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Estudantes exploram o Parna do Iguaçu 

Estudantes e professores de Capanema 
(PR) participaram nos dias 17 e 18 de maio 
de excursões ao Parque Nacional (Parna) do 
Iguaçu. As visitas fazem parte do Programa 
de Educação Ambiental criado e executado 
pela Base Avançada do Parna no município.

O programa tem por objetivo proporcionar 
a estudantes e professores da região lindeira 
ao Parna Iguaçu, especialmente das escolas 
rurais, informações e momentos de intera-
ção e descontração no interior da unidade de 
conservação (UC). A atividade busca também 
sensibilizá-los quanto a alguns dos principais 
desafios para proteção da biodiversidade do 
parque: caça, extração de palmito e pesca.

Desde o início do programa já participaram 
mais de mil alunos e professores, e os resulta-
dos já começaram a ser notados. “A percep-
ção da população local sobre a UC têm melho-
rado continuamente. Se antes, quando aqui 
cheguei, era comum ouvir dizer que ‘o Parque 
do Iguaçu não serve de nada para nós’, agora 
já o olham com mais simpatia e passaram a 
se interessar em conhecer melhor este Patri-
mônio Mundial Natural que está tão próximo 
deles”, ressaltou Carlos Henrique Bernardes, 
chefe da base avançada.

CONHECER PARA PRESERVAR

As atividades de Educação Ambiental na 
região sul do Parna Iguaçu, área de influên-
cia da Base Avançada Capanema, ocorrem de 
maneira contínua desde 2016, levando todo 
mês turmas de estudantes e professores para 
conhecerem (e se apaixonarem!) a unidade. 
Desta ação, participaram aproximadamente 
80 pessoas, especialmente crianças.

“Para nós, aqui na Base Avançada em Ca-
panema, é ponto pacífico a importância de 
levarmos as pessoas para dentro dos parques. 
Afinal, para valorizar e proteger é preciso, an-
tes de tudo, conhecer e usufruir!”, afirmou o 
chefe da base avançada.

Carlos conta que a experiência de aprendi-
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zado e o contato com a natureza selvagem que 
são proporcionados aos jovens no Programa de 
Educação Ambiental são extremamente ricos. 
Além das palestras e da cartilha que recebem, 
os estudantes têm a oportunidade de navegar 
por um dos cursos d’água icônicos da região 
Sul do Brasil, o rio Iguaçu. Além disso, fazem 
trilhas guiadas pela exuberante Mata Atlânti-
ca da unidade, navegam pelo rio Silva Jardim, 
um dos afluentes do rio Iguaçu que atravessa 
as matas do Parna, terminando a atividade ao 
lado de uma das maiores cascatas do parque, 
o Saltão do Silva, uma cachoeira com 8 metros 
de altura e 50 metros de largura.

Os participantes também conhecem de 
perto algumas espécies de árvores e plantas 
da flora nativa, como a palmeira juçara, ame-
açada de extinção. “Sempre que estão frutifi-
cando, ofereço a eles, para experimentar, fru-
tas nativas da mata – como uvaia, gabiroba 
e guapuruti –, que os estudantes saboreiam 
num misto de curiosidade e contentamento”, 
conta Carlos. E ainda, não raro, conseguem 
observar algumas das inúmeras espécies de 
animais que são protegidas pelo Parque do 
Iguaçu, como capivaras, cutias, macacos, pa-
tos, cágados, jacarés, biguás, porcos-do-mato 
e tucanos, além de conhecerem os rastros de 
outros bichos, como antas e onças.

O trabalho de Educação Ambiental conta com 
a parceria da empresa Macuco Safari, uma das 
concessionárias que opera na UC. São eles que 
disponibilizam as embarcações e pilotos com os 
quais os estudantes são levados para navegar 
nos rios do Parna. Também foram construídas, 
para esse trabalho, parcerias com a Prefeitura 
de Capanema, Camping Gavião Macaco e Con-
sórcio Empreendedor Baixo Iguaçu.

Atividade faz parte do Programa de Educação Ambiental da 
Base Avançada em Canapema

Toninha é uma das espécies de golfinho mais ameaçada de 
extinção do planeta

Projeto Toninhas monitora espécie na 
APA da Baleia Franca

O Projeto Toninhas, que há 15 anos moni-
tora a população que vive na Baía da Babi-
tonga, no norte de Santa Catarina, estendeu 
suas atividades para o território da Área de 
Proteção Ambiental da Baleia Franca. A inicia-
tiva, desenvolvida pela Univille com recursos 
da Petrobras, tem apoio irrestrito do ICMBio 
por se tratar de uma das espécies de golfinho 
mais ameaçada de extinção no planeta.

Já como parte da iniciativa, em abril, foi 
instalado um hidrofone em frente à praia de 
Itapirubá para registrar o som emitido pelas 
toninhas. O animal produz um ruído bem ca-
racterístico que permite distingui-lo de outras 
espécies de golfinhos. Assim, por meio do 
registro sonoro, é possível dizer se a toninha 
esteve presente naquela área.

A colocação desse primeiro hidrofone foi fei-
ta para testar a metodologia em mar aberto. 
Agora, o equipamento será recolhido para que 
se possa processar e analisar os dados coleta-
dos. Caso a metodologia se mostre eficaz, esses 
equipamentos serão colocados em outras regi-
ões da APA. E, a partir desses dados, será possí-
vel compreender melhor o padrão de distribui-
ção dessa espécie na unidade de conservação.

O bolsista Jonatas Prado, contratado pelo 
Funbio/GEF Mar para apoiar as ações da UC 
referentes à conservação dos cetáceos, parti-
cipou da instalação do equipamento, que foi 
realizada com apoio de pescadores artesanais 
de Itapirubá. Além da atividade de campo, a 
equipe do projeto realizou reuniões na sede 
da unidade para discutir os objetivos e a me-
todologia do projeto.

Segundo o bolsista, “esse projeto tem uma 
grande importância para a conservação da to-
ninha, pois existem poucos estudos sobre a 
espécie na região da APA da Baleia Franca”. 
Ele enfatiza que os estudos direcionados ao 
mamífero aquático na UC estão em concor-
dância com as ações previstas no Plano de 
Ação Nacional para a Conservação da Toninha. 

De acordo com Prado, “a obtenção de infor-
mações a respeito da sua biologia e ecologia 
será decisiva para a elaboração de propostas 
de conservação para a espécie na unidade”.

