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O ano passado foi desafiador para todos nós enquanto indivíduos e como
sociedade. Tivemos de encarar incertezas e novos desafios apresentados

pela quarentena. Ao mesmo tempo, nos foi apresentada uma
oportunidade, sem precedentes, de redescobrir nossa interconexão

enquanto seres vivos, com outras espécies e como parte de um sistema
vivo maior.

Acreditamos que o nosso papel enquanto centro de
regeneração nunca foi tão apropriado: oferecer
caminhos alternativos de ser e estar, de nos

relacionar e de fazer. Também tivemos de fazer
alguns ajustes nesse ano, mas continuamos

expandindo nossas atividades e nos adaptando às
mudanças.

Aqui vão alguns dos
destaques do ano

passado...

Ao iniciarmos um novo ano, nós, do Sinal
do Vale, esperamos que vocês e seus
familiares encontrem-se saudáveis e
seguros.



Equipe
2020 foi especialmente transformador para nós enquanto equipe. Uma

das nossas principais realizações foi focalizar no desenvolvimento
emocional e espiritual do grupo.

Vivenciamos muitas mudanças com alguns membros mudando para novos
projetos e novas pessoas chegaram à nossa comunidade, alinhados com o
compromisso de treinar jovens em novas profissões relacionadas com a
regeneração de paisagens e comunidades!

Gabriela Diamant, membro do conselho do
SINAL e guardiã do currículo de Regeneração
Interna, trabalhou ao longo do ano com o time,

facilitando exercícios de expressão individual e
de colaboração, focando nos talentos e paixões
individuais, assim como em nossa diversidade e
sinergia.

Terminamos um ciclo de trabalho com o
workshop Palhaço Escondido, uma das
experiências mais gratificantes que todos nós
partilhamos. Isso ressoou ao longo do ano e o
autocuidado foi uma prioridade enquanto
enfrentamos os desafios da pandemia.



Zeladoria 
da Terra

Nossa visão é nos tornarmos uma
referência para o desenvolvimento
regenerativo de acordo com a Agenda
2030 do Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável e da Década da Onu para a
Restauração dos Ecossistemas, para a qual
foi declarada a necessidade de regeneração
de 2 bilhões de hectares de terras
degradadas. Nós acreditamos que essas
metas ambiciosas somente podem ser
alcançadas por meio de arranjos
descentralizados de zeladoria da terra.

Nesse contexto, identificamos a nossa
biorregião como uma área de 10 mil hectares
composta pelo Refúgio Estadual da Vida
Silvestre Serra da Estrela (diretamente
adjacente ao campus do SINAL) e sua zona de
amortecimento. Com a colaboração direta da
gestão do Refúgio, estamos desenvolvendo
uma estratégia para escalar protótipos criados
no SINAL e outras iniciativas em propriedades
na biorregião.

Para isso, nossos esforços para o desenvolvimento de um forte tecido
social que engaje os membros da comunidade, formuladores de

políticas públicas, empreendedores e ambientalistas se tornou uma
prioridade em nossa visão para a década.



Solo, alimento &
floresta

Embora tenhamos que ter lidado com um revés no mês de junho em função
de um grande incêndio iniciado por causas humanas, ficamos emocionados
ao vermos a nossa comunidade internacional se mobilizar e, com a sua ajuda,

plantamos árvores todas as sextas-feiras para restaurar a área. Ela foi
nomeada de Floresta da Memória Alfredo Sirkis e se tornou um espaço para
honrar a liderança e o espírito de mulheres e homens que faleceram durante

o ano da pandemia. Encerramos o ano com 670 árvores plantadas!

O time iniciou as sessões de plantio com
alguns voluntários do Rio e da comunidade
local, plantando árvores nativas, com espécies
fixadoras de nitrogênio, o chamado adubo
verde. Isso se tornou uma excelente
oportunidade para a vizinhança conhecer
melhor o nosso trabalho e a importância de
restaurar e cuidar da floresta.

Além disso, estamos muito contentes de
compartilhar a notícia de que fomos escolhidos
para ser uma das áreas de reflorestamento do
Programa Florestas do Amanhã do Governo do
Estado do Rio de Janeiro.

No começo de 2021, daremos início ao
programa de reflorestamento de um total
de 30 hectares em nosso campus.

Estamos focando em restaurar terras
degradadas em topos de morro para
facilitar a regeneração natural nas áreas
mais baixas.



A nossa empresa social de Jaca Verde continuou a crescer no último
ano. Enquanto as nossas atividades de processamento e de vendas se
estabilizaram, e a gestão da agrofloresta de jaqueiras continuou a se

desenvolver, a nossa marca nasceu também!

 

Apresentamos a Madre Frutos: uma marca que oferece produtos de
jaca verde para o mercado do Rio de Janeiro, diretamente do nosso

campus e, em breve, de sitiantes da vizinhança!

Por meio da Madre Frutos, nós gostaríamos de propor um modelo
alternativo de manejo das jaqueiras, enquanto oferecemos uma

oportunidade de viabilidade econômica para os pequenos
proprietários de terra. Isto será um estudo de caso de uma política
integrada de conservação e segurança alimentar para um modelo

viável de unidades de conservação na Mata Atlântica!

