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O “Lágrimas do Rio Doce”
pretende dar voz às vítimas da
tragédia por meio de
fotos e vídeos.

English Speakers,
we’re counting on your support!

Por acreditar no poder transformador e
multiplicador da sociedade e das crianças,
o Instituto Últimos Refúgios quer, com este
projeto, sensibilizar as pessoas em torno da
tragédia que continua vitimando
famílias e meio ambiente.
We believe in the power of our society and children
to make this world a better place for future
generations. With this project we, the Instituto
Últimos Refúgios, want to report and inform about
the Rio Doce environmental catastrophe, because the
victims and environment continue
to suffer the consequences.
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OBJETIVO
“O peixe eu já perdi… e se eu perder o leite, de que eu vou viver?”
I lost the fish… if I lose my milk, how will I make my livelihood?
- Josias, Ribeirinho O principal objetivo do “Lágrimas do Rio Doce” é criar
um acervo digital constituído por fotografias, vídeos e
depoimentos que registrem a realidade local da fauna,
da flora e de moradores, e mostre que o custo do
desenvolvimento não sustentável e a valorização do dinheiro
acima das pessoas é alto demais.

Todo o material produzido será transformado em produtos
culturais, exposições, artigos, vídeos e afins, capazes de
atingir o maior número possível de pessoas.

With the project “Lágrimas do Rio Doce” (Tears of the Sweet
River) we want to produce a digital collection of photographs,
videos and interviews, featuring the reality of local wildlife and
inhabitants, as well as show that unsustainable development and
the valorization of money over life, comes at a price too high to
pay.

Our material will be transformed into cultural products,
exhibitions, articles, videos etc., in order to reach the greatest
possible number of people around the world.
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“Nunca pare de tentar mudar o mundo, mesmo que inicialmente não obtenha sucesso, pois você pode tocar o coração de uma
criança que vai mudar!”
Never stop trying to change the world, even though you may not succeed. You might touch the heart of a child who will.
- Ilka Westermeyer Cada R$ 3.000,00 captados além da nossa meta mínima
(R$ 70.000) será destinado à realização de trabalhos de
sensibilização ambiental em uma escolarural, ao longo
do Rio Doce. Por meio de oficinas artísticas, pretendemos
estimular crianças a pensarem sobre o que aconteceu com
o rio, resgatando memórias e despertando sua consciência
reflexiva.
For every US$ 830 that will be raised beyond our minimum
project amount of US$ 19,400 we will be able to implement
an environmental education day at a local school on the
margins of the Rio Doce. With art workshops we will encourage
the children to think about what happened to the river, restoring
memories and awakening their reflective consciousness.

Se arrecadarmos R$ 73.000 = uma escola será contemplada e
cerca de 150 crianças serão sensibilizadas.
If we raise US$ 20,230 we will be able to work with one local
school (about 150 students)
Se arrecadarmos R$ 76.000 = duas escolasserão
contempladase cerca de 300 crianças serão sensibilizadas.
If we raise US$ 21,060 we will be able to work with two local
school (about 300 students)

Se arrecadarmos R$ 79.000 = três escolasserão contemplada
se cerca de 450 crianças serão sensibilizadas.
If we raise US$ 20,890 we will be able to work with three local
school (about 450 students)
E assimpor diante. And so on.
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Se você queria fazer algo para ajudar, mas não sabia
como, apoie este projeto. Para que ele se realize,
precisamos reunir pessoas que pensem como a
gente e promovam as mudanças que querem ver no
mundo. Ajude-nos a captar recursos suficientes para
atingirmos o maior número possível de crianças.
Elas são o futuro do nosso país, e se queremos um
futuro melhor, atitudes e ações mais conscientes e
sustentáveis precisam ser adotadas já.
If you want to help, but are not quite sure how, support
this project. We need to unite people who think alike and
who want to support the positive changes we all want
to see in our world. Help us to raise enough money to
reach the greatest possible number of children. They are
our future, and if we want to change it for the better,
conscious and more sustainable attitudes and actions
have to be taken now.
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Participe desta campanha doando e compartilhando a
iniciativa em suas redes sociais, para que mais gente
se envolva no movimento de dar voz às vítimas da
tragédia do Rio Doce.
Be a part of this campaign by donating and sharing
the project with your friends, family and on your social
media, so that more people get involved in the movement.
Give voice to the victims of the Rio Doce tragedy!
__

