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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2010

Introdução
No ano de 2010 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, folhetos produzidos com as verbas dos
patrocínios da Fundação VALE, Wilson´Sons, Instituto EMBRATEL e as sacolas
doadas pela KLABIN. Não podemos deixar de citar a importante participação dos
sócios contribuintes que, ao longo dos 21 anos sempre apoiaram o projeto.
A Fundação VALE renovou o patrocínio de 20 jovens, por um ano, para o
desenvolvimento da educação ambiental e conhecimentos florestais.
A Wilson´Sons patrocinou 10 brigadistas distribuídos em 3 praias responsáveis pela
educação ambiental e coleta seletiva nas praias e trilhas das suas localidades.
A EMBRATEL manteve a conexão banda larga de internet e acesso total ao portal do
Instituto Embratel com diversos cursos de informática possibilitando o exercício pleno
da cidadania e inclusão digital.
A KLABIN manteve o apoio financeiro e administrativo sem custo à nossa instituição.
A DELOITTE pelo 5º ano consecutivo manteve a doação da auditoria, instrumento
importante na transparência e captação de recursos.
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;
• Membro Titular do Conselho Consultivo do Parque Estadual da Ilha Grande.
• 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
Membro Titular. 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
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Sócios Remidos
• Elias Lins de Melo
• Gerson Martins Noronha – “in memorian”
• 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
• Haakon Lorentzen
• Israel Klabin
• João Augusto Basílio
• José Antonio do Nascimento Brito
• José Roberto de A. Sampaio
• Klabin S/A
• Leonora Valladares Teixeira
• Luiz Carlos Peixoto Lima Ramos
• Marcos Carvalho
• Miguel Lafer
• Portogalo Turismo S/A
• Roberto Irineu Marinho
• Sérgio Andrade de Carvalho
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Informações Jurídicas - Ano Base 2010.

Cabe-nos informar que no curso do ano de 2010 não houve
pendências em processos judiciais ou administrativos envolvendo a Brigada Mirim.
Por outro lado, convém registrar que os títulos de Utilidade Pública
Federal e Estadual foram renovados, respectivamente, até 30.04.2011 e 01.10.2011.
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RELATÓRIO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO DE 2010

FINANÇAS

No ano de 2010 os dezesseis contribuintes da Brigada Mirim, mantiveram em dia suas
contribuições mensais para manutenção, incluindo a 13ª contribuição. Os parceiros
tradicionais como a Fundação VALE, e a KLABIN S/A, mantiveram o apoio
financeiro nas diversas atividades desenvolvidas pela instituição.
Todas as fontes de recursos foram de suma importância, entretanto, devemos destacar
as doações mensais da KLABIN S.A. que totalizaram R$ 24,1 mil , a Fundação VALE
com a doação de R$ 100 mil. e a Saveiros Camuyrano Serv. Marítimos S/A com a
doação de R$ 30,0 mil .As contribuições sociais atingiram o montante de R$ 92,2 mil e
as doações espontâneas somaram a quantia de R$ 31,5 mil.
1 – Doação KLABIN S/A.
As relevantes contribuições financeiras e administrativas para a manutenção da Brigada
Mirim, demonstram o compromisso da KLABIN S.A. em apoiar projetos de
“Desenvolvimento Sustentado” como forma de minimizar o impacto de atividades não
produtivas, associadas ao desenvolvimento de programas de educação ambiental para a
comunidade, em especial para estudantes do Ensino Fundamental e Médio.

2 – Doação Fundação VALE:
A doação efetivada no exercício de 2010 foi utilizada para a manutenção de 20
Brigadistas por um ano, com inicio em Dezembro de 2010 e término em Dezembro de
2011, proporcionando a esses jovens o aperfeiçoamento na Educação Ambiental e
praticas de manejo no Viveiro Escola da Vila do Abraão.
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3 – Doações Saveiro Camuyrano Serv.Marítimos S/A – Wilson Sons
Somando um valor total de R$ 30,0 (Trinta mil reais) como doação espontânea de suma
importância para a manutenção da suas obrigações e o desenvolvimento das suas
atividades principais..
5 – Doações Diversas:
Durante o ano de 2010 recebemos ainda a quantia de R$ 21,5 (Vinte e Um Mil e
Quinhentos Reais) a título de doações diversas que foram utilizadas no custeio da
Brigada Mirim Ecológica da Ilha Grande
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BRIGADA MIRIM ECOLÓGICA DA ILHA GRANDE
FLUXO DE CAIXA - 2010

INGRESSOS

DOAÇÕES
CONTRIBUIÇÕES
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE
OUTROS INGRESSOS
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

