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NGI de Novo Airão apóia atividade de 
educação ambiental 

Parna dos Campos Gerais avança na 
formação do Conselho Consultivo

As unidades de conservação Parna de Ana-
vilhanas, Parna do Jaú e Resex do Unini, junto 
com parceiros do trade turístico local, apoia-
ram o concurso de desenho e poesias de te-
mática ambiental das escolas da rede pública 
do município de Novo Airão (AM), promovido 
pelo movimento Ajuri.

O Ajuri é um movimento socioambiental 
que atua na cidade, tendo o ICMBio como 
órgão apoiador em diversas atividades. A 
palavra ‘ajuri’ é muito utilizada na região do 
Rio Negro e tem como significados reunião, 
mutirão, ajuntamento. E é esse o espírito do 
grupo, mobilizar a comunidade em prol das 
causas socioambientais locais.

SOBRE O CONCURSO

O concurso foi dividido em duas categorias 

Desde agosto de 2017 o Parque Na-
cional dos Campos Gerais (PR) vem tra-
balhando, em parceria com a Associa-
ção de Preservação do Meio Ambiente 
e da Vida (Apremavi), na formação do 
Conselho Consultivo da unidade de 
conservação.  

Edilaine Dick, técnica da Apremavi, 
destaca que a formação do Conselho 
Consultivo é um importante passo 
para promover a gestão participativa 
do parque e, consequentemente, o 
reconhecimento da sua importância 
para a conservação dos campos nativos e florestas 
associadas do território onde a UC está inserida.

HISTÓRICO

Segundo a equipe da unidade, o primeiro pas-
so foi a formação do Grupo de Trabalho que está 
apoiando todas as etapas do processo, do qual 
fazem parte as Prefeituras Municipais de Castro, 
Carambeí e Ponta Grossa, a Universidade Estadual 
de Ponta Grossa e a Companhia de Saneamento 
do Paraná (Sanepar). 

Até o momento, foram realizadas 36 reuniões, 
contemplando 88% dos 142 atores indicados 
como potenciais conselheiros. Prefeituras, Câma-
ras de Vereadores, Sindicatos Rurais, comunida-
des, instituições governamentais e não governa-
mentais ligadas aos diversos usos identificados no 
território da UC e proprietários de áreas sobrepos-
tas à unidade já foram mobilizados. 
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(nível fundamental e nível médio) e os vence-
dores receberam como prêmio visitas guiadas 
pelos gestores nos parques nacionais do mu-
nicípio e puderam conhecer diversos atrativos 
das UCs.

“Este evento é muito especial. Fomentar a 
educação ambiental é um dos principais pila-
res da conservação e apresentar as unidades 
para os estudantes que não conheciam os par-
ques nacionais da própria cidade foi impor-
tantíssimo para a gestão”, ressalta Dolvane 
Machado, técnico ambiental do ICMBio. Ain-
da segundo Dolvane, a atividade foi custeada 
pelo Programa Áreas Protegidas da Amazônia 
(Arpa) e parceiros do setor hoteleiro local. 

GESTÃO PARTICIPATIVA

“O processo de criação do Conselho Con-
sultivo é o passo mais importante a ser dado 
para a gestão democrática de uma unidade 
de conservação. A oportunidade de participar 
desse processo, além de gratificante, garante 
a gestão participativa prevista na legislação 
brasileira, com a chance de contribuir para 
a preservação da biodiversidade  e do patri-
mônio natural da nossa região”, afirma Valter 
Martins Filho, representante das Chácaras do 
São Jorge, propriedades sobrepostas ao par-
que.

Essa fase de mobilização dos atores, além 
de cumprir uma etapa da formação do conse-
lho, é muito importante para aproximar a ges-
tão da UC  dos atores envolvidos no território.  
“Está sendo uma ótima oportunidade de escla-
recer as informações disseminadas na época 
da criação da unidade que não condizem com 
a realidade e de aprofundar o conhecimento 
da própria equipe sobre a UC, seus usos, seus 
conflitos e como pacificá-los”, destaca Lilian 
Garcia, chefe do Parque Nacional dos Campos 
Gerais. Ainda segundo a gestora, os trabalhos 
de mobilização continuam em 2018, com pre-
visão de formação  do Conselho Consultivo no 
final do primeiro semestre.

