	 	orestas	
primárias de araucária, para embasar o projeto de cria-
ção do Refúgio de Vida Silvestre do Rio Pelotas, que está 
pronto, mas engavetado pelo governo”, diz Miriam.

Esses estudos foram realizados sob a coordenação do 
MMA e concluíram pela criação de um corredor ecológi-
co denominado Refúgio de Vida Silvestre do Rio Pelotas, 
com  262 mil hectares. Na época, políticos de Santa Cata-
rina tentaram obter liminar para impedir a realização das 
consultas públicas, o que foi negado pela justiça federal. 
A	proposta	fi	cou	pronta	em	200 ,	depois	da	realização	de	
quatro consultas, duas em Santa Catarina e duas no Rio 
Grande do Sul, mas até o momento o refúgio não foi criado 
por interferência de políticos, empreiteiros e ruralistas.

Vários outros projetos ao longo da bacia fazem com que 
os ambientalistas estejam sempre atentos. Uma das novas 
frentes de luta é o projeto da hidrelétrica Garabi, no rio 
Uruguai, já na divisa com a Argentina, que pode inundar 
o Salto do Yucumã, uma cachoeira com 1,8 quilômetro de 
comprimento, dentro do Parque Estadual do Turvo, no 
Rio Grande do Sul. O salto do Yucumã é uma das maiores 
quedas d’água longitudinais do planeta e sua beleza cêni-
ca e importância ambiental são extraordinárias.
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Campanhas e ações para coibir 
crimes contra a fauna

A caça e a captura de animais silvestres, além de cri-
me, é uma grave ameaça não apenas às espécies 
mortas e presas, mas também a toda a cadeia ali-

mentar	e,	em	 ltima	inst ncia,	 	pr pria	 	oresta.	A	prá
tica, defendida por alguns setores como esporte, causou, 
ao	longo	dos	anos	em	várias	regi es	da	Mata	Atl ntica,	o	
que	é	chamada	de	Síndrome	da	Floresta	 azia.	Nela,	exis
te a mata, mas grande parte das espécies da fauna não 
é	mais	encontrada.	Sem	seus	dispersores	de	sementes	e	
polinizadores, a tendência dessas matas é empobrecerem 
e	não	se	perpetuarem	ao	longo	do	tempo.

O combate a essa atividade cruel foi uma das primeiras 
causas	da	Apremavi.	Fiscais	voluntários	do	meio	ambien
te,	Miriam	 e	 igold	 saíam	 em	 seus	momentos	 de	 folga	
pelas matas em busca de desmatamentos e caçadores, os 
quais fotografavam em ação³³.

Combater
a caça e a captura
de animais silvestres
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te,	Miriam	 e	 igold	 saíam	 em	 seus	momentos	 de	 folga	
pelas matas em busca de desmatamentos e caçadores, os 

Combater
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33. Ver Causa 5 – Reforçar o papel do cidadão, página 78.

Página ao lado: Família de quatis 
(Nasua nasua).
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ma	das	aç es	de	maior	repercussão	da	Apremavi,	 logo	
no	início	de	sua	existência,	foi	uma	exposição,	na	qual	exi-
bia um cartaz com dezenas de fotos de caçadores e de 
lojas	de	caça	e	pesca	do	Alto	 ale	do	Itajaí.	O	título,	ou-
sado,	dizia	 Caçar	é	crime	e	aqui	estão	os	criminosos .	Os	
denunciados, “por acaso”, eram os poderosos locais, o que 
fez	com	que	a	entidade	ganhasse	alguns	inimigos.

Outro caso que mostra a cumplicidade entre caçado-
res	 e	 lojas	 de	 caça	 e	 pesca 	 	 Na	mídia	 local,	 circulava	
uma propaganda de uma loja de artigos de caça e pes-
ca	da	região.	A	frase	usada	era	mais	ou	menos	assim 	 O	
importante é curtir as coisas boas da vida, como caçar, 
pescar.	Buscamos	o	Ministério	P blico	local	questionan-
do a legalidade da propaganda, visto que, pela nossa le-
gislação,	 caçar	 animais	 silvestres	 é	 crime.	Dias	 depois,	
um mensageiro da empresa invadiu o escritório dizendo 
que	queria	ajustar	contas	com	o	responsável	pela	ação.	A	
funcionária,	recém admitida,	que	trabalhava	sozinha	no	
escrit rio,	ficou	extremamente	nervosa	e	 atemorizada,	

Cartaz da campanha de 
combate à caça de animais 

silvestres (2013).
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com	medo	de	 continuar	 trabalhando	 lá.	 m	voluntário	
fez companhia a ela durante meses para lhe garantir se-
gurança.	Conseguimos	que	a	propaganda	fosse	retirada	
do	ar ,	relata	 rbano.

A	defesa	dessa	bandeira	chegou	a	colocar	a	vida	de	 i-
gold	em	risco.	Durante	um	passeio	com	a	família	em	seu	
sítio,	 logo	 ap s	 o	 retorno	 a	Atalanta	 depois	 de	 viver	 1 	
anos	em	Brasília,	 se	deparou	com	um	caçador	em	suas	
terras.	Ao	ver	que	seria	denunciado,	o	caçador	o	agrediu	
e atingiu com um tiro, que felizmente acertou apenas sua 
mão.	 ma	das	liç es	que	levarei	por	toda	a	vida	é	que,	
mesmo guiados por um grande ideal, meus pais sempre 
agem	com	gentileza,	o	que	nem	sempre	é	fácil	de	acei-
tarmos.	No	caso	do	caçador	que	atirou	nele,	na	presença	
de	minha	mãe	e	minha	irmã,	meu	pai	não	deixou	que	se	
divulgasse quem era o atirador”, conta Carolina Schäffer, 
ao lembrar o caso³⁴.

Miriam	credita	o	 incidente	a	um	retrocesso	que	o	 tema	
tem	sofrido	no	país.	 Na	 lei	de	proteção	 	 fauna,	a	caça	
era	considerada	um	crime	inafiançável,	mas	isso	tem	sido	
sistematicamente	amenizado.	Primeiro	foi	liberada	a	caça	
profissional	de	algumas	espécies	em	certas	épocas	do	ano	
no	 io	Grande	do	Sul,	prática	depois	proibida	por	decisão	
judicial.	Atualmente,	há	um	projeto	de	lei	na	C mara	dos	
Deputados	 de	 um	 deputado	 ruralista	 catarinense	 para	
liberar	a	caça.	 m	dos	artigos	chega	a	afirmar	que,	em	
caso de construção de uma grande obra, como uma hi-
drelétrica, a caça seja liberada, ao invés de fazer o resga-
te	dos	animais.	Também	há	movimento	para	se	liberar	o	
abate	de	onças	que	ameacem	rebanhos	de	gado.	Era	uma	
causa	na	qual	tínhamos	conseguido	vit rias,	ficou	difícil	
encontrar	caçadores	no	Alto	 ale	do	Itajaí.	Mas	agora	vol-
tamos a ver jovens caçando só por diversão e utilizando 
armas com mira telescópica a laser, o que é ainda mais 
nefasto ,	lamenta.		

Muru, mascote da Apremavi 
inspirado na coruja Murucututu-

de-barriga-amarela, em atividade 
de educação ambiental na Escola 

Básica Dr. Frederico Rolla, em 
Atalanta (2017).

34. Ver página 32.
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Combate à plantação de fumo

Nos	 anos	 19 9/1990,	 estimava se	 que	mais	 de	 0 	
dos	fumicultores	da	região	sul	do	país	(responsável	
por	 90 	 da	 produção	 nacional)	 ainda	 utilizassem	

lenha	 proveniente	 da	Mata	 Atl ntica	 na	 cura	 das	 folhas	
do fumo – processo de secagem acompanhada de trans-
formaç es	químicas	do	 fumo,	 feito	no	Brasil	em	estufas	
alimentadas	por	lenha	de	árvores	nativas.	

Somente	na	safra	 199 /199 ,	 foram	cultivados,	no	Para
ná,	 Santa	Catarina	 e	 io	Grande	 do	 Sul,	 310.290	 hecta
res	de	fumo	por	209. 0	produtores,	que	se	utilizaram	de	
122.1 0	estufas.	Isso	consumia	milh es	de	metros	c bicos	
de lenha, a maior parte proveniente de desmatamentos da 
Mata	Atl ntica.	Era	o	chamado	 desmatamento	formigui
nha”, difícil de detectar em imagens de satélite da época, 
pois	cada	estufa	consumia	aproximadamente	um	hectare	
de	 	oresta	por	ano.

Comparativamente,	a	cada	300	cigarros	fabricados,	uma	
árvore	nativa	da	Mata	Atl ntica	era	derrubada.	A	 fumi
cultura era também um problema para os agricultores 
que	fi	cavam	doentes	pelo	uso	abusivo	de	agrot xicos	no	

Prom� er
o bem-estar

Página ao lado: Remanescente 
de Floresta Ombrófila Densa 
primária, joia rara que guarda as 
características das florestas 
primitivas.
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cultivo.	 Com	o	 setor	 sendo	 um	dos	 principais	 respon-
sáveis	pelo	desmatamento,	não	admira	que	combatê lo	
fosse	uma	prioridade	para	a	Apremavi.	

á	no	primeiro	ano	de	fundação,	a	Apremavi	participou	de	
um estudo coordenado pelo médico Jaílson Lima da Silva, 
então	a	serviço	da	prefeitura	de	Ibirama,	em	parceria	com	
a	Acaresc	(empresa	de	assistência	técnica	e	extensão	rural	
de	Santa	Catarina),	que	analisou	o	sangue	de	mais	de	 00	
pessoas	de	10	comunidades	do	município,	desde	aquelas	
onde ninguém plantava fumo até outras onde todos plan-
tavam	 fumo,	 para	 verificar	 intoxicação	 por	 agrot xicos.	
A	pesquisa	envolveu	desde	crianças	até	idosos	com	mais	
de	 0	anos.	O	resultado	foi	devastador	ao	constatar	que,	
naquelas comunidades onde todas as famílias plantavam 
fumo,	o	percentual	de	pessoas	intoxicadas	por	agrot xi-
cos	chegava	 a	9 ,	 incluindo	crianças	e	 idosos.	Na	co-
munidade onde ninguém plantava fumo, o percentual de 
intoxicados	ficou	abaixo	de	 0 .

Nas décadas de 1980 e 1990, era 
comum a utilização de lenha nativa, 

proveniente do desmatamento 
da Mata Atlântica, nas estufas de 

secagem do fumo.
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Minha 
história
OSNI BARBOSA
DE DESMATADOR A PLANTADOR

“ Quando vim para Atalanta, há 
50 anos, tinha bastante mata, que 
cortei para usar a lenha e poder 
secar o fumo. Tirei tudo até das 
nascentes e secou quase toda a 
água. Aqui era tudo lavoura de fumo, 
mas parei porque me intoxiquei com 
veneno. Até o poço era na lavoura 
de fumo com veneno. Aí comecei 
a plantar árvores. Sem a Apremavi 
não teria conseguido, pois não havia 
recurso para as mudas. Hoje, tenho 
um bosque de frutas nativas do lado 
de casa, com ingá, cereja, araçá, 
goiaba, cortiça, jabuticaba, pitanga, 
gabiroba. São mais de 30 espécies 
de árvores nativas em 30 hectares 
de terra. Há pouco fiz outro plantio. 
Agora só planto coisinhas para 
comer e arrendo terra para plantar 
soja e trigo.” 

No alto: Extrato do boletim informativo da Apremavi de maio/
junho de 1988 com os resultados da pesquisa sobre intoxicação 
por agrotóxicos no município de Ibirama (SC). Acima: Cartaz de 
Ziraldo para a Campanha Nacional do Combate ao Fumo (1986).

Osni Barbosa, camisa xadrez 
e boné, fala aos participantes 

durante encontro do projeto 
Diálogo do Uso do Solo (2016).
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Uma primeira contestação dos resultados foi o de que 
crianças	e	adultos	não	poderiam	estar	intoxicados,	pois	
não trabalhavam nem no plantio e nem na colheita e 
cura	das	folhas	de	fumo.	No	entanto,	os	pesquisadores	
haviam observado que, na maioria das casas, as roupas 
de toda a família, inclusive aquelas utilizadas duran-
te a aplicação dos venenos, que na época era feita sem 
nenhum cuidado, eram lavadas, todas misturadas, na 
mesma	máquina	 de	 lavar	 ou	 no	mesmo	 cocho.	 Ap s	 a	
pesquisa, o médico foi dispensado da prefeitura e os re-
sultados	não	foram	divulgados	publicamente.	

Mas	a	Apremavi	tinha	o	relat rio	com	os	resultados	e	os	
publicou em seu informativo, que na época era distri-
buído	para	alguns	ambientalistas	de	outros	países.	 ma	
cópia chegou às mão da revista inglesa The Ecologist, que 
os publicou e os relacionou com a luta contra o cigarro 
que	ocorria	nos	Estados	 nidos	e	em	outros	países.	Al-
guns	anos	depois,	a	Apremavi	recebeu	um	ofício	do	en-
tão	ministro	da	Sa de	Adib	 atene	agradecendo	pelo	es-
tudo e dizendo que teve acesso a ele pela The Ecologist.	

Na	época,	começava	a	ganhar	força	no	Brasil	a	luta	con-
tra o cigarro e o Jatene informava que aqueles dados 
foram muito importantes, pois permitiram demonstrar 
que o fumo não fazia mal apenas para os fumantes, mas 
em toda a cadeia de produção, causando também des-
matamentos	e	intoxicação	dos	produtores.	Isso	ajudou	a	
reforçar os argumentos para as primeiras políticas pú-
blicas	de	combate	ao	uso	do	cigarro.	Ap s	o	epis dio,	
ailson,	 que	 é	 associado	 da	 Apremavi,	 mudou se	 para	

Rio do Sul, onde mais tarde foi eleito prefeito e deputa-
do	estadual	duas	vezes.

Para	 frear	 os	 desmatamentos	 causados	 pela	 fumicul-
tura,	 várias	 tentativas	 de	 acordo	 haviam	 sido	 realiza-
das	entre	o	Ibama	e	a	Associação	dos	Fumicultores	do	
Brasil	 (Afubra).	Em	uma	delas,	 foi	concedido	um	prazo	
especial para que os fumicultores pudessem usar lenha 
nativa	até	o	final	de	199 ,	sob	o	compromisso	de	que	a	
partir	de	199 	todos	estariam	autossuficientes	em	lenha	
plantada.	

A bracatinga é uma espécie 
nativa pioneira, de crescimento 
rápido, que pode ser cultivada 
para produzir lenha ou madeira.
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Como	lembra	Miriam,	além	do	acordo	não	ter	sido	cum-
prido, o setor realizava campanhas para conseguir rever-
ter	a	 legislação	ambiental	que	protegia	a	Mata	Atl ntica	
–	principalmente	o	Decreto	 0/1993,	que	precedeu	a	Lei	
da	Mata	Atl ntica.	A	Apremavi	defendia	que	fosse	realiza-
do	manejo	sustentável	de	bracatinga	plantada	ou	planta-
ção	de	espécies	ex ticas	para	uso	como	lenha.	

Em	outra	 frente,	 a	Apremavi	passou	a	 trabalhar	com	os	
agricultores para que mudassem de atividade – o que 
muitos	 fizeram,	 tanto	 pela	 adequação	 ambiental,	 quan-
to por problemas de saúde – ou para que se adequassem 
ambientalmente,	com	recuperação	de	áreas	de	preserva-
ção	permanente	e	reserva	legal,	e	plantio	de	árvores	na-
tivas	como	a	bracatinga	e	ex ticas	como	o	eucalipto	para	
garantir	o	suprimento	de	lenha.

Desde	então,	diante	da	 legislação,	da	atuação	do	Minis-
tério	P blico	e	do	trabalho	das	ONGs	como	a	Apremavi,	
o	setor	passou	a	procurar	um	diálogo	real	e	reconheceu	
a	necessidade	de	adequação.	Atualmente,	a	quase	totali-
dade dos agricultores que ainda plantam fumo são autos-
suficientes	em	lenha	plantada,	principalmente	eucalipto,	
e	a	Afubra	é	uma	das	participantes	do	Diálogo	do	 so	do	
Solo,	uma	das	atividades	capitaneadas	pela	Apremavi	para	
discutir	o	planejamento	sustentável	de	paisagens.



166 Apremavi • 30 anos, 30 causas

CAUSA 18

Casos Borrachudo, rio Trombudo
e muito mais

Nascida	em	uma	região	identifi	cada	como	buc lica	e	
de paisagens naturais de grande beleza, com serras 
e	cachoeiras,	como	é	o	Alto	 ale	do	Itajaí,	a	Apre

mavi	está	sempre	ligada	ao	combate	ao	desmatamento	e	
a	aç es	voltadas	 	recuperação	de	paisagens.	Mas	sua	luta	
contra	a	poluição,	principalmente	das	águas	e	que	possa	
colocar em risco a saúde da população, sempre foi intensa 
e,	na	maior	parte	das	vezes,	bem sucedida.	

ma	dessas	aç es	emblemáticas	fi	cou	conhecida	como	
o	Caso	Borrachudo.	 m	grande	frigorífi	co	instalou	uma	
unidade	 para	 industrialização	 de	 peixes	 na	 região,	 por	
conta de uma política de incentivo do próprio estado, 
que	 orientava	 os	 pequenos	 proprietários	 produtores	 a	
instalar chiqueiros de criação de suínos sobre os açu-
des	de	criação	de	peixes,	para	que	os	dejetos	dos	porcos	
alimentassem	 os	 peixes.	 O	 problema	 é	 que	 esses	 açu
des eram construídos, de forma irregular, no leito dos 
rios,	 afetando	 também	 a	 área	 de	 preservação	 perma
nente	 (APP).	 Ao	 lançar	 os	 dejetos	 nos	 açudes,	 estavam	
lançando os	 diretamente	 nos	 rios,	 causando	 poluição.	

Combater
a poluição

Página ao lado: Proteger as 
nascentes e os rios é proteger a 
vida de todos: plantas e animais, 
inclusive o ser humano.
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Essa	cultura	gerou	problemas	seríssimos	de	proliferação	
do	mosquito	borrachudo	na	região.

Isso	aconteceu	porque	havia	muita	matéria org nica	em	
água	com	correnteza,	condição	ideal	para	a	proliferação	
de	borrachudos.	 uando	tem	muita	matéria	org nica	na	
água	corrente,	tem se	o	ambiente	propício	para	a	prolife-
ração das larvas do inseto, por isso é que, em certos casos, 
há	também	desses	insetos	em	área	de	 oresta	nativa	onde	
caem	muitas	 folhas	 na	 água,	 como	 a	 oresta	 ombr fila	
densa.	Mas	uma	coisa	é	ter	insetos	na	natureza	em	locais	
pouco habitados e com inimigos naturais, outra é criar 
essas	 condiç es	 pr ximas	 s	 áreas	 urbanas	 para	 criar	
peixe	e,	na	verdade,	acabar	criando	borrachudos ,	conta	
Miriam.	O	inc modo	era	tanto	que,	em	algumas	comuni-
dades,	chegavam	a	suspender	as	aulas	das	escolas	rurais.

A	campanha	da	Apremavi,	que	incluiu	até	a	criação	de	um	
mascote,	o	Porcochudo,	questionava	a	tecnologia	de	pro-
dução	dos	peixes	e	a	pr pria	qualidade	do	produto.	 ma	
colaboradora	nossa,	a	 alburga,	comprou	uma	tilápia	ali-
mentada por dejetos suínos e ofereceu ao seu gato, que 
nunca	mais	comeu	peixe ,	lembra.

Charge da campanha do borrachudo, 
publicada no Boletim Mutação (1996). 
O mosquito borrachudo causa muito 
incômodo. É um inseto pequeno 
cuja picada não dói, mas logo depois 
da picada, principalmente para os 
alérgicos, começa uma grande irritação 
com dor, inchaço e muita coceira, que 
chega a durar horas.
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A	entidade	também	aproveitou	o	mote	da	microbacia	do	
ibeirão	das	Pedras,	no	vizinho	município	de	Agrol n-
dia,	ter	sido	escolhida	como	modelo	pelo	Banco	Mundial	
e	acusou	o	banco	de	tornar	o	Alto	 ale	um	lugar	impos-
sível	de	se	viver.	O	caso,	conforme	lembra	 oão	de	Deus	
Medeiros,	 professor	 da	 niversidade	 Federal	 de	 Santa	
Catarina, desencadeou processos que geraram riscos 
para	 a	 pr pria	 Apremavi,	 por	 conta	 de	 con ito	 com	o	
Ministério	P blico	Estadual,	que	processou	a	Apremavi	
e	a	FEEC.	

Em	uma	audiência	p blica	 realizada	na	C mara	Muni-
cipal	de	Agrol ndia,	participantes	fizeram,	ao	final,	um	
corredor polonês que impedia a saída dos membros da 
Apremavi,	incluindo	Miriam	e	 igold,	que	ficaram	pre-
sos	até	ter	a	garantia	de	segurança	para	poderem	sair.	
Mas	 o	 resultado	 valeu	 a	 pena 	 a	 tecnologia	 não	 pros-
perou	como	queriam	os	seus	defensores	e	essa	prática	
quase	não	existe	mais	na	região.	Os	 rgãos	de	assistên-
cia	técnica	e	fiscalização	do	estado	também	mudaram	a	
orientação sobre a construção de novos açudes de cria-
ção	de	peixes,	que	devem	ser	construídos	fora	do	leito	
dos	rios	e	da	APP.

Rio Trombudo

Outro	caso	simb lico	foi	o	do	rio	Trombudo,	que	corta	
parte	do	Alto	 ale	até	desembocar	no	rio	Itajaí	do	Oes-
te.	O	rio	estava	poluído	por	conta	de	resíduos	de	ind s-
trias de confecção, tinturarias de tecidos e da produção 
de	fécula	de	mandioca.	Na	época,	a	advogada	ambiental	
Noêmia	Bohn,	militante	da	Acaprena	 e	parceira	de	 vá-
rias	aç es	na	justiça,	estava	fazendo	doutorado	na	área	
de	recursos	hídricos	na	Faculdade	de	Direito	da	 niver-
sidade	de	São	Paulo,	 e	professores	da	 faculdade	 resol-
veram	trazer	para	o	Brasil	a	experiência	do	Tribunal	da	
Água, no qual seriam julgados casos de contaminação de 
recursos	hídricos.	