O chefe da APA, Cecil Barros, avalia que 
“esta é uma ótima oportunidade para conhe-
cer melhor nossos recursos naturais. É um pri-
vilégio poder contar com o Projeto Toninhas e 
toda a competência acumulada ao longo dos 
seus 15 anos de pesquisas para que possamos 
adotar ações de manejo voltadas especifica-
mente para a proteção da espécie. Fico muito 
feliz que esta iniciativa conte com o apoio dos 
pescadores artesanais de Itapirubá, conside-
rando que uma das prioridades da gestão da 
UC é justamente a participação e empodera-
mento das comunidades tradicionais”.
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Estudantes de Paulo Afonso poderão conhecer o monumento natural

Monumento natural implanta projeto 
de educação ambiental 

ICMBio lança Manual de Sinalização de 
Trilhas 
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TRILHAS DE LONGO CURSO

As conhecidas pegadas amarelas e pretas, 
descritas no manual, já estão sendo utilizadas 
nas trilhas de longo curso que o ICMBio vem im-
plementando ou atuando como parceiro. O insti-
tuto está focado na criação do Sistema Brasileiro 
de Trilhas de Longo Curso, no contexto do Pro-
grama Conectividade de Paisagens – Corredores 
Ecológicos, em atendimento à demanda instituí-
da por portaria do Ministério do Meio Ambiente.

A partir das indicações da publicação, as pe-
gadas podem ser personalizadas de acordo com 
as características locais. É o que ocorre nos tre-
chos das trilhas de longo curso que passam por 
UCs federais. Na Reserva Extrativista Chico Men-
des (AC), elas apresentam as seringueiras; na 
Floresta Nacional de Canela (RS), as araucárias; 
já na Trilha Transcarioca, que passa pelo Parque 
Nacional da Tijuca (RJ), as pegadas trazem a 
imagem do Cristo Redentor.

ORIENTAÇÕES

O manual apresenta, ainda, os tipos de sina-
lização de trilhas (de entrada, percurso, destino, 
distância percorrida, educativa, etc), instruções 
para sinalização (simbologia, percursos sobre o 
mesmo leito, trilhas de uso múltiplo, técnicas 
para aplicação da sinalização) e conceitos bási-
cos de planejamento de trilhas.

A proposta é que a sinalização seja realiza-
da de forma simples e com baixo custo, sendo 
acessível a qualquer unidade. “O manual será a 
base para as UCs federais, mas poderá ser uti-
lizado por unidades estaduais e municipais que 
tiverem interesse e também em trilhas que não 
estejam localizadas em áreas protegidas”, con-
clui Pedro Menezes.

O Manual de Sinalização de Trilhas está dis-
ponível em https://bit.ly/2L3TC6I.

Mais de 60% dos visitantes de unidades de 
conservação (UCs) utilizam as trilhas como prin-
cipal meio de recreação, seja para alcançar uma 
cachoeira ou um mirante, seja como um atrati-
vo em si, quando o próprio passeio na trilha é o 
principal objetivo da visita. Para tornar esses tra-
jetos mais acessíveis, o Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio) acaba 
de aprovar, por meio da Portaria nº 523 (publica-
da na edição da última segunda-feira, 28, do Diá-
rio Oficial da União), o Manual de Sinalização de 
Trilhas para Unidades de Conservação Federais.

A publicação lança as bases para a criação de 
trilhas de longo curso a fim de que, a exemplo do 
National Trail System dos Estados Unidos, esses 
caminhos ecológicos também sirvam como co-
nectores de paisagens entre as unidades de con-
servação e outras áreas. “O propósito do manual 
é oferecer uma base comum para que a sinaliza-
ção de trilhas seja realizada segundo um referen-
cial técnico unificado”, destaca Pedro Menezes, 
coordenador-geral de Uso Público e Negócios.

Com a divulgação do manual, o instituto es-
pera estabelecer uma padronização nacional, 
mas que também permita uma identidade local, 
respeitando e valorizando as particularidades de 
cada UC. Assim, todos os trajetos estão sendo si-
nalizados com a marca da pegada em amarelo e 
preto, mas o desenho da pegada muda a depen-
der do local da trilha, personalizando cada ca-
minho regional com suas próprias características.

SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO

Ainda segundo o coordenador-geral, uma boa 
sinalização é importante por duas razões principais. 
A primeira, e mais óbvia, é relativa à segurança: evi-
tar que os visitantes se percam. A segunda tem a 
ver com a conservação, uma vez que a sinalização 
é também uma ferramenta de manejo. “Às vezes, 
o caminho mais simples passa por uma área frágil, 
que deve ser poupada, e isso se resolve com os ins-
trumentos de sinalização”, explica Menezes.

Representantes de diversos órgãos públicos 
participaram no dia 17 de maio de uma visita 
técnica à região do Povoado Rio do Sal. No lo-
cal está sendo implantado o “Projeto Eco Trilha 
do Amanhã”, que tem a parceria do Monu-
mento Natural do Rio São Francisco (BA/SE/AL) 
com a Prefeitura de Paulo Afonso, município 
baiano onde está localizada parte da unidade 
de conservação (UC).

O projeto tem a coordenação da professora 
e turismóloga, Sandra Muccini, da Sala Verde 
da Secretaria de Educação de Paulo Afonso, 
além da parceria dos biólogos Micaele Santos 
e Felipe Siebert, também da mesma secreta-
ria. A iniciativa consiste em proporcionar aos 
alunos uma aula de campo na Caatinga, tendo 
contato com a fauna, flora e belezas cênicas 
do Monumento Natural do Rio São Francisco. 
O objetivo é que essas crianças conheçam o 
bioma e percebam a importância da unidade 
para a preservação desse ecossistema. Além da 
trilha, eles terão acesso às pinturas rupestres e 
piscinas naturais e vão conhecer a história dos 
ancestrais que por ali estiveram.

“Este projeto no Mirante do Santinho che-
ga para abrilhantar a unidade de conservação 
e é o começo de vários que pretendemos lan-
çar junto aos órgãos que compõem o conselho 
consultivo e à sociedade do entorno dos Câ-
nions do São Francisco. A educação ambiental 
é fundamental para a preservação do meio am-

biente”, comentou Emerson Leandro, chefe do 
Monumento Natural do São Francisco.