Reuniões mobilizaram diversos atores indicados como potenciais conselheiros

Estudantes da rede pública de Novo Airão participaram de concurso de desenho e poesia



www.icmbio.gov.br04 05

Parna da Serra do Gandarela aposta 
no Programa de Voluntariado 

Apenas três anos após sua criação, o Par-
que Nacional da Serra do Gandarela (MG) lan-
çou em outubro de 2017 as inscrições para o 
seu Programa de Voluntariado.  Os objetivos 
da iniciativa são incentivar a participação da 
sociedade na gestão, no manejo e na conser-
vação da biodiversidade; promover a experi-
ência prática de conservação da biodiversida-
de e dos recursos naturais aos voluntários e 
contribuir para seu crescimento profissional e 
pessoal através do aperfeiçoamento dos seus 
conhecimentos e habilidades; disseminar a 
cultura do voluntariado como expressão de 
responsabilidade socioambiental; e, por fim, 
divulgar o parque e sua importância enquan-
to unidade de conservação (UC) federal.  

Foram ofertadas 15 vagas, sendo 10 na mo-
dalidade Uso Público e 5 em Pesquisa e Moni-
toramento. Ao todo, 100 pessoas se inscreve-
ram (67 para Uso Público e 33 para Pesquisa) 
e o resultado da seleção foi publicado no dia 
13 de dezembro. De acordo com a equipe da 
unidade, apesar do parque ainda não possuir 
alojamento, a ideia é aproveitar a proximida-
de com Belo Horizonte e mobilizar voluntários 
para atividades que não impliquem necessida-
de de pernoite. 

PROCESSO SELETIVO

Para a área de Pesquisa e Monitoramento, 

cada candidato teve que submeter um pro-
jeto de pesquisa. O objetivo era conciliar as 
necessidades de pesquisa com os desejos de 
trabalho dos diferentes pesquisadores. As 
propostas de atuação selecionadas referem-
-se ao monitoramento ambiental, recursos 
hídricos, arquitetura em UCs, plantas úteis e 
medicinais e pressões antrópicas no entorno 
do parque. 

Já para a modalidade de Uso Público as 
atividades serão definidas de forma conjunta 
com os voluntários a partir do Planejamento 
Participativo das Atividades de Uso Público do 
Parque. A atividade será desenvolvida no pri-
meiro dia de atuação dos voluntários e será 
de participação obrigatória. Assim, a propos-
ta é partir de uma metodologia participativa 
e potencializar a atuação dos voluntários de 
acordo com os objetivos de gestão da unida-
de.

“Estamos felizes com esse processo, pois 
ele demonstra o interesse da sociedade na 
conservação ambiental da região. Ademais, a 
diversidade de propostas de atuação e o perfil 
dos voluntários selecionados certamente tra-
rão contribuições para a gestão do parque. 
Esse passo significa maior envolvimento da 
comunidade na estruturação e gestão da UC 
e com certeza favorecerá ações de conserva-
ção”, conclui o chefe do Parque Nacional da 
Serra do Gandarela, Tarcísio Nunes. 
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Reunião do grupo de trabalho dos pescadores curralistas

A Reserva Extrativista Maracanã encerrou 
suas atividades de 2017 com a satisfação de 
ter superado grandes desafios, que se traduzi-
ram em ações importantes para a unidade, tais 
como a publicação da Portaria nº 01 da Coor-
denação Regional 4 (CR 4/ICMBio), que renova 
e modifica o Conselho Deliberativo da Resex, e 
a publicação da Resolução nº 05 do Conselho 
da Resex Maracanã, que homologa a 1ª rela-
ção das famílias beneficiárias da reserva. 

Ao longo do ano de 2017, a equipe da UC 
recebeu mais de 600 requerimentos de inclu-
são para complementação do cadastro das fa-
mílias, resultando na homologação de mais de 
1000 famílias beneficiárias.

