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Maçarico-acanelado (Calidris subrucollis)
Foto: Eloir da Silva
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Estrelinha-ametista (Calliphlox amethystina)
Foto: Marco Silva
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Apresentação

Fazendo a diferença

O ano de 2018 foi um período de amadurecimento para 

a SAVE Brasil. Durante o primeiro semestre elaboramos o 

planejamento estratégico da organização, quando o 

corpo executivo, juntamente com os conselheiros, 

discutiram as melhores formas de atuação e 

posicionamento diante de questões relevantes 

envolvendo a conservação da biodiversidade brasileira. 

Foi um momento de reexão único, quando pudemos 

parar e pensar no desenvolvimento a longo prazo e na 

sustentabilidade da SAVE Brasil, representando um novo 

ciclo na história da organização. 

Nesse processo, revisamos o Marco Lógico, redenindo a 

Visão, Missão e Valores e construímos o mapa estratégico. 

O engajamento da sociedade na conservação da 

natureza continua sendo um dos pilares de crescimento 

da SAVE Brasil, buscando a formação de uma sociedade 

comprometida com a defesa do meio ambiente. Através 

do programa Amigos estamos trabalhando para 

promover o crescimento em rede e formar um grupo de 

pessoas atuantes na conservação das aves brasileiras. A 

eciência e transparência na gestão fazem parte dos 

fatores críticos para a organização, assim como uma 

comunicação clara e objetiva de nossos resultados, 

aumentando a nossa credibilidade perante a sociedade.   

Todo esse fortalecimento institucional da SAVE Brasil se 

reete nos nossos resultados em campo. Ao longo desse 

ano desenvolvemos ações em 12 estados brasileiros que 

contribuíram diretamente para a conservação de 37 

espécies de aves ameaçadas, manutenção de 266.000 

hectares de habitats críticos para aves e o envolvimento de 

6.000 pessoas em atividades de educação e 

disseminação. 
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Também em 2018 a SAVE Brasil foi aceita como membro da IUCN 

(União Internacional para a Conservação da Natureza). Assim, além 

de já ser o representante ocial da BirdLife International no país, a 

participação em uma nova rede internacional possibilita um maior 

intercâmbio de informações e maior chance de participação em 

questões globais de conservação. 

Trabalhar pela conservação da biodiversidade no Brasil continua 

sendo difícil, numa luta constante com muitos desaos. Apesar das 

diculdades, ao longo desses últimos 14 anos a SAVE Brasil vem 

crescendo e graças a uma equipe extremamente dedicada temos a 

certeza de que fazemos a diferença na conservação das aves 

brasileiras. As próximas páginas desse relatório demonstram 

claramente o amadurecimento e o impacto positivo da SAVE Brasil na 

conservação do meio ambiente. Lidar com questões socioambientais 

e políticas complexas, manter o caráter técnico e buscar soluções 

inovadoras realizando nossos projetos com excelência faz parte da 

nossa expertise. Não é fácil, mas os resultados são graticantes e nos 

mantem acreditando que estamos no caminho certo, contribuindo 

para a construção de um planeta mais saudável para todos nós. 
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Foto: Marco Silva
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Aliança BirdLife International
A BirdLife International é uma aliança global de organizações de conservação da 

natureza presente em mais de 120 países. A SAVE Brasil representa a aliança BirdLife 

International no pais e compartilha suas prioridades, políticas e programas 

de conservação. Em 2018, a SAVE Brasil foi ocialmente reconhecida como Full Partner 

da BirdLife International.
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Reserva Natural Salto Morato 
Foto: Karlla Barbosa

International Union for 
Conservation of Nature  (IUCN)
A SAVE Brasil é membro da International Union 

for Conservation of Nature 

Member

American Bird Conservancy (ABC)
A SAVE Brasil é membro da Rede de Reservas Naturais 

Parceiras da American Bird Conservancy (ABC).

Rede de ONGs da Mata 
Atlântica (RMA)
A SAVE Brasil faz parte da Rede de ONGs 

da Mata Atlântica. 

Desde 2016, a SAVE Brasil é reconhecida como 

OSCIP –  Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público, sob o nº 08000.024250//2016-12
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Missão, Visão e Valores

VALORES

>> Ação em parceria - colaboradores,

       entidades e comunidades;

>>  Excelência;

>>  Conhecimento;

>>  Paixão;

>>  Comprometimento;

>>  Integridade e transparência

        Perseverança.

Guará (Eudocimus ruber). 
Foto: Claudia Komesu

VISÃO

Sociedade 

engajada na 

defesa do meio 

ambiente.

MISSÃO

Conservar as 

aves e os 

ambientes, 

conectando as 

pessoas à 

natureza.



Como os projetos da SAVE Brasil 
contribuem para os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável - ODS 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são uma coleção de 17 

objetivos globais, subdivididos em 169 metas, estabelecidos pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) em 2015, que devem ser implementados por todos os países 

até 2030, para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir a prosperidade a 

todas as pessoas. 

Com ajuda da nova ferramenta  SDG Tool desenvolvida por organizações que 

trabalham com a conservação da biodiversidade, parte do Cambridge 

Conservation Initiative, incluindo a BirdLife International, identicamos como os 

projetos da SAVE Brasil contribuem para os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável – ODS.

O diagrama a seguir indica os resultados. 
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Fortalecer os meios de 
implementação e revitalizar a 
parceria global para o 
desenvolvimento sustentável

17.3 Mobilizar recursos nanceiros 
adicionais para os países em 
desenvolvimento a partir de 
múltiplas fontes

Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos 
ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, 
combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra 
e deter a perda de biodiversidade

15.1 Até 2020, assegurar a conservação, recuperação e uso 
sustentável de ecossistemas terrestres e de água doce interiores e 
seus serviços, em especial orestas, zonas úmidas, montanhas e 
terras áridas, em conformidade com as obrigações decorrentes dos 
acordos internacionais

15.2 Até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de 
todos os tipos de orestas, deter o desmatamento, restaurar orestas 
degradadas e aumentar substancialmente o orestamento e o 
reorestamento globalmente

15.5 Tomar medidas urgentes e signicativas para reduzir a 
degradação de habitat naturais, deter a perda de biodiversidade e, até 
2020, proteger e evitar a extinção de espécies ameaçadas

15.9 Até 2020, integrar os valores dos ecossistemas e da 
biodiversidade ao planejamento nacional e local, nos processos de 
desenvolvimento, nas estratégias de redução da pobreza e nos 
sistemas de contas

15.a Mobilizar e aumentar signicativamente, a partir de todas as 
fontes, os recursos nanceiros para a conservação e o uso sustentável 
da biodiversidade e dos ecossistemas

Conservação e uso sustentável dos 
oceanos, dos mares e dos recursos 
marinhos para o desenvolvimento 
sustentável

14.2 Até 2020, gerir de forma 
sustentável e proteger os 
ecossistemas marinhos e costeiros 
para evitar impactos adversos 
signicativos, inclusive por meio do 
reforço da sua capacidade de 
resiliência, e tomar medidas para a 
sua restauração, a m de assegurar 
oceanos saudáveis e produtivos.