A visita foi realizada por representantes das 
secretarias municipais de Educação, Meio Am-
biente e Turismo de Paulo Afonso, do Grupo de 
Trilhas Calangos do Sertão e do Monumento 
Natural do Rio São Francisco. “A Sala Verde da 
Secretaria Municipal de Educação apoia estes 
projetos de educação ambiental no intuito de 
formar cidadãos eco conscientes e com foco 
na conservação e na sustentabilidade ambien-
tal”, relatou Silvano Wanderley, coordenador 
da Sala Verde.

Pedro Gomes da Silva, subsecretário de Edu-
cação, celebrou: “Em nome de todos que fazem 
a Secretaria Municipal de Educação, agradeço 
ao ICMBio pela autorização de utilização dessa 
área. Ela vai servir como uma espécie de labo-
ratório, onde nossos alunos poderão vivenciar 
na prática o que é trabalhado em sala de aula”.
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Sancionada lei da compensação 
ambiental 

Especialistas avaliam peixes elétricos 

Foi sancionada a Lei 13.668 de 28 de maio 
de 2018, que define novas regras para a apli-
cação de recursos da compensação ambiental 
e permite aumentar o prazo para a contrata-
ção de pessoal por tempo determinado pelo 
Instituto Chico Mendes e o Ibama. A lei, que 
tramitou no Congresso Nacional como Medi-
da Provisória 809 desde dezembro de 2017, 
foi publicada no Diário Oficial de hoje da últi-
ma terça-feira (29).

As mudanças vão fortalecer a gestão 
das unidades de conservação administra-
das pelo ICMBio. “A publicação da lei hoje 
é uma vitória importante para o ICMBio já 
que vai ampliar fortemente a capacidade de 
gestão das unidades de conservação”, co-
memorou a presidente-substituta Silvana 
Canuto. A expectativa é que, com as mu-
danças na compensação ambiental, sejam 
liberados cerca de R$ 1,4 bilhão.

Com as mudanças, o ICMBio está autoriza-
do a selecionar um banco oficial (como Banco 
do Brasil, Caixa Econômica ou Banco da Ama-
zônia, por exemplo) para criar e gerir um fun-
do formado pelos recursos arrecadados com a 
compensação ambiental. Assim, os empreen-
dedores poderão optar por depositar os recur-
sos da compensação ambiental em uma insti-
tuição financeira oficial, quitando assim suas 
obrigações. As mudanças são decisivas para a 
consolidação de várias unidades. Parte signifi-
cativa deste montante será destinada à regula-

Entre os dias 15 e 18 de maio, o Centro 
Nacional de Pesquisa e Conservação da Bio-
diversidade Amazônica (Cepam) realizou, 
em Manaus (AM), a 2ª Oficina de Avaliação 
do Estado de Conservação dos Peixes Acti-
nopterygii Continentais, do segundo ciclo 
de avaliações, que tem previsão de término 
para o ano de 2020. O objetivo do evento foi 
avaliar o estado de conservação das espécies 
da ordem Gymnotiformes, os peixes elétricos 
(tuviras ou sarapós), não só daqueles que 
ocorrem na Amazônia, onde está a maior 
diversidade do grupo, mas de todo o Brasil. 
Durante a oficina foram avaliadas todas as 
espécies descritas para esta ordem, tendo 
sido a primeira com recorte taxonômico, que 
inclui todo um grupo de peixes do país. 

A oficina contou com a presença de 12 es-
pecialistas de diversas instituições de pesquisa. 
Durante o evento, foram reavaliadas as espé-
cies de Gymnotiformes do primeiro ciclo e in-
cluídas as espécies novas, descritas após 2014, 
ano final do ciclo anterior. Ao todo, 173 espé-
cies de peixes elétricos tiveram seu estado de 
conservação avaliado, das quais 140 foram ca-
tegorizadas como Menos Preocupante (LC), 15 
ficaram em alguma das três categorias de ame-
aça (CR, EN ou VU), 5 como Quase Ameaçadas 
(NT) e 13 como Dados Insuficientes (DD). 
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Brigadistas poderão ser contratados por até dois anos, prorrogáveis por mais um

rização fundiária das unidades de conservação 
e o restante deverá ser investido na implemen-
tação das unidades, tais como em melhoria da 
infraestrutura para a administração, proteção, 
pesquisa, educação ambiental e visitação.

CONTRATAÇÃO DE BRIGADISTAS

A nova lei atualiza dispositivo da Lei nº 
7.957/89 que trata da contratação de pessoal 
para combate a incêndios e emergências pelo 
ICMBio e Ibama, ampliando o tempo de con-
tratação e diversificando as atividades a serem 
desenvolvidas. Poderão ser contratadas pes-
soas para atividades de prevenção, controle 
e combate de incêndios; apoio em ações de 
conservação, manejo e pesquisa de espécies 
ameaçadas; apoio a projetos de preservação, 
uso sustentável, proteção e apoio operacional 
à gestão de unidades; apoio à identificação, à 
demarcação e consolidação territorial e apoio 
às ações de uso sustentável.

O tempo de contratação de brigadistas pas-
sa de seis meses para dois anos, prorrogável 
ainda por mais um ano. Agora, trabalhando 
por um período mais longo, os brigadistas po-
derão desenvolver atividades de combate ao 
fogo por maior período e também poderão 
reforçar as medidas de prevenção. 

A lei pode ser acessada em https://bit.
ly/2xnHTOx.
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Gymnotus stenoleucus, uma das espécies avaliadas na oficina

Participantes da oficina

Em abril, coordenada pelo Centro Nacional de 
Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Aquá-
tica Continental (Cepta), foi realizada a primeira 
oficina deste segundo ciclo, na sede do ICMBio, 
em Brasília (DF). Na ocasião, foram reavaliadas 
175 espécies não amazônicas, que apresentam 
ampla distribuição e haviam sido categorizadas 
no ciclo anterior como LC, categoria indicada às 
espécies não ameaçadas de extinção. 