GRUPOS DE TRABALHO

Além disso, foram criados o grupo de traba-
lho dos currais (tipo de pesca artesanal comum 
na região), o grupo do perfil da família bene-
ficiária e o grupo do regramento do uso das 
praias. Tais grupos auxiliaram no planejamento 
e execução das atividades previstas, possibili-

tando a criação de estratégias participativas 
para o gerenciamento de conflitos históricos 
na UC, a exemplo do ordenamento dos currais 
e do uso das praias no âmbito da Resex.

ENCERRAMENTO 

Entre os dias 18 e 20 de dezembro, como 
encerramento dos trabalhos de campo na Re-
serva Extrativista Maracanã, foi apresentada 
aos pescadores curralistas a dissertação de 
mestrado da analista ambiental Cláudia Mar-
çal, que tratou da pesca de curral na região. Na 
ocasião, as famílias beneficiárias preencheram 
68 requerimentos que fazem parte da primeira 
etapa do ordenamento da pesca de curral na 
área da Resex.

De acordo com a equipe da unidade, as es-
tratégias de gestão ao longo de 2017 tiveram 
como fundamento a transparência e participa-
ção da sociedade, incluindo a criação de comi-
tês comunitários com o objetivo de reduzir o 
distanciamento entre a gestão da UC e as co-
munidades extrativistas.

Criado em 2014, o parque protege 31 mil hectares de Mata Atlântica

Reserva Extrativista Maracanã faz 
balanço da gestão
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Resex Médio Purus e TI Catipari-Mamoriá 
pactuam termo de uso 

Entre os dias 7 e 9 de dezembro uma ação 
conjunta liderada pelo Instituto Chico Mendes, 
Funai e Ministério Público Federal ocorreu na 
região que compreende a Reserva Extrativista 
do Médio Purus e a Terra Indígena Catipari-
-Mamoriá, no estado do Amazonas. A ação se 
traduziu numa rodada de reuniões realizadas 
na comunidade de Nazaré, situada  na Resex 
do Médio Purus, e na aldeia Kamarapu, da TI 
Catipari-Mamoriá, e teve como objetivo pactu-
ar um termo de uso para regrar a circulação 
de pessoas e o acesso aos recursos naturais da 
região. O documento foi assinado no dia 9 de 
dezembro. 

A necessidade dessa pactuação surgiu em 
decorrência da tensão entre as duas comuni-
dades. O conflito está relacionado com o ho-
micídio de uma liderança indígena da aldeia 
Kamarapu em 19 de abril de 2016, que teria 
o envolvimento de moradores da comunidade 
de Nazaré. Desde então, diversas ações têm 
sido realizadas em conjunto pelo Instituto Chi-
co Mendes e Funai no sentido de restabelecer 
a segurança e a convivência entre esses dois 
grupos sociais, que estão localizados em terri-
tórios limítrofes.

Também participaram das negociações ou-
tras instituições da sociedade civil que têm in-

teresse em apaziguar 
os ânimos na região, 
tais como a Federação 
dos Povos Indígenas do 
Médio Purus (FOCIMP), 
a Organização dos Po-
vos Indígenas Apurinã 
e Jamamadi (OPIAJ), a 
Associação dos Traba-
lhadores Agroextrati-
vistas do Médio Purus 
(ATAMP), o Conselho 
Nacional das Popula-
ções Extrativistas (CNS) 
e a Cooperativa Mista 
da Colônia do Sardinha 
(COOPMAS).

MEDIAÇÃO DE CONFLITO

Segundo o chefe da Reserva Extrativista do 
Médio Purus, José Maria Ferreira de Oliveira, 
esse momento de mediação de conflito com 
situação tão complexa foi de grande importân-
cia para a gestão da UC. “O esforço conjunto 
do ICMBio e da Funai só reforça o compromis-
so assumido pelas duas instituições na busca 
por uma solução pacífica para o caso. A parti-
cipação do Ministério Público Federal foi o divi-
sor de águas quanto ao esclarecimento acerca 
dos direitos e deveres de cada grupo. Enfim, 
foi muito positivo o processo de pactuação. 
Agendas como esta, em que órgãos públicos 
agem de forma integrada, devem acontecer 
mais vezes, independentemente da ocorrência 
de conflitos nos territórios”, ressalta o gestor.

