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Consolidação do Corredor Central Fluminense através da elaboração 
do Plano de Manejo da APA da Bacia do Rio Macacu.

O Projeto “Entre Serras & Águas”
inicia suas atividades em 
Guapimirim

O início das atividades do projeto Entre 
Serras & Águas no Município de 
Guapimirim foi marcado por reuniões de 
apresentação do projeto com o governo 
local, representado pelas Secretarias de 
Meio Ambiente de Educação.

Após obtenção do aval da Prefeitura foram 
iniciadas reuniões com as diretoras das 
escolas municipais e estaduais, seguidas 
de apresentações nos  colégios.

Com as diversas comunidades que 
compõem o município foram criadas 
oportunidades de trocas de idéias e 
conhecimento local. Estamos caminhando 
em nosso objetivo de envolver toda a área 
da APA em Guapimirim!

A PARTICIPAÇÃO DAS COMUNIDADES 
CONTINUA SENDO DESTAQUE NO PROJETO 
ENTRE SERRAS & ÁGUAS

Até o momento foram realizadas 25 reuniões nos 
municípios de Cachoeiras de Macacu e 
Guapimirim, com a presença de 700 pessoas entre 
representantes de governos, associações, 
organizações não governamentais locais, 
agricultores, professores e alunos da rede pública 
de ensino.

CAIXAS DO FUTURO 
agora também em 

Guapimirim
Assim você fica mais perto de nós!

No mês de julho as Caixas do Futuro também foram 
colocadas em Paraíso, Barreiras, Estrada da 
Barreiras e Caneca Fina. É muito importante para a 
gente saber quais são as dúvidas, sugestões e 
comentários sobre o projeto! Contamos com a 
participação de todos! E Cachoeiras, continuem nos 
enviando seus comentários!

Busque a Caixa do Futuro mais perto de você e 
dê a sua opinião!!!! Ela é valiosa!!!



Para saber mais:

www.bioatlantica.org.br
Instituto BioAtlântica
TeL/Fax: (21)25353940
E-mail: serras_e_aguas@bioatlantica.org.br

Apoio:

SEMINÁRIO “BENEFÍCIOS DA CONSERVAÇÃO”

No Seminário “Benefícios da Conservação”, realizado no 
início de julho em Cachoeiras de Macacu, foram discutidos 
temas importantes pelos palestrantes presentes: Rogério 
Rocco (Gerente Executivo do Ibama Rio), Dora Negreiros 
(Secretaria Executiva do Comitê da Bacia da Baía de 
Guanabara) e Mariella Uzêda (coordenadora de programa 
do Instituto BioAtlântica e do projeto Entre Serras e Águas).
Mariella Uzêda apresentou o projeto Entre Serras & Águas 
destacando sua fase inicial, na qual foram realizados 
encontros em diversas comunidades do município para 
discussão do projeto. Dora Negreiros destacou a 
importância do envolvimento de diferentes fóruns de gestão 
ambiental. Rogério Rocco fez uma abordagem histórica 
sobre a economia da cidade e destacou a importância do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) e seu uso como ferramenta para estimular a 
conservação ambiental. Salientou que o ICMS ecológico 
beneficiaria diretamente o município de Cachoeiras de 
Macacu em virtude das unidades de conservação 
existentes dentro dos limites do município.
Estiveram presentes à reunião os secretários de agricultura 
e de meio ambiente do município além de organizações 
não governamentais. Concluindo, Mariella Uzêda destacou 
a importância da participação de toda comunidade 
cachoeirense para a transformação e melhoria da 
qualidade de vida em seu município e enfatizou que o 
objetivo do projeto Entre Serras & Águas também é trazer 
novos temas para debate e fortalecer a participação da 
sociedade.

Rogério Rocco, Mariella Uzêda e Dora Negreiros.

Público presente no Seminário “Benefícios da 
Conservação”

AGENDA ENTRE SERRAS E ÁGUAS:

REUNIÕES
Cachoeiras de Macacu
07 de agosto, às 15h – Conselho de Saúde de 
Cachoeiras
10 de agosto, às 18h – Matumbo
13 de agosto, às 14h – Serra Queimada
23 de agosto – Seminário “Terras das águas, 
diversidade de vida II”
31 de agosto – Conselho de Educação de Cachoeiras

Guapimirim
25 de Agosto, às 18 h - Conselho de Saúde


