
  F@la Gambá
Notícias

Gambá inaugura novas instalações no CPMVS

   Maria Thereza, coordenadora de projetos na Reserva Jequitibá, recepciona os visitantes 
   no Salão de atividades.

No dia 02 de abril, foram apresentadas as novas instalações do Quarentenário, 

Salão de atividades e Viveiros de pássaros do Centro de Pesquisa e Manejo da 

Vida Silvestre (CPMVS) aos parceiros do Gambá, na Reserva Jequitibá, Serra 

da Jibóia, região do Recôncavo Sul Baiano. E novas instalações foram fruto do 

apoio do Ministério  Público Estadual  e  da Reconflex,  empresa do comércio 

local, às ações de combate ao tráfico e à reabilitação de animais silvestres, a 

exemplo da Campanha Dê Asas à Liberdade, que aconteceu no ano passado 

no município de Santo Antônio de Jesus.
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Estiveram presentes mais de 80 pessoas entre representantes do Ministério 

Público Estadual, Base Ambiental de Amargosa, Colchões Reconflex, Instituto 

do  Meio  Ambiente,  assessoria  do  Ministro  do  Meio  Ambiente  Carlos  Minc, 

Policias Civil  e Militar, Sindicatos de Trabalhadores Rurais da Região, Igreja 

Batista, Simplex dentre outros parceiros.

A cerimônia foi iniciada ressaltando a importância do apoio de organizações, 

empresas  e  pessoas  -  que 

voluntariamente prestam serviços - ao 

trabalho desenvolvido pelo Gambá, no 

Centro de Pesquisa e Manejo da Vida 

Silvestre (CPMVS). Foi destacado, por 

exemplo,  a  atuação  dos  médicos 

veterinários  que  têm  ido  ao  Centro 

para  tratar  dos  animais  silvestres. 

“Hoje  mesmo,  os  veterinários  aqui 

presentes  colocaram  a  prótese  no 

Tucano que foi recebido na campanha Dê Asas à Liberdade do ano passado. 

Agora o animal já está comendo melhor.”

Em seguida, foi exibido o vídeo1 da campanha Dê Asas à Liberdade, realizada 

no dia 05 de junho de 2008 em Santo Antônio de Jesus, para demonstrar ao 

público presente um exemplo do trabalho do Gambá. Encerrado o vídeo, foi 

realizada a visita às novas instalações do Centro:

-  Salão de Atividades: onde foi realizada essa cerimônia, que foi reformado 

para  o  desenvolvimento  de  cursos,  palestras  e  atividades  de  educação 

ambiental do Gambá.

-  Quarentenário: onde os animais que chegam ao Centro passam por  um 

período de até 40 dias em observação, para que possam ser observados e 

tratados,  se  necessário,  e  em  seguida  transferidos  aos  viveiros  que  ficam 

dentro da mata da Reserva Jequitibá. 

1 Realização Julimar Ferreira, Promotor de Justiça do Ministério Público Estadual de Santo Antônio de 
Jesus.



- Viveiros de pássaros: localizados dentro da mata da Reserva Jequitibá, que 

ficam afastados do contato com os humanos, para que os animais possam 

voltar aos seus hábitos naturais. 

Na oportunidade, os visitantes também puderam conhecer mais sobre o Viveiro 

de mudas de plantas nativas da Mata Atlântica que são utilizadas em ações de 

reflorestamento,  implantação  de bosques  energéticos  ou  enriquecimento  de 

áreas de proteção permanentes (APP’s) e propriedades rurais. 

Elbano  Paschoal,  coordenador  de  projetos  na  Reserva  Jequitibá,  também 

destacou a história colonial e indígena da região. E no dia 1º de maio próximo, 

será realizado no CPMVS do Gambá, na Reserva Jequitibá, o Dia de Campo 

com o tema Manejo Florestal da Propriedade Rural.

Gambá realiza Dia de Campo em homenagem ao 

trabalhador e a trabalhadora rural

No dia 1º de Maio, o Gambá em parceria com Sindicatos de Trabalhadores 

Rurais,  realizou  o  Dia  de  Campo  com  o  tema  “Manejo  Ecosustentável  da 

Propriedade  Rural”,  na  Reserva  Jequitibá.  O  evento  reuniu  mais  de  400 

trabalhadores  e  trabalhadoras  rurais  dos  Municípios  de  Amargosa,  Elísio 

Medrado, São Miguel das Matas, Santa Terezinha e Varzedo. 



