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Vacinando
       Olha só o orgulho das crianças participando 
     do projeto “Vacine o Planeta”, do IPÊ em parceria 
com clínicas de vacinação de todo o Brasil. Funciona 
assim: a cada 50 códigos de vacinas aplicadas 
pelas clínicas, devidamente validados com o 
carimbo da campanha e colocados numa urna do 
estabelecimento, a própria clínica, responsabiliza-se 
por patrocinar o plantio de uma árvore nativa. 

danoninho
para plantar
Temos até agora mais de 50 mil árvores 
na Floresta do Dino. Está muito bacana 
a participação das pessoas. O pessoal da 
Danoninho também nos acompanha pelo 
Twitter, divulgando e incentivando a campanha.

mais de 
50 mil
árvores 
plantadas

oquevcfaria?
Valeu ficar conectado! A campanha em parceria com a Vivo pelo Twitter rendeu à Mata 
Atlântica mais 500 árvores nativas, que serão plantadas em Nazaré Paulista e Pontal do 
Paranapanema. As novas mudas vão se juntar às 18 mil que já foram plantadas neste semestre 
pelo IPÊ, durante atividades de educação ambiental e parcerias empresariais.

A ação em parceria com a Vivo incentivou twitteiros de todo o Brasil a responder à frase: 
“Com torpedos, a menina salvou sua árvore preferida. E você, o que faria?”. 
Cada tweet com a hashtag: #oquevcfaria valeu o reflorestamento de 1m² de mata nativa. 
Ao final, tivemos 2.975 tweets com a tag.

recado da web
Está prevista para dia 08 de julho a entrega do novo site do IPÊ. 
Quem ainda não enviou as atualizações de texto do seu projeto, 
pedimos que as enviem para papiccin.jor@gmail.com 
e luciana.rolim@ipe.org.br. Estamos trabalhando para fazer 
uma página muito mais útil e atualizada para todos! Participem!
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see-u
Pela 11ª vez, o CBBC recebeu o See-U 
Brazil (The Summer Ecosystem Experiences 
for Undergratuates/Brazil), programa da 
Universidade de Columbia, que aqui no País 
tem parceria com o IPÊ. Foram cinco semanas 
de curso para estudantes de variados cursos 
de graduação da universidade americana. 
O conteúdo das aulas é baseado nos 
conceitos de conservação e sustentabilidade.  
O coordenador foi Timothy Kittel e os 
instrutores, a americana Erica Geiger 
e Fernando Lima, pesquisador do IPÊ. 

Conversamos com Khalil Romain, um dos 
19 alunos participantes do curso, estudante 
do terceiro período de Ciência Política e 
Desenvolvimento Sustentável na universidade. 
Ele conta como foi passar esse tempo no 
Brasil, com o See-U.

“Academicamente, o Brasil é um lugar 
maravilhoso em termos de estudos 
do meio ambiente. Pessoalmente, 
foi uma ótima experiência. A cultura 
é diferente e é estimulante praticar 
o português, conhecer novas pessoas 
e diferentes tipos de vida e histórias. 
E é simplesmente incrível estar aqui 
durante a Copa do Mundo”

Por quais assuntos você mais 
se interessou? 

Aprendemos muito sobre Mata Atlântica, 
projetos de conservação relacionados 
à fauna e flora, além de processos de 
reflorestamento. Para mim, a melhor 
experiência foi fora da sala de aula. Nós 
fizemos uma viagem para Picinguaba 
(Parque Estadual Serra do Mar) para aulas 
sobre a diversidade de biomas do Brasil. Foi 
muito legal poder andar na praia, conhecer 
o mangue, além de mata de restinga. É uma 
coisa que nunca vou esquecer, já que só 
tinha visto isso nos livros.

Você acha que cursos como esse 
podem se estender a outros alunos 
e universidades no mundo? 