JUNTOS SOMOS MAIORES
E PODEMOS FAZER MAIS.
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QUEM SOMOS, POR QUE NOS
IMPORTAMOS E POR QUE BUSCAMOS O
FINANCIAMENTO COLETIVO?
Who are we and why did we choose
crowdfunding?
“Nosso destino é falar pelos fracos, por aqueles que não têm voz, pelas
vítimas...”
We are called to speak for the weak, for the voiceless, for the victims...
- Martin Luther King Fomos os primeiros a registrar, de forma independente, a chegada da lama
no Espírito Santo, alertando a população e o governo do estado sobre os
impactos reais e os perigos para a vida silvestre e humana. Esses primeiros
registros atingiram mais de 10 milhões de pessoas no Facebook e foram
usadas pela ONU Human Rights International, BBC e TV Globo, no
programa Fantástico, para divulgação da tragédia ao mundo.
We were the first to independently report and inform about the arrival of the toxic
mud in Espírito Santo, alerting population and the state government about the real
impacts and dangers for biodiversity and human life. Our pictures and videos have
reached over 10 Million people on Facebook, and have been used by United Nations
Human Rights, BBC, TV Globo on their program Fantástico, sharing the tragedy
with the world.
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O Instituto Últimos Refúgios é uma organização
socioambiental e cultural sem fins lucrativos que
atua desde 2011 na divulgação e sensibilização
ambiental, estimulando o diálogo entre sociedade,
outras organizações ambientais, instituições privadas
e governamentais. A nossa missão é estimular o
desenvolvimento da empatia pela natureza, animais
silvestres e populações tradicionais. Inspirar a sociedade
a refletir criticamente, a se organizar, a intervir em situações
adversas e degradantes e a reivindicar ações cabíveis aos
órgãos competentes.

The Instituto Últimos Refúgios is a cultural and socio
environmental non-profit organization. Since 2011, we raise
environmental awareness and try to encourage the dialog between
society, other environental organizations, private institutions and
the government. Our mission is to encourage the development
of empathy for mother nature, wildlife, and traditional
populations. We want to inspire society to critically reflect
about current situations, to organize and intervene, to claim
justice.
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Por meio da fotografia de conservação e de
audiovisuais, o Últimos Refúgios ultrapassa
fronteiras e alcança pessoas em diversos cantos do
país e do mundo.
Through conservation photography and
audiovisual content, Últimos Refúgios breaks
boundaries and reaches people in different corners of
Brazil and all throughout the world.
“O rio é nossa mãe, nosso pai. Acabou com ‘nós’.
Isso aqui [o rio] era o coração nosso...”
(The river is our mother, our father. It’s all over.
This [the river] was our heart...)
- Krenak, tribo indígena -
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Nós acreditamos que imagens têm o poder de
mudar o curso da história e inspirar mudanças
positivas. Não vamos deixar o mundo esquecer do
que aconteceu com o nosso Rio Doce. Vamos dar
voz aos mais vulneráveis, que sofrem com as
consequências do desenvolvimento insustentável e a
qualquer custo.
We believe that pictures have the power to change the
course of history and inspire positive change. We won’t let
the world forget what happened to our Rio Doce. We will
give a voice to the most vulnerable of our society, that
suffer the consequences of unsustainable development
at any cost.
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Leonardo Merçon, fundador e presidente do Instituto Últimos Refúgios, é responsável por dirigir
as atividades da instituição, entre elas, a realização das fotografias que compõem os livros da série
“Últimos Refúgios: Áreas Protegidas”, que retrata as áreas naturais remanescentes no Espírito
Santo. É designer gráfico, graduado pela Universidade Federal do Espírito Santo, com especialização
em Fotografia pela Academia de Mídia e Artes de Colônia, na Alemanha. Possui experiência em
diversos campos das artes visuais, com enfoque em fotografia.
Leonardo Merçon, founder and president of the Instituto Últimos Refúgios, is responsible for leading the
NGO. He is also the main wildlife photographer, managing the production of the photographic book series
“Últimos Refúgios: Áreas Protegidas” which shows the remaining wildlife refuges of the state Espírito
Santo. He graduated as Graphic Designer from the Federal University of Espirito Santo (UFES) and
specialized in photography at the Academy of Media Arts Cologne (KHM) in Germany. He has experiences in
various fields of visual arts, with special focus photography.

Ilka Westermeyer, vice presidente do Instituto Últimos Refúgios, é “CineAtivista” e responsável
pelos projetos audiovisuais. Além disso, gerencia editais e contatos internacionais. Ilka é
bacharel em Gestão Internacional pela Universidade de Ciências Aplicadas de Economia e Gestão
(FOM), Alemanha, e mudouse para o Brasil em 2011. É fluente em alemão, inglês e português.
Ilka Westermeyer, vice president of the Instituto Últimos Refúgios, is “CineActivist” and responsible for
managing all audiovisual projects. Furthermore, she is in charge of calls for proposals and international
contacts. Ilka has a Bachelor of Arts International Management from the University of Applied Sciences for
Economics and Management (FOM) in Germany and came to Brazil in 2011. She is fluent in German, English
and Portuguese.
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Até agora o projeto foi financiado por nossa própria
equipe e por doações de amigos, mas sabemos que
com a sua ajuda podemos ir mais longe.
Until now, the project has been financed by our own
team and small donations of some friends. But we
know that, with your help, we can inspire change.