Ambas as oficinas foram realizadas com 
a parceria entre os dois centros de pesquisa 
– Cepam e Cepta – e contaram com a parti-
cipação do Centro Nacional de Avaliação da 
Biodiversidade e de Pesquisa e Conservação 
do Cerrado (CBC), responsável por coordenar 

o macroprocesso de 
avaliação das espé-
cies da fauna brasi-
leira. Assim, a meta 
institucional de ava-
liação de 260 espé-
cies de peixes con-
tinentais até o final 
do mês de maio foi 
atingida e supera-
da, ao considerar-
-se as 175 espécies 
classificadas como 
LC, avaliadas em 
abril, somadas aos 
173 peixes elétricos 
recém-avaliados. 
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Alunos de engenharia ambiental 
visitam UCs 

APA do Anhatomirim forma guardiões 
do meio ambiente 

Acervo Associação Bom Sucesso // legenda Curso apresentou orientações 
básicas na gestão de recursos financeiros

Estudantes puderam apreciar a biodiversidade da Esec

Alunos da disciplina de Bioindicadores Am-
bientais, de Engenharia Ambiental da Univer-
sidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) 
– Campus Francisco Beltrão, realizaram no dia 
22 de maio uma visita técnica ao município 
de Palmas (PR). Na chegada, foram recebi-
dos na sede administrativa do Instituto Chico 
Mendes pelo analista ambiental Ricardo Jero-
zolimski, que mostrou as instalações da sede 
administrativa, compartilhada entre o Refúgio 
de Vida Silvestre dos Campos de Palmas, Par-
que Nacional das Araucárias e a Estação Eco-
lógica da Mata Preta.

Em seguida, foi feita uma visita ao Parque 
Municipal da Gruta, de responsabilidade da 
Prefeitura de Palmas. Lá, os alunos foram re-
cebidos por funcionários da prefeitura, que 
mostraram as atividades que vêm sendo re-
alizadas, como a proteção de nascentes e o 
manejo florestal com retirada de espécies exó-
ticas invasoras e o plantio de mudas de espé-
cies nativas. Ainda no parque, o analista am-
biental do ICMBio explicou o funcionamento 
do Sistema Nacional de Unidades de Conser-
vação (SNUC), com uma explanação sobre as 
unidades de conservação de proteção integral 
e de uso sustentável.

No período da tarde, após o almoço, eles 
visitaram o Refúgio de Vida Silvestre dos Cam-
pos de Palmas. No percurso do centro de Pal-
mas até a unidade, ainda foi feita uma para-
da próxima à rodovia para falar do contexto 
regional com a produção de energia eólica, 
agricultura e malha viária. Já no meio da tar-
de, chegando ao refúgio, os alunos tiveram 
a oportunidade de conhecer a fazenda Caba-
nha Cerro Chato e ouvir de seu proprietário, 

O primeiro grupo de multiplicadores am-
bientais, os guardiões do meio ambiente da 
Área de Proteção Ambiental do Anhatomirim 
(SC), participaram no dia 18 de maio do even-
to de formatura. Neste semestre, 60 estudan-
tes da Escola Municipal do Meio Ambiente, do 
município de Governador Celso Ramos, parti-
ciparam da iniciativa.

Modificar os hábitos cotidianos para evi-
tar o consumismo, o desperdício dos recursos 
como água e energia, além de promover a 
coleta seletiva, reciclagem e reutilização é um 
desafio constante no processo educativo das 
novas gerações. “Acreditamos que as crianças 
são sementes de esperança para nós, sendo, 
portanto, de fundamental importância ensi-
nar-lhes valores de respeito e cuidado com o 
planeta Terra”, afirmou Ângela Rita Cássia de 
Oliveira, que coordena o projeto na APA.

Ângela acredita que a educação ambiental 
é fundamental para que as pessoas se tornem 
mais conscientes sobre a sustentabilidade e a 
importância de construir um futuro mais lim-
po para as próximas gerações. A adoção de 
práticas ecologicamente corretas e o incentivo 
ao uso moderado dos recursos naturais foram 
algumas das medidas básicas propostas pela 
formação dos multiplicadores ambientais.

Desde o dia 7 de março, foram trabalhados 
com os estudantes temas como proteção e 
conservação do boto cinza; pesca artesanal e 

Javert Martins, como foi o processo de criação 
da unidade. Em seguida, foi feita uma cami-
nhada, passando por remanescentes com áre-
as de campo nativo e floresta com araucárias.

De acordo com o professor Rodrigo Ling-
nau, responsável pela visita técnica, foi uma 
grande oportunidade de aprendizado para os 
alunos, no contexto das unidades de conser-
vação e as relações socioambientais e econô-
micas relacionadas. Além disso, foi comenta-
do também com os alunos a possibilidade de 
futuros estágios.

maricultura; conservação e uso sustentável dos 
recursos hídricos e florestais; 3 Rs e a impor-
tância da reciclagem; e saneamento. Os alunos 
também fizeram uma saída de barco para avis-
tar o boto cinza e outra à ilha do Anhatomirim 
e realizaram o plantio de mudas na unidade.

A APA conta com a parceria da Escola do 
Meio Ambiente e da Secretaria de Educação 
do Município de Governador Celso Ramos 
para realização do projeto.
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Estudantes conhecem o RVS de Campos de Palmas

Estudantes fazem parte do primeiro grupo de multiplicadores 
ambientais do Anhatomirim
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Parna do Pico da Neblina e povos 
indígenas: parceria na gestão do 
território

O Parque Nacional (Parna) do Pico da Nebli-
na (AM) apresenta mais de 70% de sua área 
com sobreposição às Terras Indígenas Balaio, 
Cué-Cué Marabitanas, Médio Rio Negro II e 
Yanomami. Por isso, são imprescindíveis os 
trabalhos em conjunto com as instituições 
que atuam na região e os povos indígenas. 
O esforço no fortalecimento das parcerias do 
ICMBio com as populações indígenas e insti-
tuições como a Fundação Nacional do Índio 
(Funai), a Federação das Associações Indíge-
nas do Rio Negro (FOIRN) e o Instituto Socio-
ambiental (ISA) são contínuos. 

Um dos avanços obtidos recentemente foi a 
aprovação pelo ICMBio do Plano de Visitação 
ao Pico da Neblina, importante documento 
elaborado em conjunto com as comunidades 
e associações Yanomami AYRCA e Kumirayo-
ma, ICMBio, Funai, ISA e Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Turismo de São Gabriel 
da Cachoeira (Sematur). 

A visitação ainda não está liberada, pois 
ainda é necessária a aprovação do plano pela 
Funai. Em recente reunião com as comuni-
dades, contando com a presença das direto-
rias das associações e lideranças Yanomami, 
com representantes do ICMBio, Funai e ISA, 
ficou acordado que neste ano serão realiza-
das apenas expedições técnicas, com o obje-
tivo de proporcionar maior capacitação, me-
lhor estruturação da trilha e aprimoramento 
do Plano de Visitação. Assim, a previsão para 
regularização da visitação ao Pico da Neblina 
(Yaripo na língua Yanomami) é para 2019. 

