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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008

Introdução
No ano de 2008 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, foram
distribuídos aos turistas e outros visitantes da ilha, mais de vinte mil prospectos e a
mesma quantidade de sacolas para o lixo pessoal, ambos produzidos com as verbas dos
patrocínios da TRANSPETRO, FUNDAÇÃO VALE e KLABIN. Não podemos
deixar de citar a importante participação dos sócios contribuintes que, ao longo dos 20
anos sempre apoiaram o projeto.
Foi mais um ano de conquistas, recebemos patrocínio da Petrobras/Transpetro para o
aditivo na elaboração da Agenda 21 Jovem Brigadista e o aprofundamento do
conhecimento na criação de Coquille Saint´Jacques.
A Fundação VALE em 2008 assumiu o patrocínio de 20 jovens, por um ano, para o
desenvolvimento da educação ambiental e conhecimentos florestais.
O Grupo ICATU renovou sua confiança no projeto Brigada Mirim, colaborando ao
final do ano com importância fundamental para a nossa manutenção.
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;
• 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;
• 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;
• Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, do Município de Angra dos
Reis; Inscrita em 19 de dezembro de 2008 com o numero de inscrição
012/CMAS/2008
• 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.
• 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

www.brigadamirim.org.br

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
• Armando Klabin
• Carlos Alberto Sicupira
• Carlos Alberto Vieira
• Haakon Lorentzen
• Israel Klabin
• João Augusto Basílio
• José Antonio do Nascimento Brito
• José Roberto de A. Sampaio
• Klabin S/A
• 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 2008.
Cabe-nos informar os processos judiciais ou administrativos pendentes até
31.12.2008 envolvendo a Brigada Mirim Ecológica da Ilha Grande, conforme relação
abaixo:
- Processo Judicial n° 2005.001.123574-1 – 43ª. Vara 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 rescisão do contrato, causada por má prestação de serviço e entrega de
equipamento com defeito pela TECMAN (motor marítimo para embarcação da Brigada
Mirim).
O valor do débito atualizado até outubro de 2005 pela parte Autora era de
R$15.122,09 (quinze mil, cento e vinte e dois reais e nove centavos). Na mesma ação foi
requerida, ainda, a condenação da Brigada em “danos morais”, os quais pelo pedido da
inicial, seriam estipulados livremente pelo Juízo em caso de procedência.
Em 22.01.2008 as partes protocolaram petição conjunta anunciando acordo
extrajudicial, com a parte Autora desistindo da demanda e a Brigada Mirim ficando
responsável apenas pelas custas de baixa da ação, estas no montante de R$529,45
(quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos). Finalmente, em
14.05.2008, o Juízo da 43ª Vara Cível homologou por sentença a transação entre as
partes, extinguindo o processo com resolução do mérito.
Em abril do corrente ano a ação foi finalmente arquivada definitivamente,
com a conseqüente baixa junto ao Cartório Distribuidor.
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- Utilidade Pública Federal - Renovação/Prestação de Contas x Ministério da
Justiça - Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação Coordenação de Entidades Sociais:
Os relatórios de atividades e prestações de contas referentes aos exercícios
de 2008 (ano base de 2007 enviado em 23.10.2008) e 2009 (ano base 2008 enviado em
12.05.2009), necessários à renovação da Utilidade Pública Federal da Brigada Mirim,
foram enviados ao Ministério da Justiça através de programa de computador baixado do
próprio site do Ministério da Justiça (prestação online), bem como fisicamente
(impressão dos formulários despachados via Correios).
Em 19.05.2009 recebemos e-mail oriundo do CNEs/MJ, de lavra da Sra.
Rosa Matheus Portugal Felix Pacheco, listando algumas exigências nas prestações de
contas enviadas e solicitando fossem produzidas declarações retificadoras para os
exercícios de 2007 e 2008.
No dia seguinte, ou seja, em 20.05.2009, enviamos as declarações
retificadoras, as quais posteriormente foram aprovadas, possibilitando a renovação de
nossa Utilidade Pública Federal até 30/04/2010.
Sendo só para o momento e nos colocando à disposição para quaisquer
esclarecimentos adicionais.