Para o coordenador geral de Gestão Socio-
ambiental do ICMBio, Paulo Russo, que tam-
bém participou da rodada de reuniões nas co-
munidades, “a presença de órgãos públicos e 
instituições da sociedade civil numa ação coor-
denada, baseada no diálogo, reforça esta es-
tratégia de negociação como a mais apropria-
da na busca pela conciliação de interesses, pois 
considera as diferentes leituras do território”, 
conclui Russo. 
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Ação integrada envolveu o ICMBio, a Funai e o Ministério Público Federal
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Conselho Estadual restringe pesca no 
entorno da Esec de Taiamã

A restrição à pesca no entorno da Estação 
Ecológica de Taiamã foi aprovada pelo Con-
selho Estadual de Pesca do Estado de Mato 
Grosso. A norma foi publicada através da Re-
solução Cepesca 02/2018, no dia 5 de janeiro, 
e atende à demanda das instituições e usuá-
rios do entorno da unidade de conservação 
(UC). Segundo Daniel Kantek, chefe da Esec, 
a publicação da norma é um ótimo exemplo 
de como várias instituições e conselhos po-
dem atuar juntos na tomada de decisão em 
relação à conservação da biodiversidade.

“Durante o processo de construção da 
normativa estiveram presentes todos os seg-
mentos da sociedade que utilizam o entor-
no da unidade. A aprovação representa um 
grande ganho na proteção ambiental da re-
gião do Alto Rio Paraguai”, ressalta o chefe 
da UC. Kantek conta que desde abril de 2009 
o entorno da Esec, localizada no município de 
Cárceres (MT), era protegido por uma norma 
elaborada pelo Conselho Consultivo da Esta-
ção e publicada pelo Ibama (IN 09/2009), a 
qual proibia a pesca em uma grande região 
contígua à Estação Ecológica. Porém, a nor-
ma perdeu validade devido à publicação do 
Plano de Manejo da unidade em agosto de 

2017. A região é notadamente reconhecida 
como uma área de criação e reprodução de 
organismos aquáticos.

SOBRE A ESEC

A Estação Ecológica de Taiamã está situ-
ada em uma ilha do Rio Paraguai e possui 
inúmeras lagoas, baías e riachos que servem 
de refúgio reprodutivo e de desenvolvimen-
to para peixes e aves. Essa porção norte do 
Pantanal, devido à sua riqueza e abundância 
ictiológica, é alvo da pesca amadora e profis-
sional, atraindo todos os meses centenas de 
turistas de várias regiões do Brasil. 

Nesse contexto, a Esec e seu entorno de-
sempenham papel importante na manuten-
ção dos estoques pesqueiros do Pantanal 
Norte, bacia do Alto Rio Paraguai, importan-
te pólo de pesca amadora e profissional. Se-
gundo o professor Claumir Cezar Muniz, pes-
quisador da Universidade do Estado de Mato 
Grosso, que atua na região há muitos anos, 
a Estação Ecológica e seu entorno são locais 
considerados ótimos para várias espécies de 
peixe de valor comercial, já que há alimento 
e condições ambientais favoráveis.
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Parque Nacional do Iguaçu bate recorde 
de visitação  

Mais de 1,7 milhão de pessoas de 166 paí-
ses se conectaram com a natureza do Parque 
Nacional do Iguaçu durante o ano de 2017. É 
a maior visitação já registrada na unidade de 
conservação. Comparado com o ano anterior 
(2016), o crescimento da visitação foi de 15%. 
Os brasileiros lideram o ranking, com 992.038 
visitas. Na sequência dos países com mais re-
presentatividade vêm, pela ordem, Argentina, 
Paraguai, França, Alemanha, Estados Unidos, 
Espanha, Uruguai, Inglaterra, China e Peru.

O Iguaçu, que tem como principal atração 
as Cataratas, é o segundo parque nacional 
mais visitado do país, ficando atrás apenas 
do Parque Nacional da Tijuca (RJ), que recebe 
mais de três milhões de pessoas por ano. Para 
Ivan Baptiston, chefe do Parna do Iguaçu, o 
desafio diário da administração é melhorar a 
experiência do visitante e, ao mesmo tempo, 
garantir a conservação da biodiversidade. A UC 
é Patrimônio Natural da Humanidade e abriga 
as Cataratas do Iguaçu, Maravilha Mundial da 
Natureza, na fronteira entre Brasil e Argentina.