SEMINÁRIO DE TURISMO EM ÁREAS PROTEGIDAS

Exemplo emblemático das parcerias foi a 
participação de Luciana Uehara, gestora do 
Parque Nacional do Pico da Neblina, e de Val-
demar Pereira Lins, representante do povo 
Yanomami, no V Seminário Internacional de 

Turismo em Áreas Protegidas da Amazônia/I 
Encontro de Práticas de Turismo de Base Co-
munitária, realizado no período de 7 a 9 de 
maio, em Rio Branco (AC). Eles foram sele-
cionados para apresentar o projeto de Eco-
turismo Yaripo, iniciativa de turismo de base 
comunitária indígena. O seminário propor-
cionou uma rica troca de experiências de tu-
rismo, com protagonismo dos comunitários, 
que estão sendo realizadas no Brasil, na Amé-
rica Latina e nos EUA. 

Deste evento, também participaram Mari-
velton Barroso (presidente da FOIRN), Rober-
to Pereira (presidente da associação indígena 
ACIMRN) e Túlio Binotti (Funai), que apresenta-
ram experiências de turismo no rio Negro. En-
tre elas, está o fomento ao Circuito das Serras 
Sagradas, com estímulo a iniciativas como o 
ecoturismo ao Yaripo, ao Morro dos Seis Lagos 
e a outros destinos potenciais do rio Negro, ro-
teiros em parceria com associações indígenas, 
FOIRN, ICMBio, Funai e ISA. A iniciativa alme-
ja não só a geração de renda sustentável e o 
respeito aos direitos dos povos indígenas, mas 
também o estímulo ao desenvolvimento regio-
nal, trazendo melhorias inclusive para a popu-
lação local, com maior estruturação dos muni-
cípios e implementação de políticas públicas. 

Outra iniciativa, exposta por Paula Arantes, 
membro da GARUPA - ONG que auxilia a es-
truturação de propostas de turismo de base 
comunitária – é o roteiro das Serras Guerreiras 
do Tapuruquara, realizada também em traba-
lho conjunto com FOIRN, ISA, Funai e ICMBio. 

“Esses exemplos demonstram o empenho 
do Parque Nacional do Pico da Neblina em 
construir planos de trabalho conjuntos e par-
ticipativos, com intuito de implementação da 
gestão integrada de áreas protegidas, entre 
unidades de conservação e Terras Indígenas”, 
afirmou Luciana Uehara.
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Voluntários do Parque Nacional do 
Caparaó recebem homenagem 

Voluntários do Parque Nacional do Ca-
paraó (MG/ES) foram homenageados, com 
moção de aplausos, no auditório da Câma-
ra Municipal de Alto Caparaó, no dia 15 de 
maio. A proposta foi protocolada e lida em 
uma reunião ordinária pelo vereador José 
Carlos Lovantino e, por unanimidade, foi 
aprovada por todos da assembleia. O evento 
homenageou 29 voluntários do Alto Caparaó 
e de Espera Feliz, em Minas Gerais, e de Pe-
dra Menina, no Espírito Santo.

A reunião solene teve como propósito reco-
nhecer o empenho e a dedicação que os vo-
luntários têm com o local, ao mostrar todas as 
pessoas que não medem esforços para ajudar 
na manutenção de trilhas, no combate a in-
cêndios florestais, no resgate de turistas per-
didos e machucados no Pico da Bandeira, jun-
to com Corpo de Bombeiros e funcionários, 
e também na recepção dos visitantes. Partici-
param do evento o prefeito de Alto Caparaó 
José Gomes Monteiro e o chefe do Parque Na-
cional do Caparaó, Welington Antônio Lopes, 
entre outras autoridades.

“A homenagem é mais do que justa, pois 
vários moradores e empresas de Alto Caparaó 
ajudam voluntariamente o local nos momen-
tos mais importantes. Sem contar que mui-
tos vão aos finais de semana para áreas de 
visitação recepcionar e orientar os visitantes, 
simplesmente pelo fato de amar o lugar e re-
conhecer que o mesmo é importante para a 
preservação da biodiversidade”, destaca o ve-
reador José Carlos Lovantino.

O trabalho de voluntariado começou em 
1997 por meio de atividades que aproxima-
ram as comunidades, como cursos de forma-
ção de brigada, alternativas de produção so-
cioambiental e novas alternativas de serviço à 
agricultura familiar para os pequenos produ-
tores rurais junto à população da redondeza.

Para Welington Antônio Lopes, chefe do 
Parque Nacional de Caparaó, a ação dos vo-
luntários permite uma grande parceria com 
as comunidades do entorno. “As pessoas que 
ajudam o ambiente têm a conscientização do 
quanto a unidade é importante para a região. 
Todos são conhecedores do território e dão 
suporte aos funcionários em suas atividades, 
no serviço de proteção, conscientização e 
apoio nas logísticas de combate aos incêndios 
florestais, servindo também como amigos do 
parque”, ressalta Welington.

Atualmente a unidade possui, em média, 
50 a 70 atuantes em necessidades de emer-
gências, sendo pessoas que conhecem bem a 
região do campo, ex-brigadistas capacitados 
desde 2000 e também condutores de turistas. 
Ronaldo Carvalho, condutor de turismo há 17 
anos e voluntário a quatro, conta que “sem-
pre quis estar no lugar que realmente aprecia 
para fazer o que gosta e ajudar o local em 
todas as necessidades”.

Ele ainda revela que se sente orgulhoso 
ao realizar serviços no entorno da unidade. 
“Recentemente uma pessoa se perdeu na re-
dondeza quando eu estava de plantão. Junta-

mente com amigos e funcionários da portaria, 
pedimos autorização para o chefe e realiza-
mos a busca. Nós fomos privilegiados, pois 
conseguimos encontrar o rapaz”, conta.

Sairo Guedes, guia do parque e voluntário há 
seis anos, relata que se sente honrado ao ver o 
resultado do seu trabalho. “Tudo o que faço é 
uma forma de oferecer o meu retorno uma vez 
que tiro parte do meu sustento na unidade. Eu, 
como morador da cidade, considero mais que 
um dever contribuir com o meu apoio e dedi-
cação, pois é por meio disso que consigo obter 
bons resultados em minha profissão”, relata.
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GRUPO NO WHATSAPP

O grupo “Voluntários do Caparaó” tem 
como membros os funcionários e as pessoas 
que ajudam o parque, reunidos no aplicativo 
Whatsapp com o objetivo de facilitar a comu-
nicação em casos de urgência. Se alguém pre-
cisa de suporte, basta acionar, no ambiente 
virtual, que os voluntários entram em contato 
e aparecem na hora marcada. Todas as neces-
sidades, tanto de incêndios como busca por 
pessoas perdidas e machucadas, podem ser 
avisadas no aplicativo.