Para	participar,	era	preciso	inscrever	o	caso.	Se	fosse	se-
lecionado,	ele	seria	apresentado	no	tribunal.	 esolvemos	
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pegar	o	caso	do	rio	Trombudo.	Tínhamos	fotos	que	mos-
travam	o	rio	cheio	de	espuma,	parecia	o	Tietê.	O	pessoal	
da	Apremavi	coletou	amostras	de	água	e	fotografou	o	lo-
cal.	Eu	fiz	o	embasamento	jurídico	e	apresentamos	no	tri-
bunal.	Paulo	Affonso	Leme	Machado,	um	dos	mais	reno-
mados	advogados	ambientais	e	especialista	em	águas	do	
país,	participou	como	jurado.	O	material	que	produzimos	
serviu	para	embasar	a	Apremavi	em	uma	ação	civil	p blica	
contra as empresas de confecção e as de fécula de man-
dioca.	Conseguiram	que	as	empresas	instalassem	sistema	
adequado	para	tratamento	de	e uentes ,	lembra	Noêmia.

As	aç es	de	resistência	 incluem,	ainda,	a	 luta	para	impe-
dir	 a	 instalação	de	uma	 fábrica	de	cerveja	em	Lages,	 em	
um	local	acima	da	captação	de	água	de	água	da	cidade,	no	
rio	Caveiras.	Segundo	 oão	de	Deus,	 o	estado	concedeu	
facilidades para a empresa se instalar em um local onde 
a	captação	de	água	do	município	ficaria	em	segundo	pla-
no.	Houve	um	movimento	intenso	no	estado,	com	um	dos	
primeiros	processos	movidos	pela	pr pria	 sociedade.	Foi	
realizado um estudo de impacto ambiental que dizia que 
estava tudo certo, sem levar em consideração a localização Capa do vídeo “Trombudo, 

a agonia de um rio”.
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da	planta	industrial	ou	o	consumo	de	água	da	cidade.	Havia	
realmente risco para a população com a prioridade de cap-
tação	de	água	para	a	cervejaria.	Houve	grande	mobilização	
para	as	audiências	p blicas.	A	fábrica	se	instalou,	mas	com	
mudanças	no	projeto	que	garantiram	o	abastecimento .

Em	 um	 outro	 momento,	 uma	 tinturaria	 se	 instalou	 em	
Atalanta.	Pouco	tempo	depois,	Edegold	foi	levar	um	gru-
po	de	visitantes	espanh is	para	conhecer	o	Parque	Mata	
Atl ntica	e	foram	surpreendidos	com	a	água	da	cachoeira	
vermelha	e	com	espuma.	 Ali	mesmo	ligamos	para	a	po-
lícia,	a	imprensa	e	o	Ibama.	Foi	feito	o	 agrante	e	a	em-
presa	foi	fechada.	 uiseram	me	matar,	houve	ameaças	e	
fui	orientado	pela	polícia	sobre	como	agir.	Funcionários	
da empresa vieram duas vezes fazer panelaço em frente 
	Apremavi.	Depois	disso,	um	grupo	de	Indaial	comprou	a	
empresa,	que	recebeu	adequação.	Essa	empresa	também	
gera empregos para a região, sem poluição e ainda cola-
bora	na	manutenção	do	Parque	Municipal	Mata	Atl ntica ,	
conta	Edegold.	

Poluição do rio Dona Luiza 
causada por tinturaria, em 
13 de março de 2008.
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Apoio à agricultura orgânica

Uma trajetória de luta que parte do engajamento pes-
soal de seus dirigentes e equipe na defesa de uma 
agricultura	sustentável,	que	segue	a	legislação	am

biental e trabalha com o planejamento de paisagens, só 
pode levar ao entendimento da importância de uma ali-
mentação	saudável,	livre	de	agrot xicos	e	contaminaç es.	
Por	 conta	 disso,	 fundadores	 e	 equipe	 da	 Apremavi,	 em	
geral, também praticam a agricultura orgânica em suas 
pr prias	 terras	 e	 a	 organização	 não	 usa	 agrot xicos	 na	
produção	de	mudas	no	viveiro.	

Além	disso,	a	Apremavi	sempre	incentivou	a	viabilização	da	
produção	org nica	dos	agricultores	da	região.	Esse	apoio	
vem desde suporte técnico às famílias até o empréstimo 
de veículos da organização para os produtores poderem 
participar	de	feiras	org nicas	em	outros	municípios.	

ma	dessas	famílias	é	a	de	Norma	Sieves,	que	morou	na	
cidade	de	Blumenau	entre	19 0	e	19 	e	voltou	com	o	ma
rido	para	cuidar	da	propriedade	do	sogro	em	Atalanta.	Os	
Sieves sempre praticaram a agricultura convencional até 
que	o	fi	lho	do	casal,	Marcelo,	foi	trabalhar	no	viveiro	da	

Buscar
a alimentação 
saudável

Página ao lado: A agricultura 
orgânica é amiga da natureza e 
produz alimentos saudáveis.
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Minha 
história
MARCELO SIEVES
SAÚDE E INDEPENDÊNCIA

“ Nasci em Blumenau, mas meus 
pais voltaram para o campo e 
cresci em Atalanta. Quando estava 
concluindo o segundo grau, comecei 
a trabalhar alguns dias por semana 
na Apremavi, sob a orientação do 
antigo engenheiro agrônomo Rainer, 
preparando as mudas, fazendo 
plantio, enchendo  saquinhos de 
terra. Ele tirava minhas dúvidas e, o 
que eu aprendia, tentava aplicar em 
casa. Algumas vezes, quando fazia 
roça e passava veneno na cebola, 
dava um pouco de dor de cabeça e 
comecei a ficar com medo. 

Agricultura convencional só vale 
a pena em grandes áreas, porque 
precisa de muita tecnologia. Ficava 
pensando que até poderia ganhar 
dinheiro usando agrotóxico, mas 
depois ter câncer. Vi que dava para 
fazer diferente, queria produzir de 
forma orgânica, mas o resultado 
não é do dia para a noite. É difícil, a 
terra tem que estar forte para não 
ter inseto. 

Aí resolvi ir embora, fui trabalhar 
em escritório de contabilidade em 
Blumenau e depois fiz curso de 
missionário da igreja luterana em 
Curitiba. Voltei em 2010, pois estava 
crescendo bastante a produção 
orgânica na região e não gostava de 
trabalhar como empregado. Não foi 
o mercado que levou os agricultores 
para a agricultura orgânica, mas a 
quantidade de pessoas intoxicadas, 
o medo de ficar doente. A Apremavi 
deu o empurrão, colocando a Toyota 
à disposição, só precisávamos 
abastecer. 

No alto: Rainer Prochnow, engenheiro agrônomo 
e entusiasta da agricultura orgânica, verificando 

experimentos implantados em Atalanta (SC).
Acima: Curso com Jairo Restrepo, consultor da ONU e 

especialista em agricultura orgânica, que reuniu mais de 
80 pessoas na Apremavi de 6 a 9 de agosto de 2014.
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Apremavi	e	começou	a	perceber	que	as	dores	de	cabeça	
que	 tinha	eram	causadas	pelos	 agrot xicos	que	usavam	
nas	 plantaç es	 da	 família.	 Como	 os	 pais	 não	 quiseram	
passar para a produção orgânica, preferiu tentar a vida 
na	cidade.	Até	que,	anos	depois,	por	saudade	do	fi	lho,	re
solvessem	mudar	e	Marcelo	voltou	para	implantar	o	novo	
conceito	na	produção	familiar.

A	Apremavi	deu	apoio,	ensinou	como	fazer.	Começamos	
a	plantar	verduras	com	o	pessoal	que	 já	 trabalhava	com	
org nicos	em	Ituporanga,	e	a	vender	na	feira	em	Floria
n polis.	 igold	e	Edegold	também	faziam	parte	da	asso
ciação	e	emprestavam	a	To ota	para	levar	os	produtos.	A	
propriedade	foi	mudando	aos	poucos,	Marcelo	ia	 	Apre
mavi	pegar	mudas	e	re 	orestou	a	beira	do	rio	e	as	nascen
tes	e	diz	que	produz	o	que	gosta.	E	eu	tenho	meu	fi	lho	de	
volta ,	conta	Norma.

Marcelo e Norma praticam 
agricultura orgânica em 
Atalanta (SC).

Depois de uns três anos, disseram 
que precisávamos andar com os 
próprios pés e compramos uma 
Kombi. Hoje, a procura é tanta,
que vendo em qualquer lugar. Há 
dois anos, colhi mais de duas 
toneladas de morangos orgânicos. 
Na cidade, meu ganho não era bom. 
Aqui sou patrão e a comida é melhor. 
Além disso, com a internet, viver no 
campo não significa mais
ficar isolado.” 

Além disso, com a internet, viver no Além disso, com a internet, viver no 
campo não significa maiscampo não significa mais
ficar isolado.ficar isolado.””
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Participação em grandes eventos 
internacionais

A escolha	 do	 Brasil	 para	 sediar	 a	 Conferência	 das	Naç es	 nidas	 sobre	Meio	 Ambiente	 e	 Desenvol
vimento	 em	 1992	 ( io 92)	 abriu	 as	 portas	 do	 país	

para o movimento ambiental global e motivou os militan-
tes	brasileiros,	que	 já	 testavam	seu	poder	de	 força	e	de	
união	desde	a	Constituinte	de	19 ,	a	deixar	sua	marca.	
Localizada em uma região remota em relação aos centros 
de	decis es	do	país,	quando	a	comunicação	ainda	era	um	
luxo,	a	Apremavi	começou	a	cavar	seu	espaço	localmente	
e,	ao	ajudar	a	criar	a	FEEC,	conquistou	visibilidade	no	es
tado	e	na	região	sul.	Com	isso,	foi	convidada	a	participar	
de	uma	reunião	de	organizaç es	para	discutir	a	 io 92.

Influenciar
      na luta
ambiental global

Participação em grandes eventos 
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Influenciar
ambiental global

Página ao lado: 
Manifestação contra os 
retrocessos do Código 
Florestal durante a 
Rio+20. Rio de Janeiro,
 junho de 2012.
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á	havíamos	tentado	contato	com	as	lideranças	do	movi-
mento ambientalista, por meio de cartas e visitas, sem su-
cesso.	Por	isso,	essa	foi	uma	grande	oportunidade,	que	não	
deixamos	escapar.	Foi	quando	conhecemos	o	 oão	Paulo	
Capobianco,	então	secretário executivo	da	Fundação	SOS	
Mata	Atl ntica	e	muitos	outros ,	conta	Miriam.	Esse	movi-
mento	propiciou	a	criação	do	F rum	Brasileiro	de	ONGs	
e	Movimento	Sociais	para	o	Meio	Ambiente	e	Desenvolvi-
mento	(FBONS),	em	1990,	cujo	objetivo	era	facilitar	a	parti-
cipação	da	sociedade	civil	em	todo	o	processo	da	 io 92	e	
que gerou o Fórum Global, um grande evento paralelo que 
reuniu	a	sociedade	civil	de	todo	o	mundo.	

Miriam,	 igold,	Gilberto	Theis	e	Milton	Pu all	foram	para	
o Rio de Janeiro para a conferência, montaram um estan-
de	no	Aterro	do	Flamengo,	juntamente	com	centenas	de	
entidades	do	Brasil	e	do	exterior,	e	iniciaram	ali	a	jorna-
da	da	Apremavi	por	grandes	eventos	 internacionais	dos	
quais	 a	 entidade	participa.	 Foi	durante	a	 io 92	que	 foi	
idealizada	a	 ede	de	ONGs	da	Mata	Atl ntica,	cuja	exis-
tência	está	intimamente	ligada	 	da	Apremavi.

Desde	então,	participaram	das	demais	conferências	sobre	
meio	ambiente,	 io 10	e	 io 20	e	de	Biodiversidade,	com	
uma	atuação	marcante	na	Conferência	de	Biodiversidade	
realizada	em	200 ,	em	Curitiba.	Participaram,	ainda,	de	
várias	 Conferências	 das	 Partes	 (COP)	 das	 duas	 conven-
ç es	 	biodiversidade	e	clima.

Ao lado, acima: Miriam, Wigold, 
Milton Pukal e Gilberto Theis (em 
pé) representaram a Apremavi na 
Rio-92 (1992). Ao lado, abaixo: 
Edegold, Grasiela, Renato Cunha 
(RMA), Edilaine e Miriam, com o 
grupo Esquadrão da Vida na Rio+20, 
em 2012.
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Atuação em todas as frentes: 
campanhas, legislação, ações
na justiça

Reduzida	a	menos	de	1 	de	sua	área	original,	a	outrora	
exuberante	Floresta	com	Araucárias,	cujo	nome	téc
nico	é	Floresta	Ombr fi	la	Mista,	 já	ocupou	200	mil	

quil metros	quadrados	do	Sul	do	Brasil	e	áreas	esparsas	
do	 Sudeste.	 Impedir	 que	 essa	 paisagem,	 já	 tão	 confi	na
da, desapareça (e com ela toda a biodiversidade única que 
abriga)	é	uma	prioridade	presente	em	praticamente	toda	a	
atividade	da	Apremavi.	Desde	a	luta	contra	grandes	obras	
de infraestrutura em locais ainda com remanescentes até 
a	defesa	implacável	da	criação	de	unidades	de	conserva
ção, a atuação da organização é uma referência nacional 
no	que	diz	respeito	a	esse	ecossistema.	

Para	conter	o	desmatamento,	valia	qualquer	esforço,	lem
bra	 igold.	 Em	199 ,	recebemos	uma	den ncia	feita	pelo	
agricultor	 e	 ambientalista	 Bernardo	 Ha voort,	 que	 mo
rava	no	município	de	Turvo,	no	Paraná,	de	que	na	região	
estavam	 ocorrendo	 desmatamentos	 e	 exploração	 indis
criminada	 da	 Floresta	 com	 Araucárias.	 Imediatamente,	
entramos	em	contato	 com	o	 oão	Paulo	Capobianco,	do	

Proteger 
a Floresta
com Araucárias
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Proteger 
Página ao lado: Pinheiro-brasileiro 
(Araucaria angustifolia).
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Instituto	 Socioambiental	 (ISA)	 e	 coordenador	 geral	 da	
ede	 de	 ONGs	 da	 Mata	 Atl ntica,	 e	 organizamos	 uma	

incursão em campo que contou com a participação de 
Capobianco	e	Ailton	Costa	do	 ISA,	Mario	Mantovani	da	
Fundação	 SOS	Mata	 Atl ntica,	 eu	 e	Odair	 Andreani,	 da	
Apremavi.	 Foi	 uma	 semana	 de	 trabalho	 sob	 alto	 risco,	
pois	entramos	em	áreas	que	estavam	sendo	desmatadas,	
em serrarias, órgãos públicos coniventes com o desma-
tamento,	como	o	Instituto	Ambiental	do	Paraná.	Conver-
samos com agricultores, índios, ambientalistas e sindi-
calistas	nos	municípios	de	Turvo,	Bituruna,	Guarapuava	
e	 Mangueirinha.	 Gravamos	 tudo	 e	 editamos	 um	 vídeo	
intitulado Mata Atlântica no Paraná - destruição e impu-
nidade³⁵,	mostrando	a	destruição	da	Floresta	com	Arau-
cárias,	com	a	conivência	dos	 rgãos	ambientais,	em	total	
desrespeito	 	 legislação	vigente,	em	especial	o	Decreto	
0/93	(Decreto	da	Mata	Atl ntica).	O	vídeo	serviu	para	

denunciar	essa	 situação	ao	Conselho	Nacional	do	Meio	
Ambiente	(Conama)	e	foi	muito	importante	para	garantir	
a aprovação, no mesmo dia do lançamento no Conama, 
do	Projeto	de	Lei	da	Mata	Atl ntica	na	Comissão	de	Meio	
Ambiente	da	C mara	dos	Deputados,	na	época	presidida	
pelo	deputado	Sarne 	Filho . 35. http://bit.ly/mata-atlantica-no-parana



183

PROTEGER A FLORESTA COM ARAUCÁRIAS • CAUSA 21

Apremavi • 30 anos, 30 causas

ma	das	aç es	mais	emblemáticas,	contudo,	foi	a	ação	na	
justiça contra os planos de manejo de espécies ameaça-
das	de	extinção,	que	levaram	a	uma	liminar,	no	início	dos	
anos	2000,	embargou	todas	as	autorizaç es	de	corte	de	
espécies	 raras	e	 ameaçadas	de	extinção	da	Mata	Atl n-
tica,	como	a	imbuia,	a	canela preta,	a	canela sassafrás,	o	
xaxim	e,	sobretudo,	a	araucária.

Segundo	 o	 advogado	 ambientalista	 André	 Lima,	 um	 dos	
autores	da	ação	pelo	Instituto	Socioambiental,	onde	tra-
balhava na época, essa ação foi recentemente julgada e 
ganha	no	Supremo	Tribunal	Federal.	 O	Ibama	nunca	con-
seguiu derrubar a liminar, perdeu em todas as instâncias e, 
agora,	o	juiz	determinou	que	se	fizesse	a	conta	de	quanto	
o	governo	federal	terá	que	investir	para	restaurar	as	áreas	
desmatadas	por	conta	das	autorizaç es	que	concedeu .	

Lima	conta	que	a	Apremavi	estava	no	centro	dessa	ação.	
Trabalhávamos	 no	 ISA,	 com	 outras	 organizaç es,	 si-
multaneamente	por	legislação	e	mobilização.	A	ideia	era	
discutir	a	regulamentação	do	uso	da	Mata	Atl ntica	pelo	
Conama	e	via	Lei	da	Mata	Atl ntica,	na	qual	conseguimos	
inserir	artigos	que	viabilizam	a	existência	da	ação	judicial.	
A	 Apremavi	mobilizou	 o	 processo	 via	 ede	Mata	 Atl n-
tica	na	região	Sul.	Por	 isso,	 tínhamos	mais	 informaç es,	
produzidas	pela	Apremavi	e	pela	FEEC,	com	estudos	dos	
pesquisadores	 oão	 de	Deus	Medeiros,	 da	 niversidade	

Depoimento
ANDRÉ LIMA, EX-SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

“A Apremavi consegue atuar em duas frentes: local e global. Trabalha com o 
pé no chão, plantando árvores, fazendo educação ambiental e interferindo na 
região e, a partir disso, promove uma intervenção de qualidade e efetiva no plano 
nacional. Por isso, foi fundamental na construção da Lei da Mata Atlântica e na 
sua implementação e também fundamental no fortalecimento da Rede de ONGs da 
Mata Atlântica. Não olha só para o seu quintal, busca políticas públicas regionais 
e nacionais, criando expertise, projetos pilotos replicáveis em outras regiões. Se 
houvesse uma Apremavi em cada estado brasileiro, estaríamos bem. Temos que ter 
gratidão por essa organização existir.”

Da esq. p/ dir.: João de Deus 
Medeiros (Grupo Pau-Campeche), 

Miriam Prochnow (Apremavi), 
Clóvis Borges (SPVS) e outros 

ambientalistas, em reunião 
do GT Araucárias Sul (2004).

Desmatamento e queimada em 
Passos Maia (SC) (2005).



184

CAUSA 21 • PROTEGER A FLORESTA COM ARAUCÁRIAS

Apremavi • 30 anos, 30 causas

Federal de Santa Catarina, e Lucia Sevegnani, da Universi-
dade	 egional	de	Blumenau.	O	objetivo	era	proibir	o	corte	
e	o	manejo	de	todas	as	espécies	em	extinção,	mas	esco-
lhemos	a	araucária	como	espécie	símbolo .

Tínhamos	dados	sobre	autorizaç es	de	corte	e	todo	o	sub-
sídio	técnico.	O	ISA	tinha	os	advogados	e	a	Apremavi	a	parte	
técnica.	 esolvemos	entrar	com	a	ação	em	Brasília,	mas	o	
juiz	enviou	para	Florian polis,	onde	foi	julgado	o	processo.	
Ganhamos	em	todas	as	inst ncias.	Em	201 ,	saiu	a	decisão	
do	 Supremo	 Tribunal	 Federal	 dizendo	 que	 o	 Ibama	 deve	
pagar	pelo	valor	das	árvores	cortadas	com	autorização	do	
rgão	no	período	de	1993	(data	da	edição	do	Decreto	 0)	
a	2000.	Esse	trabalho	técnico	foi	de	muita	qualidade,	não	
adianta	argumento	jurídico	sem	isso ,	completa.

A	liminar	da	 ustiça	Federal	animou	as	ONGs	a	apresen-
tar	proposta	de	resolução	ao	Conama,	aprovada	em	2001,	
estendendo	a	proibição	de	autorização	de	corte	e	explo-
ração	de	espécies	ameaçadas	para	toda	a	Mata	Atl ntica.	
Ainda	hoje,	muita	gente	acha	que	foi	o	Ibama	que	proibiu	
o	corte	de	araucárias.	Na	verdade,	o	Ibama	ficou	do	lado	
dos madeireiros, defendendo a continuidade do corte e 

Exploração ilegal de araucária em 
Ponte Serrada (SC), 2002.
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exploração.	 uem	proibiu	 foi	a	 justiça	 federal,	acatando	
a	Ação	Civil	P blica	impetrada	pelo	ISA	e	mantendo	essa	
proibição em todas as instâncias, o que foi uma grande 
vit ria	 e	 uma	 virada	 na	 luta	 pela	 conservação	 da	Mata	
Atl ntica ,	conta	 igold.

m	acordo	 feito	entre	o	 Ibama,	o	 ISA	e	o	MPF,	 em	no-
vembro	de	201 ,	definiu	que	o	Ibama	deverá	pagar,	a	título	
de	compensação,	 	3 	milh es,	que	serão	investidos	em	
projetos	de	restauração	da	Mata	Atl ntica	em	áreas	prio-
ritárias	no	estado	de	Santa	Catarina.

Outro	epis dio	que	teve	a	contribuição	da	Apremavi	ocor-
reu	em	2003.	 m	dia,	trabalhando	no	MMA,	recebi	uma	
ligação	do	Edegold	que	queria	saber	se	o	corte	da	espécie	
araucária	havia	sido	novamente	liberado.	Estranhei	e	disse	
que	não.	Mas	ele	disse	que	havia	pessoas	de	Atalanta	cor-
tando	araucárias.	 Sugeri	 que	ele	 acionasse	 a	Polícia	Am-
biental	para	verificar	o	que	estava	acontecendo.	Para	sur-
presa,	a	Polícia	Ambiental	foi	vistoriar	uma	área	onde	estava	
ocorrendo	corte	de	araucárias	e	o	proprietário	apresentou	
uma	autorização	do	 Ibama.	Edegold	 fez	uma	c pia	dessa	
autorização	e	mandou	por	fax	para	o	MMA.	Constatamos	
que	tratava se	de	uma	declaração	do	proprietário	dizendo	
que	as	araucárias	haviam	sido	plantadas	por	ele.	O	Ibama,	
mediante simples aposição de carimbo na própria decla-
ração	do	proprietário,	autorizava	o	corte	por	se	tratar	de	
araucárias	plantadas.	Sabíamos	que	aquelas	araucárias	fa-
ziam parte de um dos últimos fragmentos naturais de Flo-
resta	com	Araucárias	do	município,	portanto,	não	haviam	
sido	plantadas	pelo	proprietário ,	conta	 igold.	