Sim! O meio ambiente afeta a todos nós 
e o formato dessas aulas são interessantes 
a todos, mesmo se o seu background não 
seja Ciência. Eu sou de uma geração que 
cresceu reciclando e todos os consumidores 
no mundo hoje estão interessados em 
“pensar verde”. Então qualquer um pode 
se beneficiar aprendendo o que realmente 
significa sustentabilidade e como são 
os trabalhos de conservação. Todos somos 
responsáveis em aprender a melhorar 
o mundo porque todos nós geramos 
impactos ambientais.
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resultados 
em pauta
A educadora ambiental Andrea Pupo Bartazini 
apresentou os resultados iniciais de 2010 
do trabalho com alunos de 5ª e 6ª séries nas 
duas escolas estaduais de Nazaré Paulista. 
As atividades envolveram mais de 200 
estudantes dessas escolas, que foram 
orientados pelos professores e tiveram 
práticas no IPÊ como visitas ao viveiro 
e plantio de mudas, de março a junho. 

“As escolas públicas estaduais enfrentam 
problemas sérios que acabam refletindo na 
qualidade da educação. Mas acredito que, 
entre tantos problemas, o projeto deu certo. 
Os alunos devem guardar bons sentimentos 
e boas lembranças em relação às situações 
que viveram e aos trabalhos que fizeram”, 
diz Andrea.

Nas apresentações de Andrea (dias 01 e 02 
de junho) estiveram presentes alguns pais de 
alunos e professores, que viram os trabalhos 
dos alunos em exposição. “Os pais que 
compareceram gostaram de ver 
os trabalhos dos filhos e de entender os objetivos 
do projeto. Os professores que realmente 
se envolveram gostaram de participar. Mas 
enfrentaram muitos desafios e dificuldades”, 
afirma ela, que prepara agora um questionário 

para aprimorar o trabalho com todos 
os envolvidos: alunos, professores e pais.
Quem também esteve presente em uma 
das apresentações sobre o projeto do IPÊ 
(na escola do bairro Cuiabá) foi Daniel 
Garza, consultor de sustentabilidade 
do grupo Bimbo, empresa que apoia os 
componentes “educação ambiental” e 
“reflorestamento”em Nazaré, desde 2009. 

“Saí muito satisfeito com o que eu vi lá. 
Senti uma participação incrível de todos 
e as crianças realmente envolvidas pela 
importância de se manter a mata ciliar. 
Elas ficaram empolgadas de terem feito 
esse trabalho, e eu fiquei muito feliz por 
participar disso”, afirma Daniel, que 
também visitou as áreas reflorestadas 
pelo projeto. “Fiz uma avaliação de 
diferentes partes e constatei 96% de 
sobrevivência das mudas”, conta ele.

O projeto com a Bimbo continua no 
restante de 2010 e vai até junho de 2011.

Na segunda quinzena de julho acontece 
o segundo Encontro Participativo 
“Debate e Reflexões Socioambientais 
de Nazaré Paulista e Região”. 
Desta vez, será na Escola Estadual 
Professora Clélia de Barros Leite da 
Silva, no bairro Cuiabá. Quem está 
organizando é a educadora ambiental 
Gislaine de Carvalho.

anotem!
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O projeto de conservação do peixe-boi foi selecionado para o “2010 Future Conservationist 
Award”, Prêmio Futuro Conservacionista, do Conservation Leadership Programme (CLP). 
Isso quer dizer que o projeto vai voltar no próximo ano a Anavilhanas, para estudar o peixe-boi 
em vida livre. A pesquisadora Cristina Tófoli contou que em setembro começa a procurar os 
assistentes de campo, que serão de Novo Airão, além de iniciar as atividades de educação 
ambiental. “Estou extremamente feliz. Além dos equipamentos que consegui do Wally, 
essa é a primeira proposta aceita para o projeto.”

O CLP é uma parceria entre quatro organizações internacionais de conservação - Birdlife 
International, Conservation International, Fauna & Flora International e Wildlife Conservation 
Society – além da multinacional de energia BP. O objetivo do CLP é promover o desenvolvimento 
de futuros líderes de conservação e fornecer-lhes a capacidade para resolver os problemas 
de conservação.