Márcio Klang
Diretor Jurídico

Alexandre Abu Alla
Secretário Geral
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RELATÓRIO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO DE 2008
FINANÇAS
No ano de 2008 os quinze contribuintes da Brigada Mirim, mantiveram em dia as suas
contribuições mensais para manutenção, incluindo a 13ª contribuição. Os parceiros
tradicionais como a Fundação VALE, TRANSPETRO e a KLABIN S/A, mantiveram
respectivamente o apoio financeiro nas 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
liberado em 2008 atingiu R$ 90,8 mil, as doações mensais da KLABIN S.A. totalizaram
R$ 33,00 mil e a Fundação VALE com a doação de R$ 83,5 mil. As contribuições
sociais atingiram o montante de R$ 79,9 mil e as doações espontâneas somaram a
quantia de R$ 8,0 mil.

1 – Patrocínio da PETROBRAS TRANSPORTES S/A – TRANSPETRO:
Nossa parceria já vem de alguns anos. Em 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, através do Terminal Marítimo Maximiano
Fonseca, em Angra dos Reis, DTSE/GEBIG, nos aproximando com as equipes técnicas
e administrativas da TRANSPETRO.
O aditivo da Carta-Contrato de parceria com a PETROBRAS TRANSPORTES S.A. TRANSPETRO, foi assinada em Fev. de 2008, encerrando em Abril de 2008 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 deste Aditivo Carta-Contrato tiveram início em
Abril de 2008 terminando em Julho de 2008.
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2 – Doação KLABIN S/A.
Essa relevante contribuição financeira e administrativa 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 ICATU Holding S/A:
Durante o Ano de 2008 recebemos como doação espontânea a quantia de R$ 5,0 mil
fundamental para a Brigada Mirim no cumprimentos das suas obrigações financeiras;

4 – Doação Fundação VALE:
Doação efetivada no exercício de 2008, utilizada para a manutenção de 20 Brigadistas
por um ano, com inicio em maio de 2008 e termino em abril de 2009 proporcionou a
estes jovens o aperfeiçoamento na Educação Ambiental e praticas de manejo no Viveiro
Escola da Vila do Abraão.

5 – Doações Diversas:
Durante o ano de 2008 recebemos ainda a quantia de R$ 1,5 mil a título de doações
diversas.
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BRIGADA MIRIM ECOLÓGICA DA ILHA GRANDE
FLUXO DE CAIXA - 2008

INGRESSOS

DOAÇÕES
CONTRIBUIÇÕES
OUTROS INGRESSOS

215.403,32
79.898,70
40.279,64

TOTAL DOS INGRESSOS

335.581,66

DESEMBOLSOS

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

14.647,00
7.958,36
19.731,62
5.611,83
154.620,00
51.402,55
792,86
2.750,00
90.320,20

TOTAL DOS DESEMBOLSOS
SUPERÁVIT DO ANO

347.834,42
( 12.252,76 )

SALDO INICIAL DE CAIXA

33.575,32

APLICAÇÃO FINANCEIRA

91.635,74

SALDO FINAL DE CAIXA

112.958,30

www.brigadamirim.org.br

ADMINISTRAÇÃO
Supervisão Operacional
Em 2008 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 2008, estavam registrados na Brigada Mirim 40 (Quarenta)
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 2008
Localidade

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

Abraão

23

50

Araçatiba

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Bananal

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Dois Rios

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Matariz

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

0

0

Praia da Longa

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Praia Vermelha

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

0

0

Lopes Mendes

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

0

0

Maguaraquissaba

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

48

75

65 65

65

TOTAL

52 53 40 40 40

77 78 65 65 65

40 40 40

24 24

40 40
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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, procuramos 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 selecionamos as
mais variadas informações com relação a diversos assuntos que delineiam nossos
objetivos.
Na área ambiental florestal
• Distribuição de prospectos informativos e sacolas 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 o Pico do Papagaio:

Na área conduta
• Palestra de comportamento, conduta e abordagem dos brigadistas junto aos turistas
nas trilhas.
• Palestra sobre regulamento interno e o seu cumprimento.

www.brigadamirim.org.br

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.

Na área de formação e educacional
•

Operação na “Fazenda Marinha” para produção e aperfeiçoamento da técnica no
manejo do Coquilles Saint Jacques.
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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.