“Acredito que as pessoas estão buscando 
mais lugares que possibilitem experiências 
transformadoras em contato direto com a na-
tureza. Isso os visitantes encontram no parque 
com a beleza cênica, a riqueza da floresta, os 
passeios e as vivências que elas experimentam 
no local. Um segundo ponto é o trabalho de-
senvolvido no parque: infraestrutura, excelente 
atendimento ao visitante, envolvimento com 
todos os atores da sociedade, e uma comuni-
cação acertada de tudo isso para o mundo”, 
afirma Baptiston.

TENDÊNCIA MUNDIAL

A visita ao parque é considerada tendência 
mundial para o ano de 2018, conforme rela-
tórios das maiores plataformas de viajantes 
na internet, entre elas o TripAdvisor, Expedia 

e Skyscanner. A experiência e a avaliação dos 
viajantes que estiveram no Parque Nacional do 
Iguaçu durante o ano vão estimular milhares 
de pessoas, afirmam os portais, que monito-
ram escolhas e tendências de turistas no pla-
neta.

A conservação da natureza é apontada pe-
los viajantes nas plataformas on-line como a 
melhor experiência, aquela que supera as ex-
pectativas, seguida por: cenário encantador 
das Cataratas do Iguaçu, belas paisagens e 
interações dentro do parque, magia das Três 
Fronteiras, encontro dos três países, elegância 
da cidade, história, serviços de qualidade, faci-
lidade de acesso, entre outras observações.

MELHORIAS

“O ano de 2017 foi espetacular para o Par-
que Nacional do Iguaçu. Conseguimos poten-
cializar os ganhos ambientais e melhorar os 
serviços aos nossos visitantes. A população de 
onças-pintadas, animal símbolo da unidade, 
cresceu cerca de 70%, conforme estudo lança-
do em 2017. O resultado é fruto do trabalho 
internacional dos parques do Brasil e da Argen-
tina”, completou Baptiston.

O aumento da população de onças-pinta-
das significa equilíbrio. Segundo Ivan, o animal 
está no topo da cadeia alimentar. “Se aumenta 
a população de onça, é sinal que o ambiente 
está equilibrado, ou seja, o parque está com os 
seus serviços ecossistêmicos perfeitos”, infor-
mou. “Fizemos mais parcerias com as comu-
nidades vizinhas ao parque, potencializamos 
nossa gestão participativa com o Conselho 
Consultivo e nas relações com as comunidades 
do entorno, realizamos importantes discussões 
sobre o Plano de Manejo, e estamos trabalhan-
do para implementar mais melhorias contínu-
as”, avaliou o chefe da unidade.

Visitação em Iguaçu nos 
últimos cinco anos

1.518.876
1.550.607
1.642.093
1.560.792
1.788.922
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Tire suas dúvidas

A Coordenação Geral de Gestão de Pessoas (CGGP/Diplan)  disponibiliza nesta edição do ICMBio 
em Foco algumas perguntas e respostas com o objetivo de elucidar questionamentos em relação 
aos novos procedimentos para a concessão dos adicionais de insalubridade/periculosidade.

Medida destrava a compensação ambiental e amplia a possibilidade de contratação de brigadistas

Insalubridade e Periculosidade

1) O que é o adicional de insalubridade/
periculosidade?

É um adicional sobre o vencimento do car-
go efetivo que o servidor percebe por trabalhar 
com habitualidade em locais insalubres ou em 
contato permanente com substâncias tóxicas, 
radioativas ou com risco de vida, conforme ar-
tigo 68 da Lei 8.112.

2) Posso acumular os adicionais de insa-
lubridade e periculosidade?

Conforme a Orientação Normativa nº 
4/2017 estabelece no artigo 4° os adicionais de 
insalubridade e periculosidade não se acumu-
lam, tendo caráter transitório, enquanto durar 
a exposição.

