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Grupo de trabalho do Plano de Manejo da APA da Bacia
Do Rio Macacu - encontros para reunir dados já começaram

O

grupo de trabalho responsável pela elaboração do Plano de Manejo da APA da Bacia do Rio Macacu é
formado por técnicos e pesquisadores do Instituto BioAtlântica, Jardim Botânico, Embrapa Solos e
Agrobiologia, Labvert-UFRJ, UERJ, IEF e Régua. Com um grande volume de informações sobre uso do solo,
qualidade da água, animais, plantas e matas da região para avaliar, o grupo se encontrou no mês de agosto
para criar uma agenda de trabalho (foto acima). Desde então, os parceiros têm se encontrado em reuniões
temáticas e até o final de 2007 um novo encontro para discussão das informações deverá acontecer.
NA INTERNET:
CAMPANHA DA LOGO DA APA
O Projeto Entre Serras e Águas continua com
a campanha para criar o símbolo da APA da
Bacia do Rio Macacu. Você pode participar e
nos ajudar a escolher pela internet o
elemento que mais representa a APA.
Montanha? Floresta? Água? Animal? Planta?
Quem é de Guapi pode dar sua opinião no
site Guapi on Line
(www.guapimirimonline.com.br)! Você que é
de Cachoeiras, vote pelo site Macacu.com
(www.macacu.com). O Projeto Entre Serras &
Águas quer a sua ajuda para criar uma
logomarca para a APA da Bacia do Rio
Macacu. Participe!

Artesanato de São José
da Boa Morte cresce e
aparece
(no verso)

Seminário de Educação
Ambiental de Cachoeiras
(no verso)

Cooper'art realiza exposições
As artesãs da Cooper'art, cooperativa de
trabalhadoras rurais de São José da Boa Morte em
Cachoeiras de Macacu, tiveram no mês de agosto
boas oportunidades de mostrar o resultado da
oficina Tranças & Esperanças realizada pelo
Projeto Entre Serras e Águas sob a coordenação
da Professora Margareth Cardoso. Três
experiências nas quais as artesãs puderam
experimentar o resultado de seu trabalho junto ao
público.
Com o apoio do projeto a cooperativa realizou no
início de agosto a “I Exposição de Artesanato da
Dona Maria Machado, presidente da Cooper’art (na ponta esq.) e
Cooper'art” e recebeu a visita de cerca de 100
integrantes da Cooper’art com Gabriela Viana
pessoas na sede da cooperativa em São José da
e Margareth Cardoso (ao centro) em São José da Boa Morte
Boa Morte. Orgulhosas de sua produção, as
artesãs mostraram o trabalho em taboa que foi resgatado e aprimorado com a oficina: cestos, chinelos,
imãs de geladeira, jogos americanos, outros utensílios e bijouterias. Sucesso total com boas vendas!
Como resultado, a Cooper'art foi convidada pela Secretaria Municipal de Agricultura de Cachoeiras de
Macacu para apresentar o artesanato em taboa na Feira da Promoção e do Agronegócio realizada na
cidade de 9 a 12 de agosto. Indo mais longe, com apoio do Projeto Entre Serras e Águas e das Secretarias
Municipais de Turismo e Educação, a cooperativa pode participar no Espírito Santo da Feira Internacional
Econegócios e Tecnologias Limpas (FIETEC) realizada de 22 a 25 de agosto. Neste evento a Cooper'art
dividiu um stand com artesãs baianas apoiadas pelo projeto Piaçava Sustentável do Instituto BioAtlântica.
Além de conhecer o trabalho feito com fibra de piaçava, houve oportunidade para contatos e troca
experiências com outros grupos que trabalham com taboa.
De volta para casa, a Cooper’art segue animada para criar mais e novas peças. Não deixe de conferir a
beleza do artesanto em taboa! O contato com a Cooper’art pode ser feito pelo telefone (21) 9250-9502 ou
9285-5822.

Educação Ambiental
em Cachoeiras
Aconteceu em agosto o VI Seminário de
Educação Ambiental em Cachoeiras de
Macacu, realizado pelas Secretarias de
Educação e Meio Ambiente e apoio da ONG
TEREVIVA. O projeto Entre Serras e Águas
coordenou durante o evento uma mesa
redonda para discutir a importância e o futuro
da educação ambiental no município que
recentemente criou a lei municipal nº 1.681/07
que institui a Política Municipal de Educação
Ambiental.

A nova lei municipal vai fortalecer as ações de
sensibilização e informação sobre meio
ambiente realizadas dentro e fora das escolas,
com mecanismos de planejamento,
acompanhamento e avaliação.
“Nossa participação no seminário demonstra o
reconhecimento que o Projeto alcançou no
município de Cachoeiras. A APA da Bacia do
Rio Macacu é um assunto que cada vez mais
interessa à comunidade, especialmente aos
educadores e outros profissionais que atuam
na área ambiental.” explica Gabriela Viana,
gerente de projetos do Instituto BioAtlântica.
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