Com	base	nessa	informação,	o	MMA	acionou	o	MPF	e	com	
ajuda	do	Professor	 oão	de	Deus	Medeiros	da	 FSC	foi	rea-
lizado um minucioso levantamento de todas as autoriza-
ç es	concedidas	pelo	Ibama SC	no	período	de	2000	a	2003.	
Descobriu se	que	depois	da	proibição	do	corte	de	espécies	
ameaçadas pela justiça, uma quadrilha que envolvia servi-
dores	 do	 Ibama,	madeireiros	 e	 técnicos,	 encontrara	 uma	
forma	de	burlar	a	proibição	valendo se	de	uma	Instrução	
Normativa	do	MMA	que	permitia	o	corte	de	espécies	 ores-
tais	 nativas	 plantadas.	Nesse	 esquema,	 foram	 concedidas	 
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Floresta com Araucárias 
em Ponte Serrada (2005).

aproximadamente	3	mil	autorizaç es	fraudadas,	o	que	re-
sultou	no	corte	de	aproximadamente	1	milhão	de	árvores.	O	
MPF	acionou	a	Polícia	Federal	e,	com	apoio	de	Medeiros	e	
da	Apremavi,	fizeram	uma	checagem	de	campo	em	aproxi-
madamente	100	dessas	autorizaç es,	constatando	que	to-
das	tinham	fraudado	a	informação	sobre	o	plantio.

O	MPF	abriu	processo	e	alguns	dos	envolvidos	acabaram	
presos.	No	entanto,	o	que	realmente	estancou	a	 fraude	
foi	a	mudança	do	teor	da	Instrução	Normativa	do	MMA	
que,	em	decorrência	dessas	 fraudes,	 	ocorreu	em	200 	
(IN	n 	 /200 ),	passando	a	exigir	que	os	 rgãos	ambien-
tais	somente	poderiam	autorizar	o	corte	de	espécies	 o-
restais nativas plantadas após prévia vistoria de campo 
que	comprovasse	o	efetivo	plantio.

ns	três	meses	depois	da	publicação	da	nova	IN,	 liguei	
para	 o	 superintendente	 do	 Ibama	 em	 Santa	 Catarina	 e	
perguntei	quantas	autorizaç es,	com	base	na	nova	IN,	ha-
viam	sido	emitidas	no	período.	Ele	simplesmente	respon-
deu	nenhuma.	Nada	mal,	 visto	que	antes	eram	emitidas	
em	média	mais	de	30	a	cada	mês ,	lembra	 igold.
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Alguns resultados

Passados	mais	de	 1 	 anos	da	 liminar	que	proibiu	planos	
de	manejo	 para	 corte	 das	 araucárias	 e	 demais	 espécies	
ameaçadas	da	Mata	Atl ntica,	 os	 resultados	começam	a	
aparecer.	O	maior	exemplo	é	o	aumento	da	população	e	
a	volta	a	Santa	Catarina	do	papagaio charão.	Miriam	con-
ta que a medida permitiu a regeneração da Floresta com 
Araucárias	e	que	várias	árvores	jovens	ficassem	adultas	e	
dessem	pinhão,	que	alimentam	os	papagaios.

A	espécie	faz	ninho	no	 io	Grande	do	Sul	e,	no	inverno,	
migra	 para	 Santa	 Catarina	 em	 busca	 dos	 pinh es.	 Com	
mais	pinh es,	atualmente	os	papagaios	são	atração	turís-
tica na cidade de Urupema, a mais fria do estado, que faz 
anualmente	o	Festival	do	Papagaio Charão,	fim de sema-
na	com	palestras	e	atividades	de	observação	da	ave.	 Mas	
a cidade recebe turistas entre maio e agosto, época em 
que	milhares	de	papagaios	estão	por	 lá.	Houve	um	salto	
de	incremento	de	renda ,	conta	Miriam.

Além	 dessa	 espécie,	 também	 tem	 aumentado	 o	 n mero	
de	papagaios do peito roxo	na	região.	O	Parque	Nacional	
Araucárias,	no	oeste	de	Santa	Catarina,	virou	local	de	sol-
tura	de	animais,	com	ajuda	das	mulheres	da	comunidade.

Revoada de papagaios-charão 
em Urupema (SC), 2013.
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Luta pela criação da lei e políticas 
públicas para a Mata Atlântica

Quando	a	Apremavi	foi	criada,	os	índices	de	desmata
mento	da	Mata	Atl ntica	eram	alarmantes	e	o	C di
go	Florestal	vigente	largamente	ignorado.	No	bioma,	

desmatava se	mais	 de	 100	mil	 hectares	 por	 ano.	 S 	 em	
Santa Catarina, um dos estados que lideravam o desmata-
mento,	eram	20	mil	hectares	por	ano.	Por	isso,	a	ideia	de	
criar	uma	legislação	específi	ca	para	a	Mata	Atl ntica	pas
sou	a	ser	uma	bandeira	do	movimento	ambientalista.	A	pri
meira	norma	a	esse	respeito	foi	o	Decreto	99. ,	de	1990,	
proposto	pelo	ambientalista	e	então	secretário	Nacional	do	
Meio	Ambiente	 osé	Lutzenberger	e	assinado	por	 Itamar	
Franco,	num	momento	de	interinidade	na	presidência.	

Conhecido como o decreto de um artigo só, proibia, por 
prazo	indeterminado,	o	corte	e	a	respectiva	exploração	da	
vegetação	nativa	da	Mata	Atl ntica.	Esse	decreto	permi
tiu, pela primeira vez, o combate efetivo ao desmatamen-
to	e	 	exploração	indiscriminada	da	Mata	Atl ntica.	

Na	 época,	 existiam	 no	 Alto	 ale	 do	 Itajaí	 aproximada
mente	3 0	serrarias,	todas	explorando	madeira	nativa	de	

Garantir
     proteção legal
 para a Mata Atlântica
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forma	indiscriminada	e	insustentável.	Com	ajuda	da	Polí-
cia Federal e dos ambientalistas, em poucos anos foram 
fechadas	mais	de	300	delas.	As	que	ficaram	continuaram	
operando	na	ilegalidade	ou	passaram	a	operar	exclusiva-
mente	com	espécies	ex ticas	com	o	pínus	e	o	eucalipto.	O	
fechamento dessas empresas gerou uma gritaria geral dos 
madeireiros e políticos, sob alegação de que a região iria à 
falência	e	que	milhares	de	empregos	seriam	perdidos.	No	
fundo, tratava-se de subempregos que logo foram absor-
vidos	por	outros	setores.

Poucos	 meses	 ap s	 a	 proibição,	 um	 proprietário	 de	
empresa cerâmica, que fabricava telhas e tijolos e utili-
zava	 lenha	 de	 oresta	 nativa	 para	 gerar	 energia	 para	 a	
secagem dos produtos, me disse que essa proibição foi 
a	melhor	coisa	que	poderia	ter	acontecido	para	a	região.	
Ele	tinha	três	tratores,	seis	caminh es	e	umas	1 	pessoas	

Miriam ao lado de uma 
imbuia centenária 
cortada para virar 

carvão, atuando como 
fiscal voluntária 
na fiscalização e 

fechamento de fornos 
de carvão (1990).
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trabalhando	no	corte	e	transporte	da	lenha	até	a	fábrica.	
Com a proibição, uma empresa metalúrgica da mesma ci-
dade desenvolveu um queimador de alta combustão, mo-
vido a serragem de pínus (um subproduto que na época 
era	descartado	e	 jogado	nos	 rios)	em	 lugar	da	 lenha.	O	
ceramista disse que toda essa equipe passou a trabalhar 
no	 processo	 produtivo	 e,	 com	 apenas	 dois	 caminh es	
terceirizados	que	transportavam	a	serragem	até	a	fábri-
ca,	conseguiu	suprir	a	energia	da	empresa.	E	o	melhor,	
com	uma	energia	muito	mais	eficiente	e	que	custava	ape-
nas	20 	do	valor	da	lenha ,	relata	 igold.

Apesar	de	positivo,	por	finalmente	proibir	a	supressão	e	
exploração,	 o	 Decreto	 99. 	 não	 trazia	 a	 definição	 de	
Mata	 Atl ntica,	 o	 que	 levou	 alguns	 governos	 estaduais	
a	 restringir	 sua	aplicação	 	Floresta	Ombr fila	Densa,	e	
também	não	trazia	diretrizes	para	áreas	urbanas	e	obras	
de	utilidade	p blica.	

Isso	fez	com	que	surgisse	um	movimento	pela	revogação	
do decreto, capitaneado pelos madeireiros e ruralistas e, 
por outro lado, um movimento dos ambientalistas pelo 
seu aprimoramento, o que efetivamente acabou aconte-
cendo	com	a	publicação	do	Decreto	 0,	 de	 1993,	 tam-
bém	assinado	pelo	então	presidente	 Itamar	Franco,	que	
sucedera	o	cassado	presidente	Fernando	Collor	de	Melo.	
A	 Apremavi	 participou	 ativamente	 da	 concepção	 desse	
decreto,	 junto	com	o	deputado	Fábio	Feldman	e	organi-
zaç es	como	a	SOS	Mata	Atl ntica.		Na	época,	Miriam	re-
presentava	as	ONGs	do	Sul	do	Brasil	no	Conama,	 tendo	
igold	como	suplente.	

Decreto 750

Lembro	de	uma	reunião	realizada	em	novembro	de	1991	
que discutiu uma moção dirigida ao presidente da Repú-
blica,	 apoiada	 pelo	 então	 presidente	 do	 Ibama	 Eduardo	
de	 Souza	 Martins,	 solicitando	 a	 revogação	 do	 Decreto	
99. /1990,	 sob	 a	 alegação	de	que	 inviabilizava	 a	 agri-
cultura familiar, o que era uma grande mentira”, conta 
igold.	 uem	 estava	 por	 trás	 dessa	 proposta	 eram	os	 
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ruralistas	e	madeireiros,	ou	seja,	os	mesmos	exploradores	
e	desmatadores	de	sempre.	Articulamos	os	representan-
tes	ambientalistas	no	Conama	e,	com	apoio	de	Paulo	No-
gueira	Neto,	do	então	diretor	geral	do	Instituto	Estadual	
de	Florestas	de	Minas	Gerais,	 osé	Carlos	Carvalho,	e	ou-
tros conselheiros, nos revezamos no microfone na defesa 
do	Decreto.	Armamos	uma	pequena	confusão	e,	mesmo	já	
tendo sido colocado em regime de votação, conseguimos 
apoio	da	maioria	do	plenário	para	 impedir	a	votação	da	
moção.	Foi	uma	vit ria	importante,	mas	eu	sabia	que	eles	
tentariam	novamente	na	reunião	seguinte. 	

igold	 completa	 a	 hist ria 	 No	 mesmo	 dia,	 utilizando	
um	orelhão,	 já	que	na	época	não	havia	internet	nem	celu-
lar,	liguei	para	a	Miriam	e	para	o	 oão	Paulo	Capobianco	da	
Fundação	SOS	Mata	Atl ntica,	que	estavam	numa	reunião	
preparat ria	da	 io 92,	informando	o	ocorrido	e	alertando	
sobre	o	risco	de	perdermos	totalmente	a	proteção	da	Mata	
Atl ntica.	Essa	conversa	por	telefone	acelerou	a	articulação	
pela	elaboração	de	um	novo	decreto.	Fabio	Feldmann,	junto	
com	ambientalistas	de	São	Paulo,	já	iniciara	a	elaboração	de	
um	projeto	de	lei,	que	foi	protocolado	na	C mara	dos	Depu-
tados	em	janeiro	de	1992.	Paralelamente,	Capobianco	e	Feld-
mann, com o apoio do então diretor de recursos naturais 
do	Ibama,	 erner	Eugênio	 ulauf,	prepararam	a	minuta	do	
futuro	decreto.	Capobianco,	com	apoio	da	Apremavi,	coor-
denou	a	articulação	junto	ao	governo	pela	assinatura	do	De-
creto	 0,	que	ocorreu	um	ano	depois,	em	março	de	1993 .

Regulamentação  

A	Apremavi	 participou	 ativamente	 das	 regulamentaç es	
do	Decreto	 0	no	Conama,	entre	as	quais	as	resoluç es	
que	 definiram	 as	 características	 da	 Mata	 Atl ntica	 em	
cada	estado	onde	o	bioma	está	presente.

O	Decreto	 0	era	amplo,	definindo	o	domínio	da	Mata	
Atl ntica	nos	1 	estados	de	sua	abrangência	e	especifican-
do	que	o	bioma	compreendia	um	conjunto	de	formaç es	
orestais	 (Floresta	 Ombr fila	 Densa 	 Floresta	 Ombr fi-
la	Mista 	 Floresta	 Ombr fila	 Aberta 	 Floresta	 Estacional	 

De cima p/ baixo: Manifestação 
pela aprovação da Lei da Mata 
Atlântica (2003). Ambientalistas 
e representantes do governo 
e da Câmara dos Deputados 
comemoram a aprovação da Lei da 
Mata Atlântica pela Câmara, em 
dezembro de 2003.
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Semidecidual 	 Floresta	 Estacional	 Decidual)	 e	 ecossis-
temas	associados	 (campos	de	altitude 	manguezais 	res-
tingas),	incluindo	também	os	encraves	 orestais	e	brejos	
interioranos	 do	 Nordeste.	 Definia	 que	 a	 conservação	 e	
uso deveriam observar o grau de preservação: vegetação 
primária	e	secundária	nos	estágios	inicial,	médio	e	avan-
çado	de	regeneração.	Permitia	alguns	usos	da	vegetação	
nativa,	de	acordo	com	os	diferentes	estágios	de	conser-
vação,	 sendo	mais	 restritivo	para	 as	 orestas	mais	bem	
conservadas.	Mesmo	assim,	não	agradou	aos	ruralistas	e	
madeireiros, que nunca aceitaram os limites amplos da 
Mata	Atl ntica	e	chegaram	a	questionar	sua	constitucio-
nalidade,	sem	êxito,	no	Supremo	Tribunal	Federal.	

Lei da Mata Atlântica

Mas	os	ambientalistas	queriam	mais,	pois	consideravam	
que o poder de uma lei era maior do que o de um decre-
to.	Por	isso,	a	luta	por	sua	aprovação	começou	imediata-
mente.	Foram,	no	entanto,	quase	1 	anos	de	muita	luta	até	
a	promulgação	da	lei,	nos	 ltimos	dias	de	200 ³⁶.	Miriam	
lembra que foi uma época intensa, principalmente depois 
da	mudança	dela	e	 igold	para	Brasília.	 Nos	 ltimos	anos	
antes	da	aprovação,	o	projeto	de	lei	da	Mata	Atl ntica	era	
o	tema	do	café,	do	almoço	e	do	jantar	em	nossa	casa.	Es-
távamos	no	primeiro	mandato	de	Lula	e	Marina	Silva	era	
a	Ministra	do	Meio	Ambiente.	Eu	era	coordenadora	geral	
da	 ede	de	ONGs	da	Mata	Atl ntica	e	o	 igold	estava	tra-
balhando	no	MMA	quando	o	 tema	entrou	com	 força	na	
C mara	dos	Deputados	em	2003 ,	recorda.	

E	 a	 participação	 da	 sociedade	 civil	 foi	 grande	 nesse	
processo.	O	texto	dos	artigos	da	 lei	voltados	para	o	en-
riquecimento	 de	 orestas	 secundárias	 foi	 baseado	 na	
experiência	da	Apremavi.	A	aprovação	na	C mara	do	De-
putados	aconteceu	em	dezembro	de	2003,	ap s	 intensa	
negociação	 envolvendo	o	Ministério	do	Meio	Ambiente,	
através	da	ministra	Marina	Silva,	do	secretário	de	Biodi-
versidade	 e	 Florestas	 oão	 Paulo	 Capobianco,	 do	 coor-
denador	do	N cleo	Mata	Atl ntica	 igold	Sch ffer	e	do	
consultor	jurídico	do	MMA	Gustavo	Trindade,	deputados	

36. Lei 11.428/06 (http://www.planalto.gov.br/
CCIVIL/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11428.htm).
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dos	diversos	partidos	e	representantes	da	 ede	de	ONGs	
da	Mata	Atl ntica,	como	a	pr pria	Miriam,	Mario	Manto-
vani	(SOS	Mata	Atl ntica),	André	Lima	(ISA),	 enato	Cunha	
(Gambá BA),	Cla ton	Ferreira	Lino	( eserva	da	Biosfera)	e	
representantes dos setores agrícola, industrial, urbanista 
e	mineração.	O	texto	foi	aprovado	no	Senado	em	fevereiro	
de	200 ,	ap s	acordo	negociado	com	os	senadores	pela	
ministra	Marina	 Silva	 e	 o	 secretário	 Capobianco.	 Final-
mente,	foi	aprovado	no	dia	29	de	novembro	de	200 	pela	
C mara	dos	Deputados	e	sancionado	pelo	presidente	Lula	
em	22	de	dezembro	de	200 .	Acatando	sugestão	do	Mi-
nistério	do	Meio	Ambiente,	o	presidente	Lula	vetou	todos	
os artigos que poderiam abrir brechas para novos desma-
tamentos	ou	exploração	madeireira	indiscriminada.

A	lei	começou	a	dar	resultado	imediatamente.	O	desma-
tamento	da	Mata	Atl ntica,	que	em	200 	estava	em	3 	mil	
m2	ao	ano,	baixou	para		1 	mil	 m2	em	2010,	uma	queda	
de	aproximadamente	 0 .	Em	Santa	Catarina,	o	resulta-
do	 foi	mais	 significativo	 ainda	–	 em	200 ,	desmatou se	
, 	mil	hectares 	em	2010,	 foram	desmatados	apenas	1,2	
mil	 hectares.	De	 2011	 a	 201 ,	 o	desmatamento	 anual	 no	
estado	ficou	em	torno	de	 00	hectares/ano,	uma	queda	
de	mais	de	90 	em	relação	a	200 .

Depoimento
ODAIR LUIZ ANDREANI, CONSELHEIRO DA APREMAVI

“Nesses 30 anos, os participantes da Apremavi nunca se acovardaram nem se 
amedrontaram ante as pechas de ‘ecochatos e biodesagradáveis’ e até mesmo 
perseguições profissionais a alguns, ameaças de morte a outros, pelos poluidores, 
desmatadores e seus asseclas. A Apremavi teve nesses anos um papel decisivo na 
formulação de marcos regulatórios nas questões ambientais do país. Está inserida 
em vários fóruns locais, regionais, nacionais e até internacionais de discussão 
ambiental. Apresentou ao Brasil dois grandes quadros de liderança e conhecimento 
técnico nas questões ambientais e na formulação da legislação ambiental, que são 
Wigold e Miriam. Acompanho e participo desde 1988 dessa movimentação e muito 
me orgulha fazer parte e ter contribuído com essa entidade que hoje é referência 
estadual, nacional e internacional nas questões ambientais.”
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Miriam	e	 igold	estiveram	presentes	em	todas	as	etapas.	
Na	solenidade	de	sanção	da	lei,	no	Palácio	do	Planalto,	Mi-
riam,	representando	as	ONGs	ambientalistas,	disse	ao	pre-
sidente	da	 ep blica	e	aos	convidados	que	 a	Mata	Atl nti-
ca	finalmente	está	em	festa,	pois	as	 orestas	com	araucária	
agora	têm	lei,	as	 orestas	estacionais	têm	lei,	os	campos	de	
altitude têm lei, as restingas e manguezais têm lei, os encra-
ves	interioranos	e	os	brejos	de	altitude	do	Nordeste	têm	lei .

A	 Apremavi	 participou	 ativamente	 também	 da	 redação	
do decreto que regulamentou a lei³⁷, assinado pelo pre-
sidente	Lula	e	o	ministro	do	Meio	Ambiente	Carlos	Minc.	
Segundo	 igold,	se	fosse	contar	todos	os	detalhes,	 idas	
e	vindas,	manobras	da	bancada	ruralista,	reuni es,	semi-
nários,	pareceres	técnicos	e	artigos	de	 jornal	em	defesa	
da aprovação da lei e sua regulamentação, daria para es-
crever	um	livro	apenas	sobre	esse	tema.	A	articulação	das	
ONGs,	por	meio	da	 MA,	conseguiu	também	criar	um	pro-
grama	para	a	Mata	Atl ntica	em	nível	nacional,	dentro	do	
Subprograma	Projetos	Demonstrativos	(PDA),	implementa-
do	pelo	MMA	no	 mbito	do	Programa	Piloto	para	a	Proteção	
das	Florestas	Tropicais	(PPG ),	inicialmente	voltado	apenas	
para	apoiar	projetos	na	Amaz nia.

O	 primeiro	 texto	 do	 PDA	Mata	 Atl ntica	 foi	 redigido	 em	
conjunto	por	Miriam,	pela	 MA,	e	Fabio	 az,	então	coor-
denador	 do	 Grupo	 de	 Trabalho	 Amaz nico	 (GTA),	 e	 deu	
origem	ao	Programa	Mata	Atl ntica,	com	aç es	específicas	
para	o	bioma.	No	total,	mais	de	1 0	projetos	pilotos	foram	
aprovados	beneficiando	a	Mata	Atl ntica,	com	valores	entre	
	 0	mil	e	 	 00	mil,	incluindo	três	projetos	da	Apremavi.

Essa	conexão	afiada	das	organizaç es	conseguiu	também	
criar	o	N cleo	Mata	Atl ntica	no	MMA,	que	por	dez	anos	
representou	o	bioma,	trazendo	informaç es,	políticas	p -
blicas e embasando a criação de unidades de conservação 
na	Mata	Atl ntica.	 Tudo	isso	foi	possível	com	a	parceria	
do	MMA	e	o	governo	alemão.	Infelizmente,	o	N cleo	Mata	
Atl ntica	não	existe	mais	e	a	parceria	de	quase	30	anos	
com	o	governo	alemão	está	terminando	e	não	deve	ser	re-
novada,	pois	o	governo	brasileiro	alega	não	ter	interesse.	
	um	grande	retrocesso ,	lamenta	Miriam.