14.5 Até 2020, conservar pelo menos 
10% das zonas costeiras e marinhas, 
de acordo com a legislação nacional e 
internacional, e com base na melhor 
informação cientíca disponível

Tornar as cidades e os 
assentamentos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes e sustentáveis

11.4 Fortalecer esforços para proteger 
e salvaguardar o patrimônio cultural e 
natural do mundo

Construir infraestruturas resilientes, 
promover a industrialização inclusiva 
e sustentável e fomentar a inovação

9.3 Aumentar o acesso das pequenas 
indústrias e outras empresas, 
particularmente em países em 
desenvolvimento, aos serviços 
nanceiros, incluindo crédito acessível e 
sua integração em cadeias de valor e 
mercados

Assegurar a disponibilidade e 
gestão sustentável da água e 
saneamento para todas e todos

6.6 Até 2020, proteger e restaurar 
ecossistemas relacionados com a 
água, incluindo montanhas, orestas, 
zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos

Diagrama SAVE Brasil 
Contribuições para ODS 
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 Primeira expedição para censo 
populacional do Ortalis remota

 Inauguração da Reserva Natural 
Rolinha-do-Planalto

 Assembleia Geral SAVE Brasil 

 Avistar 

Cr iação do Refúgio de Vida Silvestre e a Área de Proteção Ambiental 
da Ararinha Azul em Curaçá e Juazeiro (BA) e PE Botumirim (MG)

Lançamento oficial do Projeto para Conservação da Biodiversidade 
aliada à Produção Agropecuária no Bioma Pampa

 Lançamento do planejamento 
estratégico da SAVE Brasil

 Primeira soltura de jacu�ngas 
no Rio de Janeiro 

Construção do plano de ação para 
conservação da rolinha-do-planalto

Reunião Global de Parceiros 
BirdLife Interna�onal – Bélgica

 SAVE Brasil torna-se membro IUCN (Interna�onal 
Union for Conserva�on of Nature)

Exposição de fotos Amigos da SAVE Brasil na Academia 
Ecofit: Aves brasileiras – das ameaçadas às urbanas

Par�cipação no Fes�val de Aves 
Migratórias Mostardas / RS

 SAVE Brasil recebe Prêmio Campainha 
Azul da ONG Ecoavis

Reunião de final de ano 
da equipe SAVE Brasil 
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Visão Estratégica da
Organização
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Desenvolvimento 
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Captação e 
Comunicação
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Prog. Captação
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Conservação das 
Aves e Biodiversidade



Em 2018 a SAVE Brasil realizou o seu planejamento estratégico, que representou um 

importante passo para denir os novos caminhos da organização e fortalecer-se 

como líder na conservação de aves brasileiras. O trabalho contou com uma 

consultoria externa e todo o processo foi participativo, com contribuição dos 

conselheiros e funcionários da organização.

O planejamento estratégico resultou na criação de dois portfólios estratégicos, um 

voltado à conservação das aves e biodiversidade e outro para o desenvolvimento 

institucional. Cada portfólio contém 11 programas estratégicos:

Portfólio de Desenvolvimento Institucional:

· Programa de Engajamento - Amigos da SAVE Brasil 

· Programa de Captação de Recursos

· Programa de Comunicação

· Programa Sistema de Gestão

· Programa Capacitação

Portfólio de Conservação das Aves e Biodiversidade: 

· Programa Aves Migratórias 

· Programa Proteção às Florestas Tropicais - Florestas da Esperança

· Programa ASAS – Prevenção à Extinção de Aves

· Programa IBAs – Áreas Importantes para a Conservação das Aves e da 

Biodiversidade

· Programa Campos Sustentáveis

· Programa Aves e Mudanças Climáticas

A partir de agora os programas de desenvolvimento institucional estão muito bem 

denidos e representam a base para que a SAVE Brasil, como líder na conservação 

de aves brasileiras, possa se fortalecer ainda mais e conseguir mais resultados 

positivos com o seu trabalho. A nova denição e estruturação dos programas e 

projetos permitirá que a SAVE Brasil implemente um sistema de operação visando 

uma maior eciência no uso dos recursos, transparência e acompanhamento dos 

resultados. O crescimento em rede, aumentando o engajamento da sociedade, 

permitirá um ganho de escala e maior impacto da organização. 

Em paralelo à implementação dos programas e para acompanhamento dos 

resultados e impactos da SAVE Brasil como um todo, foram identicados alguns 

indicadores ligados ao desenvolvimento institucional e a conservação e 

biodiversidade, que serão atualizados anualmente e apresentados nos materiais de 

divulgação da organização, demonstrando sua coerência com o portfólio de 

programas da SAVE Brasil. 
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Maracanã-pequena 
(Diopsittaca nobilis)
Foto: Marco Silva



Locais de atuação em 2018

Parque Natural Municipal 
da Fazenda do Carmo - SP
Foto: Monica Theiser
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SAVE BRASIL 2018 em números

37 espécies de aves ameaçadas 

beneciadas pelos projetos

4876 pessoas envolvidas em 
atividades de disseminação

2222
pessoas envolvidas 

em atividades de educação

palestras ministradas 53

28eventos realizados

3 Participação em 3 
Planos de Ação Nacionais

83 citações na mídia sobre o trabalho 
de conservação da SAVE Brasil   

266.935 hectares de habitats

chaves para as aves protegidos  
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271 membros no Programa 
Amigos da SAVE Brasil



Programa de Engajamento 

1. Projeto Amigos da SAVE Brasil 

O Programa de Engajamento de Pessoas – Amigos da SAVE 

Brasil foi identicado como vetor de crescimento proativo na 

busca da escala de atuação em rede da organização e ampliar o 

alcance de suas atividades de conservação da biodiversidade e 

das aves no Brasil.  Mais do que uma contribuição nanceira 

anual, os Amigos da SAVE Brasil são em sua maioria pessoas 

interessadas que apoiam e compartilham com a organização a 

responsabilidade de conservar as aves brasileiras e assim 

garantir um caráter participativo e democrático de governança 

para a SAVE Brasil. 

