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Regenerar é gerar novamente a essência original. 

O Padrinho Sebastião, ao criar a Comunidade na 

Floresta, fez um convite permanente para a 

nossa regeneração individual, coletiva e de todo o 

sistema – seguindo justamente as linhas de 

atuação no paradigma regenerativo, começando 

por uma transformação individual e interior, para 

possibilitar uma transformação coletiva que 

possa promover a mudança e atualização do 

sistema humano.

O Padrinho deixou as medicinas tradicionais da 

Floresta para o nosso autoconhecimento e o 

desenvolvimento da nossa individualidade. 

Deixou a Comunidade para ser laboratório do 

exercício das relações humanas. E a Floresta 

Amazônica como o cenário natural para a 

inspiração e informação da Vida.

Vamos juntos e juntas construir o mundo novo?



CONHEÇA O NOVO SITE
DO IDARIS

Lançamos o nosso novo site! Nele é possível conhe-

cer nosso trabalho, se tornar assinante da Revista 

RegenerAção Comunitária e ficar por dentro das 

últimas notícias sobre o Mapiá, sobre a Amazônia e 

sobre iniciativas inovadoras sustentáveis e regenera-

tivas que acontecem pelo mundo. Também é 

possível fazer download de diversos conteúdos, 

como o catálogo de produtos e serviços que aceitam 

a moeda Verdes no Céu do Mapiá, e os nossos 

relatórios completos de atividades.

WWW.IDARIS.COM.BR

http://www.idaris.com.br
http://www.idaris.com.br


ASSEMBLEIA 
REALIZADA, 
DEVER CUMPRIDO! 

No dia 7 de maio de 2021 realizamos a nossa 

Assembleia Geral Ordinária referente ao ano de 

2020. A AGO é a única reunião obrigatória prevista no 

estatuto da instituição. Nela, são votados cargos, 

aprovada a prestação de contas e apresentado o 

relatório de atividades realizadas. Nossa AGO foi 

realizada de forma presencial na Escola Cruzeiro do 

Céu e também de forma remota através do aplicativo 

Zoom, obedecendo as restrições sanitárias impostas 

pela pandemia.

Baixe nosso relatório de atividades e fique por dentro 

do que realizamos em 2020:

RELATÓRIO DE
ATIVIDADES 2020

https://77170ee1-c8c8-4d24-9d70-7f2e456af9b0.filesusr.com/ugd/312536_5b148f18cf3a4b608a9018e1facd8d33.pdf?index=true


UM FUTURO 
REGENERATIVO?

Como na maioria dos lugares do mundo, o Mapiá 

encontra nos jovens uma visão que sonha uma 

sociedade mais justa, saudável e viável. 

Mobilizar recursos para o desenvolvimento e forma-

ção dos jovens é um investimento para a qualidade de 

vida do presente e futuro da Comunidade. 

Consideramos duas ações prioritárias:

Precisamos criar condições e estruturas para o 

desenvolvimento destes jovens com saúde e 

vitalidade, que permitam realizar o seu potencial e 

energizar seu papel na comunidade.
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Fomentar e 
promover atividades 

produtivas 
que gerem valor à 

comunidade, através 
de serviços ambientais 
e florestais de conserva

ção do
 território.

Criar 
espaços 

autônomos, para 
serem geridos pelos 
próprios jovens, que 
ofereçam atividades

esportivas, 
culturais, artísticas e 

recreativas.



EMPODERANDO 
JOVENS MULHERES 
LOCAIS

Nos últimos meses o IDARIS 

contou com a presença de 

duas incríveis jovens 

aprendizes locais. A parceria 

gera frutos para todos 

envolvidos: nós ganhamos 

um apoio a mais na execu-

ção das tarefas do dia a dia e 

as jovens recebem capacita-

ção e empoderamento para 

sua atuação profissional.

Contribuir para o aperfeiço-

amento dos que já estão no 

processo e agregar novos 

interessados colabora para 

a qualificação profissional, 

geração de renda e diversi-

ficação de oportunidades 

de trabalho, ampliando 

assim a qualidade de vida 

de todos os envolvidos.

TEREZA OLIVEIRA

ANTÔNIA ALVINA MELO



PROJETO FLOR MENINA

Em visitas à nossa comunidade, o Instituto Dharma 

identificou que a gravidez precoce, evasão escolar e 

falta de perspectiva de futuro são alguns dos desafios 

enfrentados pelas jovens mapienses em vulnerabili-

dade social. 

Para contribuir com a transformação dessa realidade, 

nasceu o Projeto “Flor Menina”, uma realização do 

Instituto Dharma em parceria com a Santa Casa e 

Jardim da Natureza, com apoio do IDARIS. O projeto 

pretende, a partir da arteterapia, desenvolver as 

jovens e meninas para a autossustentabilidade 

econômica e promover a saúde mental e emocional. 

