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O tuim, também chamado popularmente
de cuiúba, chuim, periquitinho, pacu ou
papacum (Ceará), periquitinho-de-são-josé
(norte da Bahia,) papacu, tuí e periquito-daquaresma, é o menor psitacídeo do Brasil
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A época de relatório anual é sempre um momento de reflexão, de análise e de verificar o que deu
e não deu certo. Ao olharmos para nossas ações
transformadas em números, gráficos e resultados percebemos que o trabalho realizado por
cada membro da nossa equipe é gigante e que a
cada passo de formiguinha traçamos um caminho cada vez mais sólido de realizações. É sobre
isso que falamos sempre nas edições da Acaatinga – resultados. Dessa vez paramos um pouco
para analisarmos e ao fazermos isso tivemos a
certeza que estamos no caminho certo e que ele
nos leva sempre a seguir em frente, reconhecendo, óbvio, nossas limitações e nossos espaços.
Participamos e organizamos muitos eventos desde a última edição, fomos aos PAN das Aves, ao
Diálogos da Carnaúba e à reunião do Conselho
Consultivo da APA da Serra de Baturité. Reunimos nosso conselho e levamos grupos para a
Reserva Natural Serra das Almas. Além disso,
aumentamos nossa proteção e monitoramento com a aquisição de um drone, que também
servirá para vermos de um novo ângulo nossa
incrível RNSA.
O destaque desse mês na página de apoiador fica
para o Sindcarnaúba e ainda deixamos como indicação ótimas dicas culturais de música, filme
e livros que retratam/exaltam nosso bioma.
Espero que se surpreendam com o incrível mundo da Caatinga aqui apresentado.

acaatinga
acaatinga

Jessika Thaís | Coordenadora de Comunicação
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Comitiva visita Ceará
e se reúne com equipe
da Associação Caatinga

A
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Associação Caatinga recebeu na
tarde do dia 31 de maio a visita da Comitiva da SC Johnson
Brasil, na figura do presidente
Stephane Reverdy, a Gestora de
Talentos, Flávia Gouvêa e o Diretor de Vendas, Adriano Fialho.
A visitação fez parte da programação da comitiva durante visita ao Ceará e teve como objetivo
uma reunião com a equipe de
colaboradores da AC.

junto o ciclo de apoio da SC Johnson com as ações da AC, para o
próximo ano. "Esse foi um momento importante para as duas
instituições, pois foi a primeira
vez que o presidente Stephane
Rever, que é um grande apoiador de projetos socioambientais,
visitou a Associação Caatinga e
pôde conhecer nossos projetos
in loco," ressalta Rodrigo Castro,
coordenador geral da AC.

Na ocasião da reunião, foram
apresentados os resultados e
avanços da parceria entre a SC
Johnson e a Associação Caatinga. Também foi possível discutir
caminhos para planejar em con-

Durante a estadia no Ceará, a
comitiva também visitou as obras
que estão sendo realizadas na
Escola de Ensino Fundamental
e Médio Johnson, que passa por
uma reconstrução, no bairro Lu-

ciano Cavalcante, em Fortaleza.
A instituição de ensino foi fundada há 55 anos, por iniciativa de
Samuel Johnson. Ela foi idealizada para filhos de colaboradores
da SC Johnson e posteriormente
doada ao Estado do Ceará.
A instituição de ensino conta com apoio permanente da
SC Johnson, que já possibilitou
a implantação de laboratórios
de computação, de ciências, a
construção de um novo auditório e a manutenção de um consultório odontológico. "A escola
Johnson foi instituída para dar
equipamento de educação numa
época onde ainda haviam pou-