Miriam fala na reunião 
extraordinária do Conama, 

realizada em Campos do Jordão 
(SP), em 19 de maio de 2005. Na 

mesa, a então ministra do Meio 
Ambiente Marina Silva, os ex-

ministros Paulo Nogueira Neto e 
José Goldenberg, e o secretário de 

Biodiversidade e Florestas João 
Paulo Capobianco, entre outros.

37. Decreto 6.660/08 (http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/
decreto/d6660.htm).
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Colaborar
Apoio ao Cadastro Ambiental Rural

A luta para fazer com que o Código Florestal bra-
sileiro	 fosse	cumprido,	garantindo	o	fi	m	do	des
matamento ilegal no país, é uma das mais emble-

máticas	 do	movimento	 ambiental	 brasileiro.	 Em	 vigor	
desde	 19 ,	 era	 uma	 lei	 abrangente	 e	 que	 garantia	 a	
conservação	 da	 biodiversidade	 e	 de	 áreas	 sensíveis,	
como	 as	 que	 protegem	 as	 águas	 e	 as	 encostas,	 por	
exemplo.	No	entanto,	era	uma	legislação	ignorada	por	
muitos agropecuaristas e pelo próprio poder público, 
que não adotava medidas que garantisse sua implemen-
tação e, pior, às vezes, até acabava incentivando o seu 
descumprimento.

Desde	a	década	de	1990,	uma	verdadeira	guerra	se	ins
talou	 entre	os	dois	 setores 	de	um	 lado,	 organizaç es	
socioambientais	defendendo	que	a	 lei	 fosse	cumprida 	
do	outro,	o	setor	agropecuário	–	e	seus	representantes	
no	Congresso	Nacional	–	tentando	 	exibilizar	a	legisla
ção,	consolidando	o	que	se	conhece	hoje	como	Bancada	
uralista.	Essa	queda	de	braço	se	prolongou	até	2012,	

quando um novo Código Florestal foi aprovado³⁸, depois 
da	tramitação	de	3 	projetos	com	essa	fi	nalidade.

com políticas públicas 
ambientais
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38. Lei no 12.651/2012.

Página ao lado: A restauração, 
visando à formação de 
corredores ecológicos, é uma das 
ações mais necessárias para a 
conservação da biodiversidade
e dos recursos hídricos.
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A	Apremavi	participou	ativamente	desse	processo,	 que	
teve	 idas	 e	 vindas.	 A	discussão	no	Congresso	Nacional	
foi controlada pela bancada ruralista, que sequer ouviu 
os argumentos dos cientistas e ignorou os alertas dos 
ambientalistas.	 No	 final,	 o	 projeto	 foi	 aprovado	 com	 a		
exibilização	da	legislação	e	a	concessão	de	anistia	aos	
desmatamentos	ilegais	ocorridos	antes	de	22	de	julho	de	
200 .	 De	 positivo,	 a	 nova	 lei	 trouxe	 instrumentos	 que	
permitem	um	maior	controle	do	Estado	sobre	o	que	deve	
ser	conservado	e	sobre	o	que	precisa	ser	recuperado.

O	principal	desses	instrumentos	é	o	Cadastro	Ambien-
tal	 ural	(CA ),	um	cadastramento	p blico	e	obrigat rio	
das propriedades e posses rurais, georreferenciado, no 
qual	devem	estar	declaradas	as	áreas	de	 reserva	 legal,	
de	 preservação	 permanente	 e	 de	 produção.	 ma	 das	
inspiraç es	 para	 a	 criação	do	CA 	 foi	 um	 sistema	de-
senvolvido	a	partir	de	200 	pela	Associação	dos	Muni-
cípios	do	Alto	 ale	do	Itajaí	 (Amavi),	com	apoio	do	Mi-
nistério	do	Meio	Ambiente,	da	Agência	de	Cooperação	
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Técnica	 Alemã	 (GI ),	 e	 com	 a	 ajuda	 da	 Apremavi	 e	 da	
The	Nature	Conservanc 	(TNC),	ainda	na	vigência	C di-
go	antigo.	Esse	sistema	provou	que	era	possível	realizar	
cadastramento e averbação de reservas legais, mesmo 
de micro e pequenas propriedades, de forma totalmente 
eletr nica,	com	baixo	custo	e	de	forma	rápida,	através	
de geoprocessamento a partir de imagens de satélite de 
alta	 resolução.	O	grande	 responsável	 pelo	 engajamen-
to dos prefeitos da região na implementação do Código 
Florestal	foi	o	secretário	executivo	da	Amavi,	Agostinho	
Senem,	 um	 entusiasta	 pela	 questão	 ambiental	 que	 já	
plantou	mais	de	20	mil	palmitos	e	milhares	de	araucá-
rias	em	seu	im vel.	

Ap s	a	implantação	do	CA ,	por	meio	da	integração	com	
o	Sistema	Nacional	de	Cadastro	Ambiental	 ural	(Sicar),	
esse	 mesmo	 sistema	 passou	 a	 ajudar	 os	 proprietários	
rurais	 no	 cadastramento.	 A	 Apremavi	 defende	 o	 CA 	
porque	ele	permite	o	planejamento	de	paisagens.	Se	a	
prefeitura	tem	as	informaç es	sobre	onde	estão	os	re-
manescentes	 orestais	e	onde	é	preciso	recuperar,	pode	
planejar corredores ecológicos e muitas outras políticas 
p blicas ,	explica	Miriam.

Na	época,	quando	isso	ainda	era	novidade	e	não	estava	
previsto	em	lei,	a	Amavi	e	a	Apremavi,	para	incentivar	o	
cadastramento, realizaram reunião com todos prefeitos 
do	Alto	 ale	e	trouxeram	representantes	do	Ministério	
do	Meio	Ambiente	para	ajudar	a	esclarecer	pontos	duvi-
dosos.	Além	disso,	a	Apremavi	também	colocou	 	dispo-
sição um sistema próprio, desenvolvido para o planeja-
mento	de	paisagem,	para	colaborar	com	o	CA .	Atalanta,	
município-sede da organização, foi o primeiro da região 
a	ter	todas	as	 39	propriedades	no	cadastro.	O	objetivo	
da	 Apremavi,	 agora,	 é	 atuar	 para	 a	 efetivação	 do	 Pro-
grama	de	 egularização	Ambiental	(P A),	pr ximo	pas-
so para colocar o país no rumo da recuperação de seus 
passivos	ambientais.	Mais	uma	vez,	em	parceria	com	a	
prefeitura,	elegeram	Atalanta	para	ser	o	primeiro	muni-
cípio	da	região	a	resolver	todo	o	seu	passivo	de	áreas	de	
preservação	 permanente,	 que	 soma	 aproximadamente	
	hectares	a	serem	recuperados.

Acima, da esq. p/ dir.: Miriam 
Prochnow (Apremavi), Duílio 

Gehrke (prefeito de Ibirama e um 
dos fundadores da Apremavi), 
Agostinho Senem (secretário 
executivo da Amavi) e Wigold 

B. Schäffer (Apremavi), durante 
cerimônia de entrega do prêmio, 

em Brasília; João de Deus Medeiros 
faz palestra para técnicos e 

prefeitos do Alto Vale do Itajaí, na 
inauguração do Centro Ambiental 
Jardim das Florestas, em 2013. O 

Sistema de Cadastro Ambiental 
Rural desenvolvido pela Amavi 

recebeu o Prêmio Chico Mendes 
do Ministério do Meio Ambiente, 
em 2011; ao lado: Recuperação 

de mata ciliar ao longo do rio 
Trombudo, no terreno da Apremavi, 

em Agronômica (SC).
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Estimular
RPPN Serra do Lucindo

Incentivar a preservação da natureza por meio das Re-
servas	Particulares	do	Patrim nio	Natural,	unidades	de	
conservação	 privadas	 conhecidas	 como	 PPN,	 é	 uma	
grande	 causa	 da	 Apremavi,	 principalmente	 porque	 a	
maior	 parte	 dos	 remanescentes	 de	Mata	 Atl ntica	 está	
em	 propriedades	 particulares.	 Mas	 adquirir	 terras	 para	
proteger	não	era	exatamente	um	objetivo	da	organização	
até	que	o	então	presidente	da	entidade,	Edegold	Sch ffer,	
durante	uma	viagem	pela	Europa,	em	200 ,	resolveu	fazer	
uma	visita	 	Acci Natura,	fundação	espanhola	que	havia	
conhecido	durante	a	COP	da	biodiversidade	de	Curitiba³⁹.

Durante	a	visita,	Francesc	Gir ,	diretor	que	recepcionou	
Edegold	em	Barcelona,	contou	que	a	entidade	 tinha	re
cursos	de	projetos	de	compensação	de	emiss es	de	gases	
de efeito estufa para a aquisição de terras para conserva-
ção	 	orestal	 e	perguntou	se	a	Apremavi	 teria	 interesse.	
Ele	fi	cou	de	levar	a	oferta	para	o	conselho	da	entidade.	

Logo	 que	 retornou	 ao	 Brasil,	 porém,	 Edegold	 foi	 sur
preendido	 com	 a	 oferta	 	 Apremavi	 de	 um	 importante	
fragmento	de	 	oresta	 ombr fi	la	mista,	 de	 31 	 hectares,	

a criação de reservas 
particulares

Estimular
ncentivar a preservação da natureza por meio das Re-
servas	Particulares	do	Patrim nio	Natural,	unidades	de	
conservação	 privadas	 conhecidas	 como	 PPN,	 é	 uma	
grande	 causa	 da	 Apremavi,	 principalmente	 porque	 a	
maior	 parte	 dos	 remanescentes	 de	Mata	 Atl ntica	 está	
em	 propriedades	 particulares.	 Mas	 adquirir	 terras	 para	
proteger	não	era	exatamente	um	objetivo	da	organização	
até	que	o	então	presidente	da	entidade,	Edegold	Sch ffer,	
durante	uma	viagem	pela	Europa,	em	200 ,	resolveu	fazer	
uma	visita	 	Acci Natura,	fundação	espanhola	que	havia	
conhecido	durante	a	COP	da	biodiversidade	de	Curitiba³⁹.

Durante	a	visita,	Francesc	Gir ,	diretor	que	recepcionou	
Edegold	em	Barcelona,	contou	que	a	entidade	 tinha	re
cursos	de	projetos	de	compensação	de	emiss es	de	gases	
de efeito estufa para a aquisição de terras para conserva-
ção	 	orestal	 e	perguntou	se	a	Apremavi	 teria	 interesse.	
Ele	fi	cou	de	levar	a	oferta	para	o	conselho	da	entidade.	

Logo	 que	 retornou	 ao	 Brasil,	 porém,	 Edegold	 foi	 sur
preendido	 com	 a	 oferta	 	 Apremavi	 de	 um	 importante	
fragmento	de	 	oresta	 ombr fi	la	mista,	 de	 31 	 hectares,	

a criação de reservas 
Estimular

a criação de reservas 
Estimular

39. Conferência das Partes da Convenção 
da Biodiversidade, realizada em Curitiba 
(PR), em 2006.

Página ao lado: Floresta da RPPN 
Serra do Lucindo.
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a	 2 9	 quil metros	 de	 Atalanta.	 Foi	 tudo	muito	 rápido.	
Os	 proprietários	 queriam	 vender	 porque,	 para	 eles,	 era	
s 	 mato	 e	 não	 estavam	 interessados	 em	 manter.	 Para	
nós, era um remanescente importante e o custo estava 
dentro	do	que	nos	foi	oferecido	pela	Acci nNatura.	Falei	
com	Gir ,	que	autorizou	a	compra.	Em	duas	semanas,	o	
dinheiro	estava	em	nossa	conta	e	a	área	foi	adquirida	em	
nome	da	Apremavi ,	diz.

A	área	fica	no	município	de	Bela	 ista	do	Toldo,	no	Planal-
to	Norte	do	Estado	de	Santa	Catarina,	em	uma	localidade	
chamada	Serra	do	Lucindo.	Em	2009,	em	uma	nova	visita	
	Barcelona,	Edegold	foi	apresentado	a	duas	empresas	es-
panholas	que	queriam	neutralizar	suas	emiss es	de	car-
bono.	Dessa	vez,	ele	pediu	ao	professor	 oão	de	Deus	Me-
deiros, da Universidade Federal de Santa Catarina, para 
que	ajudasse	a	calcular	o	carbono	estocado	na	 PPN	e	os	
créditos de carbono correspondentes foram vendidos às 
empresas	espanholas.	
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Com	os	recursos,	foram	restaurados	19	hectares	que	es-
tavam degradados na propriedade, onde foram plantadas 
11	mil	mudas	de	espécies	nativas,	e	construída	uma	base	
local,	que	funciona	como	um	centro	de	pesquisas.	A	 e-
serva	Particular	do	Patrim nio	Natural	Serra	do	Lucindo	
foi	oficializada	por	meio	de	uma	portaria	do	ICMBio	em	31	
de	agosto	de	2010.	

A	 PPN	 está	 localizada	 em	 uma	 rea	 Prioritária	 para	
Conservação	da	Biodiversidade,	de	acordo	com	o	Mapa	
de	 reas	Prioritárias	Para	a	Conservação,	 so	Sustentá-
vel	e	 epartição	dos	Benefícios	da	Biodiversidade	Brasi-
leira	(MMA,	200 ).	

A	maior	parte	da	área	é	formada	por	uma	 oresta	em	es-
tágio	médio	e	avançado	de	 regeneração,	na	qual	houve	
intensa	exploração	madeireira	no	passado.	Aproximada-
mente	30 	da	área	é	 oresta	primária.	 	uma	das	áreas	
de	maior	concentração	da	canela sassafrás,	espécie	mui-
to	importante	da	Mata	Atl ntica	e	ameaçada	de	extinção.	

A	 reserva	 conta,	 ainda,	 com	 uma	 avifauna	muito	 rica,	
com a presença de espécies como o papagaio-do-pei-
to roxo	 (Amazona vinacea)	e	a	araponga	 (Procnias nu-
dicollis),	 assim	 como	 duas	 espécies	 identificadas	 pela	
primeira	vez	no	Estado	de	Santa	Catarina,	o	peixe frito-
-verdadeiro (Dromococcyr phasianellus)	 e	a	coruja do-
-mato (Strix virgata).

Além	de	conservar	um	importante	remanescente	de	 o-
resta,	a	 PPN	Serra	do	Lucindo	preserva	um	importante	
marco	hist rico	da	região.	A	Trilha	do	Monge	ou	Trilha	
das Onze Voltas, por onde, diz a lenda, o monge João 
Maria	passou	durante	sua	peregrinação	pela	região⁴⁰.	

O	 Plano	 de	Manejo	 da	 PPN,	 elaborado	 com	 apoio	 da	
Fundação	SOS	Mata	Atl ntica,	Conservação	Internacio-
nal	e	The	Nature	Conservanc ,	foi	aprovado	pelo	Insti-
tuto	 Chico	Mendes	 de	Conservação	 da	 Biodiversidade	
(ICMBio)	em	2012,	que	determinou	que	a	pesquisa	cien-
tífica	e	a	visitação	com	objetivo	educacional	são	os	prin-
cipais	objetivos	da	reserva.

40. João Maria é o nome pelo qual ficaram 
conhecidos três monges que passaram pela 
região sul do Brasil no fim do século XIX e 
primeira metade do século XX, cujas histórias 
e lendas foram unidas como se eles fossem 
apenas um. São associados a curas e milagres.

Acima: A RPPN Serra do Lucindo 
com 316 ha, da Apremavi, é rica em 
recursos hídricos e biodiversidade. 

Ao lado: Equipe da Apremavi reunida 
na sede da RPPN Serra do Lucindo 

para atividade de planejamento.
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Irmãs Grimm

Outra	oportunidade	de	criar	uma	 PPN	veio	com	a	doação	
de	um	terreno	no	município	catarinense	de	Papanduva.	A	
área	foi	doada	em	199 ,	por	Irmgard	Grimm,	uma	senho-
ra	alemã	sem	herdeiros.	Ela	é	irmã	de	Emm 	Ann 	 irch-
gartter	Grimm,	de	 io	do	Sul,	em	cuja	casa	Miriam	morou	
enquanto	cursava	o	ensino	médio	naquela	cidade.	 A	casa	
dela	ficava	em	frente	ao	colégio.	 uando	fomos	procurá-
la,	dona	Emm 	disse	ao	meu	pai	que	não	estava	mais	acei-

tando moças, mas olhando para mim, disse que não pode-
ria	dizer	não ,	lembra	Miriam	sobre	a	futura	amiga	que	lhe	
apresentou	a	antroposofia.	Mais	tarde,	conheceu	também	
sua	irmã	que,	 já	nos	anos	19 0,	era	uma	ambientalista	na	
Alemanha.	De	uma	 família	de	agricultores	e	madeireiros	
em	Santa	Catarina,	as	duas	irmãs,	já	falecidas,	tornaram se	
s cias	da	Apremavi,	que	acabou	herdeira	de	uma	delas.	

Desde	então,	há	a	intenção	de	tornar	a	área	de	1 	hec-
tares	uma	reserva	particular.	O	processo	contou	inclusive	
com	apoio	dos	editais	da	Fundação	SOS	Mata	Atl ntica.	
Problemas	burocráticos,	ligados	a	quest es	de	limites	das	
terras,	impediram,	até	o	momento,	que	a	 PPN,	cujo	nome	
vai	homenagear	as	Irmãs	Grimm,	fosse	oficializada.

Serra do Pitoco

A	primeira	experiência	com	reservas	particulares	da	Apre-
mavi	foi	a	Serra	do	Pitoco,	uma	propriedade	de	12, 	hec-
tares	de	Miriam	e	 igold	em	Atalanta,	onde	o	casal	de-
senvolveu o conceito de propriedade legal, que é uma das 
principais	bandeiras	da	organização.	 Foi	a	primeira	pro-
priedade onde trabalhamos para mostrar que é possível, 
mesmo em uma propriedade pequena, ter produção agrí-
cola,	minicorredor	ecol gico,	área	de	preservação	perma-
nente,	reserva	legal	e	até	uma	pequena	 PPN	na	área	onde	
fica	uma	linda	cachoeira ,	conta	Miriam.	A	 PPN	Serra	do	
Pitoco	tem	3	hectares	e,	mesmo	não	sendo	da	Apremavi,	
faz	parte	do	roteiro	de	visitação	da	organização.
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Tanto	 a	Apremavi	 quanto	Miriam	e	 igold	 são	 também	
associados	 da	 Associação	 PPN	Catarinense,	 que	 re ne	
os	proprietários	de	 PPNs	de	Santa	Catarina,	na	qual	in-
centivam	e	apoiam	a	criação	de	novas	reservas	no	estado.	
ma	das	causas	abraçadas	pela	Associação	foi	incentivar	a	

criação	de	um	corredor	de	 PPN	no	entorno	da	área	des-
tinada	ao	Parque	Nacional	do	Campo	dos	Padres.	Embora	
a campanha pelas reservas tenha sido muito bem-suce-
dida	(nove	delas	foram	criadas,	protegendo	aproximada-
mente	 	mil	hectares),	o	processo	de	criação	do	parque	
patina	há	dez	anos	e	atualmente	é	ameaçado	por	um	pro-
jeto	de	instalação	de	um	parque	de	energia	e lica	com	2 	
torres	no	local.

A RPPN Serra do Pitoco, em 
Atalanta, é utilizada para atividades 
de educação ambiental promovidas 
pela Apremavi.
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Mobilização pela Serra da Abelha
e outras unidades de conservação

A invasão	da	Terra	Indígena	Ibirama La	 lãn 	por	ma
deireiros,	 em	meados	 dos	 anos	 19 0,	 foi	 o	 grande	
estopim	para	que	Miriam	e	 igold	buscassem	apro

ximação	 com	 o	 movimento	 ambientalista	 e	 criassem	 a	
Apremavi.	Na	mesma	época,	a	Serra	da	Abelha,	 ltimo	re
duto	signifi	cativo	de	Floresta	com	Araucárias	no	Alto	 ale	
do	Itajaí,	também	era	alvo	da	cobiça	e	invasão	de	madei
reiros	e	do	Movimento	Sem	Terra	(MST).	 er	caminh es	
lotados	de	toras	sair	dessas	 	orestas	exuberantes	carre
gados	de	araucárias,	canelas sassafrás,	canelas pretas	e	
tantas outras, motivou-os a se tornar grandes mobiliza-
dores pela criação de unidades de conservação, sobretu-
do	na	região	da	Mata	Atl ntica.	

A	área	da	Serra	da	Abelha,	 com	mais	de	 	mil	hectares,	
localizada	no	município	de	 itor	Meirelles,	abrigava	apro
ximadamente	 	mil	araucárias	centenárias	e	foi	ocupada,	
nos	anos	19 0,	pelo	MST,	que	havia	desmatado	9	mil	hec
tares	de	Mata	Atl ntica	na	região.	Mesmo	havendo	pos
seiros	no	local,	o	Incra	declarou	a	área	como	destinada	 	
reforma	agrária.	

Criar
áreas protegidas

Mobilização pela Serra da Abelha
e outras unidades de conservação

invasão	da	Terra	Indígena	Ibirama La	 lãn 	por	ma
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A	área	da	Serra	da	Abelha,	 com	mais	de	 	mil	hectares,	
localizada	no	município	de	 itor	Meirelles,	abrigava	apro
ximadamente	 	mil	araucárias	centenárias	e	foi	ocupada,	
nos	anos	19 0,	pelo	MST,	que	havia	desmatado	9	mil	hec
tares	de	Mata	Atl ntica	na	região.	Mesmo	havendo	pos
seiros	no	local,	o	Incra	declarou	a	área	como	destinada	 	

áreas protegidas

Página ao lado: Papagaio-de-peito-
roxo (Amazona vinacea) é uma 
espécie ameaçada de extinção que 
depende da semente da araucária 
para sobreviver.
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A	 campanha	 para	 a	 proteção	 da	 área	 teve	 início	 junto	
com	a	criação	da	Apremavi,	mobilizando	outros	ambien
talistas,	 como	 Lucia	 Sevegnani,	 Lauro	 Eduardo	 Bacca	
e	Noêmia	 Bohn,	 da	 Acaprena,	 além	 do	 cientista	 e	 am
bientalista	 oberto	Miguel	 lein.	 untos,	montaram	um	
acampamento	na	área	para	realizar	os	estudos	da	 	ora	e	
fauna	e	discutir	a	situação	com	os	posseiros.	O	resultado	
foi uma aliança com essas famílias contra os madeirei-
ros,	o	Incra	e	o	MST.	

