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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2007

Introdução
No ano de 2007 as atividades na Brigada Mirim Ecológica da Ilha Grande,
desenvolveram-se normalmente, cumprindo com sucesso todos os seus objetivos
sociais e estatutários. Dentro do programa de educação ambiental e coleta seletiva de
lixo, foram distribuídos aos turistas e outros visitantes da ilha, mais de vinte mil
prospectos e a mesma quantidade de sacolas plásticas para o lixo pessoal, ambos
produzidos com as verbas dos patrocínios da TRANSPETRO, FUNDAÇÃO VALE
DO RIO DOCE e KLABIN. Não podemos deixar de citar a importante participação
dos sócios contribuintes que, ao longo dos 18 anos sempre apoiaram o projeto.
Foi mais um ano de conquistas, recebemos patrocínio da Petrobras/Transpetro para
a elaboração da Agenda 21 Jovem Brigadista e o aprofundamento do conhecimento
na criação de Coquille Saint´Jacques.
A Cia. Vale do Rio Doce manteve em 2007 a parceria no projeto de demarcação de
trilhas com a conclusão e entrega dos serviços em novembro, comemorado no
almoço de 18 anos da instituição.
Encerrando essa parte, não podemos deixar de destacar o empenho e a dedicação dos
Brigadistas e dos Monitores Voluntários, fundamental no cumprimento das nossas
obrigações estatutárias.
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Dados Gerais da Entidade
• CNPJ N.º 30.326.466/0001-42;
• Declarada de Utilidade Pública Municipal, através da Lei n.º 487, de 19.10.89,
sancionada pelo Prefeito de Angra dos Reis;
• Declarada de Utilidade Pública Estadual conforme o Decreto 18.663 de
12/05/1993, Resolução SJU n° 94, de 10-09-79 e Lei n° 3.383 de 05-04-2000;
• Declarada de Utilidade Pública Federal, por Decreto Presidencial de 17.06.96,
publicado no Diário Oficial da União em 18.06.1996;
• Registro junto ao CNAS, do Ministério da Previdência Social em 20 de
outubro de 1998, com pedidos de renovação através do Processo
44006.003138/2001-75;
• Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Angra dos
Reis – CMDCA
Inscrita em 03 de março de 2008 sob o nº 27 – Livro 01 fls 03 na forma que
determina o parágrafo único do artigo 91 da Lei nº 8069 de 13/07/90 Estatuto da
Criança e do Adolescente.
• Estatuto Social registrado no Cartório do Registro Civil das pessoas Jurídicas de
Angra dos Reis (2º ofício), Livro A-2, fls. 191v., sob o n.º 434, em 27.06.89;
• Sede Social: Av. Beira Mar n.º 13, Vila do Abraão, Ilha Grande - 5º Distrito de
Angra dos Reis – RJ, CEP 23911-000
Telefax (024) 3361-5301
• Escritório de apoio no Rio de Janeiro: Praia do Flamengo, 154 - 3º andar Flamengo – RJ - CEP 22210-030
Telefone (021) 3235 8300 e Fax (021) 2205-7394;
• Visite nossa página na internet: www.brigadamirim.org.br
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Órgãos da Administração
Diretoria
• Armando Klabin
Diretor Presidente
• Carlos Jardim Borges
1º Diretor Vice Presidente
• José Antonio do Nascimento Brito
2º Diretor Vice Presidente
• Valdir Siqueira
3º Diretor Vice Presidente
• Luis Henrique Viallet Lima
Diretor Administrativo
• Marcio Klang
Diretor Jurídico
• José Carlos Vasconcellos de Andrade
Diretor Financeiro
Colaboradores
• Alexandre Abu Ala
Secretário Geral
•