Foram 29 voluntários de Minas Gerais e do Espírito Santo homenageados
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Ambientalistas visitam Parna de 
Brasília 

APA da Baleia Franca sedia campeonato 
de ondas gigantes 

Dois ícones do ambientalismo mundial, 
Maria Tereza Jorge Pádua e Marc Dourojean-
ni, visitaram o Parque Nacional de Brasília no 
mês de maio. Eles foram acompanhados da 
chefe da unidade (NGI Brasília-Contagem), 
Juliana de Barros Alves, e do técnico Antonio 
dos Santos Oliveira. 

O grupo percorreu alguns trechos da área 
original do parque, estabelecido em 1961, 
como o “Três Buracos” (região de três nas-
centes d’água) e a barragem de Santa Maria. 
Maria Teresa se emocionou ao voltar: “Minha 
maior emoção foi revisitar o parque nacio-
nal após décadas e ser bem recebida, encon-
trando desde guardas parques até dirigente 
extremamente envolvidos em fazer uma boa 
gestão desta área protegida na Capital Fede-
ral, que tem muitos problemas, entre eles os 
incêndios constantes.”

Juliana Alves, chefe do NGI, também ex-
pressou seu contentamento com a visita: 
“Além de dois seres humanos gentis, recebe-
mos dois ícones não só do movimento am-
bientalista brasileiro, mas do conservacionis-
mo mundial, reconhecidos mundo afora por 
décadas de luta pela conservação da natureza 
e pela criação de parques e reservas”.

Maria Teresa ressaltou a fundamental im-
portância do Parque Nacional de Brasília para 
a própria sobrevivência da população do Dis-

A Área de Proteção Ambiental da Baleia 
Franca (SC) recebeu na última semana gran-
des nomes do surf internacional em ondas 
gigantes, na modalidade Tow In, na qual o 
surfista pega a onda rebocado por jet-ski. O 
evento foi realizado na Praia do Cardoso, no 
Farol de Santa Marta, em Laguna. O campeo-
nato Mormaii Big Wave 2018 teve autorização 
direta do ICMBio para ser realizado e obede-
ceu uma série de condicionantes estipuladas 
para garantir a integridade do ambiente de 
praia e dunas na área onde ocorreu o evento.

Segundo Reinaldo Jaeger, presidente da As-
sociação de Surf e Tow In do Farol de Santa 
Marta, um dos organizadores do evento, “é im-
portante ter essa parceria com a APA da Baleia 
Franca, autorizando o evento, colocando condi-
ções para sua realização e fiscalizando, para que 
o turismo de eventos possa ser feito de forma 
correta, sem prejuízos ao meio ambiente, de 
forma benéfica para a região. Um exemplo dis-
so é a articulação realizada junto com a chefia 
da APA para que a autorização contemplasse a 
realização pela Prefeitura de Laguna do projeto 
de recuperação das dunas frontais da Praia do 
Cardoso, que está em curso”.

O chefe da APA da Baleia Franca, Cecil 
de Barros, ressalta a importância de even-
tos dessa magnitude serem autorizados 
pelo ICMBio: “sabemos que os praticantes 

trito Federal: “Este parque nacional foi esta-
belecido para proteger a bacia de captação da 
barragem de Santa Maria, que fornece água 
à parte da Capital, um bem essencial à nos-
sa vida”. E emendou: “fornece muito além 
da água, como a visitação pública, pesquisa 
e a proteção da biodiversidade do bioma Cer-
rado; precisa muito, pois, de nossa ajuda e 
acompanhamento.”

O Cerrado, lembra Juliana, é um bioma 
extremamente ameaçado pelo defloresta-
mento e degradação, que já perdeu mais de 
50% de sua cobertura vegetal original, com 
consequente perda de serviços ambientais 
fundamentais, a exemplo da disponibilidade 
de água de qualidade. Não à toa, “há hoje 
uma crise hídrica em diversos locais do Bra-
sil, sendo o Cerrado reconhecido como a caixa 
d’água brasileira”, diz Juliana. Ou seja, “para 
se ter água no futuro, é preciso conservar a 
natureza e, em especial, o Cerrado”, comple-
menta o técnico Antonio Oliveira.

Ao final, Maria Tereza deixou um recado 
a todos os servidores que estão ou já passa-
ram pelo Parque Nacional de Brasília e con-
tribuíram para que, conforme Juliana, ele 
seja este enclave de natureza preservada em 
meio à urbanização desenfreada de Brasília: 
“parabéns a todos aqueles que foram e são 
por ele responsáveis”.

do surf, em geral, são pessoas 
que se importam com o meio 
ambiente. As condições que 
colocamos para realização de 
eventos desta natureza, como 
isolamento das dunas frontais 
para evitar o pisoteio da res-
tinga, disponibilização de ba-
nheiros químicos e obrigato-
riedade dos organizadores de 
retirar todos os resíduos gera-
dos durante sua realização, as-
seguram que não haverá dano 
à unidade de conservação.”

A segunda-feira foi escolhida 
para realização da competição em função da 
previsão meteorológica e de ondulações, que 
os organizadores acompanham on-line, para 
ter certeza que as ondas gigantes irão que-
brar no local para que o evento possa ocorrer 
com sucesso. A Liga Mundial de Surf (WSL), a 
Federação Catarinense de Surf (Fecasurf) e as 
associações de surf e tow in do Farol de Santa 
Marta e a de Jaguaruna reconhecem o evento.

Nas ondas de 18 pés (cerca de 12 metros 
de face) que quebraram na Praia do Cardoso, 
sagrou-se campeão Lucas Chumbo, surfista 
natural de Saquarema (RJ), superando seu tio, 
Marcos Monteiro (2º), o chileno Cristian Me-
rello (3º), além de Paulo Moura (4º), Caio Vaz 
(5º) e Vinicius dos Santos (6º).
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Maria Tereza Jorge Pádua e Marc Dourojeanni no Parna

Campeonato seguiu condicionantes estipuladas pela APA
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Parques nacionais marinhos se unem 
para combater roedores invasores 

Um grupo de trabalho desenvolverá de for-
ma conjunta o manejo e combate aos roedo-
res nas unidades de conservação (UCs) mari-
nhas em ilhas, como Abrolhos, Fernando de 
Noronha e Trindade. A formação do grupo, 
definida em uma Oficina do Programa Moni-
tora realizada em abril, considerou os proble-
mas e iniciativas comuns entre as UCs.