•

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.
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•

A Transpetro patrocinou por três meses o aditivo para 52 brigadistas da Vila do
Abraão com o objetivo de complementar as informações para a criação da Agenda 21
Jovem da Brigada Mirim e o aperfeiçoamento da maricultura. Para estas atividades
foram convidados a Agência de Mobilização Social ARACATI, Professores José
Claudio C. Cordeiro (Biólogo), Marco Bruno (Comunicação Social) e o Professor
José Ângelo Hasselmann (Psicólogo). Para a Brigada Mirim foi um grande desafio,
mas conseguimos superar as dificuldades operacionais e logísticas com excelente
produto final.

• Aula de campo: Maricultura com o Prof. José Claudio Carvalho Cordeiro.

• Aula com Prof. Rangel – Agência ARACATI.
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• Aula com Prof. José Ângelo Hasselmann: Perfil Profissional dos Jovens Brigadistas

• Visita ao Horto Florestal VALE em Linhares.
Foi uma experiência única para os brigadistas. O contato com a Mata Atlântica e
sua Biodiversidade, o aprendizado na produção e conservação florestal foi de imediato
aplicado no dia a dia dos jovens.

www.brigadamirim.org.br

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).
Na área turística
• Orientação aos turistas sobre as Praias e trilhas.
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• 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
• Apoio a comunidade nas campanhas de esclarecimento em diversas áreas, saúde,
saneamento, dengue e etc. apoio aos mutirões para captura de caramujo gigante
africano.
• 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 o Governo do Estado,
Comunidade local, Prefeitura de Angra dos Reis, UERJ (CEADS em Dois Rios),
IBAMA, INEA, PMERJ e o 1o GBM.
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Brigada Mirim Ecológica da
Ilha Grande
Demonstrações Financeiras
Referentes aos Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2008 e 2007
e Parecer dos Auditores Independentes
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos
Administradores da
Brigada Mirim Ecológica da Ilha Grande
Angra dos Reis – RJ
1.

Examinamos os balanços patrimoniais da Brigada Mirim Ecológica da Ilha Grande
(“Entidade”) levantados em 31 de dezembro de 2008 e de 2007 as respectivas
demonstrações do superávit/déficit, das mutações do patrimônio social e dos fluxos
de caixa correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a
responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar
uma opinião sobre essas demonstrações financeiras.

2.

Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas brasileiras de auditoria
e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos
saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos da
Entidade; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que
suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das
práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela
Administração da Entidade, bem como da apresentação das demonstrações
financeiras tomadas em conjunto.

3.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas no parágrafo 1
representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da Brigada Mirim Ecológica da Ilha Grande em 31 de
dezembro de 2008 e de 2007, os resultados de suas atividades, as mutações do seu
patrimônio social e os seus fluxos de caixa referentes aos exercícios findos nessas
datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para entidades sem
fins lucrativos.

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2009

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC 2SP 011.609/O-8 “F” RJ

Marcelo Cavalcanti Almeida
Contador
CRC 1RJ 036.206/O-5

BRIGADA MIRIM ECOLÓGICA DA ILHA GRANDE
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E DE 2007
(Em reais)

ATIVO
CIRCULANTE
Disponibilidades
Títulos e valores mobiliários
Despesa antecipada
Total do circulante
NÃO CIRCULANTE
Imobilizado

Nota
explicativa

2008

2007

4
5

21.322
91.636
1.013
113.971

33.575
108.703
5.889
148.167

6

68.504

75.858

182.475

224.025

589
723
28.752
30.064

502
11.200
11.702

212.323
(59.912)
152.411

270.905
(58.582)
212.323

182.475

224.025

TOTAL DO ATIVO
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL
CIRCULANTE
Obrigações sociais a pagar
Provisões de férias
Valores a apropriar
Total do circulante
PATRIMÔNIO SOCIAL
Patrimônio social
Déficit do exercício

7

9

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

BRIGADA MIRIM ECOLÓGICA DA ILHA GRANDE
DEMONSTRAÇÕES DO DÉFICIT PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E DE 2007
(Em reais)
Nota
explicativa
RECEITAS
Doações
Contribuições
Receitas financeiras
Receitas diversas

DESPESAS
Pró-labore de brigadistas
Despesas gerais
Serviços profissionais de terceiros
Material de expediente e consumo
Salários e ordenados
Depreciação
Encargos sociais e 13º salário
Impostos e taxas
Despesas financeiras, líquidas
Despesas projeto Transpetro

10
10

6

DÉFICIT DO EXERCÍCIO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2008

2007

41.075
79.899
13.271
8
134.253

437.003
70.950
13.224
400
521.577

(88.382)
(37.395)
(27.192)
(13.452)
(10.580)
(10.103)
(2.155)
(3.876)
(1.030)
(194.165)