Elaboraram	um	parecer	técnico,	em	19 ,	que	Miriam	le
vou	ao	Conama,	e	foi	apoiado	imediatamente	pelo	ex se
cretário	Nacional	de	Meio	Ambiente	Paulo	Nogueira	Neto,	
que	 prop s	 ao	 Conama	 a	 aprovação	 de	 uma	 resolução	
criando	uma	 rea	de	 elevante	Interesse	Ecol gico	(Arie)	
no	local.	Em	1 	de	outubro	de	1990,	o	Conama	aprovou	a	
esolução	 ,	reconhecendo	a	Arie	Serra	da	Abelha.	

No	dia	2 	de	maio	de	199 ,	dia	do	aniversário	de	 igold,	
o presidente da República assinou um decreto selando 
defi	nitivamente	 a	 criação	da	Arie	da	Serra	da	Abelha.	A	
assinatura	s 	foi	possível	porque	naquela	data,	a	Apremavi	
receberia a visita de um grupo de jornalistas alemães e 
convidou	o	ministro	do	Meio	Ambiente	para	visitar	Ata
lanta.	O	ministro	acabou	enviando	 mulo	Mello	(que	em	
200 	seria	o	primeiro	presidente	do	ICMBio)	para	repre
sentá lo,	quando	foi	anunciada	a	assinatura	do	decreto	de	
criação	da	unidade	de	conservação.

A	Arie	 é	uma	categoria	de	unidade	de	 conservação	que	
permite a permanência dos posseiros e pequenos produ-
tores,	desde	que	respeitem	a	 	oresta	e	observem	as	re
gras estabelecidas no plano de manejo da unidade, que, 
no	caso	da	Serra	da	Abelha,	 também	 foi	 elaborado	pela	
Apremavi	e	aprovado	pelo	ICMBio	em	201 .

No	fi	m,	foi	um	trabalho	belíssimo	da	Apremavi	que	resul
tou	na	transformação	da	Serra	da	Abelha	em	uma	área	de	
preservação.	Os	madeireiros	perderam	o	acesso	e	o	go
verno	manteve	alguns	posseiros	no	local.	Eles	foram	ca
pacitados	pela	Apremavi	e	tomam	conta	do	local	até	hoje ,	
conta	Noêmia.

Minha 
história
JOÃO DE DEUS MEDEIROS
ARTICULAÇÃO PELAS UC

“ Minha interação mais intensa 
com a Apremavi foi no final dos 
anos 1980, pela proximidade com 
o movimento ambientalista de 
Santa Catarina. Conheci Wigold e 
Miriam por conta da FEEC. Eu era 
professor da Universidade Federal 
de Santa Catarina e participava 
do Grupo Pau Campeche, uma 
entidade de Florianópolis que 
tinha uma rede de sementes. 
A amizade perdura até hoje e 
pudemos trabalhar juntos quando 
Wigold esteve no Núcleo Mata 
Atlântica e eu no Departamento 
de Áreas Protegidas, na gestão de 
Marina Silva no Ministério do Meio 
Ambiente, em plena discussão do 
Código Florestal. Com a saída da 
ministra, fui convidado a continuar 
no MMA e assumi o Departamento 
de Florestas para conduzir a pauta 
do Código, o que fiz até 2011, 
quando voltei para a universidade. 
Durante todo esse período, 
trabalhamos para criar unidades de 
conservação, com destaque para 
as que protegiam as araucárias e os 
ambientes de campos de altitude, 
aprovamos no Conama resolução 
reconhecendo esse ambiente. A 
estratégia era acelerar a criação 
de unidades de conservação, 
contornando o discurso de falta de 
recursos com parcerias locais, que 
incluíam prefeituras e entidades 
como a Apremavi.” 

Durante todo esse período, Durante todo esse período, 
trabalhamos para criar unidades de trabalhamos para criar unidades de 
conservação, com destaque para conservação, com destaque para 
as que protegiam as araucárias e os as que protegiam as araucárias e os 
ambientes de campos de altitude, ambientes de campos de altitude, 
aprovamos no Conama resolução aprovamos no Conama resolução 
reconhecendo esse ambiente. A reconhecendo esse ambiente. A 
estratégia era acelerar a criação estratégia era acelerar a criação 
de unidades de conservação, de unidades de conservação, 
contornando o discurso de falta de contornando o discurso de falta de 
recursos com parcerias locais, que recursos com parcerias locais, que 
incluíam prefeituras e entidades incluíam prefeituras e entidades 
como a Apremavi.como a Apremavi.””
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Mas	não	é	um	caso	totalmente	resolvido.	Existe	uma	pro
posta	da	Funai	de	ampliação	da	terra	 indígena	de	1 	mil	
hectares	para	3 	mil	 hectares,	 englobando	aproximada
mente	 0 	da	Arie	da	Serra	da	Abelha	e	muitos	im veis	
de	agricultores	familiares	da	região.	

Segundo	Noêmia,	quando	foi	anunciado	o	laudo	antropo
l gico,	que	embasa	a	proposta	de	ampliação	da	TI,	foi	um	
caos	na	região.	 á	haviam	desmatado	a	terra	indígena	e	
queriam	anexar	grande	parte	da	Arie	Serra	da	Abelha	e	
parte	da	 eserva	Biol gica	Estadual	do	Sassafrás.	Apre
mavi	e	Acaprema	mais	uma	vez	fi	zeram	a	defesa,	no	 mbi
to administrativo, das unidades de conservação, questio-
nando	esse	laudo.	Até	hoje	não	saiu	a	ampliação	da	TI	e	o	
caso	está	no	Supremo	Tribunal	Federal .

Os	 1 	mil	 hectares	 da	 terra	 indígena,	 porém,	 foram	ex
plorados	até	o	limite.	Todas	as	árvores	grandes	e	de	valor	
madeireiro foram cortadas pelos madeireiros e até com a 
ajuda	de	alguns	índios	cooptados	por	eles.	Miriam	e	 i
gold acabaram considerados inimigos dos madeireiros e 
até dos índios: recebiam ameaças, inclusive de morte, por 
sua	luta	em	defesa	da	 	oresta.	

Da esq. p/ dir.: Vistoria na Serra 
da Abelha realizada em 1987 por 
ambientalistas da Apremavi e 
da Acaprena e participação de 
moradores locais, para elaborar 
estudo de criação da Arie. Em 
primeiro plano, a profa. Lucia 
Sevegnani, fundadora da Apremavi 
e coordenadora do estudo 
juntamente com o botânico e 
ecologista Roberto Miguel Klein; 
Equipe da Apremavi, ICMBio e 
comunidade local, em reunião para 
elaboração do plano de manejo da 
Arie da Serra da Abelha, em outubro 
de 2014.
Arie da Serra da Abelha, em outubro 
de 2014.
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unto	com	a	Acaprena,	na	época,	a	Apremavi	tomou	uma	
decisão ainda nova no movimento ambientalista, que foi 
entrar	 na	 justiça	 contra	 os	 responsáveis	 pelo	 desmata
mento	da	 terra	 indígena.	 A	 ação	 foi	 contra	 a	 Fundação	
Nacional	do	 ndio	(Funai)	e	IBDF	por	má	gestão	na	TI	Ibi
rama.	Com	os	caminh es	carregados	de	madeira	saindo	
na calada da noite da terra indígena, um grupo de mili-
tantes,	 que	 incluía	Miriam	 e	 igold,	 além	da	 advogada	
Noêmica	Bohn	e	Lauro	Eduardo	Bacca,	da	Acaprena,	fi	
cava de tocaia nas estradas e anotava as placas dos cami-
nh es.	 Chegava	a	ter	 0	caminh es	por	dia,	com	madei
ras	como	canela preta	e	imbuia.	Fizemos	uma	ação	civil	
p blica	contra	a	Funai	e	o	IBDF,	mas	nos	faltava	traquejo	
e,	na	época,	era	difícil	conseguir	documentação.	Houve	
contestação	das	duas	organizaç es	na	justiça	federal	e	o	
Ministério	P blico	assumiu	o	caso ,	lembra	Noêmia.

A	ação	na	justiça	tramitou	por	20	anos	e,	no	fi	nal,	os	dois	
rgãos	federais	foram	considerados	negligentes.	

Minha 
história
NOÊMIA BOHN
MILITÂNCIA VIA JUSTIÇA

“ Me aposentei há pouco tempo 
como professora da Universidade 
Regional de Blumenau (Furb), na 
área de direito ambiental. Comecei 
no movimento ambientalista 
ainda na faculdade, no início dos 
anos 1980. Militava na Acaprena, 
primeira entidade ambientalista de 
Santa Catarina, onde estagiei e vi 
a possibilidade de atuar no direito 
ambiental. Acabei a faculdade em 
1985 e fui fazer mestrado na USP 
para trabalhar nessa área. O foco 
era a degradação da cobertura 
vegetal no Vale do Itajaí, quando 
conheci Miriam e Wigold. Era uma 
época de militância. 

Bacca, eu, meu marido, Miriam, 
Wigold e alguns outros ficávamos 
em pontos estratégicos durante 
a noite para flagrar os caminhões 
que saíam com a madeira cortada 
durante o dia na reserva indígena. 
Começamos a entrar com ações na 
justiça nesse e em outros casos. 

Vista parcial da Terra Indígena 
Ibirama-La Klãnõ, localizada no 

município de José Boiteux (SC).
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Luta política

uando	Miriam	e	 igold	se	mudaram	para	Brasília,	a	luta	
pela	criação	de	áreas	protegidas	ganhou	uma	nova	frente.	
Em	fevereiro	de	2002,	foi	criado	um	grupo	de	trabalho	no	
MMA	para	avaliar	os	remanescentes	e	propor	unidades	de	
conservação	na	 	oresta	com	araucárias	em	Santa	Catari
na.	Grupo	semelhante	foi	criado	no	Paraná,	em	novembro	
do	mesmo	ano.	Além	do	MMA,	Ibama	e	governo	estadual,	
o grupo de trabalho contou com a participação da Reser-
va	da	Biosfera	da	Mata	Atl ntica	( BMA)	e	de	ambientalis
tas,	além	da	colaboração	de	Paulo	Nogueira	Neto.	

A	partir	dos	 resultados	desses	grupos	de	 trabalho,	num	
dos	 ltimos	 atos	 do	 Ministério	 do	 Meio	 Ambiente	 em	
2002,	ainda	no	governo	Fernando	Henrique	Cardoso,	fo
ram	assinadas	portarias	indicando	quatro	áreas	em	cada	
estado	(Paraná	e	Santa	Catarina)	prioritárias	para	criação	
de	unidades	de	conservação.	As	portarias	também	esta
beleceram	a	suspensão	do	corte	e	exploração	de	espécies	
nativas	nessas	áreas,	uma	morat ria	até	que	o	Ibama	ter
minasse	os	estudos	para	embasar	as	propostas.	

á	no	início	do	governo	Lula,	houve	uma	forte	reação	 s	
portarias, promovida por madeireiros e ruralistas apoia-
dos	por	alguns	deputados	e	senadores	dos	dois	estados.	
Em	abril	de	2003,	a	ministra	Marina	Silva	promoveu	alguns	
ajustes	nas	portarias,	reafi	rmando	o	compromisso	do	go
verno	em	proteger	a	Floresta	com	Araucárias,	e	consti
tuiu	o	Grupo	de	Trabalho	Araucárias	Sul,	encarregando o	
de	realizar	os	estudos.	A	Apremavi	participou	ativamente	
desse grupo de trabalho, disponibilizando técnicos e tam-
bém	veículos	para	os	trabalhos	de	campo.	Em	dois	anos,	
foram	percorridos	mais	de	 0	mil	quil metros,	com	estu
dos	em	dez	áreas,	das	quais	seis	foram	transformadas	em	
unidades	de	conservação.

Em	Santa	Catarina,	foram	criados	o	Parque	Nacional	das	
Araucárias,	 com	 12. 39	 hectares,	 e	 a	 Estação	 Ecol gica	
Mata	Preta,	com	 . 3	hectares	(ambos	em	200 ).	No	Pa
raná,	foram	criados	o	Parque	Nacional	dos	Campos	Gerais,	
com	21.3 3	hectares,	a	 eserva	Biol gica	das	Araucárias,	

Essa foi nossa estratégia durante 
as décadas de 1980 e 1990, 
intensificada a partir de 1985, com 
a Lei de Ação Civil Pública. Vimos 
que fazer apenas denúncia não 
surtia efeito. Nas ações, fazíamos 
vistoria, laudo, trazíamos o maior 
número de elementos probatórios 
possíveis. Entrei com ações também 
contra loteamentos clandestinos 
em Blumenau. Mas até hoje é uma 
luta muito desigual, que gasta 
uma energia enorme. É muito difícil 
defender o direito coletivo na justiça. 
Hoje, o Ministério Público assumiu 
um pouco esse papel. 

Admiro muito o pessoal da Apremavi. 
Nós os ajudamos um pouco no início, 
com a formação da entidade, com o 
estatuto. Mas Miriam e Wigold deram 
outra dinâmica para a atuação, 
com a proposição de projetos e um 
nível de profissionalismo notável. 
Fizemos a resistência, éramos uma 
voz que se levantava.” 

Plantio de bosque em homenagem 
à ambientalista e profa. Lucia 

Sevegnani, integrante da Acaprena 
e da Apremavi. Da dir. p/ esq.: 

Noêmia Bohn, Miriam Prochnow, 
Marco Pau (estagiário italiano), 

Edela Bacca e Lauro Eduardo Bacca.
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com	1 .900	hectares,	o	 ef gio	 ida	Silvestre	dos	Campos	
de	Palmas,	com	1 . 2	hectares	e	a	 eserva	Biol gicas	das	
Perobas,	com	 .1 	hectares.	

Outras	áreas	estudadas	originaram	projetos	que	encon-
tram-se prontos, mas engavetados pelo governo federal: 
Parna	do	Campos	dos	Padres	( 0. 	hectares),	 ef gio	de	
ida	Silvestre	 io	Pelotas	(2 2	mil	hectares)	e	 ef gio	de	
ida	Silvestre	do	 io	da	Prata	(3 .2 0	hectares,	vizinho	da	
Serra	da	Abelha),	todos	em	Santa	Catarina,	e	 ef gio	de	
ida	Silvestre	do	 io	Tibagi	(23.1 2	hectares),	no	Paraná.

Infelizmente,	é	uma	causa	ainda	premente,	que	luta	con-
tra	o	tempo.	O	 ef gio	 io	da	Prata,	por	exemplo,	não	teve	
nenhuma	contestação,	mas	por	não	ser	oficializado	conti-
nua	sendo	invadido	e	destruído.	Fica	em	Santa	Terezinha,	
município que foi campeão de desmatamento segundo o 
Atlas	da	Mata	Atl ntica⁴¹	várias	vezes ,	diz	Miriam.

Outras	áreas	importantes,	mas	localizadas	na	área	da	 o-
resta	ombr fila	densa,	cujos	estudos	foram	feitos	naque-
la época, também foram transformadas em unidades de 41. SOS Mata Atlântica/Inpe.

A proposta de criação do Parque 
Nacional do Campo dos Padres, 

com 50.774 hectares, dorme 
há 10 anos nas gavetas da 

presidência da república.



213

CRIAR ÁREAS PROTEGIDAS • CAUSA 25

Apremavi • 30 anos, 30 causas

conservação 	Parque	Nacional	da	Serra	do	Itajaí		(SC),	com	
.3 	hectares,	em	200 	 eserva	Biol gica	de	Bom	 esus	

(P ),	com	3 .1 9	ha,	em	2012 	e	o	Parque	Nacional	Guarica-
na	(P ),	com	 9.2 , 	ha,	em	201 .	Miriam	recorda	que	os	
processos	de	criação	não	foram	tranquilos.	 As	primeiras	
consultas	p blicas	foram	adiadas,	por	pressão	de	secretá-
rios estaduais, prefeitos, vereadores, deputados federais 
e	estaduais.	O	MMA	precisou	de	uma	segunda	tentativa,	
dessa	vez	com	reforço	da	Polícia	Federal.	O	clima	era	de	
terror, com notícias mentirosas sendo espalhadas entre a 
população	de	que	áreas	urbanas	estariam	dentro	de	par-
ques.	Essa	situação	foi	revertida	e	hoje	a	Apremavi	é	bem-
-vista pela população, que apoia as unidades de conser-
vação.	Fizemos	o	plano	de	manejo	do	Parque	Nacional	das	
Araucárias	e	da	Estação	Ecol gica	da	Mata	Preta,	e	ajuda-
mos	o	ICMBio	na	constituição	dos	conselhos	consultivos	
das	unidades,	dos	quais	participamos. 	

A	Apremavi	 também	se	 aproximou	do	governo	do	esta-
do e ajudou a elaborar o plano de manejo e a constituir 
o	conselho	consultivo	o	Parque	Estadual	das	Araucárias,	
pr ximo	ao	parque	nacional	de	mesmo	nome.

O Parque Nacional da Serra do 
Itajaí, com 57.374 hectares, é 
rico em biodiversidade e protege 
nascentes e fontes de água para 
1,2 milhão de pessoas.
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Mobilização para implantação 
de unidades de conservação

Se	é	imperativo	criar	áreas	protegidas,	assegurar	que	
sejam	efetivamente	implantadas	é	um	desafi	o	ao	qual	
a	Apremavi	tem	se	dedicado	ativamente	por	meio	de	

um	 projeto	 específi	co	 dentro	 do	 Programa	 Conservação	
da	Biodiversidade.	O	objetivo	é	apoiar	a	criação,	o	planeja
mento	e	a	gestão	participativa	de	unidades	de	conservação.

Segundo	 o	 coordenador	 de	 projetos	 Marcos	 Alexandre	
Danieli,	a	Apremavi	participou	da	 força	tarefa	do	Grupo	
de	Trabalho	Araucárias	Sul,	 coordenado	pelo	Ministério	
do	Meio	Ambiente	e	responsável	pelos	estudos	que	resul
taram	na	 criação	de	 várias	 áreas	protegidas	 entre	 200 	
e	200 	Parque	Nacional	das	Araucárias,	nos	municípios	
de	Passos	Maia	e	Ponte	Serrada 	Estação	Ecol gica	Mata	
Preta,	em	Abelardo	Luz 	e	o	 ef gio	de	 ida	Silvestre	dos	
Campos	de	Palmas,	em	Palmas	e	General	Carneiro,	no	Pa
raná,	entre	outras⁴².

Como a maior parte das unidades de conservação no 
Brasil,	porém,	as	áreas	foram	criadas	até	200 ,	mas	a	po
pulação da região praticamente desconhecia que elas 

A� egurar
que áreas
protegidas cumpram
sua função

42. Ver Causa 25 – Criar áreas protegidas, 
página 206.

Página ao lado: Estação Ecológica 
Mata Preta, Abelardo Luz (SC).
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existiam.	 A	 Apremavi,	 então,	 captou	 recursos	 junto	 ao	
PDA	Mata	 Atl ntica	 (MMA)	 e	 ao	 Projeto	 Mata	 Atl ntica	
(Funbio/MMA),	mobilizou	a	sociedade	e	ajudou	a	equipar	
as unidades de conservação, criar conselhos consultivos 
e	elaborar	os	planos	de	manejo.	O	trabalho	foi	realizado	
em	parceria,	primeiro	com	o	Ibama,	depois	com	o	ICMBio,	
universidades, comunidade, prefeituras e empresas, em 
um	esforço	de	quase	três	anos,	entre	200 	e	2010.	 O	tra-
balho incluía a implantação de uma gestão participativa 
nas unidades de conservação, com o fortalecimento dos 
conselhos em seis unidades e o envolvimento das comu-
nidades do entorno, principalmente para a recuperação 
de	áreas	degradadas ,	conta	Danieli,	para	quem	a	partici-
pação	das	organizaç es	da	 sociedade	civil	 é	 fundamen-
tal 	 o	desafio	é	muito	grande 	os	 rgãos	federais	não	têm	
como	dar	conta	sozinhos .
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Alguns resultados

Mesmo	 com	 toda	 a	 dedicação,	 a	 implantação	 das	 uni-
dades	não	está	completa.	O	Parna	das	Araucárias	conta	
com plano de manejo e conselho funcionando, mas tem 
apenas	 um	 servidor	 (o	 chefe	 do	 parque)	 para	 cuidar	 de	
12. 39	hectares,	administrando	a	regularização	fundiária,	
os	 conselhos,	 a	 pesquisa	 etc.	 Por	 isso	 a	 import ncia	 da	
gestão	participativa,	 já	que	no	 mbito	 federal	 a	 implan-
tação é morosa e poucos recursos chegam para a unida-
de.	Até	hoje,	menos	de	 3 	das	 áreas	privadas	 inseridas	
no	parque	foram	indenizadas.	Mas	o	conselho	não	ficou	
parado,	elegeu	o	turismo	como	prioridade	e,	desde	201 ,	o	
parque	foi	aberto	 	visitação.	A	Apremavi	trabalha	volun-
tariamente	como	membro	do	conselho.	São	realizadas	até	
visitas noturnas nas trilhas abertas no parque, a partir de 
agendamentos	prévios,	mas	ainda	não	há	estrutura	física	
de	atendimento	dos	turistas.

A	Esec	Mata	Preta	também	conta	com	um	conselho	e	um	
plano	de	ação,	mas	somente	entre	2 	e	3 	da	área	foram	
indenizados.	No	 ef gio	de	 ida	Silvestre	dos	Campos	de	
Palmas,	há	conselho,	mas	sem	plano	de	manejo.	A	Apre-
mavi	participa	de	ambos.

Danieli	conta	que	a	Apremavi	atua	também	para	a	implan-
tação	de	parques	estaduais,	como	o	Parque	Estadual	das	
Araucárias,	 nos	municípios	 São	 Domingos	 e	 Galvão.	 O	
cenário,	no	entanto,	não	 foi	 tão	bom,	o	que	dificultou	a	
implantação.	As	obras	do	centro	de	visitantes	chegaram	a	
ser	embargadas.	Atualmente,	mudou	a	diretoria,	o	plano	
de manejo foi revitalizado, as obras foram terminadas e o 
parque	está	aberto	a	visitação .	

No	momento,	a	Apremavi	está	auxiliando	também	na	for-
mação	do	Conselho	Consultivo	 do	Parque	Nacional	 dos	
Campos	Gerais,	no	Paraná.