O  objetivo  do  Dia  de  Campo  foi  divulgar  outras  formas  de  trabalhar  a 

propriedade  rural  com práticas  ecológicas  sustentáveis,  proporcionando  um 

maior  rendimento  da  produção  e  maior  equilíbrio  ambiental.  Assim,  os 

visitantes fizeram uma visita monitorada por 4 estações temáticas:

• Estação  1  –  Reflorestamento,  Bosque  Energético  e  Cerca  Viva  – 

destacou a importância das Áreas de Preservação Permanente - APP’s 

e Reservas Legais - RL para as propriedades rurais e sobre os serviços 

ambientais que essas áreas prestam à sociedade;

• Estação  2  –  Defensivos  Orgânicos,  Húmus  e  Biofertilizantes  – são 

técnicas orgânicas para produção de mudas e culturas;

• Estação 3 – Conservação da Fauna Silvestre - ressaltou a importância 

da  fauna  silvestre  na  produção  da  propriedade  rural,  como  agentes 

polinizadores,  além de  destacar  que  caçar,  matar,  criar  em cativeiro 

animal silvestre é crime (Lei 9.605/98 – Lei de Crimes Ambientais);

• Estação  4  –  Sindicatos  de  Trabalhadores  e  Trabalhadoras  Rurais  e 

Banco do Nordeste - mostrar ao trabalhador e trabalhadora rural o papel 

do sindicato, a importância e os benefícios da filiação, além de mostra 

as oportunidades de obtenção de recursos para projetos agrícolas.

Após a visitação nas estações, foi servido um almoço para todos. Na saída, foi 

entregue uma muda de jenipapo simbolizando tudo o que foi visto no evento, 

pois se trata de uma muda de planta nativa da Mata Atlântica, frutífera, que 

pode  gerar  recursos  econômicos,  com a  produção  e  venda  de  licor  e  que 

também  pode  colaborar  com  a  recuperação  de  áreas  degradadas  nas 

propriedades rurais.



Agradecimentos

Não podemos deixar de ressaltar a importância de toda a equipe que colaborou 

com  a  realização  desse  evento  e  em  especial  aqueles  que  trabalharam 

voluntariamente e fizeram com que tudo ocorresse de maneira harmoniosa e 

eficiente.  Viveiristas,  técnicos agrícolas, monitores de educação ambiental  e 

coordenadores da Instituição, além dos voluntários e voluntárias ambientais do 

Gambá  -  moradores  da  região  -  e  representantes  dos  sindicatos  que 

dispuseram do seu tempo e sua energia para colaborar conosco na realização 

desse evento. A equipe do Gambá agradece e espera poder contar com vocês 

também no futuro.

Sociedade aciona Ministério Público Federal contra 

empreiteiras na Reserva Extrativista do Iguape

Entidades ambientalistas que formam a comissão Pró-Iguape, entraram no dia 

13/05 com uma representação junto ao Dr. Ramiro Rockenbach, procurador do 

Ministério  Público  Federal  da  Bahia.  O documento  contém a  assinatura  de 

representantes  inúmeras  organizações  preocupadas  com  os  dramáticos 

desdobramentos socioambientais que atingirão diversas comunidades da Baía 

de Todos os Santos, caso o Governo do Estado Insista em compactuar com o 

plano das empreiteiras OAS, ODEBRECHET e UTC ENGENHARIA.



A área  em  questão  trata-se  da  Unidade  de  Conservação  Federal  Reserva 

Extrativista  Baía  do  Iguape,  onde  a  presença  de  um  Pólo  INDUSTRIAL 

acarretaria conseqüências de alto impacto sócio ambientais sobre pescadores 

artesanais,  marisqueiras e manguezal,  sobre a população que sobrevive do 

extrativismo na Mata Atlântica que ainda é rica nesta região afetando dezenas 

de comunidades quilombolas. Além de fundamentada num minucioso parecer 

técnico,  a  representação  chama  a  atenção  para  o  fato  de  que  o  projeto 

governamental é desprovido de amparo legal, constitucional e ambiental que o 

justifique.

O  documento  protocolado  no  MPF-BA  solicita  da  entidade,  dentre  outros 

pontos, a imediata instauração de processo administrativo para investigar as 

denúncias levantadas, a convocação de representantes dos Governos Federal 

e Estadual para esclarecimentos sobre indícios de irregularidades e a anulação 

de qualquer decreto de desapropriação de terras na região.

Para ler a representação na íntegra acesse http://file2.ws/representacao

Acesse também o Parecer Técnico organizado com a contribuição de diversos 

pesquisadores sobre os riscos que este empreendimento oferece para a região 

no http://file2.ws/completo2

Fonte: Movimento Pró-Iguape.

Notas

Nova composição de ongs no CE RBMA/BA

No dia  30 de maio,  aconteceu a eleição de novos membros representando 

organizações não governamentais (ongs) ambientalistas do Cadastro Estadual 

de Entidades Ambientalistas (CEEA) e da Rede de Ongs da Mata Atlântica 

(RMA) no Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica da Bahia.

http://file2.ws/completo2
http://file2.ws/representacao


O resultado da eleição foi:

- Pelo CEEA

Titulares: Ascae e Rosa dos Ventos.

Suplentes: Germen e Ideia.

- Pela RMA

Titulares: Gambá e Iesb.

Suplentes: Flora Brasil e Preserva.