cas escolas. o Governo Estadual decidiu reformar o prédio da
escola, para torná-la mais moderna, correspondendo todas
as exigências atuais. A Escola
Johnson será um ponto a ser
ressaltado durante as comemorações de 80 anos da Johnson
no Brasil, que será celebrado
este ano," explica Rodrigo.
Na programação da comitiva,
também teve destaque uma visita ao Museu Da Indústria para
prospecção de parceria da SC
Johnson com a Federação das
Indústrias no Estado do Ceará
para a comemoração de 80 anos
da empresa no Brasil
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Pilhas e baterias velhas, DVDs, computadores, celulares, entre outros resíduos eletrônicos carregam uma
grande quantidade de substâncias tóxicas e metais
pesados que, se lançados no meio ambiente, podem
contaminar o solo, lençóis freáticos e cursos d’água.
Para evitar esse problema, há uma série de medidas
que podem ser adotadas para contribuir com a redução do lixo eletrônico e seu descarte correto.

1
3

Só descarte se realmente
for necessário
Procure saber se os seus
aparelhos eletrônicos
podem ser consertados,
antes de comprar um novo.

2

Compartilhe ou Venda
Se você está realmente decidido a
trocar seu celular ou computador
por um novo, mesmo ele ainda
tendo condições de uso, doe para
um amigo ou venda.

Prefira empresas que se preocupam com os
impactos dos produtos
Na hora de comprar dê preferência às
empresas que demonstram maior preocupação
com os impactos da fabricação e do descarte
de seus produtos sobre o meio ambiente.
Recicle baterias e celulares

5

Lojas de celular recebem baterias e
aparelhos velhos para reciclagem.
As empresas aceitam modelos
usados e acessórios eletrônicos
para reaproveitar. Informe-se!

4

Pesquise

Existem hoje no Brasil diversos postos de coleta e reciclagem de
lixo eletrônico. No site www.elixo.org, você pode fazer uma busca
dos locais mais próximos da sua casa de acordo com o tipo de lixo.

6

Mobilize
É importante que atitudes conscientes
sejam compartilhadas com seus amigos
e familiares. Divulgue a maneira certa
para descartar os equipamentos e
aparelhos que você não utiliza mais.
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reunião de profissionais para definir
atividades para conservação de espécies
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A

oficina para elaboração do Segundo Ciclo do
Plano de Ação Nacional para Conservação das
Aves da Caatinga reuniu diversos especialistas
da área do meio ambiente entre os dias 20 e
22 de junho, no município de Tamandaré – PE.
A Associação Caatinga esteve representada no
evento pela figura de Samuel Portela, biólogo e
coordenador de áreas protegidas.
O Plano de Ação Nacional para Conservação das Aves da Caatinga contempla 39 taxons
ameaçados de extinção e tem como objetivo reduzir a perda e alteração de hábitat, a pressão
de caça, o tráfico e manter ou incrementar as
populações das espécies alvo ao longo do tempo
em suas áreas de distribuição.
Durante os três dias de atividades foram
definidas as ações que deverão ser executadas
nos próximos cinco anos para tentar melhorar
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a conjuntura da conservação
das espécies ameaçadas englobadas pelo Plano de Ação Nacional para Conservação das
Aves da Caatinga. As ações são
variadas e agrupadas de acordo
com os objetivos traçados na oficina, que vão desde a proteção
de hábitat até o incremento dos
serviços de inteligência para realização de operações contra a
caça e tráfico.
Durante o evento ficou definido que caberá a Associação Caatinga a responsabilidade de articular e executar ações voltadas
para a criação e gestão de Unidades de Conservação nas áreas
de ocorrência das espécies, que
devem ser protegidas pelo PAN,
e a realização de atividades relacionadas à educação ambiental.
Segundo Samuel Portela “o PAN
é um instrumento muito importante para dar ciência da existência das espécies ameaçadas
e traçar ações específicas para
combater os agentes causadores destas ameaças, bem como
facilitar a captação de recursos
para a execução destas ações”.
A oficina também contou
com a participação de profissionais do Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Polícia Rodoviária Federal, Centros de Triagem
de Animais Silvestres, Batalhão
da Polícia Militar Ambiental, Organizações Estaduais do Meio
Ambiente, ONG’s e Universidades dos estados que abrigam o
bioma Caatinga.
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Grande Sertão Veredas
Lançada em 1956, a obra de João Guimarães
Rosa é construída por uma longa narrativa
oral em que Riobaldo, também conhecido como
Tatarana ou Urutu-Branco, um ex-jagunço
já envelhecido, relata sua experiência de vida
a um interlocutor que não se manifesta, mas
é possível perceber sua opinião através das
inferências de Riobaldo. Suas histórias de
vingança, lutas, perseguições, medos, dúvidas
e amores pelos sertões de Minas Gerais, de Goiás, do sul da
Bahia são contadas sempre com uma reflexão sobre tudo que lhe
aconteceu. Essas histórias vão sendo entrelaçadas e expostas
com a preocupação do narrador-personagem de discutir a
existência ou não do diabo.