Em 2018 a SAVE Brasil completou o segundo ano do seu 

programa de membros chegando a 271 participantes. Apesar 

de registrar um aumento signicativo de adesões, o maior 

desao continua sendo manter os participantes atuais do 

programa, conforme pode ser visto no quadro abaixo.

300

250

200

150

100

50

0

Programa Amigos da SAVE Brasil

dez-16 dez-17 dez-18

112

116

48

164

271

159

112

Renovações  Novos

RESULTADOS DE 2018 
I. Portfólio de Desenvolvimento Institucional
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Eventos como o Avistar que reúnem 

um número  s ign ica t i vo  de 

especialistas da área representaram 

o maior número de adesões e 

renovações no último ano. No total, 

foram alcançados 130 novos 

membros. Seguindo o modelo das 

duas edições anteriores, a SAVE 

Brasil desenvolveu um kit especial 

para incentivar novas adesões e 

renovações realizadas no evento  

Avistar.  

No início do ano, foi organizada a 

1ª visita à Reserva Natural da 

R o l i n h a - d o - P l a n a l t o ,  e m 

Botumirim-MG, com exclusividade 

aos Amigos da SAVE Brasil. Esta 

iniciativa resultou em novas adesões 

de pessoas que aguardavam 

ansiosamente a inauguração da 

Reserva para ver a rolinha-do-

planalto (Columbina cyanopis).

Visita dos Amigos da SAVE Brasil à 
Reserva Natural Rolinha-do-Planalto.

Monica Theiser
Gerente de Desenvolvimento 
Institucional 

“Que a perda da biodiversidade é alarmante 

não é mais um segredo ou pelo menos não 

deveria ser. E por isso torna-se urgente 

engajar um número cada vez maior de 

pessoas nas questões de conservação da 

biodiversidade. Precisamos estimular a 

participação das pessoas nas causas 

ambientais, criar novas histórias, 

experiências, conceitos e linguagem que 

ajudem a esclarecer que cada um de nós tem 

o seu papel e que, juntos, podemos contribuir 

muito mais para preservar o meio ambiente.  

Com o Programa de Engajamento Amigos da 

SAVE Brasil, queremos construir uma rede de 

pessoas engajadas na conservação das aves 

e da biodiversidade em todo Brasil.“
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Em 2018 também organizamos outras viagens exclusivas aos Amigos da SAVE 

Brasil, sempre com acompanhamento de técnicos da organização. Os locais 

visitados são hotspots para observação de aves como Parque Carlos Botelho e 

Parque Intervales no interior de São Paulo. Também organizamos uma visita 

especial à Reserva Pedra D'Anta da SAVE Brasil na Serra do Urubu, Pernambuco. 

Um dos benefícios oferecidos aos Amigos é a isenção de taxa de visitação às 

Reservas da SAVE Brasil. Apesar de não resultar em novas adesões ao 

Programa, esta iniciativa contribui para aumentar o engajamento das pessoas à 

conservação das aves brasileiras. 

Observadores de aves ainda representam um número expressivo das adesões e 

o Programa Amigos da SAVE Brasil continua a ser divulgado durante as edições 

do VemPassarinhar, projeto em que há uma interação direta da SAVE Brasil com 

os observadores de aves, em diferentes parques da cidade de São Paulo. 

Uma ação inovadora que também resultou em novos membros foi uma 

parceria com a academia de ginástica Ecot na cidade de São Paulo, através da 

realização da exposição de fotos “Aves brasileiras: das ameaçadas às urbanas”. 

A exposição aconteceu nas duas unidades da academia, por onde circulam 

mais de 4000 alunos. As imagens de aves foram cedidas pelos Amigos da SAVE 

Brasil. A iniciativa também contribuiu para engajar mais pessoas na 

importância da conservação da biodiversidade 

Academia Ecot – Exposição de fotos 
dos Amigos da SAVE Brasil
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Também buscamos continuamente aprimorar os benefícios aos membros e neste 

ano, estabelecemos novas parcerias com Pousadas e Agências de Ecoturismo que 

promovem a observação de aves e oferecem um desconto especial aos Amigos da 

SAVE Brasil, além de outras parcerias já formadas: 

- Pousada Ecoilha – Ilhabela/SP 
- Pousada Oca Paraty – Paraty/RJ 
- SPAVentura – Ibiúna/SP 
- Destinos MG – Belo Horizonte/MG
- Maritaca Expeditions – Sacramento/MG

Agradecemos muito a cada um dos parceiros que contribuem com o Programa 

Amigos da SAVE Brasil.

Parque Estadual Intervales, SP 
Foto: Marco Silva



Abre-asa-de-cabeça-cinza (Mionectes ruventris) 
Foto: Marco Silva
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2. Projeto Cidadão Cientista 

Em 2018 a SAVE Brasil lançou um infográco que reuniu os 

principais resultados do Projeto Cidadão Cientista, em 4 anos 

(2014 a 2017) de parceria com a Fundação Grupo Boticário 

de Proteção à Natureza. Esses resultados só foram possíveis 

devido a participação da sociedade civil de diversas 

localidades do Brasil e a inserção de listas de aves observadas 

na plataforma eBird pelos usuários.  O infográco foi 

compartilhado na rede de contatos da SAVE Brasil e continua sendo 

um importante instrumento para divulgar a ciência cidadã e incentivar o uso da prática de 

observação de aves para auxiliar no conhecimento da biodiversidade. O vídeo encontra-se 

disponível no You Tube  SAVE Brasil/Projeto Cidadão Cientista SAVE Brasil.

Durante todo ano a SAVE Brasil deu continuidade à promoção da observação e o 

monitoramento de aves como ferramenta de conservação das espécies e seus habitats em 

parques urbanos de São Paulo e em eventos realizados em parceria com o SESC, SPAventura 

e SOS Mata Atlântica/Heineken Brasil. 