José Carlos Alves
Contador

• Nilton Cesar Monteiro
Contador
• Rodrigo de Oliveira Chagas
Supervisor
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Sócios Remidos
• Carlos Alberto Vieira
• Elias Lins de Melo
• Gerson Martins Noronha
• Luiz Cláudio Raimundo
• Janeth Dias de Araújo – “in memorian”
• Márcio Klang
• Ziraldo Alves Pinto
• Carlos da Silva Fontes Filho
Sócios Fundadores
• Armando Klabin
• Antônio José de Almeida Carneiro
• Elias Lins de Melo
• Gerson Martins Noronha
• Israel Klabin
• Janeth Dias de Araújo - “in memorian”
• José Aguirre Serrado
• Luiz Cláudio Raimundo
• Manoel Francisco do Nascimento Brito - “in memorian”
• Márcio Klang
• Paulo Frederico de Campos Barroso
• Ziraldo Alves Pinto
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Sócios Beneméritos
• KLABIN S/A
• Porto Real Investimentos S/A
• ANCAR Empreendimentos Comerciais
Sócios Contribuintes
• Andréas Klein
• Armando Klabin
• Carlos Alberto Sicupira
• Haakon Lorentzen
• Israel Klabin
• João Augusto Basílio
• José Antonio do Nascimento Brito
• José Roberto de A. Sampaio
• Klabin S/A
• Lêda Marina do Nascimento Brito
• Luiz Carlos Peixoto Lima Ramos
• Marcel Hermann Telles
• Miguel Lafer
• Portogalo Turismo S/A
• Roberto Irineu Marinho
• Sérgio Andrade de Carvalho
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Informações Jurídicas - Ano Base 2007.
Cabe-nos informar os processos judiciais ou administrativos
pendentes até 31.12.2007 envolvendo a Brigada Mirim Ecológica da Ilha Grande,
conforme relação abaixo:
- Processo Judicial n° 2005.001.123574-1 – 43ª. Var a Cível da Comarca do Rio
de Janeiro, RJ:
Ação Monitória proposta em 05.10.2005 pela empresa TECMAN
ENGENHARIA LTDA., em face da Brigada Mirim Ecológica da Ilha Grande,
distribuída para a 43ª. Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro.
A demanda foi ajuizada buscando o pagamento da última de três
parcelas, esta no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), não paga por nossa
Associação à empresa Ré em virtude de destrato comercial, causado por má
prestação de serviço e entrega de equipamento com defeito (motor marítimo para
embarcação da Brigada Mirim).
O valor do débito, atualizado até outubro de 2005 pelos advogados da
parte Autora, era de R$15.122,09 (quinze mil, cento e vinte e dois reais e nove
centavos), o que até então representaria o suposto “dano material” sofrido. Na
mesma ação foi requerida, ainda, condenação em “danos morais”, a qual pelo
pedido da inicial seria estipulada livremente pelo Juízo, em caso de procedência.
Compete registrar que nossa peça de impugnação ao pedido
formulado pela Autora não sofreu nenhuma contestação dentro do prazo legal,
aliás, notamos que a parte autora não vem peticionando nos autos há mais de um
ano.
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Face à evidente inércia da TECMAN no processo, entramos em
contato na segunda quinzena de dezembro de 2007, com o Dr. Paulo Cesar de
Almeida Filho, novo advogado da empresa autora. Nesta oportunidade, após a
devida negociação, o mencionado causídico concordou com a desistência do
pedido inicial desde que a Brigada Mirim arcasse com os custos de baixa da
demanda, enviando-nos uma petição de acordo para assinatura e protocolo após
análise e concordância.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2007.