A próxima etapa do projeto, prevista para setembro, 

pretende atender meninas da Fazenda São Sebastião 

e demais colocações do Igarapé Mapiá. 

INSTITUTO
DHARMA

https://institutodharma.org/portfolio-items/flor-menina/


Não estamos vivendo apenas uma crise. Nossa 

sociedade humana vive uma emergência sanitária, 

climática, financeira, econômica, migratória, moral, 

ética e política. Não podemos mais enxergar apenas 

uma parte do problema: como no corpo humano, em 

que se o coração funciona mal, todos os outros 

órgãos também sofrem.

Faz-se necessário compreender o todo, mas em 

algum momento a gente desaprendeu a totalidade. 

Precisamos reaprender, esvaziar e nos conectar com 

o todo, e nos relacionar com o planeta e a natureza de 

uma nova forma. A natureza é o sistema integral da 

evolução, é o modelo de sustentação e reprodução 

da nossa vida. 

Convergência

DE CRISES GLOBAIS
O BALANÇO
É GERAL



Somente pelo pensamento estratégico orientado por 

uma visão sistêmica, podemos ter uma participação 

adequada, promovendo as mudanças necessárias 

para nossa transformação individual automotivada, a 

primeira instância para a transformação comunitária. 

E desta para promover a Transformação Sistêmica.

Para contribuir na promoção da Transformação 

Sistêmica, o IDARIS está construindo uma proposta 

de Plano de Desenvolvimento Regenerativo para a 

Vila Céu do Mapiá. Gerar novamente a essência 

original da nossa Comunidade



SAIBA PARA ONDE 
ESTAMOS INDO

Em 2019 realizamos de maneira 

participativa a Avaliação da 

Sustentabilidade Comunitária, uma 

ferramenta de diagnóstico desenvolvida 

pela Rede Global de Ecovilas (GEN), que 

permite a qualquer comunidade mapear 

sua experiência de sustentabilidade em 

diferentes dimensões.

Os resultados desta primeira avaliação 

nos apontaram que devemos focar em 

algumas áreas, a fim de andar num 

melhor caminho em direção à 

sustentabilidade da nossa Vila.  

Saiba o que estamos fazendo para 

chegar lá: 



01 Dimensão Ecológica:  

Apoio direto ao Movimento 

Saúde Ambiental, para a 

retomada de suas ações.

02 Dimensão Econômica: 

Continuidade do projeto de 

Fortalecimento da Economia 

Solidária, que teve sua 

execução prejudicada pela 

pandemia.

03 Dimensão Governança: 

Proposta de Fortalecimento 

da Governança Comunitária, 

através da aprendizagem e 

prática da sociocracia.

SAIBA MAIS
NO NOSSO BLOG

https://www.idaris.com.br/blog


CUIDANDO DA 
FLORESTA, 

CUIDANDO DOS 
NOSSOS RESÍDUOS

Fruto da parceria entre o Movimento Saúde 

Ambiental, o Núcleo Capivara, o ISAVIÇOSA e os 

amigos Fabio Alcure e Thiago Tardelli, o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Vila Céu do 

Mapiá (PGRSVCM) é um documento técnico que 

identifica o tipo e a quantidade de resíduos sólidos 

gerados dentro da comunidade. Tem por objetivo 

ajudar a minimizar sua produção, proporcionar aos 

resíduos gerados um encaminhamento seguro e 

correto, e proteger as pessoas, a saúde pública, os 

recursos naturais e o meio ambiente.



O plano foi baseado no histórico do Movimento 

Saúde Ambiental, na pesquisa de campo realizada 

pelo Núcleo Capivara, e também em outras pesquisas 

e avaliações técnicas realizadas pelas entidades e 

pessoas envolvidas na elaboração do plano. Segundo 

a pesquisa, a falta de um sistema eficaz de coleta e 

destino do resíduo faz com que a grande maioria dos 

moradores utilizem os sistemas existentes: buracos 

no chão, lixão da Vila ou queima. E a principal queixa 

dos moradores é a dificuldade de escoar este material 

para fora da Vila. 

A partir do PGRSVCM foi gerado um plano de ação 

para a sua concretização inicial. A equipe do IDARIS, 

conjuntamente com o Movimento Saúde Ambiental, 

vai trabalhar nos próximos meses para que este plano 

saia do papel. Faz-se necessário que todos da 

comunidade, e também os visitantes, colaborem 

com esta causa, que é de todos e para o bem de todos. 