Cinema, Aspirinas e Urubus

Frutos da Terra
A canção traz em seus versos
toda a regionalidade do nosso
Rei do Baião, retratando as
riquezas e os frutos que a
natureza nos oferece. A música
ressalta espécies de frutas
típicas da Caatinga, como Juá,
Umbú e Mangaba.

A história se passa em 1942, no meio do
sertão nordestino, onde dois homens vindos de
realidades diferentes se encontram. Um deles
é Johann (Peter Ketnath), alemão fugido da 2°
Guerra Mundial, que dirige um caminhão e
vende aspirinas pelo interior do país. O outro
é Ranulpho (João Miguel), um homem simples
que sempre viveu no sertão e que, após ganhar
uma carona de Johann, passa a trabalhar
para ele como ajudante. Viajando de povoado
em povoado, a dupla exibe filmes promocionais
sobre o remédio “milagroso” para pessoas que
jamais tiveram a oportunidade de ir ao cinema.
Aos poucos surge entre eles uma forte amizade.
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N

o último mês a Associação Caatinga disponibilizou o Balanço
Institucional do ano de 2016. A
publicação é elaborada anualmente para apresentar dados e
resultados de ações realizadas
pela organização. Este documento tem por finalidade apresentar êxitos alcançados pela
instituição, sendo assim uma
forma de mensurar a eficácia do
trabalho realizado pela Associação Caatinga nos mais diversos
setores de suas atividades realizadas em prol da conservação
do bioma Caatinga.

Alguns número

Como destaque das ações de
Sustentabilidade realizadas no
último ano, o balanço ressaltou
a implantação de tecnologias
sustentáveis que beneficiaram
famílias das comunidades de
Santana, Monte Nebo, Realejo,
Patos, Pendência, Queimadas,
Lagoas, Barro Vermelho e Tapuio, através dos projetos Segurança Hídrica, Carnaúba Sustentável e Água Preservada. Ao
todo foram distribuídos 5 Sistemas Bioágua, 18 Fornos Solar, 45 Cisternas de Placas e 50
Fogões Ecoeficientes. As ações
de Sustentabilidade também
contaram com o monitoramen-

primeira expedição
ao Cânion do rio Poti
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50 Fogões
Ecoeficientes
18 Fornos Solar

5 Sistemas Bioágua

os...

45 Cisternas
de Placas
dois processos de
criação de Reservas
Particulares

496

famílias contaram com o monitoramento das
tecnologias distribuídas e capacitações para o uso

4.064

pessoas foram beneficiadas com palestras,
cursos, oficinas, seminários e exposições sobre
o bioma Caatinga e temáticas ambientais.