Da esq. p/ dir.: Equipe da Apremavi 
fazendo os estudos para o plano 

de manejo do Parque Nacional das 
Araucárias (2007). Parque Nacional 

das Araucárias, com 12.839 
hectares, criado em 2005. 
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Bosques de Heidelberg

A parceria	com	a	cidade	de	Heidelberg,	na	Alemanha,	começou	em	199 	com	uma	visita	de	Miriam	 	cida
de.	A	visita	foi	desdobramento	de	um	seminário	de	

interc mbio	entre	ONGs	brasileiras	e	alemãs,	organizado	
pela	GT 	(atual	GI ),	em	Berlim.	Ap s	o	seminário,	Miriam	
e	outros	brasileiros	foram	até	Heidelberg	para	uma	série	
de	reuni es	com	representantes	da	prefeitura	e	do	Bund	
F r	 mwelt	und	Naturschutz	Deutschland	(B ND),	uma	
ONG	ambientalista	local.	A	visita	foi	coordenada	por	 le
mens	Laschefs i	do	B ND,	que	havia	acabado	de	realizar	
um	estágio	na	Apremavi,	e	pela	então	deputada	do	Partido	
erde	alemão,	Angeli a	 ster lossac .	

O	interc mbio	entre	as	instituiç es	tem	como	principal	ati
vidade	a	restauração	de	 	orestas,	os	chamados	Heidelber-
ger Wäldchen in Brasilien	(Bosques	de	Heidelberg	no	Bra
sil),	e	já	plantou	mais	de	100	mil	árvores	de	espécies	nativas	
da	Mata	 Atl ntica,	 formando	 	 bosques,	 em	 1 	 cidades.	
Grande parte dos recursos arrecadados para possibilitar o 
plantio	desses	bosques	no	Brasil	vem	de	esforços	de	alunos	
das	escolas	municipais	de	Heidelberg,	através	da	venda	de	
cucas	e	panquecas,	produtos	de	Natal,	entre	outros.	

Prom� er 
cooperação
entre povos
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Prom� er 
Página ao lado: 
Educação 
ambiental é uma 
ferramenta para 
conscientização 
sobre a importância 
do meio ambiente 
para crianças e 
adultos.
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Minha 
história
GABRIELA SCHÄFFER 
VOLUNTÁRIA DESDE
O NASCIMENTO

“ Sou a caçula de Wigold e Miriam 
e desde pequena ia junto com a 
família plantar árvores e participar 
das atividades da Apremavi. Para 
mim era natural, adorava ajudar, mas 
não entendia o propósito daquilo 
tudo. Até os 13, 14 anos, também 
não compreendia a questão das 
ameaças que faziam aos meus pais, 
só via o estresse deles. Minha irmã 
Carolina era quem me explicava o que 
estava acontecendo. Pensar que tem 
gente que não gosta dos seus pais, 
sabendo que eles estão fazendo 
o bem, é perturbador. Mas sempre 
me orgulhei deles. Como sempre 
trabalharam e viajaram muito, acabei 
sendo muito independente, e adoro 
isso! Somos fortes e não precisamos 
ficar o tempo todo juntos. Quando 
estava para ir fazer um intercâmbio 
nos Estados Unidos, fui caminhar 
com meu pai no mato e perguntei o 
que ele achava se eu fosse morar nos 
EUA. Ele respondeu: ‘aí tu vai’ – e só.

Mesmo tendo sido escoteira e 
sendo ligada à questão ambiental, 
gosto da área de saúde, por isso 
estudei enfermagem. Adoro a área 
de obstetrícia e relaciono isso com o 
ambiente em que vivemos, a maneira 
como se nasce influencia o que se 
é. O ser humano que nasce com 
amor vai ser mais preocupado com o 
ambiente. Hoje, trabalho no hospital 
de Ituporanga, há 40 minutos de 
Atalanta em estrada de chão, onde 
também dou aulas de enfermagem 
na escola técnica do hospital.

Antes (alto): Margens do rio Dona 
Luiza recuperadas em 2003. 

Depois (acima): Foto aérea da 
mesma área em 2017.



221

PROMOVER COOPERAÇÃO ENTRE POVOS • CAUSA 27

Apremavi • 30 anos, 30 causas

PROMOVER COOPERAÇÃO ENTRE POVOS PROMOVER COOPERAÇÃO ENTRE POVOS •• CAUSA CAUSA 2727

Gosto de participar da Apremavi, 
mas como voluntária, e foi uma 
surpresa quando fui convidada 
para ir a Heidelberg, para fazer 
palestras para as crianças de 
lá. Minha mãe achou que estava 
na hora da juventude fazer algo. 
Foi em 2015 e fui com o Edinho. 
Ficamos nervosos, nosso alemão 
era básico. Tivemos dois meses 
para intensificar. Preparei a 
palestra e fiquei estudando. 
Fomos a nove escolas, com 
crianças e adolescentes entre 
6 e 15 anos. Mostrávamos um 
vídeo sobre a Mata Atlântica e 
depois eu falava da Apremavi, 
dos projetos que desenvolve 
no Brasil, da parceria. Contava 

Gabriela e Carolina na 
manifestação contra as 

mudanças no Código Florestal, 
Brasília, 2012.

sobre a imigração no país e do 
porquê falarmos alemão. Edinho 
mostrava fotos do antes e 
depois dos plantios e as crianças 
ficavam chocadas. Lá, eles têm 
umas cinco árvores diferentes e 
achavam a nossa diversidade o 
máximo. Mostrávamos fotos de 
um dos bosques, que fica atrás 
da casa do meu tio Edegold, com 
minha prima Mariluci pequena, 
com 6 anos, plantando e, depois, 
crescendo junto com as árvores. 
Assim eles compreendem porque 
estão participando da campanha.

Em 2017, fui novamente, desta 
vez com a Grasiela, e não tive 
nenhum estresse. Falamos para 

mais de 200 crianças e levamos 
um jogo da memória gigante, 
que fez muito sucesso. Foi uma 
semana de palestras e depois 
fiquei dois meses trabalhando 
como voluntária na BUND, a 
ONG local. Os projetos deles 
são voltados para a proteção 
de lagartos e cuidados com 
jardins. Aqui, temos facilidade 
de trabalho prático no campo. 
Eles fazem mais campanhas, 
protestos e divulgações.” 
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A	concentração	da	captação	acontece	no	período	de	Na-
tal, quando os alunos são estimulados a “comprar” mu-
das	de	árvores	para	restaurar	a	Mata	Atl ntica	e	dar	de	
presente	o	certificado	desse	plantio,	 ao	 invés	dos	pre-
sentes	tradicionais.

Desde	200 ,	representantes	da	Apremavi	realizam	em	Hei-
delberg	uma	 semana	de	palestras	 com	alunos.	A	 ação	 faz	
parte do projeto Der Regenwald kommt in die Klassenzim-
mer	(A	Mata	Atl ntica	vai	 s	salas	de	aula),	que	acontece	em	
parceria	com	a	B ND,	a	cidade	de	Heidelberg	e	a	Apremavi.	
Dentro	da	parceria,	a	Apremavi	também	já	recebeu	várias	vi-
sitas	e	estagiários	de	Heidelberg,	que	tiveram	a	oportunida-
de	de	ajudar	nas	atividades	de	produção	e	plantio	de	mudas.	

O	primeiro	Bosque	de	Heidelberg	foi	implantado	na	Escola	
Municipal	 de	Ensino	 Fundamental	 ibeirão	Matilde,	 uma	
escola	rural	em	Atalanta,	em	1999,	logo	ap s	a	parceira	ter	
sido	acordada.	A	professora	 osane	 ochem	Herbst	conta	
que	estava	se	aproximando	o	dia	da	árvore	e	os	alunos	da	
primeira	série	fizeram	uma	carta	para	a	Apremavi	pedindo	
mudinhas	para	plantar	em	terreno	localizado	no	pátio	atrás	
da	escola,	que	era	usado	como	lixão.	Foram	3 	cartinhas,	

1. Reunião que deu início à parceria 
com a cidade de Heidelberg e a 
BUND em 1998, com participação 
da deputada do Partido Verde 
alemão, Angelika Koester Lossack 
(à esquerda). 2. Reunião na 
sede da BUND em Heidelberg, 
novembro de 2009. 3. A cada dois 
anos, a Apremavi faz palestras 
para estudantes de Heidelberg, 
Alemanha. A ação faz parte do 
projeto Der Regenwald kommt in die 
Klassenzimmer (A Mata Atlântica 
vai às salas de aula). 4. Boletim 
Mutação da Apremavi destacando a 
importância da Mata Atlântica para 
o mundo.

1

2 3
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cada	uma	escrita	por	uma	criança.	 Esperávamos	a	doação	
de algumas poucas mudas, mas tivemos uma surpresa: nos 
procuraram	com	a	proposta	de	modificar	totalmente	o	es-
paço,	transformando o	num	bosque ,	conta	 osane.

Um mutirão de limpeza foi realizado com pais e alunos 
e	foram	retirados	alguns	caminh es	de	entulho	do	local.	
m	novo	mutirão	aconteceu	para	o	plantio	de	2	mil	mu-

das	de	espécies	nativas.	 Nos	anos	seguintes,	a	Apremavi	
mantinha o bosque limpo e, aos poucos, foi mudando a 
mentalidade	de	se	jogar	lixo	no	local.	Depois,	convence-
ram	também	o	pessoal	da	igreja,	que	fica	ao	lado	da	esco-
la,	a	recuperar	sua	área ,	conta	a	professora.

Desde	então,	o	bosque	serve	para	incentivar	as	atividades	
ambientais da escola: aula de ciências, leitura e educação 
física.	Os	alunos	ainda	colhem	frutas	para	a	merenda	e	se-
mentes,	que	são	vendidas	para	o	Bolsa	Semente,	que	 faz	
parte	do	projeto	 erde	é	 ida	da	Afubra.	Os	recursos,	que	
passam	de	 	1.000,00	por	ano,	vão	para	os	grupos	ambien-
tais	de	alunos	da	escola,	uma	atividade	extraclasse,	realiza-
da	no	contraturno.	Com	os	recursos,	os	alunos	já	compra-
ram	liquidificador,	D D	e	podão	para	colher	sementes.

5. Um grupo de 42 alemães, 
incluindo professores, empresários, 

jornalistas e 16 alunos de 
Hamburgo, visitou a Apremavi no 

período de 30 de maio a 3 de junho 
de 1996. A ação foi organizada 

pela Fundação Oro Verde e 
patrocinada pelas empresas 

Vitakraft da Alemanha e Varig do 
Brasil. Os alunos venceram um 

concurso sobre Mata Atlântica e 
ganharam como prêmio a viagem 

ao Brasil. A Oro Verde e a Vitakraft 
foram parceiras da Apremavi de 

1994 a 1998. 6. Grupo de alunos 
da Universidade de Tübingen, 

Alemanha, em visita técnica à 
Apremavi em 1997. 7. Alunos 

de Atalanta plantam árvores da 
parceria Heidelberger Wäldchen in 

Brasilien (Bosques de Heidelberg  
no Brasil). 

5

6 74
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Parcerias com escolas

Promover a recuperação de nascentes é uma atividade 
que	permeia	todo	o	trabalho	da	Apremavi	e	está	no	
cerne de uma atuação que começa com a educação 

ambiental.	 m	exemplo	é	a	relação	com	a	Escola	Munici
pal	de	Ensino	Fundamental	 ibeirão	Matilde,	de	Atalanta,	
onde	foi	implantado	o	primeiro	Bosque	de	Heidelberg⁴³.	

Grande	parte	dos	alunos	é	composta	por	fi	lhos	de	agricul
tores da região, muitos dos quais, no passado, desmataram 
o	entorno	das	nascentes	e	beiras	de	rios	nas	propriedades.	
A	 professora	Adriana	 oss	 Senem	coordena	 grupos	 am
bientais de alunos da escola e vem trabalhando com eles 
para	mudar	essa	realidade.	 Gostamos	de	procurar	a	Apre
mavi	para	nossos	projetos,	pois	sempre	há	um	programa	
que	pode	fi	nanciar	as	mudas ,	diz.

Adriana	conta	que,	em	200 ,	convenceram	o	primeiro	pro
prietário	a	fazer	plantio	para	recuperar	nascentes.	Ele	era	
av 	 de	 alunos	 da	 escola	 e	 sua	 esposa	 foi	 professora	 das	
atuais	 professoras.	 Depois	 da	 experiência,	 não	 pararam	

Recuperar 
nascentes

romover a recuperação de nascentes é uma atividade 
que	permeia	todo	o	trabalho	da	Apremavi	e	está	no	
cerne de uma atuação que começa com a educação 

pal	de	Ensino	Fundamental	 ibeirão	Matilde,	de	Atalanta,	

tores da região, muitos dos quais, no passado, desmataram 
o	entorno	das	nascentes	e	beiras	de	rios	nas	propriedades.	

bientais de alunos da escola e vem trabalhando com eles 

mavi	para	nossos	projetos,	pois	sempre	há	um	programa	

prietário	a	fazer	plantio	para	recuperar	nascentes.	Ele	era	
av 	 de	 alunos	 da	 escola	 e	 sua	 esposa	 foi	 professora	 das	
atuais	 professoras.	 Depois	 da	 experiência,	 não	 pararam	

Recuperar 

43. Ver Causa 27 – Promover a cooperação entre povos, página 218.

Página ao lado: Ações práticas 
de educação ambiental nas 
escolas ajudam a despertar 
nos alunos o amor pela 
natureza.
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mais.	 Enviamos	 uma	 cartinha	 para	 os	 pais	 dizendo	 que,	
quem tivesse interesse em recuperar beiras de rio ou nas-
centes,	nos	procurassem.	Alguns	se	candidataram	e	fizemos	
a	parceria	com	a	Apremavi,	que	doou	as	mudas	e	os	arames	
para as cercas e enviou técnicos para ajudar no plantio em 
mutirão.	Os	pais	ficaram	encarregados	de	fazer	as	cercas	e	
manter	o	lugar,	que	é	visitado	anualmente	pela	Apremavi .

O trabalho do grupo ambiental da escola não se limita à 
recuperação	 de	 nascentes.	 Os	 alunos	 ajudam	 a	 manter	
uma horta orgânica para incentivar os agricultores a tam-
bém	pensar	nisso.	No	início,	compravam	as	mudas	de	le-
gumes e verduras, mas agora estão produzindo em seus 
pr prios	canteiros,	com	excedente	para	as	famílias.	

Por	 duas	 vezes,	 a	 escola	 foi	 selecionada	 para	 a	 mostra	
científica	sul	brasileira,	realizada	pela	Afubra,	em	 io	Par-
do	 ( S),	 da	 qual	 participam	escolas	 dos	 três	 estados	 da	
região	Sul.	O	primeiro	trabalho	classificado	foi	Proprieda-
de Rural: Organizar para Ficar Legal, no qual construíram 
uma	maquete	com	um	rio	correndo.	A	ideia	era	mostrar	
que os produtores rurais precisam se adequar à legislação 
ambiental,	por	conta	do	Cadastro	Ambiental	 ural	(CA ).	
Trabalhamos	com	os	alunos	temas	como	área	de	preser-
vação	permanente,	reserva	legal,	erosão,	curvas	de	nível.	
Eles	levam	isso	para	os	pais.	 ueremos	unir	a	escola,	as	
famílias	e	a	Apremavi	na	mesma	causa .

O	outro	trabalho	foi	em	201 ,	nas	comemoraç es	do	cin-
quentenário	da	escola,	quando	a	professora	coordenou	o	
projeto Adotando um Córrego – Memórias do nosso ribeirão.	
Na	ocasião,	descobriram	que	o	primeiro	nome	da	escola	
homenageava	o	ribeirão	da	cidade	–	 ibeirão	das	Pedras.	
Fomos	visitar	o	rio	e	vimos	que	há	trechos	preservados	e	
outros	degradados.	Entrevistamos	uma	moradora	da	beira	
do	rio,	que	nos	contou	como	ele	foi	sendo	modificado.	Ela	
veio	até	a	escola	e	n s	fomos	 	casa	dela.	Também	fizemos	
um	plantio	no	encontro	dos	dois	rios,	 ibeirão	das	Pedras	
e	Araranguá.	Trabalhamos	com	os	alunos	a	import ncia	da	
mata	ciliar	para	o	rio	não	secar,	porque	está	bem	assorea-
do,	é	metade	do	que	era.	 m	dos	produtos	desse	trabalho	
foi	uma	cartilha	ecol gica ,	conta	Adriana.	
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A	causa	para	tanto	assoreamento	foi	o	barramento	do	rio	
para	a	formação	de	lagoas	para	a	produção	de	peixes,	so-
bretudo	na	década	de	 19 0.	Hoje,	 as	 lagoas	 viraram	ba-
nhados	com	os	ribeir es	sem	leito	definido.

Para	a	professora	Adriana,	a	parceria	com	a	Apremavi	tem	
feito	diferença	para	mudar	essa	realidade.	 Fazemos	to-
dos	os	trabalhos	em	parceria	com	a	Apremavi 	eles	fazem	
palestras, atividades, trazem material, visitamos o viveiro 
e	fazemos	cursos.	No	início,	alguns	pais	estranhavam,	mas	
hoje eles vêm à escola e pedem para que façamos ponte 
com	 a	 organização.	 Ano	 passado	 (201 ),	 fizeram	plantio	
na	primeira	nascente	do	rio,	onde	era	área	de	pastagem	
em	uma	propriedade	de	pais	de	alunos.	Tinha	um	poço	
do	qual	tiravam	água,	o	que	não	fazem	mais.	Continuando	
esse trabalho, vamos ter cidadãos com pensamento mais 
crítico,	pois	estão	aprendendo	desde	cedo.	 á	temos	luga-
res onde, em oito anos, revertemos a situação e aparece-
ram	nascentes	que	são	usadas	para	abastecimento ,	conta.

Milhares de alunos, professores, 
agricultores e técnicos já 
visitaram o Viveiro Jardim das 
Florestas e as atividades da 
Apremavi, em Atalanta (SC).
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Projeto Matas Legais

Em	parceria	com	a	 labin,	uma	das	maiores	empre
sas	 do	 setor	 de	 papel	 e	 celulose,	 o	 Projeto	Matas	
Legais	 completou	 12	 anos	 em	 201 .	 O	 objetivo	 do	

projeto é promover a adequação ambiental nas pro-
priedades dos fomentados, agricultores que plantam 
eucalipto	 para	 fornecer	 para	 a	 empresa.	 	 um	projeto	
construído	 em	 parceria	 com	 a	 iniciativa	 privada.	 Está	
presente	em	Santa	Catarina	(no	Alto	 ale	do	Itajaí	e	no	
Planalto	Serrano)	e	no	Paraná	(nas	bacias	hidrográfi	cas	
dos	rios	Itararé,	Tibagi	e	Cinzas)⁴⁴.	

O programa teve início em Santa Catarina e lida direta-
mente com os produtores, começando com educação 
ambiental, cujo objetivo é apresentar as vantagens e con-
vencê los	a	fazer	a	recuperação	de	áreas	de	preservação	
permanente.	 A	 Apremavi	 fornece	 as	mudas	 de	 espécies	
nativas	e	as	orientaç es	técnicas	para	o	plantio,	e	a	 labin	
fi	nancia.	Foram	mais	de	 00	mil	mudas	plantadas	em	San
ta	Catarina	em	dez	anos.	

Segundo	o	engenheiro	 	orestal	Leandro	da	 osa	Casano
va,	coordenador	geral	do	programa,	que	há	22	anos	atua	

44. Ver Causa 10 – Envolver outros setores na 
causa ambiental, página 106.

Restaurar
matas nativas

. Ver Causa 10 – Envolver outros setores na 
causa ambiental, página 106.

Página ao lado: Com a ajuda da 
Apremavi, já foram plantadas mais 
de 8 milhões de mudas de árvores 
da Mata Atlântica.
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na	Apremavi,	o	Matas	Legais	foi	expandido	para	o	Paraná,	
para	atender	também	parceiros	e	 fomentados	da	 labin	
na	 área	 de	 silvicultura	 sustentada.	 A	 Apremavi	 é	 a	 res
ponsável	 por	 toda	 a	 área	 ambiental	 do	projeto,	 desde	 a	
educação	ambiental	até	demarcar	as	áreas	e	orientar	as	
restauraç es	onde	há	necessidade.	

Os	proprietários	veem	a	adequação	ambiental	e	a	certi
fi	cação	como	algo	 importante	e	 reconhecem	o	 trabalho	
sério	ligado	 	certifi	cação	FSC®.	 O	Projeto	Matas	Legais	
é	importante	para	a	Apremavi	por	estar	dentro	do	setor	
	orestal.	 	um	programa	pioneiro	e	 inovador,	hoje	cita
do	como	exemplo	para	o	Diálogo	Florestal⁴⁵.	 uando	me	
apresento	para	um	proprietário	 rural	 e	 digo	que	 vamos	
viabilizar a adequação ambiental e a mudança na paisa-
gem	 	e	que	não	terá	nenhum	custo,	exceto	a	mão	de	obra	
dele	 ,	ele	se	encanta.	A	Apremavi	é	a	instituição	que	faz	
acontecer ,	diz	Leandro.

Certificação

Maurício	 eis	é	o	coordenador	do	Matas	Legais	no	Pa
raná	 há	 dois	 anos.	 Entrou	 na	 instituição	 há	 seis	 como	
auxiliar	e,	nesse	período,	estudou	e	se	formou	em	gestão	
ambiental.	Conta	que	o	projeto	está	em	30	municípios.	
Trabalhamos	a	pauta	ambiental	do	Matas	Legais.	 ma	
empresa	 da	 Bahia	 –	 2tree	 Consultoria	 ,	 especializada	
em	 certifi	cação,	 cuida	 das	 partes	 legal	 e	 trabalhista,	 o	
viés	social	dos	empregados ,	conta.

Segundo	 eis,	o	processo	de	certifi	cação	tem	duas	mo
dalidades, uma para as pequenas propriedades e outra 
para	 as	 grandes,	 que	 não	 são	 atendidas	 pelo	 projeto.	
Desde	200 ,	quando	o	Matas	Legais	começou	no	Para
ná,	a	 labin	queria	obter	a	certifi	cação	e	trabalhava	com	
isso	desde	o	início.	Hoje,	o	programa	tem	 	proprieda
des	cadastradas.	Mas	a	empresa	tem	 	mil	contratos	de	
fomento,	o	que	signifi	ca	que	ainda	há	muito	a	ser	feito.	O	
projeto	é	canalizado	para	as	áreas	de	fomento,	mas	abriu	

45. Ver Causa 12 – Dialogar com outros setores, página 122.

Minha 
história
LEANDRO DA ROSA 
CASANOVA
AJUDAR A EVOLUIR

“ Sou do Rio Grande do Sul, da 
região de Santa Maria. Quando 
descobri a engenharia florestal, 
achava que iria tratar de floresta 
e questões ambientais, mas logo 
percebi que o curso direcionava o 
aluno para empresas industriais 
de pínus e eucalipto. No terceiro 
e quarto anos do curso, fiquei em 
dúvida sobre minha escolha. Aí vi que 
havia uma vaga numa organização 
ambiental em Santa Catarina e fiquei 
interessado, embora não soubesse 
se daria conta. 