85.637,00
92.183,30
100.000,00
17.616,27
94.000,00

TOTAL DOS INGRESSOS

389.436,57

DESEMBOLSOS

PESSOAL
ENCARGOS SOCIAIS
MATERIAIS
IMPOSTOS E TAXAS
BRIGADISTAS
SERVIÇOS DE TERCEIROS
DESPESAS FINANCEIRAS
IMOBILIZADOS
DESPESAS GERAIS
APLICAÇÃO FINANCEIRA
TOTAL DOS DESEMBOLSOS
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO ANO
SALDO INICIAL DE CAIXA

15.740,50
9.334,61
19.851,65
4.152,91
116.280,00
26.351,70
1.418,51
2.532,00
74.550,27
136.048.60

(

406.260,75
16.824,18 )
25.076,36

APLICAÇÃO FINANCEIRA

218.081,10

SALDO FINAL DE CAIXA

226.333,28
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ADMINISTRAÇÃO
Supervisão Operacional
Em 2010 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 2010, estavam registrados na Brigada Mirim 38 (Trinta e oito)
Brigadistas, conforme quadro da página seguinte, apresentando o contingente dos
Brigadistas por localidades e os 05 (Cinco) 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

Ezequiel Ferreira
Oldair Ramos Pimenta
Selma Maria
Valdeci do Nascimento
Antonio José da Silva

Dois Rios
Araçatiba
Praia da Longa
Maguaraquissaba
Lopes Mendes
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MOVIMENTO DOS BRIGADISTAS NO ANO DE 2009
Localidade
Abraão
Araçatiba
Dois Rios
Praia da Longa
Lopes Mendes
Maguaraquissaba

TOTAL

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
21 21 21 21 11 14 21
4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3
38 38 38 38 38 38 38

21 21 21
4 4 4
3 3 3
3 3 3
4 4 4
3 3 3
38 38 38

21 21
4 4
3 3
3 3
4 4
3 3
38 38
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Relatório das atividades desenvolvidas pelo Supervisor
Mantendo o mesmo modelo de trabalho desenvolvido em anos anteriores, auxiliando na
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 aos turistas que
chegam e saem em passeios
ao redor da Ilha. Em 2010
foram distribuídos mais de
20.000 conjuntos.

As caminhadas ecológicas
programadas pelo Supervisor
Rodrigo, englobam as atividades
de coleta seletiva e educação
ambiental. Alem de ser o grande
exercício de cidadania torna-se
um momento lúdico de convívio
e percepção do meio ambiente.
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Na área conduta
• Palestra de comportamento, conduta e abordagem dos brigadistas junto aos turistas
nas trilhas.
• Palestra sobre regulamento interno e o seu cumprimento.
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 manutenção das ferramentas e equipamentos utilizados nas
atividades diárias.
Na área de formação e educacional
•

Cursos básicos de informática com apoio do Site do Instituto Embratel conectado a
internet via satélite Star One - Embratel.
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• Acompanhamento da frequência e rendimento escolar.
• Participação no desfile de 7 de setembro na Vila do Abraão.

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
• Palestras para orientação na condução dos turistas nas Praias e trilhas.
• Palestras a grupos de turistas interessados em conhecer as atividades da Brigada
Mirim e Informações 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.
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• Distribuição de 306 cestas de alimentos e higiene pessoal aos desabrigados das
comunidades do Bananal e Praia Vermelha devido à catástrofe sofrida no dia 31 de
dezembro de 2009 que causou grandes perdas materiais e humanas. Esta doação só
foi possível devido ao ato generoso de sócios e colaboradores, que acataram a nossa
convocação e doaram a verba para a aquisição das cestas. Em nome destas
comunidades recebam o nosso agradecimento.

Enseada do Bananal

Cais na Enseada do Bananal

Praia Vermelha
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, O Globo, 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.
www.brigadamirim.org.br

Comemoração dos 21 anos
• Em 27 de novembro de 2010 reunimos Sócios, Patrocinadores, Colaboradores e
Brigadistas em um grande almoço na Vila do Abraão.

Recebemos o Jovem Sergio Laus recordista mundial de permanência surfando a
Pororoca que nos proporcionou uma bela palestra sobre educação ambiental, objetivos e
desafios. Recebemos também o Professor Dr. Eneas Salati que nos presenteou com
uma palestra sobre conservação de energia e recursos naturais contagiando a todos os
convidados.
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Aproveitamos a data festiva para homenagear as empresas que ao longo dos 21
anos sempre acreditaram nos nossos ideais de preservação e inclusão social: ALLNET,
CONSIG, DELOITTE, ELETRONUCLEAR, FUNDAÇÃO VALE, HOTEL
PORTOBELLO, INSTITUTO EMBRATEL, KLABIN, PMAR, TETRA PAK,
TRANSPETRO e WILSON SONS, receberam uma placa comemorativa dos 21 anos da
instituição.