Márcio Klang
Diretor Jurídico

Alexandre Abu Alla
Secretário Geral
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RELATÓRIO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO DE 2007
FINANÇAS
No ano de 2007 os dezesseis contribuintes da Brigada Mirim, mantiveram em dia as
suas contribuições mensais para manutenção, incluindo a 13ª contribuição. Os
parceiros tradicionais como a PETROBRAS e a KLABIN S/A, mantiveram
respectivamente o apoio financeiro as diversas atividades desenvolvidas pela
instituição.
Todas as fontes de recursos foram de suma importância, entretanto, devemos
destacar o contrato com a Petrobras Transportadora S.A. - TRANSPETRO, cujo
valor total liberado em 2007 atingiu R$ 363,1 mil, correspondendo às parcelas dos
contratos ref.ao ano de 2007. As doações mensais da KLABIN S.A. totalizaram R$
31,5 mil e a da FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE cujo a doação da quantia de
R$ 200 mil,foi efetivada no exercício de 2006 , sendo que, parte dessa doação foi
utilizada para a manutenção de 25 Brigadistas no exercício de 2007 e para a
“Demarcação de Trilhas” no mencionado exercício. As contribuições sociais
atingiram o montante de R$ 71,2 mil e as doações espontâneas somaram a quantia de
R$ 41,4 mil.
A Carta-Contrato de parceria com a PETROBRAS TRANSPORTES S.A. TRANSPETRO, foi assinada em Abril de 2007, junto à Gerência do DTSE – Dutos
e Terminais do Sudeste, responsável pelo Terminal Marítimo Maximiano Fonseca na
Baía da Ilha Grande, com o acompanhamento e coordenação da sua equipe de
Atividade de Comunicação Social – ATCOM, cuja colaboração tem sido
fundamental para a realização dos nossos trabalhos.
As liberações dos recursos financeiros desta Carta-Contrato ,tiveram início em maio
de 2007 terminando em Outubro de 2007,
1 – Patrocínio da PETROBRAS TRANSPORTES S/A – TRANSPETRO:
Nossa parceria já vem de alguns anos, entretanto, podemos afirmar que a partir de
1996, conseguimos um importante entrosamento diretamente ligado aos órgãos de
Atividades de Comunicação Social da Superintendência dos Dutos e Terminais do
Sudeste – ATCOM/DTSE, em sua sede nos Campos Elíseos em Duque de Caxias –
RJ, e a partir de 2001, o gerenciamento do contrato, passou a ser feito diretamente,
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através do Terminal Marítimo Maximiano Fonseca, em Angra dos Reis,
DTSE/GEBIG, aproximando ainda mais o contato direto com as equipes técnicas e
administrativas da TRANSPETRO.
2 – Doação da KLABIN S/A:
Essa relevante contribuição financeira para a manutenção dos projetos da Brigada
Mirim, demonstra o compromisso da KLABIN S.A. na adoção de mais um programa
do “Desenvolvimento Sustentado” como forma de harmonizar e minimizar o impacto
de atividades também não produtivas, associados aos desenvolvimentos de
programas de educação ambiental para a comunidade, em especial para estudantes do
Ensino Fundamental e Médio.
3 – Doação da PREFEITURA DE ANGRA DOS REIS:
O valor de R$ 30,1 mil foi de suma importância para a execução do Projeto de
Demarcação das Praias e Trilhas da Ilha Grande.
4 – Doação da ICATU HOLDING S/A:
Durante o Ano de 2007 recebemos como doação espontânea a quantia de R$ 5,0 mil
fundamental para a Brigada Mirim no cumprimento das suas obrigações financeiras.
5 – DOAÇÕES DIVERSAS:
Durante o ano de 2007 recebemos ainda a quantia de R$ 2,6 mil a título de doações
diversas.
6 – As parcerias da Brigada Mirim Ecológica da Ilha grande com o IED-BIG e a
FUNDAÇÃO JOSÉ PELÚCIO FERREIRA em 2007 foram de grande importância
para o desenvolvimento das atividades do Projeto Brigada Mirim, patrocinado pela
PETROBRAS / TRANSPETRO aprofundando o conhecimento da Maricultura em
especial a criação de Coquille Sain´t Jacques e a elaboração da Agenda 21 Jovem
Brigadista da Vila do Abraão, fundamentais para o desenvolvimento dos jovens
assistidos, facilitando a inserção deles no mercado de trabalho.
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BRIGADA MIRIM ECOLÓGICA DA ILHA GRANDE
FLUXO DE CAIXA - 2007

INGRESSOS

DOAÇÕES
CONTRIBUIÇÕES
OUTROS INGRESSOS

434.764,41
71.299,76
72.000,00

TOTAL DOS INGRESSOS

578.064,17

DESEMBOLSOS

PESSOAL
ENCARGOS SOCIAIS
MATERIAIS
IMPOSTOS E TAXAS
BRIGADISTAS
SERVIÇOS DE TERCEIROS
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS GERAIS

14.508,44
4.892,21
12.364,76
3.291,70
134.153,00
12.128,87
1.232,64
375.483,82

TOTAL DOS DESEMBOLSOS
SUPERÁVIT DO ANO

558.055,44
20.008,73

SALDO INICIAL DE CAIXA

13.566,59

APLICAÇÃO FINANCEIRA

108.702,70

SALDO FINAL DE CAIXA

142.278,02
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ADMINISTRAÇÃO
Supervisão Operacional
Em 2007 foi mantida a função do Supervisor da Brigada Mirim, sendo o Sr. Rodrigo
de Oliveira Chagas, o principal responsável pelas operações diárias da entidade na
Sede.
Brigadistas e Monitores
Em 31 de dezembro de 2007, estavam registrados na Brigada Mirim 48 (Quarenta e
oito) Brigadistas, conforme quadro da página seguinte, apresentando o contingente
dos Brigadistas por localidades e os 08 (oito) Monitores Voluntários, que atuam
como colaboradores que representam a Brigada Mirim, em cada uma das
comunidades, localizadas nas seguintes praias da Ilha Grande, conforme relação
abaixo:

Nomes

Localidades

Márcia M. dos Santos
Oldair Ramos Pimenta
Selma Maria
Arlete da Silva Sacramento
Arcelino Fortunato
Marlúcia Pimenta
Valdeci do Nascimento
Antonio José da Silva

Dois Rios
Araçatiba
Praia da Longa
Praia de Matariz
Bananal
Praia Vermelha
Maguaraquissaba
Lopes Mendes
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MOVIMENTO DOS BRIGADISTAS NO ANO DE 2007
Localidade

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Abraão
Araçatiba
Bananal
Dois Rios
Matariz
Praia da Longa
Praia Vermelha
Lopes Mendes
Maguaraquissaba

TOTAL

21 21 21 21 21 53 53
4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
0 0 0 0 0 0 0

53 53
4 4
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3

53
4
3
3
3
3
3
3

53 23
4 4
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3

3 3 3 3 3 3 3
46 46 46 46 46 78 78

3 3
78 78

3
78

3 3
78 48
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Relatório das atividades desenvolvidas pelo Supervisor
Mantendo o mesmo modelo de trabalho desenvolvido em anos anteriores, com o
intuito de melhorar a formação dos nossos jovens brigadistas, procurei enriquecer os
seus conhecimentos através de várias atividades direcionadas na melhoria da sua
pratica diária e exercer seu real direito de cidadão. Tendo como base esta meta
selecionei as mais variadas informações com relação a diversos assuntos que
delineiam nossos objetivos.
Na área ambiental florestal
• Distribuição de prospectos informativos e sacolas plásticas da Brigada Mirim aos
turistas que chegam e saem para diversas Praias da ilha.

• Mutirão e coleta seletiva na Praia de Lopes Mendes.
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• Caminhada ecológica até a Praia de Caxadaço e Lopes Mendes.

Na área conduta
• Palestra de comportamento, conduta e abordagem dos brigadistas junto aos
turistas nas trilhas.
• Palestra sobre regulamento interno e o seu cumprimento.
• Palestra sobre comportamento no convívio da comunidade.
Na área técnica
• Utilização e prática de condução da traineira pelos Brigadistas, sob o comando do
supervisor, incluindo a manutenção preventiva da embarcação.
• Manejo e utilização das ferramentas e máquinas com segurança.
• Orientação e operação da maquina de cópia e fax.
• Noções básicas de reforma e pintura das ferramentas utilizada nas atividades
diárias.
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Na área de formação e educacional
•

Operação na “Fazenda Marinha” para produção e aperfeiçoamento da técnica de
manejo dos Coquilles Saint Jacques.

Recolhimento das lanternas na fazenda marinha

Transporte das lanternas para terra
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Abertura das lanternas para inicio do manejo

Limpeza, separação e contagem dos coquilles
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• Acompanhamento da assiduidade e rendimento escolar.
• Palestra mensal com a Professora Vera Filgueiras, mestre em sexologia
educacional e Professora Josefina Sousa, pós graduada em sexologia na UERJ.

Após as palestras são realizadas diversas oficinas com o objetivo do
desenvolvimento pessoal, relacionamento no grupo e suas relações com a
comunidade.
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•

Curso com a Sra. Maria Cristina Afonso Lorenzon, Professora adjunta do Instituto
de Zootecnia da UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro),
responsável pelo Meliponário Escola da espécie Jataí localizado na sede da
Brigada Mirim.

