PRÊMIO JORG ZIMMERMANN DA SOCIOBIODIVERSIDADE
EDITAL DE LANÇAMENTO: CAMPANHA DE CAPTAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS
Versão alterada em 17 de outubro de 2016
O Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN),
entidade sem fins lucrativos, atua na área de pesquisa,
documentação e no campo ecossocial na perspectiva do
desenvolvimento sustentável com maior equidade social e
equilíbrio ambiental. Seu trabalho se dá em todas as
esferas e biomas, com ações fundamentadas na ética,
compromisso, respeito e no diálogo de saberes. Promove a
articulação política em diversos níveis e setores do campo
ecossocial, como redes da sociedade civil e espaços de
elaboração, implementação e avaliação de políticas
públicas.
O ISPN decidiu lançar o Prêmio Jorg Zimmermann da
Sociobiodiversidade, assessor que fez parte de sua equipe
de profissionais e como membro da Diretoria, com a
finalidade de celebrar a vida e trajetória desse profissional
dedicado às questões do meio ambiente com ênfase na
sociobiodiversidade. A iniciativa se justifica pelo legado de
importantes trabalhos realizados em termos de política
pública; assessoria na questão da agroecologia no país;
desenvolvimento sustentável em diferentes biomas, com
destaque no Cerrado e na Amazônia, voltados para os
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integrantes da agricultura familiar e povos e comunidades
tradicionais.
A. Objetivo do Prêmio
Sociobiodiversidade:

Jorg

Zimmermann

da

Reconhecer e valorizar pessoas físicas, grupos,
movimentos ou instituições cujas atuações tenham sido
significativas e transformadoras da realidade.
B.

Em que consiste o prêmio:

O Prêmio consistirá na realização de uma cerimônia de
premiação semestral ou anual (condicionada à
arrecadação de fundos), com a entrega de um certificado e
contribuição no valor mínimo de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais) para cada uma das iniciativas selecionadas de
diferentes partes do país nas temáticas da
sociobiodiversidade, com ênfase nas áreas rurais.
C. Tipos de iniciativas possíveis de premiação:
• Desenvolvimento de ações em projetos de
agroecologia;
• Implementação e compartilhamento de resultados de
projetos comunitários com o uso sustentável da
sociobiodiversidade brasileira;
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• Desenvolvimento e replicação de tecnologias,
pesquisas e estudos desenvolvidos por ou em articulação
com as comunidades.



Todas as propostas devem possuir ligação
estreita com comunidades.
Apresentar o componente de educação
ambiental trabalhado na experiência.

D. Abrangência: Iniciativas desenvolvidas no/ou para o
meio rural, sem restrição de biomas.
E.

Outras características do Prêmio:

• As propostas ao Prêmio podem ser apresentadas por
pessoas jurídicas ou físicas, bem como por grupos
informais;
• A questão de gênero deverá ter sido contemplada nas
iniciativas e/ou as geracionais e étnico-raciais;
• As propostas não devem ter vinculação políticopartidária nem com instituições/empresas cujas missões e
atividades destoem das características do Prêmio.
F. Período de vigência do Prêmio: Início em 2016 com
prazo de finalização indeterminado.
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G. Suporte financeiro do Prêmio Jorg Zimmermann da
Sociobiodiversidade
O ISPN lança este edital de divulgação para a obtenção
de parcerias com pessoas físicas e jurídicas, nacionais e
internacionais para o financiamento do Prêmio JZ.
A contribuição de pessoa física está estabelecida no
valor mínimo de R$ 100,00 (cem reais), que poderá ser
constituída pela junção de diversos contribuintes. O limite
máximo ficará em aberto.
As contribuições entre R$ 100,00 (cem reais) e R$
1.000,00 (um mil reais) não serão nominadas o que
ocorrerá com os demais doadores.
As pessoas jurídicas que oferecerem um suporte
financeiro de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ou mais, serão
destacadas e consideradas como patrocinadoras do
Prêmio. O valor mínimo para o aporte de pessoa jurídica é
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Clique aqui para preencher a ficha de adesão para
doação ao Prêmio.
A conta corrente exclusiva para depósito das
contribuições é: BANCO DO BRASIL Ag. 3475-4 c/c
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220.028-7 - Instituto Sociedade, População e Natureza ISPN - CNPJ 26.445.312/0001-00.
 É necessário que as pessoas jurídicas enviem a ficha
de inscrição antes de efetuar o depósito;
 Também será muito valioso o preenchimento pelas
pessoas físicas, para fins de cadastro de doadores.
A cada edição do Premio JZ será comunicado o tema a
ser contemplado, o que poderá ser estabelecido a partir
do interesse do financiador nas diferentes edições.
Com o propósito de garantir a transparência de todo o
processo, o ISPN procederá à prestação de contas aos
doadores ou na periodicidade por eles solicitada, além de
uma auditoria anual. Essa demonstração de recebimentos
e gastos realizados será disponibilizada em site do ISPN
(www.ispn.org.br) ou por relatórios, quando for o caso.
H.