primeira edição do evento
#Somostodoscaatingueiros

clique aqui Para conferir os
demais resultados das ações da
Associação Caatinga em 2016
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to das tecnologias distribuídas
e capacitações para o uso das
mesmas, beneficiando ao todo
496 famílias de comunidades
localizadas no entorno da Reserva Natural Serra das Almas.
Quanto às atividades de educação ambiental, 4.064 pessoas dos municípios de cearenses
de Fortaleza, Crateús, Ubajara,
Tauá, Trairi, Sobral, Juazeiro do
Norte, Ipaporanga, Novo Oriente
e Morrinhos, foram beneficiadas
com palestras, cursos, oficinas,
seminários e exposições sobre
o bioma Caatinga e temáticas
ambientais. As ações de educação ambiental contemplaram os
mais diversos públicos desde estudantes e professores a agricultores e multiplicadores rurais.
Os êxitos também foram destacados no processo de criação
e manejo de áreas protegidas,
onde tramitaram dois processos de criação de Reservas Par-
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ticulares do Patrimônio Natural
no estado do Ceará (RPPN Olho
D’água do Tronco e RPPN Chico Bimbino), ambas em Crateús, como resultado do Projeto
no Clima da Caatinga. Também
foram aprovados dois planos de
manejo de RPPN’s criadas em
projetos anteriores.
Além disso, o ano de 2016
contou com um feito inédito: a
primeira expedição ao Cânion do
rio Poti para identificar áreas de
ocorrência do Tatu-bola e promover a criação de unidades de conservação na região, por meio do
programa Tatu-bola. Os resultados positivos da expedição estão
servindo de subsídio para a criação do primeiro Parque a ser implementado na região. Nesse contexto, foi firmado o contrato com
a Secretaria Estatual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos do
Piauí (Semar - PI), para a elaboração de proposta detalhada para

RPPN Olho D’água do Tronco
Primeira expedição ao Cânion do rio Poti
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Evento #SomosTodosCaatingueiros

criação de Unidade de Conservação no Cânion do Rio Poti.
Ainda no ano de 2016, graças
ao apoio da União Internacional
para a Conservação da Natureza - IUCN e do grupo 3Corações,
foi possível ampliar e consolidar
a área da Reserva Natural Serra das Almas através da aquisição de nova propriedade vizinha,
elevando a área da Reserva a
6.200 hectares. Também foi realizado na Reserva Natural Serra
das Almas, a primeira edição do
evento #SomosTodosCaatingueiros, ação de comunicação que
buscou estimular a cooperação
e integração de esforços de per-
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sonalidades e lideranças em prol
da conservação da Caatinga.
Entre as personalidades presentes no evento, destaca-se Rosier
Alexandre, montanhista que virou grande parceiro, vibrador e
divulgador das ações da AC.
Para conferir os demais resultados das ações da Associação Caatinga em 2016, acesse o
no Issuu clicando aqui.
Reunião do Conselho
Deliberativo
Membros do conselho deliberativo da Associação Caatinga e
colaboradores da instituição par-

ticiparam no último mês, de reunião que ocorre anualmente para
apresentar e analisar resultados
de ações realizadas pela AC. Na
ocasião, foi apresenta o Balanço
Institucional do ano de 2016. A
apresentação do documento teve
total aprovação por parte dos
Conselheiros, que analisaram as
contas e ações da Associação a
partir do material apresentado.
Como um dos êxitos, esteve
em pauta a conquista da aprovação de mais um projeto apoiado pela Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza.
A fundação atualmente apoia
três projetos executados pela

Associação Caatinga, sendo eles
“Programa Tatu-bola”, “RPPN:
Conservação Voluntária Gerando Serviços Ambientais” e o projeto “Por Onde Anda a Maria-doNordeste?”.
Outro destaque durante a
reunião do Conselho foi a apresentação do Portifólio de Serviços da Associação Caatinga, um
documento elaborado para que
a instituição tenha em mãos
uma alternativa às dificuldades
do momento de crise que o país
vive atualmente. O momento
também foi de pontuar objetivos
a serem alcançados e expectativas para o ano vigente.