Abertura dos ninhos para controle de invasores/predadores e acompanhamento da
produção.
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•

A Petrobras / Transpetro patrocinou por seis meses um projeto para 52 brigadistas
da Vila do Abraão com o objetivo de formar jovens maricultores e a criação da
Agenda 21 Jovem da Brigada Mirim. Para estas atividades foram convidadas as
instituições “Fundação José Pelúcio Ferreira” e “IED-BIG Instituto de Eco
Desenvolvimento da Baia da Ilha Grande”. Para a Brigada Mirim foi um grande
desafio, mas conseguimos superar as dificuldades operacionais e logísticas com
os produtos finais de boa qualidade.
• A Agenda 21 Jovem Brigadista vai nos ajudar a estender o projeto para as outras
comunidades da Ilha e criar novos projetos atendendo as expectativas apontadas
pelo diagnostico.
Aula de campo em organismos marinhos, maricultura e fabricação de lanternas.

Na área de saúde
• Acompanhamento da vacinação e tratamento dentário dos brigadistas junto ao
posto médico da Vila do Abraão.
• Aulas com utilização de vídeo sobre doenças contagiosas
• Palestra sobre drogas, causas e efeitos.
• Orientação sobre a necessidade e utilização dos equipamentos de proteção
individual (EPI).
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Na área turística
• Orientação aos turistas sobre as Praias e trilhas.

• Palestras a grupos de turistas interessados em conhecer as atividades da Brigada
Mirim.
• Informações aos turistas sobre os atrativos da Ilha, condução para praias, mirantes
e sítios históricos da Ilha.
Na área social
• Procuramos ajudar a comunidade nas campanhas de esclarecimento em diversas
áreas, saúde, saneamento, dengue e etc. apoio aos mutirões para captura de
caramujo gigante africano.
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• Nosso canteiro de ervas medicinais fica aberto à comunidade.
Na área de comunicação:
• Apresentação periódica dos nossos trabalhos, diretamente aos Jornais e Rádios
locais, como o Jornal O Eco e ainda, Jornal do Brasil, TV Rio Sul– RJ TV e
Radio.
• Cabe ressaltar o bom relacionamento mantido com a comunidade local, a
Prefeitura de Angra dos Reis, Fundação Instituto Estadual de Florestas - IEF,
FEEMA, UERJ (campos de Dois Rios), PMERJ e o 1o GBM.
Ampliação do Parque Estadual da Ilha Grande
Em fevereiro de 2007 a Brigada Mirim recebeu do Instituto Ambiental Vale do Rio
Doce, mudas de espécies nativas que foram plantadas pelo Governador Sergio
Cabral, Prefeito Fernando Jordão e diversas autoridades do estado e município em
comemoração a assinatura da ampliação do parque. Cada muda foi identificada com
o seu padrinho.
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Dr. Celso Castilho, secretário executivo do CONSIG Conselho de Desenvolvimento
Sustentável da Baia de Ilha Grande e Dra. Iara Valverde, Presidente do IEF.

Projeto Demarcação Praias e Trilhas da Ilha Grande:
Em 2006 apresentamos este projeto de recuperação para a Prefeitura de Angra dos
Reis, Fundação Vale do Rio Doce, Tetra Pak e Klabin. Após alguns meses de
planejamento, em janeiro de 2007 iniciamos os serviços. Foram instaladas 198 placas
divididas em 16 trilhas percorrendo mais de 100km envolvendo logística de alta
complexidade. Foram necessários transportes, marítimo e terrestre, acampamentos e
muito empenho e dedicação dos envolvidos. Foram consumidos 18 meses entre o
planejamento e a conclusão dos serviços.
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Comemoração dos 18 anos:
Foi com grande alegria que comemoramos, ao lado dos colaboradores e amigos, os
anos de trabalho na preservação da ilha e inclusão dos jovens brigadistas.
Aproveitamos o evento para apresentar aos patrocinadores a conclusão do Projeto de
Demarcação das Praias e Trilhas com uma caminhada ecológica no Circuito Abraão
para vistoria das placas.
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Brigada Mirim Ecológica da
Ilha Grande
Demonstrações Financeiras
Referentes aos Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2007 e 2006
e Parecer dos Auditores Independentes
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
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BRIGADA MIRIM ECOLÓGICA DA ILHA GRANDE
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 E DE 2006
(Em reais)
ATIVO
CIRCULANTE
Bancos
Títulos e Valores Mobiliários
Adiantamentos
Total do circulante
PERMANENTE
Imobilizado

Nota

2007

2006

3
4

33.575
108.703
5.889
148.167

13.567
168.043
3.305
184.915

5

75.858

85.990

224.025

270.905

502
11.200
11.702

-

Total
PASSIVO
CIRCULANTE
Obrigações sociais a pagar
Credores diversos
Total do circulante