Coordenação e gestão do Prêmio:

O ISPN fará a coordenação e gestão do fundo
constituído para o funcionamento do Prêmio Jorg
Zimmermann da Sociobiodiversidade, o que envolve:
a) Desenvolvimento de ações de fund raising (captação
de recursos);
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b) Elaboração de informações e de roteiro para a
apresentação de propostas;
c) Preparação de editais para as diferentes edições do
Premio Jorg Zimmermann da Sociobiodiversidade;
d) Recebimento e triagem de propostas assim como o
atendimento aos pedidos de esclarecimentos, quando
necessário;
e) Constituição e coordenação dos trabalhos da
Comissão de Seleção de propostas;
f) Divulgação dos resultados do trabalho de seleção de
projetos;
g) Prestação de contas aos doadores;
h) Avaliação participativa dos resultados obtidos e
replanejamento;
i) Elaboração de relatório anual.
I.

Características de inegibilidade de doadores ao
Prêmio:
 Produção, venda e/ou utilização de agrotóxicos e
transgênicos;
 Existência de trabalho infantil ou de outras
modalidades que desrespeitem a condição humana.
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J.








Prazos
Lançamento do primeiro edital para seleção de
propostas: segunda quinzena de janeiro/2017,
ficando condicionado à obtenção do financiamento;
Final de recebimento de propostas: quatro meses
após o lançamento do edital da primeira chamada de
propostas;
Análise e seleção das propostas: um mês após o
termino do prazo de recebimento de propostas;
Divulgação das propostas selecionadas: até quinze
dias após a seleção;
Premiação: em dia a ser estabelecido em cada edital.


Pessoas jurídicas devem encaminhar ao ISPN a
ficha de adesão para análise, antes de realização
do depósito.
Jorg Zimmermann – um breve histórico
Nasceu na Alemanha,
filho de pai brasileiro e
mãe alemã. Aos cinco
anos de idade veio
para o Rio de Janeiro
onde cresceu, estudou
Agronomia
e
mestrado em Desenvolvimento Rural. Logo no início de
sua vida profissional, apaixonado pela população
amazônica e por suas causas, foi trabalhar no Careiro,
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Parintins e Manaus no Amazonas. Com experiência
acumulada, atendeu ao convite para atuar na Extensão
Rural dos então Territórios de Roraima e Amapá.
Com esposa e filhos brasileiros e por seu compromisso
com a realidade do país, fez opção pela nacionalidade
brasileira, tendo obtido nova carteira de identidade em
Boa Vista/Roraima nos anos 70. Atuou, de forma
expressiva, na agroecologia e agricultura orgânica e em
questões da sociobiodiversidade em diferentes partes do
pais, tendo atuado como educador ambiental e professor
de Agroecologia na Universidade de Brasília.
Contribuiu com seu conhecimento e dedicação para
instituições públicas nacionais e internacionais, além de
ONGs como: Ministério da Agricultura/Comissão de
Financiamento da Produção; Ministério do Meio Ambiente
(Secretaria da Amazônia, Programa PP-G7 – Projetos
Demonstrativos e Diretoria de Agroextrativismo; Gerente
do Programa Amazônia Sustentável e Secretário do
Subprograma Projetos Demonstrativos Tipo A (PDA);
Conselho Nacional de Pesquisa Científica (CNPq); Empresa
Brasileira de Pesquisas Agropecuárias
(Embrapa);
empresas de Extensão Rural na Amazônia; Fundo das
Nações Unidas para a Infância (Unicef)/Programa
Ambiental; Universidade Federal do Pará (UFPA) e ISPN.
Em cada um desses lugares, levou gentileza, conhecimento
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e esperança de dias melhores, uma ecologia saudável, uma
política de amizade e de ética sólidas.
Deu seu apoio efetivo para o crescimento do movimento
agroecológico entre os agrônomos, profissionais diversos e
ONGs, como também a movimentos e a agricultores/as
familiares onde sempre enfatizava o importante papel da
mulher na transformação desejada.
Articulou a ativação do Movimento Agroecológico da
Latino América (MAELA) e o aumento do diálogo de
importantes nomes que trabalham em defesa da
agroecologia no país. É importante ressaltar, ainda, sua
atuação dedicada enquanto integrante da equipe de
elaboração do Plano Nacional de Agroecologia e Produção
Orgânica (PLANAPO), como também suas participações no
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
(Consea), Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural
Sustentável (Condraf) e no Conselho Nacional de
Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades
Tradicionais.
Para a família (esposa, filho, filhas, duas netas) e aos
amigos/as deixou os exemplos de competência, ética,
compromisso e amorosidade.
Por tudo isto, vale a pena reverenciar sua trajetória de
vida e trabalho com o lançamento do Prêmio Jorg
Zimmermann da Sociobiodiversidade como incentivo
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àquelas pessoas físicas e jurídicas que continuam a buscar
um novo paradigma de relação com a natureza e nas
relações sociais.
• Mais informações: instituto@ispn.org.br
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