@madrefrutos

http://www.instagram.com/madrefrutos


Agentes de Mudança
As restrições da pandemia abriram uma nova oportunidade de
continuar criando experiências de aprendizagem, agora online,

baseadas no campus do SINAL. Ao longo do curso da quarentena, o
SINAL hospedou professores da Escola Americana do campus do Rio

de Janeiro, que criaram materiais de ciência ambiental e
sustentabilidade para suas turmas, incluindo uma plataforma online

para as crianças explorarem o campus virtualmente.

Baseada nessa experiência, o time do SINAL se reuniu para criar sua
própria plataforma, desenhada para crianças da 3ª série (10 anos de

idade) de escolas públicas do estados que compõem a Mata Atlântica.

A plataforma, desenvolvida com o apoio da BMW Foundation Herbert
Quandt, será lançada em março de 2021. Ela foi elaborada para
professores, provendo informações e atividades de educação

ambiental e sustentabilidade, baseadas nos projetos e práticas do
campus do SINAL. Você pode visitar a plataforma aqui.

https://sites.google.com/sinaldovale.org/sinaldascriancas/principal?authuser=0
https://sites.google.com/sinaldovale.org/sinaldascriancas/principal?authuser=0


Infraestrutura

Como tivemos novos membros a bordo do
time, o curso possibilitou uma imersão nos
conceitos e práticas do pensamento
agroecológico, o qual nós estamos certos
de que nos próximos anos será
materializado na melhoria da
infraestrutura tanto do SINAL, quanto do
bairro de Santo Antônio da Serra e da
Biorregião da Serra da Estrela!

Nos últimos 6 meses, os membros dos times de Manutenção e Solo,

Alimento e Floresta participaram do curso online de Arquitetura
Ecológica do Ekôa Park, aprendendo sobre práticas sustentáveis em
tratamento de água, energia renovável, com diferentes técnicas e

materiais regenerativos.

Temos colocado nosso aprendizado em prática, como, por
exemplo, no aprimoramento das práticas de gestão da água
no SINAL, buscando um uso mais eficiente do fluxo natural
da água nos canais, córregos e lagos de nossa propriedade.



Hospitalidade
Nossos serviços de hospitalidade precisaram mudar drasticamente e
serem adaptados às restrições sanitárias. Ao longo do ano, nossas

casas foram ocupadas por longos períodos de tempo por famílias que
decidiram passar a quarentena fora da cidade do Rio e em meio à

natureza.

Tivemos a maravilhosa oportunidade de
receber - antes do Lockdown - as
reuniões estratégicas dos times do Rio +B
e do Perifa Connection - uma rede de
Agentes de Mudança da Baixada
Fluminense. Também anfitriamos, em
novembro, um pequeno retiro do
Sagrado Feminino, junto com os nossos
amigos do Vivejar, uma agência de
viagens baseada em São Paulo.

As atividades no campus nunca
pararam. Os membros da nossa equipe
e suas famílias aproveitavam o espaço,

seguro e ao livre, como um ambiente de
aprendizagem.



Ecossistema de
Parcerias

O SINAL se tornou membro do conselho da
Rede de Comunidades Regenerativas, do
Refúgio da Vida Silvestre Serra da Estrela

(Revisest), e da Área de Proteção Ambiental
(APA) de Petrópolis.

Juntamos forças com a Iônica, uma agência de
inovação do Rio focada em soluções
socioecológicas; a HASTEN, uma aceleradora de
design baseada nos Estados Unidos, com a qual
estamos trabalhando para estimular o
ecoempreendedorismo em nossa biorregião; e
a Vivejar, uma agência de viagem baseada em
São Paulo focada em viagem regenerativa.

Esse ano, nós empreendemos um grande esforço
de crowdfunding para o reflorestamento depois
do incêndio de junho. Por meio de canais como o
Global Giving, Benfeitoria, Paypal, e com a ajuda
do Stiefel Benher Charitable Fund, expandimos a
nossa Floresta da Memória. Adicionalmente, junto
com a Lata Foundation, trabalhamos para
distribuir cestas básicas para mulheres das
comunidades vizinhas, que estavam em situação
de vulnerabilidade em função da pandemia.

http://www.inea.rj.gov.br/Portal/Agendas/BIODIVERSIDADEEAREASPROTEGIDAS/UnidadesdeConservacao/REFUGIO_SERRA_ESTRELA
https://latafoundation.org/
https://www.ionica.cc/
https://capitalinstitute.org/regenerative-communities/
https://vivejar.com.br/
https://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-brasileiros/mata-atlantica/unidades-de-conservacao-mata-atlantica/2178-apa-de-petropolis


O projeto baseado em jaca verde, Madre

Frutos, passou a contar com o apoio do

Instituto humanize, o que nos permitiu

adquirir novos equipamentos e máquinas

para a área de beneficiamento que tornarão

nossa produção mais eficiente.

 

Ainda em 2020 fomos selecionados

como um Ecosystem Restoration Camp

Ecosystem Restoration Camp, que

começará a criar jornadas de

aprendizagem para envolver Agentes de

Mudança internacionais em nosso

trabalho de regeneração!

Ecossistema de
Parcerias



Obrigado!
Nós, do SINAL, esperamos que 2020 ano tenha trazido, em meio à

crise, novos começos, aprendizado e desenvolvimento. Que este

ano de 2021 seja um ano de sucessos para todos nós!

@sinaldovale

/sinaldovale

sinaldovale.org

http://www.instagram.com/sinaldovale
http://www.facebook.com/sinaldovale
https://www.sinaldovale.org/