Membros do conselho deliberativo e colaboradores da Associação Caatinga
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terceiro encontro Diálogos da
Carnaúba ocorreu no município de Granja (CE), na manhã
do último dia 23 e contou com
uma boa participação dos atores da cadeia produtiva da cera
da carnaúba. O evento, que nessa edição teve um formato diferente dos anteriores, reuniu
produtores, extratores e industriais numa mesa de discussão
sobre as temáticas da área. O
Diálogos da Carnaúba III é uma

ação do projeto Carnaúba Sustentável e conta com a parceria
do Sindicarnaúba.
O evento foi um momento de
apresentações e debates sobre a
cadeia produtiva da carnaúba,
com o objetivo de promover a interação com diversos representantes de setores da sociedade civil,
do poder público e da iniciativa
privada com intuito de aproximar
os atores da cadeia produtiva da
cera de carnaúba, visando definir

DiáLoGOS DA

CARNAÚBA

granja-CE

recebe

terceiro

encontro
ações prioritárias para a qualificação sustentável da produção no
Estado do Ceará.

suímos e que movimenta a economia não só do sertão, como
do país”, explicou em sua fala.

Em diversos momentos foi falado sobre a importância dessa
atividade extrativista, como comentou Edgar Gadelha, representante do Sindcarnaúba, da
Câmara Setorial da Carnaúba e
da FIEC. “Essa é a nossa oportunidade de prestarmos atenção
no que podemos fazer por essa
matéria prima que só nós pos-

Durante o evento, foram
apresentados problemas na cadeia como a invasão da trepadeira Cryptostegia madagascariensis, que sufoca carnaubais
e é conhecida como viuvinha,
unha-do-diabo ou unha-do-cão,
a perda na produção, a falta de
legislação específica para lidar
com a atividade, que é sazonal,
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e a dificuldade em se transferir
o conhecimento e a prática para
novas gerações.
Estiveram à frente da programação do evento representantes
da Secretaria do Ministério Público do Trabalho, Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará – FAEC, Banco do
Nordeste Brasileiro e Sindcarnaúba, abordando os seguintes
temas: resultados do primeiro e
segundo encontro Diálogos da
Carnaúba, Controle biológico e
manejo da Unha-do-diabo, tecnologias de produção de cera,
relações de trabalho no campo
e debates sobre os temas em
destaque.
Essa é a terceira de quatro
edições do Diálogos da Carnaúba. O primeiro encontro foi realizado no município de Morrinhos (CE) e o segundo ocorreu
em Jaguaruana (CE).

|
26
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Projeto
Carnaúba
Sustentável
O “Projeto Carnaúba Sustentável: Conservação, Educação e
Tecnologias Sustentáveis”, pretende estreitar as relações na cadeia
produtiva da extração da Carnaúba e é fruto de uma parceria da
Associação Caatinga e Sindcarnaúba. A intenção do Sindicato
e da Associação é fazer com que
a extração da cera da Carnaúba
seja cada vez mais sustentável e
respeite a natureza e o homem.
Ao longo do projeto, estão sendo
realizadas oficinas que apresentam os desafios e soluções para o
setor. Além disso, está sendo dado
aporte financeiro para a continuidade das ações da Associação Caatinga em Crateús e região.

IV Congresso
Internacional de
Educação Ambiental
dos Países e
Comunidades de
Língua Portuguesa

Simpósio Brasileiro de
Biologia Subterrânea

EPERSOL – VI Encontro Pernambucano e IV
Congresso Brasileiro de
Resíduos Sólidos

O tema do congresso
é “A TERRA É UMA
ILHA: A Educação
Ambiental como resposta
às suas fragilidades e
como contributo para
viver nos seus limites”,
promovido pela Rede
Lusófona de Educação
Ambiental, a intenção é a
multiplicidade de olhares
que cruzam com o campo
da Educação Ambiental
dos países, regiões e
comunidades falantes da
língua portuguesa.

O objetivo do evento
é a divulgação
do conhecimento
produzido por pesquisas
realizadas em ambientes
subterrâneos, promover
a integração entre
alunos, profissionais
e pesquisadores.
Eventos como esse são
essenciais não só para
o desenvolvimento de
pesquisas em biologia
subterrânea, mas
também para suscitar
melhorias em políticas
públicas relacionadas
ao uso e conservação do
patrimônio espeleológico.