As espécies exóticas invasoras são consi-
deradas uma das principais causas de perda 
da biodiversidade, especialmente em ilhas. 
Os ratos ocorrem como espécies invasoras 
em mais de 90% das ilhas ao redor do mun-
do, e no Brasil não é diferente. Muitas delas 
sofrem com infestação de ratos, que podem 
ser responsáveis por predar ovos e filhotes de 
aves marinhas, transmitir doenças e diminuir 
a qualidade ambiental como um todo. 

FAUNA EXÓTICA EM NORONHA E ABROLHOS

O Parque Nacional Marinho de Fernando de 
Noronha (PE) vem estruturando seu Programa de 
Manejo de Fauna Exótica Invasora desde 2014, 

em parceria com o Instituto Brasileiro para Medi-
cina da Conservação – Tríade. A implementação 
do plano foi iniciada em agosto de 2017 por meio 
da execução de um Projeto Piloto financiado pela 
WWF-Brasil de combate aos roedores na Ilha do 
Meio, uma das ilhas secundárias do Arquipélago 
de Fernando de Noronha.

Nas duas últimas expedições, que ocorre-
ram em fevereiro e abril, não foram encon-
trados indícios de roedores da ilha do Meio. 
Segundo Paulo Mangini, do Instituto Tríade, 
“existem fortes evidências da erradicação da 
população de 8 a 10 mil ratos que estimamos 
para a ilha do Meio, mas ela só poderá ser 
confirmada depois de um monitoramento por 
um tempo maior”. 

Assim como ocorre em Noronha, o impac-
to dos roedores sobre as aves marinhas é sig-
nificativo no Parque Nacional Marinho dos 
Abrolhos (BA). Um dos exemplos é a grazina-
-do-bico-vermelho (Phaethon aethereus), que 
sofre taxa de predação de 50% de ninhos da 
espécie por ratos. As ações de combate aos 

roedores também ocorrem desde 2016 e ti-
veram início com uma parceria com a Asso-
ciação Vila-Velhense de Proteção Ambiental 
(Avidepa) e o Centro Nacional de Pesquisa e 
Conservação de Aves Silvestres (Cemave). 

NORONHA SERÁ REFERÊNCIA

O Parque Nacional Marinho de Fernando 
de Noronha será um “sítio de aprendizagem”, 
servindo, nesse momento, como referência 
para outras unidades de conservação do Bra-
sil. “A metodologia aplicada aqui demonstrou 
um bom e rápido resultado, pois em menos 
de um ano de ação conseguimos exterminar 
os roedores da ilha do Meio. Aprendemos 
muito com esta experiência, e agora os pró-
ximos passos são a continuação do monito-
ramento e o planejamento para expansão das 
ações envolvendo outras ilhas do arquipélago 
de Fernando de Noronha”, diz Thayná Mello, 
do ICMBio Noronha.

O intercâmbio entre as UCs começou com 
uma visita técnica da equipe a Abrolhos e Fer-
nando de Noronha para acompanhar a última 
expedição do Projeto Piloto na Ilha do Meio 
assim como o início dos levantamentos sobre 
a população de ratos na ilha Rata. “Essas ações 
em conjunto são fundamentais para troca de 
experiências e aprendizados entre as unidades 
de conservação e também para se padronizar 
as medidas de manejo e protocolos, utilizan-
do métodos similares nas diferentes UCs do 
Brasil”, frisa Patrícia Serafini, do Cemave. 

A equipe teve contato com as metodologias 
utilizadas para estimativa populacional e com 
as técnicas de planejamento do uso de ratici-
da. “A troca de experiências foi muito valiosa, 
o trabalho realizado em Noronha apresentou 
ótimos resultados e servirá de modelo para as 
ações que estamos planejando em Abrolhos”, 
destaca Lucas Cabral, bolsista de apoio cientí-
fico GEF-Mar de Abrolhos. 
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Manejo de fauna exótica realizado na ilha do Meio, no Parna Marinho de Fernando de Noronha
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Parna da Serra do Divisor discute 
turismo na região

O Parque Nacional (Parna) da Serra do 
Divisor (AC) realizou no dia 22 de maio um 
encontro para discutir o planejamento e as 
ações com as instituições governamentais e 
não governamentais que atuam no entorno 
ou interior da unidade. O evento, realizado 
no município de Cruzeiro do Sul, contou com 
a presença de representantes das cinco cida-
des que compõem a região do Vale do Juruá, 
onde está inserido o parque.

O objetivo foi aproximar as instituições 
e discutir ações voltadas para a unidade de 
conservação (UC). Representantes de diversas 
instituições estiveram presentes para debater 
as oportunidades e as ameaças que envolvem 
o parque. Entre as pautas levadas para o en-
contro, foi debatido o fortalecimento da pes-
quisa, do turismo e da educação ambiental, 
ações que devem assegurar o objetivo de cria-
ção da unidade. O Parque Nacional da Serra 
do Divisor conta com apenas dois servidores 
do ICMBio e a aproximação entre as institui-
ções é uma busca para potencializar a gestão 
da área de mais de 800 mil hectares. 

O Instituto Federal do Acre (Ifac), por exem-
plo, irá oferecer cursos de idioma aos morado-
res da região. “Estamos nessa parceria ofere-
cendo e levando o que temos à comunidade. 
Vamos iniciar com um curso de formação 
continuada, capacitando os barqueiros que 
fazem o translado dos turistas até o parque e 
vamos capacitar a comunidade com cursos de 
inglês e espanhol para que possam receber os 
estrangeiros”, afirmou Liliane Martins, direto-
ra do campus Ifac na região.

A Secretaria Estadual de Turismo irá traba-
lhar a partir de junho na elaboração do Plano 
de Turismo de Base Comunitária. Já o Sebrae 
aplicou em 2018 o curso de empreendedoris-

mo e tem planejado ainda para este ano uma 
capacitação de associativismo e cooperativis-
mo. A ONG SOS Amazônia vem trabalhando o 
monitoramento de quelônios em parceria com 
o ICMBio e as prefeituras estão fazendo uma 
aproximação para que as famílias que moram 
dentro do parque nacional sejam assistidas.