Gambá promove capacitação com policiais 

em Santo Antônio de Jesus

No dia 19 de maio, o Gambá em parceria com o Ministério Público Estadual 

Núcleo  Mata  Atlântica,  Regional  do  Recôncavo  Sul,  realizou  capacitação  - 

Fortalecimento  da  Fiscalização  para  Proteção  Ambiental  na  Região  do 

Recôncavo Sul Baiano - com policiais do 14º Batalhão da Polícia Militar em 

Santo Antônio de Jesus.

Cepram elege novos membros para gestão 2009-2011

O Conselho Estadual de Meio Ambiente da Bahia – Cepram, elegeu no mês de 

maio  novos  membros  para  gestão  2009-2011.  Segue  abaixo  relação  dos 

membros Titulares, 1º e 2º suplentes.

Ato simbólico de plantio de 10 mudas de Ipê finalizando o curso.



Governo

Titular, 1º e 2º Suplente: Secretaria do Meio Ambiente – SEMA; Secretaria da Saúde 

– SESAB; Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária – SEAGRI; Secretaria 

de Infra-Estrutura – SEINFRA; Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração – SICM; 

Secretaria  do  Planejamento  –  SEPLAN;  Secretaria  de  Desenvolvimento  Urbano  – 

SEDUR.

ONGs Ambientalistas

Titular:  Instituto  de  Estudos  Sócio  Ambientais  do  Sul  da  Bahia  –  IESB;  Grupo 

Ecológico Humanista Papamel; Associação Cultural Arte e Ecologia – ASCAE; Grupo 

Ambientalista da Bahia – GAMBÁ; Instituto de Ação Ambiental da Bahia – IAMBA.

1º Suplente: Instituto de Defesa, Estudos e Integração Ambiental – IDEIA; Grupo de 

Defesa  e  Promoção  Socioambiental  –  GERMEN;  Grupo  Ambiental  Natureza  Bela; 

Associação Rosa dos Ventos; Instituto Floresta Viva.

2º Suplente: Associação  Flora Brasil;  Projeto Amiga Tartaruga –  PAT ECOSMAR; 

Movimento  Ambientalista  ECOTERRA;  Organização  Sócio-Ambientalista  Pró-Mar; 

GRIN9 – Educação e Gestão Ambiental.

Comunidades Tradicionais

Titular: Colônia de Pescadores Z-49 Pilão Arcado.

1º  Suplente: Associação  Cultural  de  Preservação  do  Patrimõnio  dos  Povos  e 

Comunidades Tradicionais Afrodescendentes.

2º  Suplente: Associação  de  Desenvolvimento  Comunitário  Rural  de  Barra  – 

Comunidades Quilombolas de Barra do Bananal e Riacho das Pedras.

Instituições Patronais 

Titular:  Conselho  Regional  de  Engenharia,  Arquitetura  e  Agronomia  da  Bahia  – 

CREA; Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia – FAEB; Federação 

das Indústrias do Estado da Bahia – FIEB; Comitê de Fomento Industrial de Camaçarí 

– COFIC; Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado da Bahia – FETAG; 

Central  dos  Trabalhadores  e  Trabalhadoras  do  Brasil  –  CTB/BA;  Cooperativa  de 

Desenvolvimento  do Agronegócio  do Oeste  da Bahia  –  CODEAGRO;  Cooperativa 



Regional  da  Agricultura  Familiar  Agro-Ecológica  do  Entorno  do  Descobrimento 

Responsabilidade LTDA – CAFAED.

1º Suplente: Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES/BA; 

Associação  de  Agricultores  Irrigantes  da  Bahia  –  AIBA;  Sindicato  da  Indústria  de 

Construção  do  Estado  da  Bahia  –  SINDUSCON-BA;  Sindicato  das  Indústrias  de 

Pordutos Químicos, para fins Industriais, Petroquímicas, e de Resinas Sintéticas de 

Camaçari, Candeias e Dias D’Ávila – SINPEQ; Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Itacaré; Associação de Pequenos Produtores Rurais da Umburana; Cooperativa Mista 

de Produção Agropecuária dos Assentados no Projeto Rio de Ondas-  COOPERIO; 

Cooperativa da Construção Civil do Estado da Bahia-  COOPERCON-BA.

2º Suplente: Conselho Regional de Biologia 5ª Região – CRBio5; Associação Baiana 

de Reflorestamento  do Distrito  Norte  da Bahia  –  ABRE;  Sindicato  da Indústria  de 

Mineração de Pedra Britada do Estado da Bahia –  SINDIBRITA; Sindicato Nacional 

das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva –  SINAENCO; Sindicato dos 

Trabalhadores em Água e Esgoto da Bahia –  SINDAE;  Sindicato dos Biólogos, dos 

Trabalhadores  e  Trabalhadores  em  Empresas  de  Biologia,  Reciclagem  e  Meio 

Ambiente – SINTIBIO; Cooperativa Agropecuária do Oeste da Bahia – COPROESTE; 

Cooperativa Agrícola de Avanços Tecnológicos – COPAVANTE.