Tinha 24 anos quando fui conversar 
com o Wigold e ele me disse 
que precisava de um engenheiro 
florestal que fosse tomar chimarrão 
com os agricultores. Ele queria dizer 
que não buscava um burocrata, mas 
alguém que trabalhasse extensão 
rural e cativasse o pessoal. Me disse 
que nosso papel não era multar ou 
recriminar, mas ajudar a evoluir. Em 
Santa Terezinha, onde a Apremavi 
trabalha há mais de 15 anos, 
ajudamos a formalizar a cooperativa 
para erva-mate, uma espécie nativa 
da região que eles não produziam. 
Hoje têm uma renda a mais.

Aqui na Apremavi não trabalho, 
me divirto. Atuo no campo e com 
a comunidade. O agricultor às 
vezes se torna um amigo, cria 
vínculo. Santa Terezinha já foi um 
dos campeões de desmatamento 
e hoje a situação está mais 
controlada, mas ainda persistem 
desmatamentos. Éramos 
desconhecidos, mas 
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o	leque	de	atuação	para	outros	proprietários	com	 	ores
ta	de	pínus	e	eucalipto.	Atendemos	fomentados	e	outros	
que	estejam	certifi	cados. 	Essa	certifi	cação	em	grupo	é	
chamada	Grupo	de	 Produtores	 do	Médio	 io	 Tibagi.	 	
o segundo modelo com processo em grupo do país (o 
primeiro	é	na	Bahia).

“Levamos as mudas nativas para a propriedade, o pro-
prietário	planta,	e	n s	monitoramos.	No	primeiro	ano	de	
plantio, vamos três vezes ao imóvel e, nos quatro anos se-
guintes,	uma	vez	por	ano.	O	produtor	é	responsável	pela	
implantação	e	 a	manutenção	das	mudas.	O	objetivo	 é	 a	
adequação ambiental da propriedade, mas trabalhamos 
também com paisagismo com espécies nativas e enrique-
cimento	de	 	oresta	secundária,	levando	mudas	de	espé
cies	de	madeiras	de	lei,	como	araucária,	e	mudas	para	sis
temas	agro 	orestais ,	conta	 eis.

conseguimos interessados, 
mantivemos sempre o vínculo 
por conta da vontade deles. 
Ajudamos a que fizessem um 
viveiro comunitário, que hoje 
produz até 50 mil mudas por 
ano, como erva-mate e outras 
nativas. Hoje, nos fornecem 
mudas para outras iniciativas. 
Com parcerias e amizade com 
agricultores, fazemos um trabalho 
de combate ao desmatamento. 
Também produzimos pareceres 
para o Ministério Público e para o 
Ibama para embasar denúncias de 
desmatamento.” 

Leandro (primeiro à direita) 
com a equipe da Apremavi na 
comemoração de 10 anos do 
Projeto Matas Legais, em Telêmaco 
Borba, 2016.
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Depoimento
MAURÍCIO BATISTA DOS REIS, COORDENADOR DE PROJETO REGIONAL

“Comecei a trabalhar na Apremavi em agosto de 2011, ou seja, nesse ano de 2018 
completo 7 anos como parte dessa equipe, exerço minhas atividades dentro do 
Projeto Matas Legais, parceria da Apremavi com a Klabin. O projeto visa readequar 
produtores parceiro da empresa na categoria de Fomento Florestal. Iniciei como 
auxiliar técnico, fui promovido a técnico ambiental e atualmente atuo como 
coordenador de projeto regional; fi ca claro o compromisso da entidade em promover 
a capacitação técnica dentro dos colaboradores já existente na instituição.
Nosso trabalho está ligado diretamente com produtores rurais, o que me dá uma 
condição de conforto para exercer minhas atividades, já que sou fi lho de um deles 
também, me vejo fi cando velhinho trabalhando nessa instituição, e podendo ajudar 
com a restauração fl orestal a melhorar a qualidade vida das pessoas, pois amo o 
que faço, e plantar arvores é garantir nosso futuro.”

Antes (à esq.): Área sendo preparada para 
restauração pelo Projeto Matas Legais no Paraná. 

(2013). Depois (à dir.): Mesma área, em 2018.
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Minha 
história
EMÍLIO ANDRÉ RIBAS
LUTA POR UMA CAUSA

“ Sou Técnico Florestal e durante 
minha trajetoria profissional 
trabalhei em diferentes áreas 
e lugares, entre os estados 
do Rio Grande do Sul, Paraná e 
São Paulo. Em janeiro de 2008, 
a Apremavi abriu  uma vaga 
para técnico no Projeto Matas 
Legais no Paraná, para trabalhar 
em ações de restauração 
e adequação ambiental de 
propriedades fomentadas. 

Fui selecionado e iniciei os 
trabalhos de técnico ambiental 
em maio de 2008. Em 2010, 
surgiu uma oportunidade de 
continuar meus estudos e iniciei 
um curso superior, um sonho 
de longa data, que concluí em 
agosto 2013. Naquele mesmo 
ano, fui promovido a coordenador 
do Projeto Matas Legais no 
Paraná, minha segunda conquista, 
tudo isso com muito trabalho 
e dedicação.

Já trabalhei em diferentes áreas, 
principalmente em implantação 
de florestas comerciais, mas 
foi na Apremavi, lidando com 
restauração e conservação 

de florestas nativas e na 
preservação do meio ambiente, 
onde realmente encontrei o que 
eu gosto e sou competente 
para fazer.

Estou há 10 anos na Apremavi 
e tenho um grande respeito 
e orgulho pelo trabalho que 
desenvolvo. Quando a gente 
faz o que gosta, não considera 
trabalho, pois isso vai muito além 
dos afazeres que se faz nas 
empresas que visam ao lucro. 
Aqui, a gente trabalha e luta 
por uma causa, que é fazer um 
mundo mais justo, onde todas as 
espécies da natureza têm o seu 
direito de viver.”

Equipe do Matas Legais e Matas Sociais com família de produtores rurais no Paraná. Da direita para a 
esquerda: Leandro Casanova (Apremavi), Weliton de Oliveira Machado (Apremavi), Mauricio Batista Reis 
(Apremavi), Valdir Martins (agricultor), Emílio André Ribas (Apremavi), Sebastião Martins e Andreia de 
Fátima Oliveira (agricultores).

preservação do meio ambiente, preservação do meio ambiente, 
onde realmente encontrei o que onde realmente encontrei o que 

trabalho, pois isso vai muito além trabalho, pois isso vai muito além 

mundo mais justo, onde todas as mundo mais justo, onde todas as 
espécies da natureza têm o seu espécies da natureza têm o seu 
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1. Coleta de sementes faz parte do dia a dia da Apremavi. Edegold, Emilio e Marcos José dos Santos. 
2. Monitoramento de área em recuperação pelo Projeto Matas Sociais em Imbau (PR). 3. Miriam Prochnow e 
Edegold Schäffer (Apremavi), José Artemio Totti e Ivone Satsuki Namikawa (Klabin), no lançamento do vídeo 
Planejando Propriedades e Paisagens, do Projeto Matas Legais (2012).

1

4
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4. Daiana Tânia Barth, da Apremavi, coordenando uma 
atividade de educação ambiental. 5. Preparação de 

área para plantio de mudas de árvores nativas. 
6. Palestra para grupo de mulheres.

5 6

2 3
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Atualmente,	 a	 partir	 do	 momento	 que	 um	 proprietário	
assina	 contrato	 com	 a	 labin,	 é	 obrigado	 a	 pelo	menos	
receber	 os	 técnicos	 do	 Matas	 Legais	 na	 propriedade.	 
A	 labin	não	aceita	plantio	de	pínus	e	eucalipto	em	áreas	
de	 preservação	 permanente	 e	 reserva	 legal.	 Tentamos	
convencer	 os	 agricultores	 a	 recuperar,	 já	 que	 a	 labin	
paga	as	mudas ,	diz.	Mais	de	meio	milhão	de	mudas	já	fo-
ram	plantadas	com	certificação	FSC®.	 uem	é	certificado	
recebe	entre	 	 	e	 	 	a	mais	por	tonelada	de	pínus	ou	
eucalipto	entregue	para	a	 labin,	o	que	diferencia	o	 fo-
mento	com	áreas	certificadas.	

Além	disso,	quem	faz	certificação	precisa	ter	adequação	
ambiental	em	toda	a	propriedade,	não	apenas	na	área	em	
que	pratica	a	silvicultura.		

Matas Sociais

Em	201 ,	a	 labin	inaugurou	uma	nova	fábrica	no	Paraná,	
em	Ortigueira	–	 nidade	Puma	 ,	onde	a	Apremavi	passou	
a	participar	de	um	novo	projeto,	o	Planejando	Proprieda-
des	Sustentáveis,	 Matas	Sociais ,	que	segue	os	mesmos	
princípios	 ambientais	 do	 Matas	 Legais,	 mas	 incorpora	
quest es	sociais.	O	grande	diferencial	é	que	não	trabalha	
apenas com os fomentados, mas com famílias do entorno 
da	região	em	que	a	empresa	está	instalada,	nos	municí-
pios	de	Ortigueira,	Imba 	e	Telêmaco	Borba.	

Depoimento
MÁRCIO SANTILLI, COORDENADOR DO INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL

“A Apremavi tem um dos acúmulos mais expressivos em restauração no país. Ao 
longo desses 30 anos, foi um polo de transformação na paisagem, numa parte 
importante do estado de Santa Catarina. Poucas organizações têm resultados de 
trabalho visíveis por satélite. A Apremavi fez diferença. O ISA sempre teve uma 
parceria forte com eles, principalmente nas redes em que atuamos juntos, como o 
Observatório do Clima e na Rede de ONGs da Mata Atlântica. Essa persistência no 
tempo é uma conquista de poucas organizações.”

Atividade de educação 
ambiental com alunos no 
Projeto Matas Sociais.
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Participam	 pequenas	 e	 médias	 propriedades,	 produto-
ras	de	hortaliças.	O	programa	atende	quase	100 	desse	
público para adequação ambiental da paisagem, além de 
atuar com crianças nas escolas da região, com palestras e 
educação	ambiental.	

Hoje,	são	23 	propriedades	no	programa,	com	mais	de	100	
na	fila	de	espera.	Além	da	parte	ambiental,	o	Sebrae	presta	
assessoria	na	área	de	comercialização	e	técnica	e	a	The	
Nature	Conservanc 	(TNC)	dá	orientaç es	e	mantém	um	
portal ambiental, com cadastro do que é produzido e in-
formaç es	de	adequação	ambiental.	

Entre	2010	e	201 ,	tínhamos	mais	de	 00	mil	mudas	plan-
tadas	no	Matas	Legais	Paraná.	Hoje,	no	Matas	Sociais,	quase	
0	mil	mudas	estão	plantadas	em	áreas	em	restauração.	O	

programa tem grande aceitação, só não atende mais porque 
não	consegue,	mas	tem	espaço	para	crescer ,	conta	 eis.

Atividade demonstrativa de 
preparo do solo e plantio no 
Projeto Matas Sociais.
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Sustentabilidade e sucessão

Uma	das	metas	atuais	da	Apremavi,	de	acordo	com	
o	 atual	 segundo	 tesoureiro	 Edegold	 Sch ffer,	 é	
buscar a autossustentabilidade, “fazendo com 

que	a	entidade	tenha	patrim nio,	estrutura	física	pr
pria, que seja geradora de emprego na sua comunidade, 
como	já	acontece	com	a	estrutura	do	viveiro	de	mudas .	
Para	garantir	a	perenidade	da	organização,	foram	cria
dos,	em	200 ,	dois	fundos 	um	de	contingência	e	um	de	
sustentabilidade.

O	fundo	de	sustentabilidade	é	formado	por	10 	de	toda	
a receita da instituição, onde é possível inserir esse per-
centual.	Esses	recursos	s 	podem	ser	utilizados	com	au
torização	da	Assembleia	Geral	ou	em	caso	de	catástrofe.	A	
ideia é que, no futuro, seus rendimentos possam ajudar a 
manter	a	instituição.

O fundo de contingência é feito com recursos inespera-
dos,	por	exemplo,	quando	há	uma	grande	venda	de	mu
das.	Ele	ajuda	em	épocas	de	grandes	despesas,	como	no	
pagamento	do	13 	salário	e	outras	eventuais.	

Garantir
    a sobrevivência
da organização
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Garantir
Página ao lado: As sementes 
plantadas e bem cuidadas se 
transformam em árvores e 
florestas, fundamentais para 
a sobrevivência de todas as 
espécies na Terra.
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A	Apremavi,	que	nasceu	como	uma	ONG	do	Alto	 ale	do	
Itajaí,	hoje	está	em	todo	o	estado	de	Santa	Catarina	e	no	
Paraná.	Tem	um	papel	nacional	na	área	de	políticas	p bli
cas	e	internacional	com	o	Diálogo	Florestal	e	o	FSC.	Para	
manter tudo isso, precisa ter uma estrutura mínima que 
mantenha sua missão sem depender da aprovação de pro-
jetos.	Isso	praticamente	já	acontece,	pois	conseguimos	ter	
recursos	para	manter	uma	estrutura	básica	sem	depender	
dos	projetos ,	diz	Edegold.	

Sucessão

Outra questão importante para garantir a perenidade da 
organização é conseguir formar uma nova geração que 
tenha, ao mesmo tempo, o idealismo dos fundadores e 
competência	 de	 gestão.	 A	Apremavi	 está	 localizada	 em	
uma região rural, onde o problema de sucessão faz par-
te	do	dia	a	dia.	Filho	de	agricultor	não	quer	esperar	 ter	
mais	de	 0	anos	para	assumir	a	propriedade	apenas	ap s	
a	morte	dos	pais	e	acaba	indo	para	a	cidade.	Hoje,	há	estí
mulo	para	que	receba	salário	desde	cedo,	que	possa	estu
dar	e	assumir	a	responsabilidade.	Na	Apremavi,	seguimos	
o	mesmo	princípio	de	preparar	a	nova	geração	e	deixar	
que	assuma	a	organização ,	conta	Edegold.	

Alguns	dessa	segunda	geração	são	da	família	dos	funda
dores	e	atuais	gestores,	como	Edinho	Pedro	Sch ffer,	fi	lho	
de	Edegold.	Coordenador	do	Centro	Ambiental	 ardim	das	
Florestas	e	atualmente	vice presidente,	está	na	organiza
ção	desde	muito	 jovem	e	tem	a	visão	geral	da	entidade.	
Maria	Luiza	Schmitt	Francisco,	fi	lha	do	secretário	 rbano	
Schmitt	 nior,	está	na	Apremavi	há	mais	de	1 	anos	e	é	a	
coordenadora	administrativa.	Daiana	T nia	Barth,	técnica	
de	projeto,	é	fi	lha	de	um	dos	primeiros	 funcionários	do	
viveiro,	 ilson	Barth.	Mas	há	outras	lideranças	e	quadros	
que não tem parentesco com a primeira geração, como 
Grasiela	Hoffmann	e	outros.	

Também	Carolina	Sch ffer,	fi	lha	de	 igold	e	Miriam,	hoje	
está	mais	pr xima	da	Apremavi	e	pretende	se	dedicar	 	
organização.	 Buscando	 experiência,	 fugi	 um	 pouco	 de	

Minha 
história
EDINHO PEDRO SCHAFFER
GAROTO-PROPAGANDA

“ Vivo na Apremavi desde 
pequeninho. Diziam que eu e as 
minhas primas Gabriela e Carolina 
éramos os garotos-propaganda da 
entidade, pois estávamos em todas 
as fotos de plantio e atividades. E 
fui me envolvendo cada vez mais. 
Conforme a Apremavi foi crescendo, 

Edinho aos três anos (1987) já era 
garoto propaganda das ações de 
plantio de árvores e projetos de 
restauração da Apremavi.
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fui acompanhando. Meu primeiro 
trabalho remunerado foi como 
diarista no viveiro, durante as férias 
de fim de ano da escola, e passava 
o dia todo no preenchimento dos 
saquinhos, pois é quando mais tem 
serviço de repicagem. Me formei 
como técnico florestal para ajudar 
o pai e a mãe, e fui fazer faculdade 
de turismo. Aí fui contratado como 
estagiário para trabalhar no Parque 
Mata Atlântica e não saí mais. 

Trabalhava durante a semana no 
viveiro e, no fim de semana, no 
parque. Fiz isso durante dois anos e 
meio, e depois fiquei só no viveiro. 
A Apremavi precisava de uma 
pessoa no escritório e comecei a 
fazer essa parte interna também: 
venda de mudas, atender clientes, 
visitantes. Em três anos, estava só 
no escritório de Atalanta e envolvido 
com tudo, principalmente na parte de 
informatização, em uma época que a 
organização teve saltos. Procurava 
saber tudo sobre os projetos, 
principalmente os ligados às mudas, 
para receber o público. Mas era difícil 
receber as pessoas, quando chovia, 
não tinha onde ficar, na casinha havia 
goteiras. Aí veio o Centro Ambiental e 
tudo mudou. Hoje sou coordenador do 
Centro Ambiental e vice-presidente, 
além de ajudar nos projetos, 
principalmente na parte tecnológica, 
para modernizar a Apremavi. Nossa 
meta é ter as atividades dos projetos 
georreferenciados e sistematizados 
no próximo ano.” 

Antes (alto): Mariluci Schäffer, em 2004, ajudando a plantar uma 
árvore na restauração da mata ciliar no terreno dos seus pais 
Edegold e Isolete. Depois (centro): Mariluci, em 2017, ao lado 

da mesma árvore que plantou em 2004. Esther (acima), filha de 
Edinho, plantando uma semente de pitanga na comemoração 

dos 30 anos da Apremavi.
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trabalhar	 na	 Apremavi,	 mas	 acho	 que	meu	 prop sito	 é	
trabalhar	na	área	ambiental	e	fazer	a	diferença.	Fico	pen-
sando se não fui concebida para ajudar a cuidar desse le-
gado dos meus pais, caminho que estou fazendo agora”, 
diz.	 Para	 ela,	 esse	 legado	é	parte	daquilo	 que	 aprendeu	
com	os	pais	durante	toda	vida 	 Eles	me	ensinaram	a	ter	
esperança	e	nunca	desistir	das	causas	impossíveis.	E	tam-
bém	a	ser	gentil	e	ter	amor	pelos	animais,	pela	 oresta	e	
tudo	o	que	já	estava	aqui	antes	de	chegarmos. 	

Segundo	Edinho,	a	grande	potencialidade	da	entidade	são	
as	novas	ideias	que	vão	surgindo.	 Sempre	há	novos	pro-
jetos	e	oportunidades.	Todos	praticam	aç es	ambientais,	
tudo	que	se	vê,	lê	ou	fala	têm	esse	tema.	A	Apremavi	nunca	
se focou em um único trabalho: faz planejamento de pro-
priedade,	recuperação,	restauração,	educação	ambiental.	
Temos	projetos	audaciosos	e	buscamos	sempre	conseguir	
novas	parcerias.	Acima	de	tudo,	nunca	deixamos	de	cum-
prir	as	metas	de	um	projeto.	Trabalhamos	assim . Equipe da Apremavi em 

dezembro de 2017.
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Futuro 

Para	o	 vice presidente	da	Apremavi,	 a	 entidade	está	em	
ascensão.	 Há	dez	anos	nem	imaginávamos	ter	a	estrutu-
ra	 que	 temos,	mas	fizemos	um	planejamento	que	 apon-
tava nessa direção, com uma equipe comprometida com 
as	 aç es	 e	 a	 hist ria	 da	 instituição,	 que	 não	 são	meros	
funcionários.	Temos	pessoas	que	abraçaram	a	causa.	Além	
disso, estamos implantando tecnologia de informação e 
sistema	de	informação	geográfica	que	nos	dará	maior	visi-
bilidade	e	transparência.	 amos	poder	abrir	um	mapa	e	ver	
onde estamos trabalhando, pontuar as propriedades onde 
atuamos	e	a	situação	das	áreas	recuperadas.	 ai	nos	ajudar	
na elaboração de relatórios, na promoção dos projetos, a 
conseguir	recursos,	mostrar	trabalho.	 	informação	que	se	
mantém	e	poderá	ser	usada	no	futuro ,	completa.		

Leandro	da	 osa	Casanova,	 coordenador	 geral	 do	Projeto	
Matas	Legais	concorda 	 A	tendência	para	os	pr ximos	dez	
anos é aumentar o trabalho, ampliar a equipe e a região geo-
gráfica	onde	atuamos.	 uando	comecei	na	Apremavi,	atuá-
vamos	apenas	no	Alto	 ale	do	Itajaí,	hoje	estamos	no	Planalto	
Serrano	e	no	oeste	de	Santa	Catarina,	e	também	no	Paraná .