3) Como é feita a avaliação do período de 
exposição?

A Orientação Normativa n°4/2017 no seu ar-
tigo 9° estabelece o que é uma exposição even-
tual, habitual ou permanente.

Art. 9º Em relação ao adicional de insalubri-
dade e periculosidade, consideram-se: 

I - Exposição eventual ou esporádica: aquela 
em que o servidor se submete a circunstâncias 
ou condições insalubres ou perigosas, como 
atribuição legal do seu cargo, por tempo infe-
rior à metade da jornada de trabalho mensal; 

II - Exposição habitual: aquela em que o 
servidor submete-se a circunstâncias ou condi-
ções insalubres ou perigosas por tempo igual 
ou superior à metade da jornada de trabalho 
mensal; e 

III - Exposição permanente: aquela que é 
constante, durante toda a jornada laboral. 

4) O que é uma avaliação ambiental?

A avaliação ambiental é feita por profissio-
nal especializado que realiza dosagem e me-
dições de agentes físicos e químicos. O perito 
também faz a identificação de agentes biológi-
cos. O objetivo da avaliação é identificar se há 
algum agente nocivo à saúde e, caso haja, o 
seu grau de agressividade ao homem.

5) Como solicitar a avaliação ambiental 
para a minha unidade?

As solicitações de avaliação ambiental de-
verão ser feitas para a Coordenação Regional, 
que solicitará para a CGGP.

6) Quando a minha unidade será avaliada 
pelo perito técnico?

A avaliação ambiental das unidades que ain-
da não foram periciadas será realizada de acor-
do com a ordem de prioridade definida pelo 
Comitê Gestor da instituição.

7) Por quanto tempo vale o laudo do pe-
rito?

O laudo técnico não tem prazo de validade, 
devendo ser refeito sempre que houver altera-
ção do ambiente ou dos processos de trabalho 
ou da legislação vigente, conforme preconiza a 
Orientação Normativa.

8) Quais os valores/percentuais recebidos 
pelos adicionais?

O perito técnico realizará a avaliação am-
biental da unidade e concederá ou não os adi-
cionais dentro das variações citadas abaixo.

9) O que preciso para receber o adicional 
de insalubridade/periculosidade?

• Laudo de Avaliação Ambiental realizado 
por perito técnico;

• Portaria de Localização assinada pelo 
chefe imediato da unidade organizacional e 
publicada no Boletim de Serviço;

• Ficha Individual de Atividades (FIA) en-
viada, até o 5º dia útil de cada mês, para a 
CGGP; e

• Portaria de Concessão do Adicional, as-
sinada pela Diplan e publicada no Boletim de 
Serviço.

10) Quem é o responsável pela elabora-
ção da Portaria de Localização?

O chefe da unidade deve elaborar Portaria 
de Localização relatando as atividades desem-
penhadas por cada servidor e o tempo gasto 
com cada atividade. Essa portaria será assina-
da pelo gestor da unidade e será publicada no 
Boletim de Serviço da instituição. No caso das 
chefias, o responsável pela elaboração da Por-
taria de Localização será o superior hierárquico. 

Insalubridade local

Insalubridade 
atividade

Periculosidade

5% - Grau Mínimo
10% - Grau Mínimo
20% - Grau Máximo

5% - Grau Mínimo
10% - Grau Mínimo
20% - Grau Máximo

10%

CLASSIFICAÇÃO DOS GRAUS DE INSALUBRIDADE/ PERICULOSIDADE

11) O que é a Ficha Individual de Ativida-
des (FIA)?

A FIA é uma descrição mensal das ativida-
des desempenhadas diariamente pelo servidor 
em contato com o fator de risco identificado 
pelo laudo de avaliação ambiental e relatadas 
na Portaria de Localização. Essa ficha deverá 
ser feita mensalmente, assinada pelo gestor e 
enviada à CGGP para que haja a efetivação do 
pagamento do adicional. Salientamos que as 
unidades organizacionais deverão manter em 
seus arquivos os documentos comprobatórios 
das atividades descritas na ficha individual de 
atividades para controle interno e externo.
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A Área de Proteção Ambiental (APA) Cha-
pada do Araripe, com apoio da Estação Eco-
lógica de Aiuaba, realizou no dia 16 de de-
zembro visita técnica com seus voluntários 
ao Vale dos Dinossauros, localizado em Sou-
sa, estado da Paraíba O Vale dos Dinossau-
ros é um Monumento Natural Estadual onde 
se encontram rastros e trilhas fossilizadas de 
mais de 80 espécies de dinossauros. No lo-
cal é possível observar a mais longa trilha de 
pegadas de dinossauro que se conhece no 
mundo, com 43 metros em linha reta. De 
acordo com os paleontólogos, esses rastros 
têm pelo menos 143 milhões de anos.