Projeto Cidadão Cientista 2018 em números

 509  pessoas envolvidas em atividades de disseminação
 9  palestras ministradas
 4  eventos de observação de aves realizados com instituições parceiras 
 2  citações na mídia  
 13  atividades de observação de aves  em parques urbanos de São Paulo
 20  listas postadas no eBird
 451  visualizações do infográco Cidadão Cientista no You Tube
 8,6 mil  visualizações do infográco nas redes sociais
 259  compartilhamentos do infográco nas redes sociais 

VemPassarinhar
Parque Ibirapuera, SP
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Programa de Captação de Recursos 

A segurança nanceira da SAVE Brasil sempre foi uma prioridade. Com a realização do 

planejamento estratégico identicamos que para assegurá-la precisamos sistematizar a 

captação de recursos, mapeando novas oportunidades. Isso signica ampliar a captação 

de recursos para além dos projetos, com foco no desenvolvimento institucional da 

organização, procurando explorar novas formas de captação, principalmente de recursos 

desvinculados, reduzindo a dependência de recursos associados a projetos. Em 2018 

foram enviadas 30 propostas para captação de recursos, sendo 11 para entidades 

brasileiras e 19 para entidades internacionais. 

Programa de Comunicação 

A SAVE Brasil gera diretamente em sua operação um conteúdo exclusivo, único e de alto 

interesse. O que fazemos é relevante, a forma como fazemos é inspiradora, as histórias 

são incríveis e as aves são fascinantes. Essa sucessão de conteúdo é, atualmente, 

publicada por meio do Facebook, Instagram, newsletter, e site institucional, este último 

passando por reformulação de visual.
É através dessas ferramentas que a instituição trabalha com metas de fortalecimento 

institucional da marca e consolidação do nome como referência e líder na área de 

conservação de aves no Brasil.

VemPassarinhar
Parque Linear Nove de Julho, SP
Foto: KarllaBarbosa

“Mesmo rompendo barreiras 

comunicativas ao redor do mundo, 

através de novas tecnologias, ainda 

há um trabalho intenso para 

transmitir o conteúdo primordial: o 

amor a causa. Estamos diante de 

gerações capazes de reverter a 

desconstrução provocada pelo 

excesso de conteúdos nocivos. Esse 

é nosso grande desao: levar a 

comunicação para o benefício de 

uma sociedade sustentável e 

mostrar que proteger o meio 

ambiente em todos os seus aspectos 

traz benefícios diretos e imediatos, 

principalmente para a própria 

qualidade de vida.“ 

Luciane Simões 
Gerente Administrativa-Financeira



Comunicação 2018 em números
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Programa de Capacitação

A primeira iniciativa para o Programa de Capacitação foi a realização de 

uma pesquisa  entre os funcionários para identicar como gostariam de ser 

capacitados para melhorar a atuação nos projetos em que trabalham. Os 

resultados da pesquisa foram compilados para denição de prioridades e 

desenvolvimento de um programa de capacitação em 2019 e 2020. 

Ferramenta Quan�dade/Descrição 

Clipping 83 no�cias/reportagens SAVE Brasil e/ou Projetos 

Facebook 2573 novos seguidores  
18.800 seguidores até dezembro 2018

 
600 posts 

 

Instagram

 

2819 novos seguidores 

 

89 posts
 

23 stories
 

18.800 #savebrasil até 2018 

Site 39187 visualizações de novos usuários 

Newsle�er 11 newsle�ers enviadas 

2860 assinantes até o momento 

Global Big Day 1071 espécies de aves registradas em 725 listas  

Big Day Brasil 1050 espécies de aves registradas em 658 listas 

 

1.635 Visitas no site em 2018 
3.125 Seguidores em 2018 

Facebook Serra do Urubu 

Em um país como o Brasil, de dimensões continentais e de grande diversidade de 

espécies e ambientes naturais, atuar em colaboração é fundamental para 

promover a conservação justa, ecaz e sustentável da natureza.  Nesse contexto, 

os grupos locais têm papel-chave. 

Com o objetivo de criar uma relação duradoura entre áreas, espécies e seus 

“guardiães”, a SAVE Brasil forma, apoia e capacita conservacionistas locais, 

grupos e pessoas que vivem ou atuam em áreas críticas para as aves e a 

biodiversidade. Esse trabalho garante a continuidade e o sucesso de longo prazo 

das iniciativas de conservação, ao mesmo tempo em que dá voz e fortalece os 

valores e a atuação local.
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Programa de Sistema de Gestão 

O Programa tem como objetivo dar continuidade a um sistema de gestão 

objetivo e transparente, com metas e indicadores claros para monitorar 

realizações na conservação da biodiversidade (por exemplo, número de 

espécies de aves beneciadas pelos projetos, número de hectares de habitats 

preservados) e para desenvolvimento institucional (por exemplo, receita total, 

fundos irrestritos, pesquisa de satisfação de funcionários). 

Uma primeira medida importante foi compartilhar o planejamento estratégico 

com todos os funcionários e a realização de uma reunião com toda equipe para 

formalizar e enfatizar a importância do planejamento estratégico para a 

organização. Cada colaborador recebeu uma orientação para iniciar a 

implementação dos projetos elencados como prioritários pelo planejamento. 

Para iniciar a avaliação do sistema de gestão, foi realizada uma pesquisa de 

satisfação com todos os funcionários, composta de 14 questões, distribuída na 

reunião de nal de ano da organização. O resultado da pesquisa apresentou 

um índice de satisfação de  Cabe à SAVE Brasil manter ou buscar  86%.

aumentar esse índice na condução dos projetos.

Outra importante realização em 2018 foi a revisão do Código de Conduta e 

Regulamento Interno da instituição. Os documentos incluem princípios e 

políticas que estabelecem o seu compromisso com a transparência na 

condução das atividades e relacionamento com todos os públicos de interesse. 

Uma valiosa contribuição para a realização desse trabalho foi a orientação 

jurídica e revisão pro bono do Código de Conduta por um Amigo da SAVE 

Brasil, Fernando A. de C. Pupo A. Leite e do Regulamento Interno pela 

Machado Meyer Advogados, por intermédio do Instituto Pro-Bono. 
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Galito (Alectrurus tricolor) 
Foto: Marco Silva



Programa Aves Migratórias

Projeto Aves Limícolas

O Projeto Aves Limícolas trabalha pela conservação dessas 
aves e seus ambientes envolvendo a sociedade e 
comunidades locais na obtenção de informações e no 
cuidado com esses migrantes de longa distância. 