“O que é muito legal nesse prêmio é que os projetos aprovados se tornam parte do networking 
do CLP, e eles ajudam em capacitação, captação de recurso, além de poderem aplicar propostas 
para outras linhas de financiamento ao logo do tempo”, conta Tina.

voltando a
anavilhanas

programa do peixe-boi
O programa do peixe-boi pretende treinar, capacitar e desenvolver 
atividades de sensibilização ambiental da população local, usar 
sonares para ter informações ecológicas do peixe-boi da Amazônia, 
determinar e monitorar uso de habitats e da paisagem pela espécie, 
verificar as principais ameaças na região. e desenvolver atividades 
de sensibilização ambiental com as comunidades.

A 1ª Oficina de capacitação dos conselheiros 
do Mosaico de Áreas Protegidas do baixo Rio 
Negro aconteceu de 2 a 6 de junho, em Novo 
Airão (trabalho conjunto do IPÊ e  WWF). 

Foram aulas teóricas e práticas sobre o 
mosaico para 28 participantes. O primeiro 
curso discutiu temas sobre Território, 
Identidade e História do Baixo Rio Negro. 
“Essa capacitação serve para aprofundar os 
conhecimentos e levantar problemas 
e forma de resolvê-los de forma integrada 
(num mosaico)”, conta Thago Mota, 
coordenador do projeto.

História, áreas protegidas, biodiversidade 
e socioeconomia foram os assuntos mais 
desenvolvidos na primeira oficina. Agora, 
a partir de agosto, mais duas já estão 
planejadas para continuar a formação 
dos membros do Conselho.

of icina de 
capacitacao
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Entre 16 e 20 de junho, artesãos da 
comunidade indígena Nova Esperança e 
Clube de Mães Maria de Nazaré (rio Cuieiras) 
participaram da VII Feira da Agricultura 
Familiar e Reforma Agrária, em Brasília. Cinco 
artesãos tiveram apoio do MDA e dois, do 
IPÊ, para o evento. “Marisa e Francisca, do 
grupo de mulheres que produz doces de frutas 
regionais (Clube de Mães) ficaram em um 
espaço de organizações produtivas de mulheres 
e Juliana e Sônia, indígenas da etnia baré, da 
comunidade Nova Esperança, mostraram seu 
artesanato em espaço dedicado ao estado do 
Amazonas”, conta Mariana Semeghini. 

O grupo dos artesãos foi um dos 14 selecionados 
entre todos os empreendimentos de 
artesanato da feira para o Espaço Ofícios, 
onde confeccionavam suas peças. O objetivo 
deste espaço foi apresentar e sensibilizar 
o público para os processos produtivos 
e técnicas tradicionais utilizadas na 
produção da área rural. Dentre os produtos 
apresentados na feira, os destaques ficaram 
por conta do artesanato em madeira (fauna 
da região), zarabatana, colares, brincos e 
pulseiras.O objetivo do espaço foi apresentar 
e sensibilizar o público para os processos 

agricultura 
da amazonia

produtivos e técnicas tradicionais 
utilizadas na produção da área rural. 

“As pessoas se interessavam pelo produto
que eu estava fazendo, e algumas queriam 
levar aquela peça, ainda antes de terminada. 
Conheci outros indígenas, que produzem 
outro tipo de artesanato. O público 
gostou muito do nosso artesanato, 
perguntavam como a gente vive. Agora 
sei como funcionam as feiras, o que as 
pessoas procuram, espero poder participar 
de outras”, afirma José Lindoso Melo, 
representante dos artesãos.

“Gostei muito da Feira, não imaginava que 
era assim, tão grande, com tanta gente. 
Fizemos amizades, que nos ajudaram 
a não ficar com tanta saudade de casa. 
Conhecemos pessoas que vivem realidades e 
dificuldades parecidas”, diz Juliana Garrido.

O evento, chamado de Brasil Rural 
Contemporâneo e organizado pelo 
Ministério do Desenvolvimento Agrário 
e Incr, busca mostrar a importância da 
agricultura familiar para a economia do 
país. Participaram da feira cerca de 650 

empreendimentos de agricultura familiar, 
comunidades quilombolas, povos indígenas, 
assentados da reforma agrária e pescadores 
artesanais. Foram comercializadas 750 toneladas 
de produtos vindos de todas as regiões do país, 
o que representou R$ 19 milhões em vendas. 
Passaram pela feira 150 mil pessoas.