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

(59.912)

(58.582)

BRIGADA MIRIM ECOLÓGICA DA ILHA GRANDE
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E DE 2007
(Em reais)
Nota
Patrimônio
explicativa
social

Superávit/Déficit
acumulado

81.107

189.798

270.905

189.798
-

(189.798)
(58.582)

(58.582)

270.905

(58.582)

212.323

(58.582)
-

58.582
(59.912)

(59.912)

212.323

(59.912)

152.411

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006

Incorporação do superávit
Déficit do exercício

9

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007

Absorção do déficit
Déficit do exercício
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008

9

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Total

BRIGADA MIRIM ECOLÓGICA DA ILHA GRANDE
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E DE 2007
(Em reais)
Nota
explicativa
Atividades Sociais
Déficit do exercício
Ajustes aos déficit do exercício
Depreciação
Déficit ajustado

2008

2007

(59.912)

(58.582)

10.103
(49.809)

10.132
(48.450)

4.876

(2.584)

Aumento (redução) nos passivos sociais:
Obrigações sociais a pagar
Provisão de férias
Valores a apropriar
Caixa aplicado nas atividades sociais

87
723
17.552
23.238

502
11.200
9.118

Atividades de investimentos:
Imobilizado
Caixa aplicado nas atividades de investimento

(2.749)
(2.749)

-

Decréscimo em caixa e equivalente de caixa

(29.320)

(39.332)

Caixa e equivalente de caixa no início do exercício
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício
Decréscimo em caixa e equivalente de caixa

142.278
112.958
(29.320)

181.610
142.278
(39.332)

6

(Aumento) redução nos ativos sociais:
Despesa antecipada

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 2008 E DE 2007
(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 provêm 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 incompleta, 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.
A Brigada Mirim não mantém 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.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil para entidades sem fins
lucrativos, em conformidade com a NBC – 10.19 (Norma Brasileira de
Contabilidade) aprovada pela Resolução nº 877, de 18 de abril de 2000, emitida
pelo Conselho Federal de Contabilidade.
Em 28 de dezembro de 2007, foi promulgada a Lei nº 11.638, com vigência a partir
de 1º de janeiro de 2008, que alterou e introduziu novos dispositivos à Lei nº

6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações). Essa Lei teve como principal objetivo
atualizar a legislação societária brasileira para possibilitar o processo de
convergência das práticas adotadas no Brasil com aquelas constantes nas normas
internacionais de contabilidade, sendo a seguinte aplicável à Entidade: a
substituição da demonstração das origens e aplicações de recursos pela
demonstração dos fluxos de caixa.
3.

RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis adotadas pela Entidade são resumidas como se
segue:
a) Títulos e valores mobiliários
São mantidos para negociação e são representados por cotas de fundos de investimentos em contas de fundo de
investimento referenciado, que estão registradas ao custo, acrescidas dos juros auferidos até a data do balanço. Sua
liquidez é imediata e com insignificante risco de mudança de valor. A Entidade não opera com derivativos.

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 6.

d) Superávit/Déficit do exercício
As contribuições e doações são contabilizadas quando do seu recebimento, enquanto as despesas são contabilizadas
quando da ocorrência destas.

e) Projetos Específicos
Os recursos recebidos dessa natureza foram classificados no passivo e os gastos referentes debitados contra esse
passivo em 2008, conforme determina o art.5º. da Resolução 49/2007 do CNAS. Em 2007 os recursos recebidos e os
respectivos gastos foram registrados diretamente na apuração do superávit ou déficit do exercício. A administração da
Entidade entende que os valores credores e devedores computados no resultado praticamente se anulam.

4.

DISPONIBILIDADES
2008
CONTAS CORRENTES BANCÁRIAS
Unibanco
Bradesco

20.525
797
21.322

2007
33.561
14
33.575

5.

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Representadas por cotas do Unibanco Private DI (fundo de investimento em cotas
de fundo de investimento referenciado).

6.

IMOBILIZADO
Taxas
anuais de
depreciação
Máquinas e equipamentos
Embarcações
Móveis e utensílios
Total

10%
10%
10%

Custo
13.146
97.678
7.209
118.033

2007
2008
Depreciação Imobilizado Imobilizado
acumulada
líquido
líquido
(10.579)
(31.746)
(7.204)
(49.529)

2.567
65.932
5
68.504

75.701
157
75.858

Durante o exercício de 2008, foi registrada nas demonstrações do superávit despesa
com depreciação no montante de R$10.103 (R$10.132 em 2007).
7.