Contamos com você. Muito obrigado!
Dúvidas? Entre em contato:
contato@ultimosrefugios.com.br

We are counting on you. Thank you very much!
Any questions? Contact us:
contato@ultimosrefugios.com.br
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POR QUE PRECISAMOS DA QUANTIA
MÍNIMA DE R$ 70.000?
(WHY DO WE NEED THE MINIMUM
AMOUNT OF US$ 19,400?)

Esse valor viabilizará as expedições para
registro e propagação das realidades das regiões
atingidas, bem como as etapas iniciais para
viabilização de ações de educação ambiental
envolvendo escolas infantis locais.
With the funds of this campaign we intent
to make two field expeditions registering and
sharing the real situation of the affected regions.
Furthermore, we will initiate the steps to implement
an environmental education program in local public
schools.
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Vamos realizar, no mínimo, duas expedições
(julho/2016 e novembro/2016) às áreas
mais afetadas pelo desastre do rompimento
da barragem ao longo do Rio Doce, de
Regência a Mariana. Criaremos um acervo
digital constituído por fotografias, vídeos e
depoimentos que registrem a realidade local da
fauna, da flora e de moradores, e mostrem que
o custo do desenvolvimento não sustentável e a
valorização do dinheiro acima das pessoas é alto
demais.
We will go on at least two field expeditions
(July/2016 and November/2016) to the most
affected areas along the river Rio Doce, from
Regência to Mariana. We will produce a
digital collection of photographs, videos and
interviews, featuring the reality of local wildlife
and inhabitants, as well as show that
unsustainable development and the
valorization of money over life, comes at a price
too high to pay.
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Registro Fotográfico
Vamos produzir, selecionar e editar cerca de 1.000 fotos,
retratando o desastre e os seus impactos, o sofrimento
dos animais silvestres, a destruição do Rio Doce, e as
emoções da população local ao longo do curso do rio.
Todo o acervo estará disponível no banco de imagens do
Instituto Últimos Refúgios.
Photographic Production: We will make, select and edit
aprox. 1,000 photos, showing the disaster and its impacts,
the suffering of wildlife, the destruction of the river, and the
emotions of its inhabitants. The digital collection will be
available on our stock image website.
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Registro em Vídeo
Depoimentos de moradores, pescadores, ribeirinhos,
fazendeiros e indígenas que sofreram e ainda sofrerão por
muito tempo as consequências da tragédia
serão registrados em vídeos. Por meio de entrevistas,
pretendemos mostrar o diaadia das pessoas afetadas, seus
sentimentos e perspectivas reais em relação ao presente
e ao futuro. Todo o material audiovisual coletado durante
as expedições será transformado em episódios da web
série independente ‘Vozes do Rio Doce’, disponível no
YouTube.
Video Production: We will interview inhabitants, fishermen,
river population, farmers and native american tribes (índios),
that still suffer and will continue to suffer the consequences of the
tragedy. We intent to show their daily struggles, feelings and future
perspectives. The captured videos will be used to create more
episodes of the independent webseries ‘Vozes do Rio
Doce’ (with subtitles), available on YouTube.
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Divulgação dos Resultados
Divulgação dos resultados: A divulgação e a difusão
dos resultados do projeto ‘Lágrimas do Rio Doce’ serão
fundamentais no trabalho de informar sobre a realidade e
sensibilizar. Por isso, as fotos e os vídeos produzidos
pela equipe do Últimos Refúgios serão disponibilizados
para a mídia impressa e eletrônica, nacional e internacional,
e cedidos para ONGs, universidades, pesquisadores e
afins. Nosso objetivo é difundir a informação para que a
campanha ganhe força e possa ajudar, de fato, as vítimas
desta tragédia.
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Divulgation of results: Sharing the project results is key element
and will inform about the reality of the situation as well as raise
awareness. The photos and videos will be available for electronic
and print media, national and international press, and be donated
to ONGs, universities, researchers and others. Our main goal
is to share and spread as much information as possible, so
that the campaign might gain force and help the victims of this
tragedy.
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Além das expedições para registro, trabalhos de
sensibilização ambiental em escolas rurais ao longo do
Rio Doce serão viabilizados a cada R$ 3.000,00 captados
além da nossa meta mínima (R$ 70.000).
For every US$ 830 that will be raised beyond our minimum
project amount of US$ 19,400 we will be able to implement an
environmental education day at a local school on the margins
of the Rio Doce.
Ações educativas envolvendo o público infantil apresentamse como uma alternativa apropriada e eficaz na tentativa de
reduzir, mesmo que a médio e longo prazos, os impactos
ambientais causados pelo homem, e de aumentar a
consciência e a reflexão em torno de práticas que garantam
a preservação de recursos naturais e a manutenção da
vida no planeta. Acreditamos nas crianças como vetores
fundamentais na transformação de realidades vislumbrando
um futuro melhor para todos.
Educational activities for children are an effective tool in
reducing medium and longterm environmental impacts caused by
humans. To ensure the preservation of natural resources and life
on our planet it is necessary to raise environmental awareness and
rethink common practices. We believe that children are the key to a
better future.
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Como funcionam as oficinas de sensibilização?
A programação ocorre em três etapas, durante um dia, em
cada escola.