Projeto Aves Limícolas 2018 em números 

 5 Espécies de aves ameaçadas beneciadas pelos projetos
 187 Pessoas atingidas diretamente por atividades de disseminação,              

30.000 indiretamente
 800 Pessoas atingidas por atividades de educação
 5  Palestras ministradas
 5  Eventos realizados
 1  Participação no Plano de Ação Nacional para Conservação das Aves 

Limícolas Migratórias
 36.721,71  Hectares protegidos pelo projeto
 24  Citações na mídia 
 28  Campanhas de monitoramento de aves
 14  Participações em reuniões para construção de políticas públicas 

Apoiadores
BirdLife International, Bobolink Foundation, Instituto Neoenergia, Manomet Inc., National 

Fish and Wildlife Foundation, U.S. Fish and Wildlife Service/Neotropical Migratory Bird 

Conservation Act, U.S. Fish and Wildlife Service/CFDA Program, Western Hemisphere 

Shorebird Reserve Network (WHSRN)

Maçarico branco (Calidris alba)
Foto: Karlla Barbosa 
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II. Portfólio Conservação das Aves e Biodiversidade



32

Juliana Bosi de Almeida 
Gerente de Projetos

“A migração desperta grande 
interesse e admiração nas pessoas. É 
um exemplo concreto de 
conectividade, nos mostrando como 
ações locais reverberam em várias 
partes do planeta. Por depender 
dessa conectividade, aves migratórias 
estão em acentuado declínio – sofrem 
com ameaças em cada ponto 
utilizado durante sua migração anual. 
Nós trabalhamos de norte a sul do 
Brasil, com parceiros nacionais e 
internacionais, engajando pessoas na 
conservação dessas aves e seus 
ambientes, para garantir que o 
espetáculo da migração continue se 
repetindo!”

Parceiros
Aves Uruguay, CEMAVE-ICMBio, Escola 

Municipal Maria Salete Martins, Fundação 

Zoobotânica do Rio Grande do Sul, 

ICMBio, LAATM/FURG, LabOrnito/UFRN, 

Ministério do Meio Ambiente, Organismo 

Provincial para el Desarrollo 

Sostenible/Argentina, Parque Nacional da 

Lagoa do Peixe, Prefeitura de Mostardas, 

Rede Hemisférica de Reservas para Aves 

Limícolas (WHSRN), Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (SNAP) de Uruguay, SEO, 

Universidade de la Republica Uruguay-

CURE, USFWS/Region 7, USGS, Wetlands 

International Latinoamérica e Caribe

XIV Festival Brasileiro de Aves 
Migratórias - Mostardas (RS)



1. Projeto Serra do Urubu 

O Projeto Serra do Urubu em Pernambuco visa assegurar a proteção 
das orestas e da biodiversidade da Serra do Urubu através da 
integração da comunidade local com a conservação dos recursos 
naturais e da promoção do turismo de natureza. A Reserva Natural Pedra D'Anta, 

que pertence à SAVE Brasil, compõe o principal remanescente orestal da Serra do 

Urubu e é o ponto focal das ações de conservação.

Projeto Serra do Urubu 2018 em números 

 14  Espécies de aves ameaçadas beneciadas pelo projeto
 258  Pessoas envolvidas em atividades de educação (6 Escolas públicas 

envolvidas nas atividades educativas)
 1  Participação no Plano de Ação Nacional para a Conservação das 

Aves da Mata Atlântica
 1400  Hectares conservados
 5  Citações na mídia
 1  Campanha de monitoramento com registro de 281 espécies de aves
 1070  Visitantes recebidos na Reserva Pedra D'Anta
 8  Eventos realizados Passarinhando na Serra do Urubu

Apoiadores
AAGE V.Jensen Charity Foundation, American Bird Conservancy, BirdLife 

International, Fundação SOS Mata Atlântica, Marshall-Reynolds Foundation

Parceiros
Prefeitura Lagoa dos Gatos
Prefeitura de Jaqueira 

Programa Proteção às Florestas Tropicais
Florestas da Esperança

serra do

Pintor (Tangara fastuosa)
Foto: Marco Silva

Observação de aves no Jardim dos 
Beija-Flores - Reserva Pedra D'Anta.
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2. Projeto Murici  

A Estação Ecológica de Murici, em Alagoas, é considerada uma das mais importantes 

orestas do mundo e uma das regiões prioritárias para a conservação de aves no 

hemisfério ocidental. Localizada a 50 km de Maceió, a Estação Ecológica de Murici 

(ESEC Murici) foi criada em maio de 2001 com uma área de 6.116 hectares. Uma das 

espécies de aves mais raras no planeta a Choquinha-de-alagoas (Myrmotherula snowi) 

tem sua última população vivendo em Murici  com cerca de 30 indivíduos. 

Em 2018 a SAVE Brasil continuou a articulação junto ao ICMBio para a devida 

implementação da ESEC, trabalhou na captação de recursos para implementar ações 

na região e iniciou uma discussão com zoológicos e ornitólogos para discutir a 

possibilidade de desenvolvimento de um protocolo para criação da M. snowi em 

cativeiro visando a reintrodução na natureza. Também apoiamos uma pesquisa de 

mestrado sobre a ecologia da espécie. 

Apoiadores
AAGE V.Jensen Charity Foundation, BirdLife International, American Bird Conservancy, 

Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund 

Parceiros
ICMBio, Universidade Federal do Alagoas UFAL, Universidade Federal da Paraíba UFPB 

Choquinha-de-alagoas  
(Myrmotherula snowi)
Foto: Arthur Andrade

Murici
Foto:  Hermínio Vilela



Programa ASAS – Prevenção à Extinção de Aves 

1. Projeto Jacutinga 

O Projeto Jacutinga localizado em São Paulo e no Rio de Janeiro realiza a 

reabilitação, soltura e monitoramento de jacutingas nascidas em cativeiro, 

em áreas com pouco ou nenhum indivíduo, visando a recuperação e 

melhoria do status de conservação desta espécie ameaçada de extinção, 

vítima de caça e degradação do habitat, extremamente importante 

ecologicamente na dispersão de sementes e que contribui diretamente na 

manutenção de orestas. 