CONHEÇA 
O PLANO

https://312536ec-f6f6-4d83-800b-2a53af099fb5.usrfiles.com/ugd/312536_68cdd3e725ba4f088506e44a1a470127.pdf


MANEJAR A FLORESTA
 É CONSERVÁ-LA 

(IFT)*PARA SEMPRE 

I*nstituto Floresta Tropical

Nossa comunidade desde sempre colhe da 

floresta muitos dos recursos necessários à sua 

sobrevivência: alimentos, remédios, madeira, 

espiritualidade, tradições e muito mais. 

De acordo com o Plano de Manejo da FLONA do 

Purus, que é o documento técnico que orienta a 

nossa convivência com a floresta, as ações 

desenvolvidas aqui devem buscar “promover o 

uso múltiplo sustentável dos recursos naturais e a 

pesquisa científica, com ênfase em métodos para 

exploração sustentável de florestas nativas, e 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida 

das populações residentes com a valorização da 

cultura autóctone.



Nessa direção, um dos objetivos do Manejo 

Florestal Comunitário de Uso Múltiplo é contribuir 

para o ordenamento e regularização do uso dos 

recursos florestais, buscando estabelecer um 

modelo de produção sustentável.

Em síntese, o sistema de manejo consiste em 

explorar de forma racional e planejada uma 

pequena parte das árvores de maior porte, de 

forma que as árvores remanescentes sejam 

protegidas e que espécies não tenham riscos de 

extinção local. As clareiras provocadas pela queda 

das árvores, bem como os caminhos abertos para 

o transporte rapidamente são colonizados pela 

abundante regeneração natural da floresta.

A nossa comunidade é a principal beneficiária e 

também a responsável pela sua realização. O 

núcleo de manejo florestal comunitário da 

Cooperar na Vila Céu do Mapiá é fomentado pelo 

Instituto Nova Era em parceria com outras 

instituições. Toda a cadeia produtiva, desde a 

colheita até o beneficiamento, visa proporcionar 

capacitação, ocupação e renda, ao mesmo tempo 

em que a abastece com madeira manejada e 

atualmente certificada.

SAIBA MAIS
SOBRE O MANEJO

MAPIÁ
360º

https://drive.google.com/file/d/1LVtkb_13vk9dXfPm3eC-3dyiJ5APEUxA/view
https://www.skypixel.com/photo360s/look-at-this-amazing-piece-i-shot-with-my-dji-equipment-795b6658-c865-4f7e-abc8-adb6e97f8b83


Mapiá fez bonito para 
proteção das nossas 

crianças e adolescentes
Para marcar o dia 18 de maio - Dia Nacional de 

Combate ao Abuso e Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes, o Grupo de Trabalho de 

Mulheres da ICEFLU, em parceria com a Escola 

Cruzeiro do Céu e IDARIS realizou uma ação de 

conscientização na Vila Céu do Mapiá. 

Na ocasião, cartazes e panfletos foram distribuídos 

e afixados pelas instituições e comércios, como um 

chamado para todos ficarem de olho, denunciarem 

e protegerem as crianças e adolescentes. 

A ação integrou a agenda coletiva da campanha 

“Faça Bonito” (https://www.facabonito.org/). 18 de 

maio é uma data oficialmente conhecida como um 

dia para mobilizar a sociedade brasileira para esse 

enfrentamento.

Confira o vídeo feito pelo Canal Jagube com o 

registro da ação realizada:

ASSISTA O 
VÍDEO!

https://youtu.be/E-mSZbiqiqM


CONSELHO TUTELAR DE PAUINÍ

SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
DO GOVERNO

+55 97 9156-1474

+55 61 99656-5008

Só seremos uma
boa comunidade,
se protegermos 
nossas 
crianças e 
adolescentes! 

ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

É CRIME!

https://api.whatsapp.com/send?phone=+559791561474
https://api.whatsapp.com/send?phone=+559791561474
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5561996565008
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5561996565008


ASSINE ESSA
REVISTA

Instituto de Desenvolvimento Ambiental Raimundo Irineu Serra - IDARIS
CNPJ: 63.690.606/0001-16 

http://www.idaris.com.br
idarismapia@gmail.com 
http://fb.me/idarismapia 

https://www.instagram.com/idaris.mapia/

Vila Céu do Mapiá 
Floresta Nacional do Purus  

Pauini . AM . Brasil

Caixa Postal 06 . Boca do Acre-AM 
CEP 69850-000

Agora é possível assinar gratuitamente 

a nossa Revista e receber todas as 

edições automaticamente na caixa de 

entrada do seu e-mail. 

Seja nosso assinante.

É GRÁTIS!

https://www.idaris.com.br/receba-nossa-revista