6

PATRIMÔNIO SOCIAL
Patrimônio Social
Superávit (Déficit) do Exercício

Total

270.905
(58.582)
212.323

81.107
189.798
270.905

224.025

270.905

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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BRIGADA MIRIM ECOLÓGICA DA ILHA GRANDE
DEMONSTRAÇÕES DO SUPERÁVIT (DÉFICIT)
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 E DE 2006
(Em reais)
Nota
RECEITAS
Contribuições
Doações
Receita Financeira
Receitas Diversas

DESPESAS
Administrativas
Material de expediente e consumo
Impostos e taxas
Pró-labore de brigadistas
Serviços profissionais de terceiros
Diversos (Projeto Demarcação de Trilhas)
Salários e ordenados
Encargos sociais e 13º salário
Despesas gerais
Despesas projeto TRANSPETRO
Depreciação
Despesas financeiras, líquidas

5

7
7
7
7

8

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO

2007

2006

70.950
437.003
13.224
400
521.577

65.683
268.122
10.165
37.103
381.073

(42.617)
(3.114)
(134.153)
(33.156)
(13.328)
(6.700)
(55.911)
(280.048)
(10.132)
(1.000)
(580.159)

(11.003)
(7.607)
(100.350)
(1.709)
(8.650)
(14.490)
(8.548)
(26.131)
(11.528)
(1.259)
(191.275)

(58.582)

189.798

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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BRIGADA MIRIM ECOLÓGICA DA ILHA GRANDE
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 E DE 2006
(Em reais)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005
Absorção do déficit pelo Patrimônio Social
Superávit do exercício
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006
Incorporação do superávit pelo Patrimônio Social
Déficit do exercício
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007

Patrimônio
Social

Superávit
/ Déficit

Patrimônio
Social

94.423

(13.316)

81.107

(13.316)

13.316

-

-

189.798

189.798

81.107

189.798

270.905

189.798

(189.798)

-

(58.582)

(58.582)

270.905

(58.582)

212.323

-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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BRIGADA MIRIM ECOLÓGICA DA ILHA GRANDE
DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 E DE 2006
(Em reais)
2007
ORIGEM DE RECURSOS DAS ATIVIDADES
Das Operações
Superávit do exercício
Itens que não afetam o capital circulante líquido:
Depreciação
Lucro na venda de ativo imobilizado
Total dos recursos originados das atividades
De Terceiros
Baixa de ativo imobilizado
Total das origens

2006

-

189.798

-

11.528
(28.032)
173.294

-

29.000
202.294

APLICAÇÕES DE RECURSOS NAS ATIVIDADES
Déficit do exercício
Item que não afeta o capital circulante líquido:
Depreciação
Déficit do exercício líquido
Adições ao ativo imobilizado
Total das aplicações

(58.582)

-

10.132
(48.450)

-

VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

(48.450)

202.294

148.167
184.915
(36.748)

184.915
16.636
168.279

11.702
11.702

34.015
(34.015)

(48.450)

202.294

VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
Ativo circulante:
No fim do exercício
No início do exercício
Passivo circulante:
No fim do exercício
No início do exercício

VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

BRIGADA MIRIM ECOLÓGICA DA ILHA GRANDE
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 E DE 2006
(Em Reais)
1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Brigada Mirim Ecológica da Ilha Grande (“Brigada Mirim”) é uma sociedade
civil sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, constituída em 27 de fevereiro de
1989, declarada de utilidade pública federal, estadual e municipal. Atualmente, as
fontes de recursos para o custeio da entidade provêem de doações e contribuições
dos sócios efetivos e contribuintes.
A Brigada Mirim, com duração indeterminada, tem como objetivo preservar a
ecologia da Ilha Grande, no Estado do Rio de Janeiro, manter limpas as suas praias e
trilhas silvestres e propiciar a ocupação de jovens em idade escolar (brigadistas), na
faixa etária entre 14 e 18 anos incompletos, promovendo o engajamento de tais
serviços na vida diária dos moradores da Ilha Grande.
Em caso de extinção da Brigada Mirim, o seu patrimônio reverterá em benefício de
uma instituição congênere devidamente registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social – CNAS.
A Brigada Mirim não mantem vínculo empregatício com os brigadistas, respaldada
na Lei Estadual no. 1.888/91, que dispõe sobre o estágio supervisionado, educativo e
profissionalizante, sob a forma de bolsa de iniciação ao trabalho e aprendizado de
menores entre 14 e 18 anos incompletos que freqüentam ensino regular ou supletivo.
Diante de parecer favorável do representante do Ministério Público Estadual, a
Curadora da Infância e da Juventude, o Juiz de Menores de Angra dos Reis
determinou a expedição de Alvará autorizando o enquadramento da entidade na
referida lei.
Os serviços contábeis e estatutários relacionados às atividades da Brigada Mirim são
prestados gratuitamente pela Klabin S.A.
2. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil para entidades sem fins lucrativos, em conformidade
com a Resolução nº 877, de 18 de abril de 2000, alterada pelas Resoluções nº 926,
de 19 de dezembro de 2001 e nº 966, de 16 de maio de 2003, emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade, tendo como principais práticas:
a) Aplicações financeiras
As aplicações financeiras são demonstradas pelo valor original acrescido da
remuneração pro rata auferida até a data do balanço e não excedem ao valor de
mercado.

b) Ativos e passivos circulantes
São demonstrados pelos valores de realização, conhecidos ou calculáveis,
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes rendimentos, encargos e
variações monetárias incorridos.
c) Ativo imobilizado
Demonstrado ao custo, deduzido por depreciação calculada pelo método linear,
às taxas anuais que levam em consideração o tempo de vida útil-econômica dos
bens, conforme descrito na nota 5.
d) Apuração do resultado
As receitas e despesas são registradas obedecendo ao regime de competência.
e) Receitas x Despesas
As contribuições e doações são contabilizadas quando do recebimento das
mesmas, enquanto que as despesas são contabilizadas quando da ocorrência das
mesmas. Com isso, uma vez que não é apropriada receita de exercícios futuros,
projetos que transcendem um exercício contábil acarretam despesas e receitas
descasadas.
3. DISPONIBILIDADES
As disponibilidades são representadas por recursos em moeda nacional, depositados
junto a instituições financeiras operantes no país.
4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Durante o exercício, a entidade realizou aplicações financeiras representadas por
cotas do Unibanco Private DI (fundo de investimento em cotas de fundo de
investimento referenciado) cujo saldo em 31 de dezembro de 2007 era de
R$108.703.
5. IMOBILIZADO

Custo
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Total

108.074
7.209
115.283

Taxas
2007
2006
Depreciação Imobilizado Imobilizado anuais de
acumulada
líquido
líquido
depreciação
(32.373)
(7.052)
(39.425)

75.701
157
75.858

85.593
397
85.990

Em 10 de janeiro de 2006, a Brigada Mirim vendeu a embarcação denominada
“Cobiçado” para o Condomínio Porto Galo pelo montante de R$29.000, registrando
um ganho na alienação no valor de R$28.032, sendo registrado como receitas
diversas.

10%
10%

6. CREDORES DIVERSOS
Este montante refere-se, segundo o contrato firmado junto à Petrobrás – Transpetro
em 20 de abril de 2007 (vide nota 8) à sexta parcela devida à Brigada Mirim - cuja
parte do montante recebido é repassada à IED-BIG - Instituto de Eco
Desenvolvimento da Baia da Ilha Grande. Para que a liberação do repasse fosse
obtida, o Sr. Luis Henrique - Diretor Administrativo da Brigada Mirim foi à Ilha
Grande confirmar se a IED-BIG realizou as atividades previstas que lhe garantem o
direito ao repasse. Desta forma, o pagamento do mesmo somente foi realizado, em
11 de janeiro de 2008, ficando o montante devido em aberto quando do fechamento
de 2007.
7. PROJETOS MANTIDOS PELA FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE (FVRD)
Em 14 de junho de 2006, a Fundação Vale do Rio Doce (FVRD) e a Brigada Mirim
assinaram um Termo de Parceria pelo qual a FVRD doou R$200.000 a serem
obrigatoriamente empregados no Projeto de Admissão de novos 25 Brigadistas e no
Projeto de Demarcação de Trilhas da Ilha Grande, sendo o montante total distribuído
em R$100.000 para cada projeto. Para compor o saldo orçado para o Projeto de
Demarcação de Trilhas da Ilha Grande, a Brigada Mirim recebeu uma doação da
Prefeitura de Angra dos Reis no montante de R$30.146 recebido em maio de 2007.
A Brigada Mirim deverá, ainda, expor a marca da Fundação Vale do Rio Doce
(FVRD) em suas publicações derivadas dos trabalhos dos Projetos descritos no
Termo de Parceria e apoiar projetos desenvolvidos pela FVRD no município de
Angra dos Reis.
A Brigada Mirim está obrigada a apresentar uma prestação de contas após 12 meses
do início dos Projetos.
Os Projetos tiveram início no final de 2006, porém, as despesas incorreram mais
significativamente no decorrer do exercício de 2007.
Projeto de Demarcação de Trilhas
Doação FVRD
Doação Prefeitura de Angra dos Reis
Total Recursos