Encontro de ambientalistas 
históricos de SC, PR e RS, na 
Apremavi (22, 23 e 24 de abril 
de 2017). 
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Diretoria Executiva: 
Almir da Luz
Cleusa Maria Boing
Davide Moser
Edegold Schäffer
Edinho P. Schäffer
Eliane Stoll Barni
Eranilza Marques Maiochi
Eugênio C. Stramosk
Fabio Roussenq
Gilberto Theiss
Grasiela A. Hoffmann
Ieda Maria Tabosi Klug
Jane Aparecida Hass
João de Deus Medeiros
Marco Antônio Tomasoni
Milton Pukal
Lúcia Sevegnani
Maria Luiza S. Francisco
Miriam Prochnow
Odair Luis Andreani
Orival Grahl
Paulo Sérgio Dias
Philipp Stumpe
Rainer Prochnow
Urbano Schmitt Júnior
Valburga Schneider
Valdecir Branger
Werner Alexandre Tkotz
Wigold B. Schäffer
Zeli Terezinha S. Andreani

Conselho Consultivo: 
Adriana Jarda de Souza
Alexandre Tkotz
Almir da Luz
Amauri Vogel
Antônio Possamai
Augusto José Hoffmann

Carlos A. K. dos Santos
Carlos Eduardo Petry
César Luiz Colletti
Cláudio Silva
Cléris Pabst Moser
Cleusa Maria Boing
Darclé C. Krunvald
Davide Moser
Devanir Dellagiustina
Edinho P. Schäffer
Edson Fronza
Emmy Anny Kirchgather
Eugênio C. Stramosk
Fábio Roussenq
Frank Dieter Kindlen
Gabriel Schmitt
Gabriela L. Schäffer
Ivanor Boing
Ivone S. Namikawa
João de Deus Medeiros
João Luiz Simão
Jaci Soares
José Vilson Frutuoso
Jurandir dos Santos
Kátia Drager Maia
Lauro Eduardo Bacca
Leandro Gerônimo Lyra
Lothar Schacht
Lúcia Sevegnani
Manoel F. Bittencourt
Marcelo Luiz Rossa
Maria da Graça T. Schmitt
Maria Medianeira Possebon
Maria Rosélia G. Costa
Milton Pukall
Miriam Prochnow
Neide Machado
Neide Maria de S. M. Areco
Nélcio Lindner

Nilto Antônio Barni
Noemia Bohn
Odair Luiz Andreani
Orival Grahl
Osnei Luis Molinari
Paulo Cézar Schlichting
Pedro Adenir Floriani
Rainer Prochnow
Roberto Hosang
Rubens Scheller
Silene Rebelo
Solange Steinheuser
Urbano Schmitt Júnior
Valburga Schneider
Valdomiro Pereira de Lucena
Valmor Chiquetti
Werner Alexandre Tkotz
Wigold B. Schäffer

Conselho Fiscal: 
Ivanor Boing
Mariana Schmitt Thiesen
Milton Pukall
Odair Luiza Andreani
Urbano Schmitt Júnior
Valmor Chiquetti
Werner Alexandre Tkotz

Pessoas que integraram, em algum momento, durante o período de 1987 a 2018, 
a Diretoria Executiva e os conselhos Consultivo e Fiscal da Apremavi
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Aldo Krause
Alex Teodoro Sieves
Ariana Patrine Hammes
Aline Crislaine Mayer
Ana B. Barth
Annalise Grahl
Bruna Leal
Carlos Alexandre da Luz
Carlos Augusto K. dos Santos
Celir Cristiane H. Prochnow
Cláudio Passig
Cleiton Cristiano Arnold
Christopher Lutz Makufka
Daniel Pereira
Daiana Tânia Barth
Darclé C. Krunvald
Djeison Fernando de Souza
Edegold Schäffer
Edilaine Dick
Edinho Pedro Schäffer
Eloisa Donna
Emílio André Ribas
Evandro Carlos Avi
Evelino Inácio
Fabrícia Zem
Francieli Dalazeri
Edith Schaëffer
Eranilza Marques Maiochi
Erlete Voss
Evilásio José Puttkamer Jr.
Franciane Cerutti
Geraldine Maiochi
Geraldo Sauer
Gilmar dos Santos
Giovanni de Alencastro
Grasiela Andrade Hoffmann
Helidora Machado da Silva
Jhonathan dos S. Timóteo
Ivan P. Schaeffer

Ivo Knaul
Ilto Eger
Jaime Kirschner
Jane Aparecida Haas
Jaqueline Pesenti
Juliete Geremias Sieves
Juliana Laufer
Jéssica T. Novelletto
Leandro da Rosa Casanova
Luiz Antônio Esser
Marcos Alexandre Danieli
Marcos José dos Santos
Marluci Pozzan
Maurício Batista dos Reis
Maicon Douglas Rosa
Mario Cobucci Neto
Marcelo Renato Starosky
Marcelo Sieves
Maria Luiza Schmitt 
Francisco
Mariana Schmitt
Mauri da Luz
Marcos Cassiano Staroski
Maurício Sieves
Morgana da Silva de Freitas
Miriam Prochnow
Nadia Cristina da Luz Hadlich
Nirto Silva
Paulo S. Schaeffer
Philipp Stumpe
Pedro Aurélio Ferreira
Rainer Prochnow
Roberto Alberto Kuerten
Roberto Petri
Roziani Silva
Sidiney Schefer
Sidnei Prochnow
Sirlene Ceola
Sigmar Henkels

Silene Rebelo
Tatiana Arruda Correia
Teobaldo Sieves
Tiago da Silva
Taís Fontanive
Valburga Schneider
Vanderlei Sieves
Valdemir Grahl
Valdecir Grahl
Vanessa Angelica Costa Souza
Vilson Barth
Vilson Xavier
Wigold B. Schäffer
Weliton de Oliveira Machado

Colaboradores da Apremavi, entre funcionários, prestadores de serviços  
e estagiários, no período de 1987 a 2018 (7/2/2018)
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1 Wigold B. Schäffer
2 Miriam Prochnow
3 Philipp Stumpe
4 Ademir Gilson Fink
5 Alberto Pessatti Primo
6 Amauri Vogel
7 Eliane Stoll Barni
8 Frank Dieter Kindlein
9 Jaci Soares
10 José César Pereira
11 José Vilson Frutuoso
12 Lúcia Sevegnani
13 Nilto Antônio Barni
14 Nodgi Pellizzetti
15 Noemia Bohn
16 Marisa Mello da Silva
17 Duílio Gehrke
18 Ieda Maria Tambosi Klug
19 Orival Grahl
20 Ademir José Fink
21 Rogério Becker
22 Daniel Dênis Stoll
23 Geni Eliza da Silva
24 Gerson Matias Voigt
25 Eli Bittelbrunn Leandro
26 Márcia Jennrich
27 Carlos Henrique Laun
28 Maique Theilacker
29 Neriléia Seemann
30 Sergio B. Gonçalves
31 Sandro Koepsel
32 Adrian R. Mohr
33 Marisa Aparecida Francês
34 Alessandra David
35 Andréia Ana Dietrich
36 Sindréia Franzói
37 Clóvis Renê Fiedler
38 Edinho Pedro Schäffer
39 Lilian Sieves
40 Harold Radloff
41 Aldoíno Voss
42 Jenner Stoll Barni
43 Emmy Anny Kirchgatter
44 Arnaldo Prochnow
45 Erich Prochnow
46 Rogério Grahl
47 Madjana Stoll Barni
48 Jonathan Stoll Barni
49 Marcli Teresinha C. Wilde
50 Carolna
51 Valdeci Branger
52 Ivo Vanderlinde
53 Paulo Sergio Schäffer
54 Jefferson Flores
55 Marcio Marcelo Büttner
56 Marilene Koepsel
57 Ilaine Bähr
58 Vilásio Jairo Moretti
59 Alécio Cani
60 Therezinha Antonelli
61 Maike Cristine  
 Kretzschmar
62 Juliana Koepsul
63 Nara Evangeline G.  
 Ferrari
64 Candido Ernesto Prada
65 Carlos Guilherme  
 Krummenauer
66 Lauro Eduardo Bacca
67 Paulo Gilberto T. de Souza
68 Honeyde Rohr
69 Vera Herweg
70 Movimento Amigos da  
 Natureza
71 Edela T. W. Bacca
72 Solange Rohr
73 Roberto Costa Richard
74 Antônio J. F. Rodrigues
75 Augusto José Hoffmann
76 Luiz Carlos Wilhelm
77 Curt Krepsky

78 Marli Branger
79 Lothar Schacht
80 Iury Lovall Regueira
81 Vera Mary Gemballa
82 Beatriz Marzall
83 Jucinéia de Souza
84 Lorena Doering
85 Carolina Cátia Schäffer
86 Pedro Adenir Floriani
87 Odair Luiz Andreani
88 Gilberto Theiss
89 Marco Antonio Tomasoni
90 Celso Perotto
91 Rainer Prochnow
92 Dirceu Jorge Johann
93 José Vilmar Moreira Wolff
94 Milton Pukall
95 Cézar Luiz Coletti
96 Jailson Lima da Silva
97 Paulo Cézar Schlichting
98 Antonio Possamai
99 Carmela Panini
100 João Luiz Simão Filho
101 Adriana Garda de Souza
102 Zeli Terezinha de Souza  
 Andreani
103 Nadir Laurentino
104 Maria Helena Passero
105 Rosânia Duarte
106 Jair Francisco Vieira
107 Edson Luis Fronza
108 Urbano Schmitt Júnior
109 Paulo Sergio Dias
110 Rene Hobus
111 Roberto Hosang
112 Cleusa M. K. Boing
113 Rodrigo Antonio de  
 Agostinho
114 Jane Aparecida Haas
115 Margarete S. Córdova
116 André F. Ferreira
117 Rubens Gonçalves
118 Nazareno Dias
119 Constantino Lisieski
120 Erni Waiss
121 Joana C. Finardi
122 Maiqui M. Hoppe
123 José Luiz Rubick
124 Rosi Raquel Ronchi
125 Danilo Ledra
126 Sirlei Neris Hoffmann
127 Olindio José de Borba
128 Masilha Frehner
129 Altair Prochnow
130 Valdemar Dellajustina
131 Luiz Eduardo G. Grisotto
132 Maria Luiza K. Moreira
133 Pedro Veríssimo da Silva
134 Norma Sieves
135 Teobaldo Sieves
136 Rogério Bardini
137 Volnei Debacher
138 Najlco Koch
139 Altair Mengarda
140 Sergio Kneipp
141 Alexandra Alves da Silva
142 Laura Cristiane da Rosa
143 Maria Aparecida da Rosa
144 Michel F. Machado
145 Rosemoli Valin
146 Michael Ax Wilhelm
147 Marcelo Sieves
148 Adolfo J. Toch
149 Eranilza Marques Miochi
150 Núcleo dos Engenheiros  
 Agrônomos do Alto Vale
152 Gabriela Laura Schäffer
153 Gabriel Schmitt
154 Aniela Pukall
155 Fabiano Prochnow
156 Janine Prochnow

157 Bruno Neris Hoffmann
158 Marcelo Neris Hoffmann
159 Catia Regina da Luz
161 Alexandre A. Schlinchting
162 Nádia Cristina da Luz
163 Tatiana Stadnick
164 Rafael Bohnke
165 Munique Maitê Bohnke
166 Felipe Stadnick
167 Pierre Eduard Vicenzi
168 Acary Ferreira Vigarani
169 Gabriel Leal Ayroso
170 Giovani de Alencastro
171 Paulo Antonio de Souza  
 Gonçalves
172 Alexandre Valdecir Nagel
173 Venderlei Paulo Schmitt
174 Júlio Cesar Voltolini
175 Lara L. Amorim
176 Heinz Lehnhoff
177 Heike Lehnhoff
178 Raine Lehnhoff
179 Ivan Kurtz
180 Sandra S. Hodge
181 Leandro da R. Casanova
182 Alexandre Tkotz
183 Ricardo Pinheiro   
 Meirelles
184 Sarah Beatriz C. Meirelles
185 Clóvis Horst Lindner
186 Débora Lindner
187 Alexandre Luiz Fernandes
188 Rita de Cássia Machado
189 Luiz Carlos Soares
190 Maurina Bohn
191 Viliam Oto Boehme
192 Euclides Maçaneiro
193 Ainor F. Lotério
194 Rosa Elisa Villanueva
195 Dilvo Tadeu Pereira
196 João Paulo R. Capobianco
197 Mario C. Mantovani
198 Christian Guy Caubet
199 Antonio Dante B. Neto
200 Annette Lobgesang
201 Antonio Padilha
202 Jean-Marie Farines
203 Laerte Jorge Grambowski
204 Hendrick Walter Degger
205 Yolanda Degger
206 Edegold Schäffer
207 Vorli Lopes
208 Beate Frank
209	 Sergio	Cleiton	Leoffi
210 Luis Antonio Passos
211 Valburga Schneider
212 John Tippett
213 Alan de Oliveira Andrade
214 Alan Schmitt Mafra
215 Aldo Nestor Siebert
216 Alexandre Bohr
217 Ana Aquini
218 Arlete V. da Silva Genrich
219 Edilson de Almeida
220 Elizabete de Almeida
221 Grasiela Peplau
222 Ivan P. Schaeffer
223 Leocarlos Sieves
224 Lucas Nascimento
225 Luciana Luiza Schmitt
225 Sindicato Trabalhadores 
 Rurais de Apiúna
226 Luiz Eraldo Gonçalves
227 Luiz Fernando Scheibe
228 Marcia Salete Witte
229 Marilene da Silva Peplau
230 Martin Zimmermann
231 Roswitha Alvarez
232 Scott Desposato
233 Ursula Kurz
234 Valmor Chiquetti

235 Célia Drager
236 Almir da Luz
237 Felipe Neri da Silveira
238 Michel Henrique Grahl
239 Castilho Odeli
240 Rui Cesar Heck
241 Silene Rebelo
243 Carmelita C. Scheller
244 Katia Lemos Costa
245 Barbara Mayerhofer
246 Melanie Copit
247 Rubens dos S. Zanella
248 Marcos Aurélio Maggio
249 Daércio Kieser
250 Jurandir dos Santos
251 Sérgio Luis Boeira
252 Zeni S. Dorpmüller
253 Carlos Alberto Schörner
254 Carlos Alexandre da Luz  
 ( falecido)
256 Darclé C. Krunvald
257 Henning Peter
258 Ivanor Boing
259 Sidnei Will
260 Osnei Luis Molinari
261 Katia Drager Maia
262 Bibiana Petró
263 Davide Moser
264 Erasmo Scharf
265 Daiana Tânia Barth
265 Marcelo Luis Rossa
266 Maria da Graça T.  
 Schmitt
267 Maria Luiza Schmitt 
 Francisco
268 Mariana Schmitt
269 Perttu Matias Katila
270 Claudio Marcio Areco
271 Complexo TR Águas 
 de Palmas
272 Denis Cenzi
273 Fábio Roussenq
274 Giovana Legnaghi
275 Gislaine Tedesco
276 Jânio Anderson Schmitz
277 João de Deus Medeiros
278 Maria M. Possebon
279 Neide Maria de Souza  
 Moreira Areco
280 Renato Lisboa Müller
281 Valdomiro P. de Lucena
282 Ademir José Schmitt
283 Bernadete Perrenoud
284 Carlos Augusto K. dos  
 Santos
285 Clodoaldo Cechinel
286 Eugênio César Stramosk
287 Gaspar Machado Perícolo
288 Juliana Laufer
289 Maridélia Liliany 
 Zecenarro Cardoso
290 Vilberto José Vieira
291 Angela Maria Krieck  
 dos Santos
292 Claudio Gonçalves
293 Daniel N. Medeiros
294 Francisca Souza Carrer
295 Geoniora G. de Oliveira
296 Hotel Plaza Caldas da  
 Imperatriz S. A.
297 Jaqueline Pesenti
298 João Stramosk
299 Leandro Gerônimo Lyra
300 Maria Amélia Pellizzetti
301 Maria Rosélia G. Costa
302 Metalúrgica Riosulense  
 S/A
303 Plano Verde
304 Sergio Bisaggio
305 Solange Steinheuser
306 Rubens Scheller

307 Grasiela A. Hoffmann
308 André Toczeck
309 Edilaine Dick
310 Felipe Bonfanti de Barros
311 Geraldine M. Maiochi
312 Luciano Francisco
313 Otto F. Hassler
314 Paulo Roberto T. de Mello
315 Thiago Caetano F. Costa
316 Vivian do Carmo Loch
317 Eliane Dalmora
318 Raquel de M. Minnemann
319 Elus Renato Boing
320 Pedro Seguetto
321 Ivone S. Namikawa
322 Isabel Cristina Pereira
323 Marcílio Caron Neto
324 Maria Luiza Floriani do 
 Nascimento
325 Mariluci Cristina Schäffer
326 Cléris Pabst Moser
327 Sergio Blanco Rodrigues
328 Adriano Cembalista
329 Sirléia Cristina L. Sebold
330 Roséles Maria Gonçalves
331 Patrícia Regina Maier
332 Carlos Eduardo Petry
333 João Avancini
334 Manoel F. Bitencourt
335 Marina Silva
336 Leonardo Boff
337 Augusto Carneiro
338 Paulo Nogueira Neto
339 Alexandre D. da Silva
340 Maria Luiza C. Coimbra
341 Maria José F. Colaço
342 Karoline J. Heck Brandt
343 Luciana Luz Bayer
344 Joana Zunino
345 Antonio C. Chiquetti
346 Antonio Chiquetti
347 Chiquetti  
 Empreendimentos Ltda.
348 Dolores Isolde Kopsch  
 Chiquetti
349 Flavia Elisa Tomio
350 Jacir Venturi
351 José Edvânio Maciel  
 Santos
352 Angelo A. S. Beck
353 Lenita Galvani Scharf
354 Julio Cesar Macoppi
355 Carlos Antônio L. Barbosa
356 Rosana Basilone L. Furlani
357 Miriam Hennig
358 Antonio Carlos de 

Oliveira Stramoski
359 Moacir Fistarol
360 Marluci Pozzan
361 Irimar José da Silva
362 Tarcisio Polastri
363 Neide Maria Machado
364 Sirlene Ceola
365 Marcos Alexandre Danieli
366 Fabiano Kessin Ofm
367 Vitor Martha Sá
368 Giovana Reali Stuani
369 Daiane Maria Moreira

Associados da Apremavi
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EQUIPE EDITORIAL

A jornalista MAURA CAMPANILI atua há mais de 20 anos na área socioambiental, como repórter para 
veículos	como	a	Agência	Estado	e	a	revista	Terra	da	Gente,	pela	qual	foi	finalista	quatro	vezes	do	Prêmio	
de Reportagem sobre a Biodiversidade da Mata Atlântica. Trabalhou também em ONGs, como a SOS Mata 
Atlântica, Instituto Socioambiental e Rede de ONGs da Mata Atlântica. Desde 2004, está à frente do Nuca 
– Núcleo de Conteúdos Ambientais, por meio do qual foi editora de publicações como os livros Almanaque 
Brasil Socioambiental, edições 2005 e 2008, e Parque Indígena do Xingu – 50 anos, 2011, para o Instituto 
Socioambiental, e autora de livros como 25 anos de mobilização, Clickarvore – Há 10 anos plantando árvores 
e cidadania e Jorge Tuzino e o palmito no Vale do Ribeira, para a SOS Mata Atlântica, entre muitos outros 
trabalhos para ONGs, governos e empresas.

WIGOLD B. SCHAFFER é	formado	em	administração	de	empresas.	Tem	experiência	profissional	de	mais	de 
35 anos, sendo 15 anos de trabalhos prestados ao Banco do Brasil, onde adquiriu experiência administrativa, 
tendo	atuado	nas	áreas	de	financiamento	rural	e	fiscalização	de	projetos	e	atividades	rurais,	setor	de	
cadastro e atendimento a clientes. Destacada experiência em elaboração e coordenação de projetos 
ambientais, incluindo planejamento de projetos e programas, elaboração de propostas, captação de recursos 
e coordenação das atividades de execução de projetos, incluindo coordenação de equipes e na elaboração 
e negociação de normas ambientais, adquirida em 12 anos de trabalho voluntário junto à Apremavi, do qual 
é um dos fundadores, e em 11 anos de trabalho junto ao Ministério do Meio Ambiente (MMA). É fotógrafo 
e	cinegrafista,	autor	dos	principais	vídeos	da	Apremavi.	Como	consultor	do	Funbio/MMA,	acompanhou	
processos de criação de novas unidades de conservação (UC) da Mata Atlântica e produziu banco de 
imagens (fotos) para o MMA de 25 UCs no bioma.

A	designer	gráfico	ANA CRISTINA SILVEIRA é formada em Editoração pela Universidade de São Paulo (USP), 
pós-graduada em Comunicação com o Mercado pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) 
e especializada em Artes Visuais pela Escola Panamericana de Artes. Trabalhou na agência Morales Art, 
na	revista	Horizonte	Geográfico	e	na	ONG	Instituto	Socioambiental	(ISA).	Em	2010,	abriu	a	Anacê	Design	
e desde então vem atendendo, principalmente, clientes do terceiro setor. Dentre seus projetos favoritos 
estão a revista Conhecimento (Fundação SOS Mata Atlântica), o livro Caiman – Uma história de conservação 
no Pantanal (Refúgio Ecológico Caiman) e a série A resposta da terra (ISA). Em 2016, o calendário da Rede 
de	Sementes	do	Xingu,	do	qual	foi	responsável	pela	arte	e	produção	gráfica,	foi	vencedor	do	prêmio	
Fernando Pini.

A pedagoga e especialista em ecologia MIRIAM PROCHNOW é secretária executiva do Diálogo Florestal e  
presidente da Apremavi. Trabalha na área ambiental, com enfoque no acompanhamento e proposição de 
políticas públicas, sustentabilidade, educação ambiental e desenvolvimento institucional. Tem 30 anos de 
experiência em coordenação de organizações da sociedade civil, execução de projetos de conservação e uso 
sustentável dos recursos naturais e culturais, campanhas, desenvolvimento institucional e produção de materiais 
e publicações, tendo atuado em ONGs, redes e no governo federal. É fundadora da Apremavi e foi coordenadora 
da Federação de Entidades Ecologistas Catarinenses (FEEC) e da Rede de ONGS da Mata Atlântica (RMA). 
Também tem trabalhado no desenvolvimento e implantação de programas ambientais e sua negociação com 
diferentes setores, como o Observatório do Clima, o Observatório do Código Florestal e a Coalizão Brasil Clima, 
Florestas e Agricultura. É líder Avina, fotógrafa amadora e locutora dos vídeos da Apremavi.

Nascido em 1984 na Capital do Brasil, Brasília, VITOR SÁ começou a fotografar aos 11 anos e continuou a 
desenvolver habilidades em diversas situações: retratos, moda, arquitetura, produtos, casamentos, shows 
e eventos sociais. Graduado em publicidade e propaganda pelo Centro Universitário IESB, é fotógrafo, 
designer	gráfico	e	cinegrafista.	Começou	sua	carreira	como	artista	em	2013,	expondo	na	Hearst	Tower	
em Nova Iorque. Como diretor de arte, trabalhou com o governo federal, imobiliárias, concessionárias, 
shoppings e diversas empresas de varejo.

ISMAEL MARTINEZ, ilustrador. Sentado no fundo da sala, tinha no caderno bem mais 
desenhos do que fórmulas matemáticas ou regras gramaticais. As páginas em branco eram 
preenchidas por caricaturas bem humoradas, na maioria de professores que, ao contrário 
de seus colegas de aula, nem sempre levavam os cômicos rabiscos na esportiva. E foi a 
partir daí que percebeu ter uma poderosa arma nas mãos. Dos seus 27 anos, dez são como 
ilustrador freelancer. Tem, como assinatura de suas artes, as muitas cores e o bom humor.
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