Data:
18 a 21 de julho

Data:
2 a 6 de Outubro

Data:
20 a 22 de Setembro

Local:
Ilhas de São Tomé e
Príncipe

Local:
Universidade Federal de
Lavras (MG)

Local:
Universidade Federal
Rural de Pernambuco

Informações:
www.ealusofono.org

Informações:
www.biosubbrasil.com.br

Informações:
www.epersol.com

O Epersol tem como
objetivo promover
espaços de socialização
e de debate do
conhecimento produzido
acerca da gestão de
resíduos sólidos, com a
participação de diferentes
segmentos sociais e
institucionais, desde a
comunidade científica,
a gestão pública, a
iniciativa privada, as
organizações nãogovernamentais, dentre
outros, vindos de todas
as regiões do países.
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SINDICATO DAS
INDÚSTRIAS REFINADORAS
DE CERA DE CARNAÚBA
DO ESTADO DO CEARÁ

SINDCARNAÚBA
Um grupo de empresários cearenses e piauienses envolvidos com o refino de cera de carnaúba,
percebendo a importância de fortalecer o setor e se
defender da crescente carga de tributos que incidia
sobre os seus negócios, começou a se reunir para
discutir estratégias coerentes e efetivas, movimento que culminaria com a criação do Sindicato das
Indústrias Refinadoras de Cera de Carnaúba no
Estado do Ceará, o SINDCARNAÚBA.
Já nos primeiros anos de atividade o sindicato
se mostrou um forte agente de defesa do setor. No
âmbito tributário, após ampla negociação com representantes da Secretaria da Fazenda do Estado,
o sindicato conquistou o importante diferimento de
ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços) para o setor. A conquista, que contribuiu
de forma marcante para a competitividade da cera
de carnaúba, perdura até os dias atuais.
Em pouco mais de duas décadas de atividades,
o SINDCARNAÚBA tem atuado de forma intensiva na defesa dos interesses maiores das empresas
que integram a cadeia produtiva da indústria da
carnaúba, em especial no trato de questões que
ampliem a competitividade dos negócios empreendidos, aprimorem a qualidade dos produtos desenvolvidos, consolidem relações saudáveis entre os
diferentes elos que integram a cadeia produtiva,
e sedimentem a cultura da inovação nas diversas
linhas de produção dessa indústria que soube se
fazer sustentável por excelência.
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Sindcarnaúba
Av. Barão de Studart, 1980
Aldeota
Fortaleza-CE / Brasil - CEP
60.120-001
(85) 4009-6300
E-mail
contato@sindcarnauba.com.br

O Sindcarnaúba apoia
o “Projeto Carnaúba
Sustentável: Conservação,
Educação e Tecnologias
Sustentáveis”, que pretende
estreitar as relações na
cadeia produtiva da extração
da Carnaúba.

Agricultores conhecem a Reserva
Natural Serra das Almas
Produtores rurais que participaram
da XIII Feira da Agricultura Familiar e
Economia Popular Solidária, em Crateús (CE), visitaram a Reser va Natural
Serra das Almas, no início de junho.
Durante a visita, eles foram conduzidos
por Andreza Melo, educadora ambiental
da AC, e conheceram mais sobre a fauna
e flora da Caatinga, além dos projetos e
pesquisas realizados na Reser va. A XIII
Feira da Agricultura Familiar e Economia Popular Solidária ocorreu entre os
dias 1 e 2 de junho e reuniu visitantes
de diversos estados brasileiros.