Recursos
(Despesas)
100.000
30.146
130.146

Despesas incorridas em 2006

(8.650)

Despesas incorridas em 2007

(61.447)

Total Despesas

(70.097)

Superávit

60.049

As despesas incorridas com o Projeto de Demarcação de Trilhas no exercício de
2007 foram contabilizadas nas contas de Material de expediente e consumo
R$51.133, Serviços profissionais de terceiros R$9.764 e Despesas Gerais R$550.
O montante recebido para a realização do Projeto de Admissão de novos 25
Brigadistas – R$100.000 foi diluído, no decorrer do exercício de 2007, na conta PróLabore de Brigadistas.
8. PROJETOS MANTIDOS PELA PETROBRÁS - TRANSPETRO
Em 20 de abril de 2007, a Transpetro e a Brigada Mirim assinaram um Contrato de
Patrocínio pelo qual a Transpetro doou R$363.192 a serem obrigatóriamente
empregados com a finalidade de articular as potencialidades de um grupo de 52 jovens
estudantes entre 14 e 17 anos, residentes na Ilha Grande, visando o desenvolvimento
sustentável de suas comunidades e atuando junto aos moradores e turistas.
Dentre as exigências que a BMEIG deverá seguir estão: divulgação da logomarca da
Transpetro, como patrocinadora do pojeto, em um outdoor na entrada da cidade, em
10 placas que serão instaladas nas praias da Ilha Grande, em camisas, bonés,
cartazes, folderes, sacolas para lixo a serem distribuídas aos turistas e 100 latões
para lixo; treinamento e capacitação de 52 jovens estudantes de 14 a 17 anos, que
contribuirão para a realização do diagnóstico sócio-ambiental da Ilha Grande; e
pagamento de 52 bolsas mensais, representadas por um pró-labore de R$175 aos
jovens participantes do projeto.
O Aditivo n° 1 assinado em 17 de novembro de 2007 prevê um acréscimo de 90 dias
corridos ao prazo de vigência do Contrato de Parceria que inicialmente era de 180
dias - e agora passa a vigorar de 01 de junho de 2006 a 25 de fevereiro de 2008.
Além disso, o aditivo prevê um acréscimo de R$90.798 no valor total do contrato passando este a ser de R$453.990 - com a finalidade de cumprir efetivamente o
objetivo de "articular as potencialidades específicas dos jovens da BMEIG visando o
desenvolvimento sustentável de suas comunidades".
Em 14 de março de 2008 foi assinado o Aditivo n° 2 que postergou a data do
pagamento da primeira parcela de 31 de dezembro de 2007 para 25 de março de 2008.
Projeto Transpetro

Recursos
(Despesas)

Doação TRANSPETRO

363.192

Total Recursos

363.192

Despesas incorridas em 2007

(369.641)

Total Despesas

(369.641)

Déficit

(6.449)

As despesas incorridas com o Projeto patrocinado pela Transpetro no exercício de
2007 foram contabilizadas dentro da conta de Despesas Gerais abertas na conta
Despesas Projeto TRANSPETRO R$280.048 – referentes a gastos com supervisores
e monitores, refeições, serviços de transporte e combustível, dentre outros e diluídas
em diversas contas do grupo de despesas R$89.593.

9. IMPOSTO DE RENDA
A entidade está isenta do pagamento do imposto de renda, conforme Lei n°
9.532/97, por se tratar de entidade sem fins lucrativos as condições estabelecidas
pelo art. 15 da referida Lei.
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