VALORES A APROPRIAR

Fundação Vale do Rio Doce (a)
Petrobrás – Transpetro (b)
Total

2008

2007

28.752
28.752

11.200
11.200

(a) Em 10 de abril de 2008, a Fundação Vale do Rio Doce (FVRD) e a Brigada
Mirim assinaram um Termo de Parceria pelo qual a FVRD doou R$83.530 a
ser obrigatoriamente empregados na contratação de 20 novos brigadistas para a
implantação do Projeto Horto Escola. No exercício de 2008 a Brigada Mirim
utilizou o valor de R$54.778 para contratação de 20 brigadistas na implantação
do Projeto Horto Escola, como também na manutenção destes, restando para o
exercício de 2009 o valor de R$28.752.
A Brigada Mirim deverá expor a marca da FVRD em suas publicações
derivadas do trabalho do projeto 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.
(b) Esse montante refere-se, segundo o contrato firmado junto à Petrobras –
Transpetro – em 20 de abril de 2007 (vide nota 8), à sexta parcela devida à
Brigada Mirim, cuja parte do montante recebido é repassada ao Instituto de
Ecodesenvolvimento da Baía da Ilha Grande (IED-BIG). 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. Dessa forma, o
pagamento foi realizado somente em 11 de janeiro de 2008, permanecendo,
dessa forma, contabilizado como obrigação em 31 de dezembro de 2007.
8.

PROJETOS MANTIDOS PELA PETROBRAS - 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 obrigatoriamente
empregados com a finalidade de articular as potencialidades de um grupo de 52
jovens estudantes entre 14 a 17 anos, residentes na Ilha Grande, visando ao
desenvolvimento sustentável de suas comunidades e atuando junto aos moradores e
turistas.
Dentre as exigências que a Brigada Mirim deveria seguir, constam as seguites:
divulgação da logomarca da Transpetro como patrocinadora do projeto, em outdoor
na entrada da cidade, em dez placas que serão instaladas nas praias da Ilha Grande,
em camisas, bonés, cartazes, folders, 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 socioambiental 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 alterou o vencimento do
contrato para o dia 25 de fevereiro de 2008, prevendo o 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 Brigada Mirim visando ao desenvolvimento sustentável de suas
comunidades.
Tal projeto teve seu encerramento em 25 de maio de 2008, conforme o aditivo n° 2
assinado em 14 de março de 2008.

9.

PATRIMÔNIO SOCIAL
Os montantes de superávit/déficit do exercício, quando aprovados pela Assembléia
da Entidade, são integralizados para a conta Patrimônio Social.

10. RECEITAS
a) Doações
Referem-se a doações espontâneas de não-sócios (pessoas jurídicas):

Klabin S.A.
Grupo Icatu Holding
Israel Klabin
Diversos
Petrobrás
Prefeitura de Angra dos Reis

2008

2007

33.000
5.000
1.500
1.575
41.075

31.500
5.000
4.500
2.659
363.192
30.152
437.003

2008

2007

74.546
5.353
79.899

65.366
5.584
70.950

b) Contribuições
Referem-se às contribuições dos sócios.

Pessoas físicas
Pessoas jurídicas
Total
11. COBERTURA DE SEGUROS

A Entidade possui cobertura de seguros referente a sede e a traineira da Brigada
Mirim e seguro de vida dos brigadistas. Em 31 de dezembro de 2008, o limite
máximo de cobertura era o seguinte:
Montante da cobertura
Sede Brigada Mirim
Embarcação Traineira

141.000
100.100

Para cada um desses itens, há limites máximos de cobertura e franquia específica.
12. REMUNERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2008 e de 2007, a Brigada Mirim não
realizou pagamento aos seus diretores e principais executivos.

A Entidade não concede benefícios pós-empregos, benefícios de rescisão de
contrato de trabalho ou outros benefícios de longo prazo para a Administração e
seus empregados.
13. IMPOSTO DE RENDA
A Entidade está isenta do pagamento do imposto de renda, conforme Lei n°
9532/97, por se tratar de entidade sem fins lucrativos nas condições estabelecidas
pelo art. 15 da referida Lei.
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