Estudantes de Geografia
da UFRN
visitam Reserva para au
la de campo
Os Universitários do Cu
rso de Geografia da Universidade
Federal do Rio
Grande do Norte, acompa
nhados da professora Lídia Gabriela Ro
drigues, visitaram a Reserva Natural Se
rra das Almas,
na última semana para
uma aula de
campo repleta de nature
za, entre os dias
31 de maio e 1° de junh
o. Durante a
visita, os estudantes ap
roveitaram para
fazer fotos das paisagens
da Reserva.
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Drone ajudará a registrar e
fiscalizar a Reserva Natural
Serra das Almas
Nos últimos anos a RNSA tornou-se
refúgio da vida silvestre caatinguei
ra,
mas infelizmente, também um lug
ar
atrativo para caçadores. Com a
ação
dos caçadores naturalmente outra am
eaça aparece - o incêndio florestal pois
normalmente fazem uso das foguei
ras
e quando atiram com armas de
fogo,
geram fagulhas, podendo provocar
incêndios e gerar danos ambientais.
Para diminuir os riscos externos
e auxiliar o trabalho do gerente e
dos
cinco guarda-parques que compõe
ma
equipe de proteção da RNSA, um
drone foi adquirido pela Instituição. Nes
se

sentido, o equipamento fortalece a
fiscalização e o monitoramento da RP
PN
e áreas do entorno.

ião do conselho
Associação Caatinga marca presença em reun
consultivo da APA da Serra de Baturité
Associação Caatinga,
O biólogo e coordenador de áreas protegidas da
Conselho Consultivo da APA
Samuel Portela, participou da XXII Reunião do
de Guaramiranga, no últida Serra de Baturité, que ocorreu no município
is pautas o esclarecimenmo dia 9 de junho. O encontro teve como principa
Atlântica, promovido pelo
tos sobre o Processo de Licenciamento na Mata
liderado pelo Grupo de InteIBAMA e apresentação do Projeto ECONEX ÃO,
Consultivo da APA da Serresse Ambiental (GIA). As reuniões do Conselho
foi a segunda deste ano.
ra de Baturité ocorrem a cada dois meses e essa
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Crianças conhecem tecnologias
sustentáveis em propriedade
rural, na comunidade de Santana
Estudantes de educação infantil
da Escola de Cidadania de Santana,
visitaram no último dia 14, a propriedade do senhor Moacir, na comunidade de Santana, para terem
uma vivência com as tecnologias
sustentáveis. Na ocasião, as crianças conheceram tecnologias que favorecerem a relação do homem com
o semiárido, como o Forno Solar e
o Sistema Bioágua. A família do senhor Moacir, que vive em uma das
comunidades do entorno da Reserva Natural Serra das Almas, é uma
das que foram beneficiadas com a
inserção dessas tecnologias sustentáveis em suas propriedades.

Oficina de mudas e sementes
com crianças
Estudantes da Escola de Cidadania
Francisco de Araújo de Veras, na comunidade de Queimadas, situada no
entorno da Reser va Natural Serra das
Almas (RNSA), participaram de ação
educativa em comemoração ao Dia
Mundial do Meio Ambiente, celebrado
no mês de Junho. Durante a ação, as
crianças tiveram a oportunidade de
conhecer sementes de plantas nativas
da Caatinga e participar de oficina de
produção de mudas. A ação educativa foi liderada pelos profissionais da
Associação Caatinga, Andreza Melo,
educadora ambiental e Olavo Vieira,
super visor de produção de mudas.
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Proteja você também o Tatu-bola
O Tatu-bola (Tolypeutes tricinctus) é
uma espécie brasileira natural da
Caatinga e do Cerrado e que hoje está
ameaçada de extinção.
A Associação Caatinga luta pela
preservação do Tatu-bola
e do Cânion do Poti por meio do
Programa Tatu-bola, que realiza ações
de pesquisa e proteção da espécie.

Expedição Tatu-bola

APOIO
APOIO
APOIO

Apoio:

REALIZAÇÃO
REALIZAÇÃO

Realização

REALIZAÇÃO

PROGRAMA
PROGRAMA
PROGRAMA

conheça o programa tatu-bola tatubola.org.br |
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