Além das observações em campo, a visita 
ao museu existente no local e o acompanha-
mento de um guia possibilitaram um maior 
entendimento sobre os dinossauros que 
ocorreram na região, a dinâmica da fossiliza-
ção dos vestígios, as diferenças entre pega-
das de dinossauros herbívoros e carnívoros e 
os processos que ocorreram no local desde a 
descoberta dos primeiros rastros.

Celebração aconteceu no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro

12) Por que a FIA deve ser enviada men-
salmente à CGGP?

Conforme a Orientação Normativa nº 4/2017 
estabelece no artigo 4° os adicionais de insalu-
bridade e periculosidade possuem caráter tran-
sitório, enquanto durar a exposição. E como o 
ICMBio possui atribuições que são executadas 
esporadicamente, tais como fiscalização, ativi-
dades de pesquisa ou de mergulho e outras es-
pecificidades, a Ficha Individual de Atividades 
de cada servidor deverá ser entregue mensal-
mente para a CGGP comprovando a exposição 
ao risco identificado no laudo.

13) Por que a FIA deve ser enviada até o 
5º dia útil de cada mês à CGGP?

A ficha deverá ser enviada para possibilitar 
o lançamento do adicional na folha de paga-
mento do mês subsequente.

14) Quando receberei o valor referente 
ao adicional?

O pagamento do adicional de insalubridade/
periculosidade ocorrerá no mês subsequente à 
apresentação da FIA à Coordenação Geral de 
Gestão de Pessoas via Sistema Eletrônico de In-
formações (SEI).

15) O que acontece quando um servidor 
é removido?

A avaliação ambiental é realizada nas ativi-
dades desempenhadas na unidade e também 
na estrutura física da unidade. Por isso, quando 
há remoção de um servidor ele perde o direito 
de perceber o adicional baseado naquele laudo 
técnico. Caso ele seja removido para uma uni-
dade com laudo de avaliação ambiental, o ges-
tor da unidade deverá elaborar uma Portaria 
de Localização relatando as novas atividades 
desempenhas pelo servidor juntamente com a 
FIA, apresentada mensalmente, para a CGGP. 16) O que devo fazer quando recebo um 

novo servidor e a unidade já possui o laudo 
de avaliação ambiental?

O gestor da unidade deverá elaborar uma 
Portaria de Localização relatando as atividades 
desempenhas pelo servidor juntamente com a 
FIA, apresentada mensalmente, para a CGGP. 

Voluntários da Chapada do Araripe realizam visita 
técnica ao Vale dos Dinossauros 

IMPORTÂNCIA MUNDIAL

O lugar escolhido para a visita técnica, 
além da relevância e peculiaridades já des-
tacadas, tem estreita relação com a região 
da Chapada do Araripe devido à presença de 
sítios paleontológicos de importância única 
no planeta. O Araripe possui uma das maio-
res jazidas fossilíferas do período cretáceo do 
Brasil e do mundo. De acordo com a equipe 
da UC, na Chapada do Araripe há registros 
de fósseis de plantas, insetos, aracnídeos e 
uma infinidade de peixes. Mas o que chama 
mais a atenção são os fósseis de dinossauros, 
especialmente os pterossauros (répteis voa-
dores). Os fósseis brasileiros de pterossauros 
encontrados na no Araripe (mais de 20 espé-
cies) são conhecidos mundialmente pelo seu 
grau de preservação único, conservados em 
três dimensões e, em alguns casos, com pre-
servação até de partes moles.