Projeto Jacutinga 2018 em números 

 01  Espécie de ave ameaçada beneciada pelo projeto 
 721  Pessoas envolvidas em atividades de disseminação
 343  Pessoas envolvidas em atividades de educação 
 12  Palestras ministradas 
 1  Participação em 1 Plano de Ação Nacional Aves da Mata Atântica
 23  citações na mídia
 12  Pessoas envolvidas em atividades de voluntariado

Apoiadores
Petrobras, Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, Neotropical Bird Club

Parceiros
APA Mananciais do Rio Paraiba do Sul, Reserva Ecológica de Guapiaçu, Universidade 

Estadual do Norte Fluminense, Parque das Aves, Companhia Energética de São Paulo, 

Rio Zoo, Fundação Parque Zoológico de São Paulo, Associação de Zoológicos e Aquários 

do Brasil, Iniciativa Gaia, Toyota, Usthemp, SP 50 Bier
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Jacutinga em ninho de 
samambaiaçu
Foto:  Bruna Gagetti

Jacutinga (Aburria jacutinga)
Jacutingas soltas na Serra da Mantiqueira
Foto: Aline Bezerra
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2. Projeto Rolinha-do-planalto 

Após a redescoberta da rolinha-do-planalto no ano de 2015, 

a SAVE Brasil assumiu o desao de promover sua conservação 

por meio da formação de áreas protegidas, pesquisa, 

divulgação e engajamento comunitário. Após estabelecer a 

Reserva Natural Rolinha-do-planalto, contribuímos na criação 

do Parque Estadual de Botumirim, atingindo a proteção de 

35.682,50 hectares em Botumirim (MG). 

Projeto Rolinha-do-planalto 2018 em números

 1  Espécie de ave ameaçada beneciada pelo 

projeto
 206  Pessoas envolvidas em atividades de 

disseminação
 315  Pessoas envolvidas em atividades de educação 
  8  Palestras ministradas
 3  Eventos realizados
 35.682,50  Hectares protegidos 
 26  Citações na mídia
 146  Visitantes recebidos na Reserva Natural 

Rolinha-do-planalto 

Apoiadores 
Rainforest Trust, Critical Ecosystem Partnership Fund 

(CEPF/IEB), Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza 

e Mohamed Bin Zayed Species Conservation Fund

Parceiros
Instituto Grande Sertão, IEF, Prefeitura Municipal de Botumirim

“Atualmente somos o 
país com o maior 
número de aves 
ameaçadas de extinção, 
e muitas dessas espécies 
somente podem ser 
encontradas no Brasil. 
Nesse alarmante 
cenário, os Programas 
Florestas e ASAS buscam 
garantir a preservação 
de habitats que são as 
únicas esperanças para 
a sobrevivência de 
diferentes aves, com o 
objetivo de evitar 
extinções e melhorar o 
status de conservação 
dessas espécies. O 
envolvimento das 
comunidades e a 
colaboração com 
parceiros são cruciais 
para atingirmos esses 
objetivos e por isso são 
pilares do trabalho da 
SAVE Brasil.”

Alice Reisfeld 
Gerente de Projetos 

Rolinha-do-planalto 
(Columbina cyanopis)
Foto: Ciro Albano

Reserva Natural Rolinha-do-planalto
Foto:  Albert Aguiar
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3. Projeto Bicudinho-do-brejo-paulista

O Projeto Bicudinho-do-brejo-paulista visa garantir a conservação em longo-prazo 

dessa espécie criticamente ameaçada e seu habitat em Guararema-SP, através da 

criação de uma unidade de conservação e engajamento comunitário. A população 

do bicudinho-do-brejo-paulista é estimada entre 30-48 indivíduos em 2 brejos de 

Guararema através do censo realizado pelo Projeto.

Projeto Bicudinho-do-brejo-paulista 2018 em números

 3  Espécies de aves ameaçadas beneciadas pelo projeto
 200  Pessoas envolvidas em atividades de disseminação
 36  Pessoas envolvidas em atividades de educação 
 4  Palestras realizadas
 2  Eventos realizados
 1  Participação no Plano de Ação Nacional para a Conservação das 

Aves da Mata Atlântica
 1  Citação na mídia 
 4  Pessoas envolvidas em atividades de voluntariado

Apoiadores 
American Bird Conservancy e Mohamed Bin Zayed Species Conservation Fund, 

Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza

Parceiros
Prefeitura Municipal de Guararema e Guaranature

Bicudinho-do-brejo-paulista  
(Formicivora paludicola)
Foto: Thiago Costa

Alunos de escola municipal de 
Guararema participando de atividade 
de observação de aves no Parque 
Municipal Ilha Grande
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4. Projeto Ortalis remota 

O Ortalis remota foi recentemente reconhecido como espécie, e por isso ainda temos 

poucas informações sobre essa ave ameaçada de extinção. Durante o censo 

realizado pelo projeto, foram detectados mais de 100 indivíduos, principalmente nas 

matas ciliares dos auentes dos grandes rios da região do noroeste paulista. Através 

do conhecimento adquirido ao longo desse ano de projeto, será possível traçarmos 

estratégias para a conservação dessa espécie.

Projeto Ortalis remota 2018 em números: 

 1  espécie de ave beneciada pelo projeto
 1  Participação no Plano de Ação Nacional para a Conservação das 

Aves da Mata Atlântica
 1  citação na mídia
 113  indivíduos de Ortalis remota localizados em 52 dos pontos 

amostrados em 10 municípios

Apoiador
Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza

Ortalis remota
Foto: Carlos Otávio Gussoni 

Censo Ortalis remota 
Foto: Marco Silva



39

5. Plano de Voo

O Projeto Plano de Voo (São Paulo) oferece uma nova chance 

às aves apreendidas do comércio ilegal, devolvendo-as à 

natureza através de um processo planejado de soltura e 

monitoramento participativo baseado na ciência cidadã.

