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O ano termina com 600 hospedes, 
estudantes, estagiários e 
voluntários de todo o mundo que 
se reuniram para experimentar a 
regeneração!

Houve muitas novidades: a primeira 
vez que abrimos todas as nossas 
instalações simultaneamente para 
receber 80 participantes durante o 
Regenerarte; dois novos protótipos 
de regeneração do solo testando 
novas metodologias de baixo custo; 
e nossa primeira vez oferecendo 
serviços de catering de cozinha 
regenerativa para 1000 pessoas!
Foi um ano muito emocionante! 

Aqui estão alguns dos destaques:



Este ano, realizamos um total de 19 
eventos, os quais incluíram desde 
meditação silenciosa Vipassana até 
reuniões estratégicas corporativas, 
com facilitação em inglês, português 
e espanhol, acolhendo pessoas de 
todo o mundo! 

Nossos clientes esse ano incluíram a 
IUCN, o Instituto Coca Cola, 
Colaboramérica, o Instituto 
Identidades do Brasil, o Instituto 
Humanize e o Instituto Alana.

Também facilitamos eventos 
alinhados a nossa visão estratégica 
para o futuro:

Hospitalidade



REGENERARTE 
Em maio, realizamos o Regenerarte, 
nosso primeiro festival que celebra a 
reconexão com a natureza através da 
espiritualidade e das artes. 
Recebemos pessoas de 13 países, que 
participaram de mais de 20 
atividades de meditação, teatro, 
pintura e culinária. As apresentações 
incluíram o Teatro de Transformação 
da Dr. Rama Mani, organizadora da 
Iniciativa de Transformação Global 
da Universidade de Oxford e o Funk 
Verde, um grupo musical da favela 
da Rocinha que utiliza instrumentos 
criados a partir de materiais 
descartados. O Regenerarte tornou-
se um festival emblemático do SINAL 
e sua segunda edição, 
Regenerarte2020, acontecerá em 
agosto do próximo ano!



Após o Regenerarte, facilitamos o 
Regenerative Campi for the Future, 
um workshop de três dias que 
explorou a educação inovadora 
baseada em locais com um grupo de 
empreendedores sociais nas áreas 
de negócios, educação e 
sustentabilidade. O próprio SINAL 
serviu como um estudo de caso para 
explorar maneiras de integrar o 
campus e as técnicas de habilidades 
internas como um componente 
central de um currículo de 
desenvolvimento para líderes 
responsáveis pela sustentabilidade 
do futuro.



Incubadora da IUCN para 
Conservação da Natureza
Em março, fomos selecionados 
como o local para a Reunião Global 
da Incubadora de Conservação da 
Natureza da IUCN, na qual 30 
participantes representando sites 
parceiros em 10 países. Eles 
apresentaram suas estratégias de 
financiamento e gestão, 
compartilharam lições aprendidas e 
criaram soluções inovadoras 
adaptadas a cada um dos contextos 
dos nossos sites. O SINAL sediou o 
evento e participou como um dos 
sites parceiros, mostrando o nosso 
modelo integral de administração de 
terras.



Solo Alimentos e 
Floresta Negócios

Nossa empresa social Frutos da 
Floresta continuou a crescer. Com 
base na produção de alimentos 
orgânicos, com um modelo 
agroecológico para regenerar a Mata 
Atlântica e gerar emprego, ganhou 
atenção como solução 
socioambiental para o clima. Este 
ano, o projeto foi selecionado para ser 
apresentado na Cúpula de Ação 
Climática da Juventude das Nações 
Unidas 2019, e na Cúpula de Áreas 
Protegidas da IUCN na América 
Latina e no Caribe.

Fortalecemos nosso modelo de 
gestão de território com novas 
parcerias, pesquisas e negócios :



Parcerias
À medida que nossos esforços para 
consolidar um Cinturão Verde ao 
redor da baía de Guanabara 
continuam, aumentamos nosso foco 
na biorregião Serra da Estrela, como 
membros do Conselho Refúgio de 
Vida Selvagem do Estado da Serra da 
Estrela e de sua Câmara de 
Biodiversidade.

Estabelecemos uma parceria com a 
ONG Pantharpia, que adotou o nosso 
campus como o principal local de 
campo para o monitoramento e a 
pesquisa do mico-leão-dourado em 
perigo e outros animais silvestres. 
Isso abrirá um campo de estudos da 
biodiversidade em nossas jornadas 
de aprendizagem, bem como o 
turismo científico.