Sr. Fernando VonZuben – Tetrapak

Sra. Tereza Soares – Transpetro

Sra. Flavia Fonseca – Fundação VALE

Sr. Carlos J. Borges – Hotel Portobello

Sr. Sergio Baptista – Instituto Embratel

Sr. Rodrigo A. Lins – AllNet
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As presenças dos Exmo. Sr. Prefeito Tuca Jordão, Vereador Sr. José Maria
Justino (centro) e Dep. Federal Sr. Fernando Jordão, abrilhantaram o nosso evento.

Na área Florestal:
O convenio com a VALE e o INEA proporcionou a transferência de
conhecimento do manejo florestal aos brigadistas com a participação de vários eventos
para a recuperação ecossistêmica no entorno da Vila do Abraão e Dois Rios.
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No Intercambio Institucional
•
O Instituto Ilhas do Brasil desenvolveu diversas oficinas sobre o lugar que
vivemos objetivando a Conservação dos Recursos Marinhos, Educação Ambiental,
Geração de Renda e Protagonismo Juvenil. Bióloga Sara Divina Melo.

•
A turma de Comunicação da UERJ responsável pela TV Universitária
acompanhou um dia de campo com os brigadistas onde obtiveram materiais para a
montagem de um programa focado na conservação e educação ambiental. Os nossos
brigadistas puderam também conhecer mais uma profissão experimentando a operação
dos equipamentos e técnicas de entrevistas.
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•
Recebemos o convite do Projeto Pangaea Exploration para palestra e navegação
no veleiro Sea Dragon. A experiência única dos brigadistas aprendendo a arte de
velejar foi complementada com palestra sobre a Conservação Marinha e Biodiversidade
dos Oceanos.

•
O Projeto Coral-Sol realizou palestra aos brigadistas sobre o perigo da invasão
deste coral na Baia da Ilha Grande que está causando a morte do Coral-Cérebro nativo
na costa Brasileira. Bióloga Camila Meireles.
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•
Recebemos o Projeto Estrela do Mar sediados na Praia do Frade, Instituição
Presidida pela Sra. Beatriz Borges. Realizamos várias oficinas e o resultado final foi
positivo com a troca de experiências e conhecimentos.
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•
O Instituto Embratel incluiu a Brigada Mirim no projeto de apoio ao piloto
Bruno Senna e recebemos a doação de uma TV LCD de 40 polegadas, duas máquinas
fotográficas com cartões de memória extra e uma premiação extra de R$ 10.000,00 (Dez
mil reais). Estes equipamentos têm auxiliado no registro e apresentação das atividades
diárias.
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•

Participação junto a outras organizações no Clean Up Day 2010

•
A Diretoria da Brigada Mirim recebeu da Câmara de Vereadores de Angra dos
Reis, a Moção de Aplausos em 30 de setembro de 2010, através do Requerimento de
autoria do Vereador José Maria Justino, aprovado por unanimidade pelos Srs.
Vereadores e subscrito pela Excelentíssima Presidente da Câmara dos Vereadores Sra.
Vilma Teixeira F. dos Santos e do 1º Secretário Vereador Aguilar Ribeiro da Silva.
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Brigada Mirim Ecológica da
Ilha Grande
Demonstrações Financeiras
Referentes ao Exercício Findo
em 31 de Dezembro de 2010
e Relatório dos Auditores Independentes

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

BRIGADA MIRIM ECOLÓGICA DA ILHA GRANDE
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E DE 2009
(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 preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais compreendem aquelas incluídas na
legislação societária brasileira e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovados pelo Conselho
Federal de Contabilidade (“CFC”). Adicionalmente, a Entidade adota normas aplicáveis às
entidades sem fins lucrativos, em conformidade com a NBC T 10.19 (Norma Brasileira de
Contabilidade), aprovada pela Resolução nº 877, de 18 de abril de 2000, emitida pelo
Conselho Federal de Contabilidade).

Na elaboração das demonstrações financeiras, a Entidade adotou as mudanças nas práticas
contábeis adotadas no Brasil introduzidas pelos pronunciamentos técnicos CPC 15 a 40. A
adoção dos novos pronunciamentos emitidos pelo CPC não produziu efeito sobre as
demonstrações financeiras da Entidade.