Projeto Plano de Voo 2018 em números 

 436  aves soltas 
 1  Espécie de ave ameaçada beneciada pelo projeto
 53  Pessoas envolvidas em atividades de disseminação 
 400  Pessoas envolvidas em atividades de educação 
 4  Palestras ministradas
 1  Citação da mídia 
 4  áreas de soltura cadastradas 

Apoiador
Lush

Parceiros
Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, CRAS-PET, SPAventura, Parque 

Aimaratá

Soltura de aves no SPAventura 
em Ibiúna-SP
Foto: Marco Silva

Alunos de colégio de São Paulo 
participando de atividade de 
observação de aves no Parque 
Ecológico do Tietê
Foto: Marco Silva
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6. Projeto Ararinha-azul (Bahia)

No Dia Mundial do Meio Ambiente 

05/06/2018 o Governo Federal 

assinou o Decreto 9.402/18 que cria o 

Refúgio de Vida Silvestre Ararinha Azul 

(29.986 ha) e a Área de Proteção 

Ambiental Ararinha Azul (89.996 ha) em Curaçá e 

Juazeiro na Bahia. Essas áreas deverão se tornar o lar dessa espécie após a sua 

reintrodução pelo .Projeto Ararinha na Natureza

Como parte dessa iniciativa, a SAVE Brasil realizou os estudos que embasaram a 

criação das unidades de conservação com apoio da Vale. O objetivo principal do 

Revis e da APA é preservar a caatinga para a reintrodução da ararinha-azul, já que a 

espécie é considerada Extinta na Natureza, ou seja, só existem indivíduos em 

cativeiro. A assinatura do decreto é importante para a reintrodução, e agora um dos 

desaos é a efetiva implementação dessas unidades.

Ararinha-azul (Cyanopsitta spixii)
Foto: Pedro Develey
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Programa Campos Sustentáveis (Rio Grande do Sul) 

1. Projeto Produção e Conservação no Pampa

O projeto de conservação de áreas de campo nativo no bioma Pampa é uma ação 

que busca frear o desaparecimento do bioma, que aumenta a cada ano e, com ele, 

o desaparecimento da fauna e ora que nele existe. A manutenção dessa 

biodiversidade depende, principalmente, da atividade pecuária sobre esses campos, 

o que torna uma condição única de preservação por exigir o uso econômico. Mais 

do que isso, é comprovado que o manejo adequado desse ecossistema permite, ao 

mesmo tempo, melhores resultados econômicos e ecológicos. Ou seja, produtores 

bem instruídos estarão preservando seu negócio, a ora e a fauna que dele 

depende, conquistando o real sentido da palavra sustentabilidade.

Projeto Produção e Conservação no Pampa 2018 em números

 209  espécies de aves em 11 propriedades visitadas 
 11  Espécies de aves ameaçadas beneciadas pelo projeto 
 154  produtores rurais membros da Alianza del Pastizal no Brasil 
 110.000  hectares conservados 
 3000  Pessoas envolvidas em atividades de disseminação
 70  Pessoas envolvidas em atividades de educação 
 11  Palestras ministradas 
 6  Eventos realizados
 1  Participação em 1 Plano de Ação Nacional para Conservação das 

Aves dos Campos Sulinos
 1  Pessoa envolvida em atividade de voluntariado

Veste-amarela (Xanthopsar flavus)
Foto: Glayson Bencke



Dia de campo para difusão de 
conhecimento na propriedade 
São Crispim.

Apoiadores
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 

– FUNBIO,  Bobolink Foundation 

através da BirdLife International e 

Banco Regional de Desenvolvimento 

do Extremo Sul – BRDE

Parceiros
Sindicato Rural de Lavras do Sul, Aves 

Argentinas, Aves Uruguay, Guyra 

Paraguay,
Marfrig, Carrefour, Universidade 

Federal do Pampa (UNIPAMPA), 

EMBRAPA Pecuária
Sul, Departamento de Plantas 

Forrageiras e Agrometeorologia 

(UFRGS), Serviço de
Inteligência em Agronegócio (SIA) 

Rural – Assessoria Agropecuária, 

Banco Regional de Desenvolvimento 

do Extremo Sul - BRDE
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“Tenho identicação pessoal muito forte 
com os princípios trabalhados pela 
Alianza del Pastizal. Em minha 
formação como zootecnista sempre 
busquei um caminho de equilíbrio entre 
a intensicação da produção para 
eciência econômica dos negócios 
agropecuários e a manutenção ou 
melhoria da integridade ambiental dos 
ambientes de produção. A Alianza 
representa de forma singular este 
caminho, e a ciência já demonstra há 
vários anos e sob diversas óticas que as 
pastagens nativas são capazes de 
conferir ganhos econômicos bastante 
satisfatórios ao mesmo passo que 
promovem a conservação da 
biodiversidade. Não se trata de um 
capricho  pessoal apenas, é uma 
necessidade do planeta para nossa 
própria sobrevivência como espécie. 
Acredito muito no Pampa e na essência 
natural que representa.”

Davi Teixeira
Coordenador da 
Alianza del Pastizal no Brasil 



Gavião-carijó (Rupornis magnirostris)
Foto: Marco Silva
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Demonstrações nanceiras 

Em 2018, o desao de aumentar a captação de recursos desvinculados se 

manteve, buscando uma menor dependência da captação direcionada aos 

projetos para custear despesas operacionais e administrativos. Nesse ano, do total 

de recursos captados, 59% provem de fontes internacionais e 41% de fontes 

nacionais. Seguimos o modelo de captação de recursos da SAVE Brasil com 82% 

dos recursos provenientes de fundações ou outras organizações não 

governamentais. Os fundos de reservas da SAVE Brasil continuam íntegros, 

representando uma segurança nanceira para a organização.
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Demonstrações Financeiras 2018
   2018 2017

 Receita operacional
  Contribuição e subvenção de projeto    2.574.929     2.424.669   
  Prestação de serviços e vendas        271.999         343.609 
  Doação Institucional          72.233         233.083 
  Nota Fiscal Paulista*            5.650  - 
  Receitas com trabalho voluntário                     46.459            69.345  

      2.971.270     3.070.706 

  Impostos sobre faturamento (10.445) (17.180)
  Receita líquida    2.960.825     3.053.526 
  Custos dos convênios, parcerias e serviços prestados (2.664.955) (1.866.765)

  Resultado bruto        295.870     1.186.761 

Despesas operacionais
  Despesas com pessoal (91.865) (74.984)  
  Despesas de ocupação e manutenção (12.491) (3.852)  
  Depreciações, amortizações e baixa de bens (65.987) (49.560)  
  Despesas gerais e administrativas (155.463) (316.113)
  Despesas com trabalho voluntário (28.081) (69.345)         

   (353.887) (513.854)

       (58.017)         672.907Resultado operacional antes do resultado nanceiro 

Receitas nanceiras          72.128            92.936 
Despesas nanceiras (14.429) (20.762)