Pesquisa
Fomos o ponto focal de uma pesquisa 
de estudantes do Mestrado em Prática 
de Sustentabilidade da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro, que 
realizaram uma pesquisa de campo e 
análise das condições das nascentes de 
água doce do Vale de Santo Antônio. 
Isso culminou na formação de um 
grupo com os principais 
interessados da comunidade para 
avançar com as informações coletadas 
sobre segurança da água.

Dentro de nossa propriedade, com a 
ajuda da IUCN, nos concentramos em 
restaurar o solo em torno de uma 
nascente que desapareceu devido à 
degradação. Plantamos 1200 árvores 
usando permacultura para facilitar o 
acesso e diminuir custos, misturando 
árvores pioneiras e fixadoras de 
nitrogênio para apoiar a regeneração.



Recebemos 4 estagiários e 10 
voluntários de todo o mundo e 
contratamos jovens da comunidade 
por meio de um programa de 
aprendizado. Realizamos 6 jornadas 
de aprendizagem este ano, que 
variou de 6 meses a imersões de um 
dia. Aqui estão alguns dos destaques:

Estágios
Este ano, recebemos estagiários da 
Universidade de Harvard, da 
Universidade Estadual de San Diego 
e da Universidade de Ciências 
Aplicadas de Hannover. Eles 
colaboraram em projetos nos 
campos de Solo e de Alimentos e 
Infraestrutura, auxiliaram nosso 
programa de educação ambiental 
para crianças e na estratégia de 
comunicação.

Agentes de 
Mudança



Jornadas de aprendizagem
Frutos da Floresta foi selecionado 
como um estudo de caso para os 
alunos de MBA da Gies College of
Business da Universidade de Illinois. 
Seis estudantes trabalharam para 
desenvolver um modelo de 
viabilidade de exportação para a 
empresa. Depois de trabalhar on-line 
durante um semestre, os alunos 
concluíram seu trabalho com uma 
visita de campo e uma apresentação 
formal de seu projeto em nosso 
campus.

Também recebemos estudantes da U. 
de Ottawa e da U. de Ohio para 
Jornadas de Aprendizagem de 
Desenvolvimento e Sustentabilidade, 
apresentando o SINAL como provedor 
de soluções baseadas em contexto 
para comunidades periféricas entre o 
Rio de Janeiro e a Mata Atlântica.



Parceria com a Escola Mariana 
Nunes
Iniciamos uma nova parceria com a 
escola municipal Mariana Nunes, no 
Barreiro, comunidade vizinha do 
Sinal. Durante o segundo semestre 
do ano, ensinamos uma turma de 25 
alunos entre 7 e 10 anos sobre o 
conceito de ecossistema e sobre a 
Mata Atlântica, refletindo sobre o 
nosso impacto no território 
enquanto comunidade e como 
afetamos a vida à nossa volta, a 
maneira como cultivamos alimentos 
e de onde eles vêm, sobre e 
nutrição. Terminamos o ano 
pintando juntos um mural da Mata 
Atlântica!



Infraestrutura No ano passado, trabalhamos para 
projetar um sistema aprimorado de 
gerenciamento de resíduos na 
comunidade de 10.000 habitantes 
de Santo Antônio, bairro onde o 
SINAL está localizado. Após um 
período de mapeamento, pesquisa 
de campo e diagnóstico de 
produção de resíduos, nossa 
equipe projetou um protótipo de 
ponto de coleta, que responde aos 
principais problemas da 
comunidade e escolheu três pontos 
estratégicos para instalá-los. 
Acabamos de concluir o terceiro 
ponto e estamos trabalhando com 
os serviços da comunidade e do 
governo para adotá-lo.



Atualmente, estamos tentando 
expandir o circuito de pontos de 
coleta, pois o diagnóstico mostrou 
que das 400 toneladas de resíduos 
geradas mensalmente na 
comunidade, apenas 48% são 
coletadas pelo município. A falta de 
instalações apropriadas para 
descarte leva a práticas como 
queima de resíduos, liberação de 
vapores tóxicos e risco de incêndio.

Estamos à procura de 
patrocinadores, particularmente na 
base industrial vizinha, que é uma 
grande fonte de emprego para a 
comunidade.



Obrigado!

Somos gratos por continuar sendo um espaço onde as pessoas podem se encontrar e se 
conectar com outros, para promover princípios regenerativos em suas vidas e  iniciativas. Em 
nome da equipe de Sinal do Vale, desejamos boas festas e um 2020 cheio de calor e alegria!



Parceiros e patrocinadores



contato@sinaldovale.org
+55 (21) 99892 8910 

@sinaldovale