3.

RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis adotadas pela Entidade são resumidas como
se segue:
a) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos
bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata e com
insignificante risco de variação no valor de mercado. Estas aplicações
estão classificadas como títulos e valores mobiliários para negociação e
são contabilizados pelo valor de custo, acrescido dos rendimentos
auferidos até a data do balanço, e ajustados ao valor de mercado, e estão
classificados no ativo circulante. Os rendimentos, as valorizações e as
desvalorizações sobre esses títulos e valores mobiliários são
reconhecidos no resultado.
b)

Outros ativos e passivos circulantes
São demonstrados pelos valores de realização e liquidação, conhecidos
ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes
rendimentos, encargos e variações monetárias incorridas.

c)

Ativo imobilizado
Demonstrado ao custo, deduzido por depreciação calculada pelo método
linear, às taxas anuais que levam em consideração o tempo de vida útileconômica dos bens, conforme descrito na Nota 5.
Superávit/Déficit do exercício
As contribuições e doações são contabilizadas quando do seu
recebimento, enquanto as despesas são contabilizadas quando da
ocorrência destas.

d)

e)

Reconhecimento de receitas de doações, subvenções e contribuições para
aplicação restrita registradas no passivo
Os recursos recebidos para projetos sociais restritos foram classificados
no passivo e os gastos referentes debitados contra esse passivo em 2009,
de acordo com a Resolução nº 188 de 2005 do CNAS – Conselho
Nacional de Assistência Social, alterada pela Resolução nº 49 de 2007,
conforme descrito na Nota 6.

f)

Doações em bens
As doações em bens, que são utilizadas nas atividades sociais e
administrativas, são registradas em contrapartida ao patrimônio social
conforme estabelecido na Resolução nº 877/2000, emitida pelo Conselho
Federal de Contabilidade (CFC).

4.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
2009

2010
CONTAS CORRENTES BANCÁRIAS
Itaú
Bradesco
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (*)
Itaú
TOTAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

7.325
927
8.252

24.727
349
25.076

218.081
226.333

167.985
193.061

(*) Representadas por cotas do Banco Itaú S/A (fundo de investimento em cotas de
fundo de investimento referenciado).
5.

IMOBILIZADO

Embarcações
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Equipamentos de
informática
Total

2009
2010
Depreciação Imobilizado Imobilizado
acumulada
líquido
líquido

Taxas
anuais de
depreciação

Custo

10%
10%
10%

97.678
5.282
6.319

(51.281)
(792)
(4.009)

46.397
4.490
2.310

56.165
2.292
2.585

20%

8.660
117.939

(3.175)
(59.257)

5.485
58.682

7.217
68.259

Durante o exercício de 2010, foi registrada nas demonstrações do déficit, despesa
com depreciação no montante de R$12.107 (R$11.649 em 2009).
6.

VALORES A APROPRIAR
Fundação Vale do Rio Doce
Total

2010
92.237
92.237

Em 29 de outubro de 2010, a Fundação Vale do Rio Doce (FVRD) e a Brigada
Mirim renovaram o Termo de Parceria pelo qual a FVRD doou R$100.000 a ser
obrigatoriamente empregado na contratação de 20 novos brigadistas para a
implantação do Projeto Horto Escola. No exercício de 2010 a Brigada Mirim
utilizou o valor de R$29.301 (R$61.993 em 2009) para contratação de 20
brigadistas na implantação do Projeto Horto Escola, como também na manutenção
destes, restando para o exercício de 2011 o valor de R$92.237 (R$21.538 para o
exercício de 2010).
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

2009
21.538
21.538

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.
7.

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

8.

RECEITAS
a) Doações
Referem-se a doações espontâneas de não sócios (pessoas jurídicas):
Klabin S.A.
Diversos
Saveiros Camuyrano
Sobrare Servemar
Tetra Pak
Embratel

2010
24.120
21.517
30.000
10.000
85.637

2009
34.965
20.000
25.000
25.000
30.000
134.965

2010
85.526
6.656
92.182

2009
75.016
6.022
81.038

b) Contribuições
Referem-se às contribuições ordinárias dos sócios.
Pessoas físicas
Pessoas jurídicas
Total
9.

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 2010, o limite
máximo de cobertura era o seguinte:
Sede Brigada Mirim
Embarcação Traineira

Montante da cobertura
176.250
177.000

Para cada um desses itens, há limites máximos de cobertura e franquia específica.

10. REMUNERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e de 2009, 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.
11. 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.

12. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas para publicação pelos
Associados Fundadores e Remidos em 31 de março de 2011.
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