A visita técnica possibilitou momentos de 
descontração, lazer, aprendizado e maior in-
tegração dos voluntários com os servidores 
da APA Chapada do Araripe. Durante a ati-
vidade, foi destacada a importância do tra-
balho voluntário no Brasil e no mundo e a 
relação direta desse tipo de trabalho com a 
defesa de uma causa, com a busca de conhe-
cimento e compensações não financeiras, a 
exemplo do bem-estar do próximo, da con-
servação do meio ambiente, entre outras.

Local escolhido para a visita abriga sítios paleontológicos de importância mundial
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Flona de Ipanema empossa novos conselheiros 

No dia 21 de dezembro, a Flona de Ipane-
ma realizou a primeira reunião ordinária do 
Conselho Consultivo após sua renovação, que 
ocorreu com a publicação da Portaria nº 5, 
de 24 de novembro de 2017. O objetivo foi 
dar posse aos novos conselheiros e apresentar 
os principais resultados alcançados em 2017, 
com base nas ações do planejamento estraté-
gico da unidade. 

O analista ambiental Rafael Costa, chefe da 
Flona, destacou, dentre outros avanços, “a re-
ativação do Conselho, a revisão do Plano de 
Manejo, a participação no projeto Inova ACA-
DEBio e o aumento do número de visitantes 
da unidade, decorrente  de ações como a re-
abertura do Centro de Memória de Ipanema, 
a implantação de quatro novas trilhas para 

Novos conselheiros da Flona de Ipanema após cerimônia de posse

Participantes da reunião realizada em Itamonte (MG): construção em conjunto
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ciclismo, corrida e caminhada e melhorias na 
Trilha Afonso Sardinha”, destacou o gestor. 
Rafael apontou ainda os desafios para 2018, 
ressaltando a importância da participação 
efetiva dos conselheiros no processo de ges-
tão da unidade.

APA da Serra da Mantiqueira elabora Plano de Manejo
Foi realizada no período de 10 a 13 de de-

zembro de 2017, no Município de Itamonte 
(MG), a primeira etapa da estruturação do 
Plano de Manejo da Área de Proteção Am-
biental (APA) da Serra da Mantiqueira. Após 
as três Oficinas Participativas ocorridas no ul-
timo mês de novembro, com representantes 
das comunidades, poder público, sociedade 
civil organizada e pesquisadores, foi feito um 
ajuste na proposta de zoneamento da unida-
de de conservação. De acordo com a equipe 
da Coordenação de Elaboração de Planos de 
Manejo (Coman/Diman), a construção em 
conjunto é fundamental nessa importante 
etapa do processo de planejamento, quando 
fica definido o que será permitido em cada 
parte da UC. 

Estiveram presentes no encontro a equipe 
da unidade de conservação, a Coman, a De-
ztel Consultoria e  membros do Conselho Con-
sultivo que fazem parte da Equipe de Super-
visão para a Elaboração do Plano de Manejo, 
composta por representantes do Comitê de 
Bacia do Rio Paraíba do Sul, Instituo Oikos de 
Agroecologia, Sindicato Rural de Cruzeiro e 
Lavrinhas/SP e Instituto Nascente. O Plano de 
Manejo da APA da Serra da Mantiqueira está 
sendo construído com recursos orçamentários 
da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Agevap).

Serra das Lontras avança na regularização fundiária 
Em dezembro de 2017 o Parque Nacional da Ser-

ra das Lontras realizou a avaliação de três imóveis 
inseridos na unidade, com apoio da CGTER e de 
servidores que atuaram como avaliadores. Entre os 
imóveis avaliados dois estão localizados nas extre-
midades de uma trilha com potencial para atrati-
vo turístico da UC, percurso que atravessa uma das 
principais serras que compõem o parque, passando 
por cachoeiras e cursos d’água importantes. O ter-
ceiro imóvel possui localização estratégica e estru-
tura construída que pode ser utilizada como apoio 
em campo e como base para pesquisadores. A equi-
pe do Parque Nacional da Serra das Lontras espera 
que a regularização fundiária dessas áreas beneficie 
as ações de gestão e implementação da UC.

Vista aérea dos imóveis que devem ser regularizados
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