150 mil pessoas

750 toneladas de produtos 

19 milhoes em vendas
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como
fazer O projeto Sociobiodiversidade começou 

em maio o Projeto Demonstrativo para os 
Povos Indígenas, no rio Cuieiras. A ideia é, 
por meio do projeto, aprimorar o artesanato 
e fortalecer a comunidade indígena Nova 
Esperança, com capacitação dos envolvidos.
Para isso, já chegaram com novidade: 
a aquisição de equipamentos para confecção 
de artesanatos em madeira e uma máquina 
fotográfica, previstos no projeto.

“Os artesãos ficaram super empolgados 
com a aquisição do maquinário e planejam 
construir em breve um espaço destinado ao 
uso e conservação dos mesmos”, conta a 
coordenadora do trabalho, Mariana Semeghini.

As comunidades do Julião e do Livramento 
participaram do curso “Como receber 
visitantes em áreas protegidas”. As aulas 
aconteceram dia 22 de maio, com apoio 
do Ministério do Turismo e USAID, e foram 
ministradas por Sherre Prince Nelson, na Reserva 
de Desenvolvimento do Sustentável do Tupé. 

Participaram 25 pessoas, que receberam 
instruções sobre o que é a atividade 
turística, qual é o papel do condutor local, 
quase as melhores maneiras de receber 
visitantes, o que são atrativos turísticos 
e interpretação ambiental.

novidade

A escolha dos equipamentos contou com 
a colaboração da Fundação Almerinda 
Malaquias (FAM), parceira do IPÊ que 
produz artesanato em madeira em Novo 
Airão. Dentro deste projeto, o IPÊ está 
organizando junto com a FAM uma oficina 
para os artesãos do rio Cuieiras para 
acontecer em setembro na comunidade.
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A equipe do IPÊ juntamente com 
pesquisadores de outras organizações como 
Cenap (Centro Nacional de Pesquisa e 
Conservação de Mamíferos Carnívoros) e a 
ong Pró-Carnívoros, começa uma nova fase 
do projeto com a onça-pintada agora em 
julho. Desta vez, os pesquisadores vão para o 
campo dos “hermanos” descobrir o status da 
espécie no outro lado do Parque Nacional do 
Iguaçu, pertencente à Argentina.

Do lado brasileiro, em Foz, as notícias não 
são lá tão animadoras. Laury Cullen Jr, afirma 
que, pelos levantamentos feitos por meio de 
técnicas como a camera trap, até agora foram 
detectados cerca de 10 indivíduos, somente. 

“Temos muitos problemas de caça aqui no 
Brasil e esse efeito é altamente prejudicial. 
Queremos saber se o baixo número de onças 
é específico aqui do lado brasileiro ou se isso 
acontece também na parte argentina do 
Parque”. Esperamos que pelo menos com 
as onças, a Argentina ganhe de goleada 
do lado brasileiro! 

foco 
na onca

A pesquisa na Argentina tem previsão 
de durar cerca de cinco meses. A do Parna 
Iguaçu no Brasil completa um ano no mês 
de agosto e agora Laury e equipe partem 
para a captura de indivíduos para 
colocarem os rádios localizadores, o que 
vai ajudar ainda mais a identificar as áreas 
onde circulam os felinos.

Sonho antigo de várias organizações 
ambientalistas, o Corredor Trinacional 
do Mercosul será assunto de reunião nos 
próximos dias 1º  e 2, após aprovação do 
projeto pelo PDA/MMA. Segundo Laury 
Cullen Jr, esta é a primeira vez que uma 
reunião é realizada para definir os limites 
dos corredores e as bases de ação concretas 
para a formação dessa importante área 
biológica. O corredor trinacional percorrerá 
Brasil, Paraguai e Argentina, ligando áreas 
florestais brasileiras de Cerrado e Mata 
Atlântica de Interior a florestas preservadas 
dos países citados.