How do our awareness workshops work? The program consists of
three main activities, implemented during one day at each school.

Apresentação:

Presentation:

Numa conversa com o público infantil, Leonardo
Merçon contará sobre a sua paixão pela natureza, a criação
do Instituto Últimos Refúgios, os desafios diários como
fotógrafo e sua luta pela preservação da biodiversidade. A
fim de inspirálas a usarem a sua própria criatividade para
alcançar seus objetivos, ele explicará o que é Fotografia
de Conservação e o poder de informar e inspirar que uma
imagem pode ter.

In a personal conversation with the children, Leonardo Merçon
will talk about his passion for nature, the creation of Últimos
Refúgios, the daily challenges of a wildlife photographer and
his fight for biodiversity conservation. We want to inspire the
children to use their own creativity to achieve their goals. Léo
will explain what Conservation Photography means and
demonstrate its power to inspire positive change.
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Sessão de Cinema:
Para as sessões de cinema, será utilizado o
documentário REGÊNCIA: As últimas horas antes da
“lama”. Muito mais do que os impactos socioambientais
imediatos, ele mostra que a lama de rejeitos também
soterrou sonhos, interrompeu planos e afetou
profundamente uma comunidade que tinha, no rio e
no litoral onde o mesmo deságua, a sua principal fonte
de sustento. Além do documentário, Vozes do Rio
Doce retratará o diaadia das populações locais e
comunidades tradicionais que dependem do rio como
fonte de água, alimento e renda, e a série História
de Fotógrafo, os desafios e as aventuras do fotógrafo
de natureza Leonardo Merçon em busca de espécies
ameaçadas da Mata Atlântica.

Sustainable Cinema:
We will show the short documemtary REGÊNCIA: The
last hours before the “mud”. The documentary is about
much more than the immediate environmental impacts.
The mud buried the dreams, interrupted all plans and
deeply affected the local community, for which the river
and the ocean represented the only way to make their
livelihood. In addition, the series Vozes do Rio Doce shows
the daytoday life of local and traditional communities who
depend on the river as source of water, food and income.
The series Adventures of a Wildlife Photographer shows
the challenges and adventures of nature photographer
Leonardo Merçon in search of endangered species of
the Atlantic Forest.
www.catarse.me/lagrimas

Atividade artística:

A etapa final é uma oficina que estimulará crianças a
expressarem, por meio da arte, sua convivência com a
natureza e suas experiências em relação ao Rio Doce.
Vamos provocá-las a pensar sobre o que aconteceu com
o rio, resgatando memórias e despertando a consciência
reflexiva. Todos os trabalhos produzidos pelas crianças
serão utilizados em exposições.

Artistic activity:
Final activity is a workshop that encourages the children to
express their relationship with nature and their experiences
with the Rio Doce tragedy through art. We want them to
think about what happened to the river, them to share
their memories and awaken their reflective consciousness. All
art created by the children will be collected for use in public
exhibitions.
A seleção das escolasalvo e a organização das ações de
educação ambiental serão conduzidas com a colaboração
de parceiros e contatos locais, como por exemplo, o Instituto
Terra (Aimorés/MG), a Secretaria de Saúde (Galiléia/
MG), o Tribo Krenak (Resplendor/MG) e o Projeto TAMAR
(Regência/ES).
We will select the participating schools and plan the educational
activities with the help of our local contacts and project
partners, i.e. the Instituto Terra (Aimorés/MG), the Health
Department of Galiléia/MG, the native tribe of the Krenak
(Resplendor/MG) and Project TAMAR (Regência/ES).
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“Muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente.
A gente muda o mundo na mudança da mente.
E quando a mente muda, a gente anda pra frente.
E quando a gente manda, ninguém manda na gente.
Na mudança de postura a gente fica mais seguro,
Na mudança de atitude não há mal que não se mude nem doença sem cura.
na mudança do presente a gente molda o futuro!”
(Change, because when we change, the
world changes with us. We change the world by changing our minds. And when the mind
changes, we progress. And when we are in control, nobody can control us. The change of
attitude is no evil nor an incurable disease. By changing our attitude you achieve safety,
by changing the present we shape the future!) 
- Até Quando? Gabriel O Pensador -
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