“Buscamos aproximar as instituições que 
atuam no parque ou em seu entorno para que 
juntos possamos planejar algumas ações e es-
sas instituições tenham uma presença mais 
efetiva dentro do parque. Estas parcerias vi-
sam levar mais a presença dos parceiros em 
todos os pontos”, acrescentou Aécio dos San-
tos, chefe da UC.

Parcerias contribuírão para desenvolvimento do 
turismo no Parna
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Resex lança cartilha do plano de manejo 

Portaria altera delimitação de circunscrição das UCs

A Reserva Extrativista Rio Unini (AM) lançou a 
“Cartilha do Plano de Manejo Participativo” da 
unidade de conservação (UC). Demanda antiga 
dos comunitários – especialmente dos jovens, li-
deranças e educadores –,  a publicação contém 
os Acordos de Gestão e um resumo dos princi-
pais conteúdos do plano de manejo, possibilitan-
do melhor compreensão e divulgação deste ins-
trumento de gestão. A cartilha foi desenvolvida 
com recursos do Programa Áreas Protegidas da 
Amazônia (Arpa) e sua elaboração contou com 
a participação dos Jovens Protagonistas do Rio 
Unini. A consultora Erica Bettiol, responsável pela 
confecção do material, promoveu oficina partici-
pativa em que os jovens aprenderam um pouco 
mais sobre o plano de manejo, conheceram o 
projeto da cartilha e contribuíram com ilustra-
ções próprias que foram incluídas no material 
final. A cartilha será entregue para todas as fa-
mílias beneficiárias da UC e alguns exemplares 

Foi publicada no Diário Oficial da União, em 
14 de maio, portaria que altera a delimitação de 
circunscrição das unidades de conservação fede-
rais às coordenações regionais. A normativa for-
maliza a circunscrição das nove unidades criadas 
entre os meses de março e abril e, para aprimo-
ramento administrativo, também definiu que to-

foram encaminhados para todos os parceiros lo-
cais, conselheiros da Resex e do Parque Nacional 
do Jaú e unidades do ICMBio. A publicação tam-
bém está disponível em https://bit.ly/2LrpJhU.

das as UCs do Espírito Santo passam a fazer parte 
da CR11 e aquelas com sede no estado da Bahia 
passam para a CR7. A portaria pode ser acessada 
em https://bit.ly/2ISwYSo. A Divisão de Consoli-
dação de Limites irá divulgar em breve o novo 
mapa com as alterações de delimitação das CRs.
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UCs do sudoeste da Bahia ampliam equipe de servidoresICMBio terá novas Salas Verdes 

Rebio das Perobas recebe nova sinalização 

A Floresta Nacional Contendas do Sincorá e 
o Parque Nacional de Boa Nova (BA) receberam 
por meio de redistribuição servidores oriundos 
do escritório do Ibama na cidade de Vitória da 

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) divul-
gou em maio o resultado da chamada pública 
com os nomes das entidades selecionadas a se 
tornarem Salas Verdes com a chancela do minis-
tério. Nesta chamada, foram selecionadas 243 
entidades, entre elas três unidades organizacio-
nais do ICMBio: a Floresta Nacional de Carajás 
(PA), o Cepta e a base do CNPT no Acre. As ins-
tituições selecionadas entram com o espaço fí-
sico, equipe, equipamentos e demais recursos. 
Em contrapartida, o MMA chancela as atividades 
educacionais, divulga as ações voltadas para o 
projeto e oferece formação a distância e mate-
riais educativos em formato digital.

Uma nova sinalização foi instalada na Reser-
va Biológica (Rebio) das Perobas (PR). O inves-
timento de R$ 10 mil foi feito pelos municípios 
de Tuneiras do Oeste e Cianorte, que doaram, 
ao todo, 29 placas para a unidade de conserva-
ção. Foram instaladas placas de sinalização de 
limites no perímetro da reserva, além de placas 
informativas e de educação ambiental. “Ago-
ra, a Ecotrilha, que recebe os visitantes, tem a 
“Calçada da Fama dos Bichos”, com moldes de 
pegadas de animais silvestres encontrados na 
Rebio e placas com informações ecológicas e 
de conservação das espécies”, diz o chefe da 
Rebio, Antônio Guilherme Cândido da Silva. 
Algumas árvores ao longo da Ecotrilha tam-

bém tiveram sua identificação sinalizada para 
facilitar o reconhecimento pelos visitantes da 
biodiversidade florística da Mata Atlântica no 
noroeste do Paraná.
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Portaria institui Comissão Permanente de Compensação Ambiental

O Instituto Chico Mendes publicou na última 
segunda-feira (28) portaria que cria a Comis-
são Permanente de Compensação Ambiental. 
A instância irá deliberar, no âmbito do órgão, 
sobre a destinação, o planejamento, o monito-
ramento e a execução dos recursos oriundos da 
compensação ambiental. Presidida pelo ocu-
pante do cargo de diretor da Diretoria de Pla-
nejamento, Administração e Logística (Diplan), 
a comissão será formada por um membro titu-

lar e dois suplentes de cada uma das diretorias 
e do Gabinete da Presidência. Estão entre suas 
competências elaborar propostas de destina-
ção e de recursos de compensação ambiental 
relacionadas às unidades de conservação fe-
derais; analisar solicitações de destinação en-
caminhadas pelas unidades organizacionais; e 
monitorar e avaliar a gestão dos recursos da 
compensação ambiental. A portaria completa 
está disponível em https://bit.ly/2kxS0ah.

Conquista, que foi desativado no início do ano 
de 2018. Com a chegada deles, as unidades po-
derão priorizar diversas ações e planejamentos 
que tinham dificuldade na execução devido ao 
quadro funcional reduzido. Em sua chegada, os 
servidores tiveram um momento de formação/
ambientação em relação à cultura institucional 
do ICMBio e à importância do processo gestor 
de consolidação das UCs, tendo sempre como 
foco o objetivo principal do ICMBio, que é pro-
teger o patrimônio natural e promover o desen-
volvimento socioambiental. O processo formati-
vo aconteceu de forma integrada entre as duas 
equipes, que tem o desafio de formatar a cria-
ção do Núcleo de Gestão Integrada do ICMBio 
no Sudoeste Baiano e atuar na conservação dos 
biomas Mata Atlântica e Caatinga, onde estão 
inseridas as unidades.

Calçada da Fama dos Bichos

Que os novos servidores sejam bem-vindos!
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