Por falar em PARNA Iguaçu, os alunos que 
se inscreverem para o XI Curso de Biologia 
da Conservação, do CBBC, terão aulas 
práticas e usarão a estrutura do parque em 
Foz para aprenderem mais sobre o tema. 

biologia
no parque

trinacional
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micos solitários
Marcello Schiavo Nardi defende tese de 
mestrado no dia 05 de agosto, na USP, 
em São Paulo, pelo programa de pós em 
epidemiologia aplicada às zoonoses FMVZ.
 
O trabalho de Marcello é sobre a avaliação 
sanitária de gambás coletados nos fragmentos 
e corredores do assentamento Santa Zélia, 
fragmentos e Parque Estadual Morro 
do Diabo, no Pontal. Por falar nisso, ele 
apresentou a pesquisa durante o Congresso 
da Wildlife Diseases Association, em Puerto 
Iguazú, Argentina, no início de junho. 

“O congresso foi muito bom, conheci muita 
gente. Não ganhei o prêmio que eu estava 
inscrito, mas muita gente veio conversar 
e se interessaram pelo trabalho. Valeu!”, 
comentou Marcello.

defesa
O monitoramento do mico-leão preto continua na Fazenda Mosquito, conta o coordenador 
do projeto MLP Christoph Knogge. Lá, a equipe está acompanhando uma fêmea que há 
tempos está andando sozinha. “Possivelmente a mãe dela morreu há muito tempo. Estamos 
esperando encontrar um macho por perto (para reintegrá-la), mas parece ser bem difícil, por 
isso estamos pensando em um manejo para ela”, afirma Christoph.

Uma das oportunidades de reintegração, diz ele, seria cruzá-la com um macho que 
foi  apreeendido em um assentamento em Teodoro Sampaio. “Pensamos nisso, mas parece 
que este macho é muito acostumado com gente e dificilmente pode ser solto no mato. Acredito 
que ele vá para algum zoológico (hoje este mico está em um viveiro no Parque Estadual Morro 
do Diabo)”, comenta. Neste caso, a equipe do mico vai tentar agrupar a fêmea em ambiente 
natural.

Cicinho e Wilsinho, os assistentes de campo do projeto continuam 
a monitorar e também a habituar um grupo de micos na Fazenda 
Santa Monica. Enquanto isso, mais propostas estão sendo escritas 
para serem submetidas, além de solicitações de licenças 
ao IBAMA para novas capturas e colocação de rádios colares.

Em agosto, Christoph volta a campo para levantamentos 
sobre todos os recursos utilizados pelos micos 
para sobevivência, como espécies de plantas, 
que fazem parte de reflorestamentos e corredores.
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O Opa, Opa! deste mês está cheio 
de amor e com cara de coluna social.

A educadora ambiental Nailza Pereira casou-se 
no dia 12 de junho em Santarém, Pará, 
e comemorou a data especial com festa e até 
quadrilha junina! A dança foi uma  homenagem 
à noiva, que nasceu no dia de São João (24 de 
junho). Neste ano, Nailza não estaria presente 
com toda a família no dia do aniversário, então 
os irmãos levaram de surpresa algumas peça 
de roupas típicas para todos dançarem 
e celebrarem com ela antecipadamente.

E onde tem festa tem sempre um ipeano, não 
é verdade? Por isso Eduardo Badialli, Hércules 
Quelu e Sherre Nelson representaram o IPÊ e 
enviaram essas fotos para nós. Dêem uma 
olhadinha! O Badi já foi logo contando como
foi o outro dia, só para deixar com água na 
boca quem não foi à festa...

“No dia seguinte, a família convidou a todos 
para um almoço no rancho que eles têm às 
margens do Rio Tapajós... êta vida dura!... risos...”. 

Felicidades, saúde e muito amor ao casal!

sao joao
acende a fogueira
do meu coracao...”

Sempre é bom participar, mas esta 
reunião de 07 a 09 de julho promete! 
Além da rodada de seminários e da 
reunião em si, sempre muito proveitosa, 
teremos festa junina e o popular 
“rachão” com o time masculino 
(ouvimos dizer que pode acontecer 
um rachão feminino)! Esperamos que 
todos saiam bem (vivos!) das partidas... 
Oscar e Laury, craques corinthianos, 
prometeram gols. 

atividades 
extras
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