-          16.200 Outras receitas - venda de bens 

( **         (318)         761.281,00 Décit)/Superávit do exercício

ORIGEM DOS RECURSOS

Subvenção para Projeto    2.574.929,00 

Consultoria               271.999,00 

Doações Institucionais  

e Nota Fiscal Paulista                   77.883,00 

Receitas Financeiras                 72.128,00 

TOTAL       2.996.939,00 

Despesas de Projeto      2.664.955,00 

Despesas Institucionais 104.356,00  

Depreciação                  65.987,00 

Despesas Financeiras 14.429,00  

TOTAL     2.849.727,00 
USO DOS RECURSOS

93,52%
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85,92%

9,08%

2,60% 2,41%

* em 2017 o valor recebido de Nota Fiscal Paulista foi incluindo nas doações instituicionais por não apresentar um 
montante signicativo para o ano (R$ 932)
** a diferença entre 2017 e 2018 deve-se à compra de ativos em 2017 (terra, veículo e outras bens menores - 
imobilizado) devidamente registrado no circulante. A propriedade adquirida, assim como os demais ativos passam 
a integrar o patrimônio da instituição em 2017, e está disponível para consulta nos balanços patrimoniais.

3,66%
2,32%0,50%

Auditoria: Audisa Auditores Asoociados
Balanço Financeiro: Luiz Cezar Lopes CRC 1SP169455/O-0
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Relação de Parceiros

A SAVE Brasil agradece a todos os nossos Parceiros. 

Obrigado pela conança e parceria.

• APA Mananciais do Rio Paraíba do Sul

• Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil

• Aves Argentinas

• Aves Uruguay

• Avistar Brasil

• Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE

• Carlos Otávio Gussoni

• Carrefour 

• CEMAVE

• CESP (Companhia Energética de São Paulo)

• Ciro Albano

• Conservation Leadership Programme - CLP

• Cornell Lab of Ornithology – Cornell University/eBird

• CRAS-PET (Centro de Recuperação de Animais Silvestres – 
Parque Ecoloógico do Tietê)

• Cristiane Gardim

• Bruno Rennó

• Departamento de Plantas Forrageiras e Agrometereologia 
(UFRGS)

• Destinos MG 

• EMBRAPA Pecuária Sul

• ESEC Murici

• Fernando A. de C. Pupo A. Leite

• Fundação Florestal

• Fundação Parque Zoológico de São Paulo

• Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul

• Guaranature

• Guyra Paraguai

• Hughes Net 

• Iniciativa Gaia
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• Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio/CEMAVE)

• Instituto Estadual de Florestas (IEF)

• Instituto Grande Sertão (IGS)

• Instituto Manacá

• Instituto Pro Bono

• LAATM/FURG

• LabOrnito/UFRN

• Machado Meyer Advogados

• Marfrig

• Maritaca Expeditions - MG

• Ministério do Meio Ambiente

• Observatório de Aves do Instituto 
Butantan

• Organismo Provincial para el 
Desarollo Sostenible/Argentina

• Parque Aimaratá

• Parque das Aves

• Parque Nacional da Lagoa do Peixe

• Pousada Ecoilha

• Pousada Oca Paraty - RJ

• Prefeitura de Jaqueira

• Prefeitura de Mostardas

• Prefeitura de São Paulo (Divisão da 
Fauna Silvestre)

• Prefeitura Municipal de Botumirim

• Prefeitura Municipal de Guararema

• Prefeitura Municipal de Lagoa dos 
Gatos

• Projeto Albatroz

• Rede Hemisférica de Reservas para 
Aves Limícolas (WHSRN)

• Secretaria do Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo

• SEO/BirdLife

• Serviço de Inteligência em 
Agronegócio (SIA) – Rural – 
Assessoria Agropecuária

• SESC - Campinas

• Sindicato Rural de Lavras do Sul

• Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP) de Uruguay

• SOS Mata Atlântica

• SP-50 Bier

• SPAventura – SP

• The Nature Conservancy - TNC

• U.S. Fish and Wildlife Service -
USFWS/Region 7 

• Universidade de la Republica 
Uruguay-CURE

• Universidade Estadual do Norte 
Fluminense

• Universidade Federal de Alagoas

• Universidade Federal da Paraíba 

• Universidade Federal do Pampa 
(UNIPAMPA)

• USGS

• Usthemp

• Wetlands International 
Latinoamérica e Caribe
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Relação de Apoiadores

A SAVE Brasil agradece a todos os nossos Apoiadores.

Obrigado pela conança e parceria.

• AAGE V. Jensen Charity Foundation

• American Bird Conservancy (ABC)

• Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE

• Ben Olewine 

• Bradley Davis/ Birding Mato Grosso

• BirdLife International

• Bobolink Foundation

• Daniel Teodoro Esser Neto

• Ernesto Tromble

• Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza

• Fundação SOS Mata Atlântica

• Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO

• Critical Ecosystems Partnership Fund (CEPF/IEB)

• Ingeburg Kindel 

• Instituto Iberdrola

• Instituto Neoenergia

• LUSH

• Manomet Inc.

• Marfrig

• Marshall-Reynolds Foundation

• Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund

• National Fish and Wildlife Foundation

• Neotropical Bird Club

• Petrobrás

• Rainforest Trust

• Ricardo Koellreutter (Paradiso Viagens & Turismo Ltda. Ibiuna)

• Richard Prum

• Toyota Motor Corporation

• U.S. Fish and Wildlife Service/CFDA Program

• U.S. Fish and Wildlife Service/NMBCA

• Doadores individuais
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Um agradecimento especial também à Toyota 

que entregou à SAVE Brasil, por meio do 

escritório de Tóquio da Birdlife International, 

uma picape modelo Hilux. A ação faz parte do 

Programa para Doação de Veículos da Toyota, 

que visa facilitar o trabalho de conservação e 

monitoramento de espécies globalmente 

ameaçadas de extinção. A cerimônia de 

entrega da chave ocorreu em 2 de março, no 

distrito de São Francisco Xavier/Serra da 

Mantiqueira, local onde a SAVE Brasil 

desenvolve o Projeto Jacutinga. Durante o 

evento, Percival Maiante, vice-presidente de 

Responsabilidade Social da Toyota do Brasil, 

entregou a chave simbólica do carro ao diretor 

executivo Pedro Develey, Monica Theiser, 

Gerente de Desenvolvimento Institucional e 

Alecsandra Tassoni, Coordenadora de Projeto 

da SAVE Brasil.




