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Curso/ Capacitação 

 

Gambá promove Curso de Produção de Mudas e Reflorestamento 

Entre os dias 14 e 16 de outubro próximo, o Gambá promoverá o Curso de Produção 

de Mudas de Essências Nativas e Reflorestamento no Cetep – Centro Territorial de Educação 

Profissional do Vale do Jiquiriçá – localizado no município de Amargosa. O objetivo é 

contribuir com a conservação da Mata Atlântica e da Caatinga no Recôncavo Sul Baiano, 

compartilhar os conhecimentos técnicos que o Gambá adquiriu ao longo dos anos com 

desenvolvimento de ações e projetos na Reserva Jequitibá – Elísio Medrado, e trocar 

experiências com os participantes.  

As inscrições vão até o dia 08 de outubro e podem ser feitas através do envio de dados 

pessoais e comprovação de trabalho em viveiros ou projetos de reflorestamento para o e-mail 

aline@gamba.org.br, pelo fax: 71- 3240-6822 ou na secretaria do Cetep de Amargosa. 

Participe! 

 

Políticas Públicas 

 

Plataforma Ambiental foi lançada na Bahia 

Questões ambientais foram discutidas na Assembléia Legislativa do Estado na última 

segunda-feira, com a presença de candidatos a governador, senador e deputado 

Salvador, 28 de setembro - Com o apoio do Grupo Ambientalista da Bahia – Gambá, 

a Fundação SOS Mata Atlântica lançou em Salvador a Plataforma Ambiental. O documento – 

que traz para o debate político os principais desafios ambientais da atualidade – foi 

apresentado na manhã da última segunda-feira (27/09), em evento realizado no Plenarinho da 

Assembléia Legislativa da Bahia, no Centro Administrativo. Mesmo em véspera de eleições, o 

evento contou com a presença de candidatos ao governo do estado, senado e candidatos a 

deputado estadual, bem como de jornalistas e interessados no tema ambiental.  
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Na ocasião, a Plataforma Ambiental e seu website foram apresentados por Mario 

Mantovani, diretor de Políticas Públicas da Fundação SOS Mata Atlântica. O documento se 

baseia não apenas na Constituição Federal, mas também na Agenda 21 e nos tratados 

ambientais e internacionais assinados pelo Brasil. Ele é pautado em cinco agendas centrais: 

Institucional, das Mudanças Climáticas, de Água e Saneamento (universalização do acesso), 

Biodiversidade e Florestas, dos Incentivos Fiscais e Econômicos (aos proprietários que 

preservarem suas áreas de florestas), prevendo uma lista de medidas relevantes para cada 

um desses temas. Segundo Beloyanes Monteiro, coordenador de mobilização da SOS Mata 

Atlântica: “a idéia é que cada estado conheça a Plataforma e a adapte para sua realidade”. 

Em seguida, os candidatos presentes foram convidados a se pronunciar sobre as 

questões ambientais e a registrar seu compromisso com a Plataforma Ambiental. Estiveram 

presentes os candidatos a governador Luiz Bassuma (PV) e Marcos Mendes (Psol); o 

candidato a senador pelo PV Edson Duarte e os candidatos a deputado estadual Beth Wagner 

(PV), Júlio Rocha (PT), Marcello Lourenço (PV) e Zé Neto (PT). O candidato Zezéu (PT) 

enviou representante ao lançamento, que também contou com a participação de Sérgio 

Mendes, coordenador do Núcleo Mata Atlântica do Ministério Público da Bahia. O promotor de 

justiça falou sobre os desafios de defender os remanescentes da Mata Atlântica no estado e 

da necessidade de fortalecimento dos órgãos ambientais.  A coordenação do evento foi 

realizada pelo Gambá. 

Ontem, às 19h, ocorreu o lançamento em Pernambuco, na Câmara Municipal de Recife 

(Rua Princesa Isabel, 410), fechando o ciclo de apresentações do documento nos estados da 

Mata Atlântica.  

Qualquer cidadão pode participar da iniciativa e apoiar a Plataforma Ambiental. A 

campanha convoca os eleitores a entregar o documento a seus candidatos, pessoalmente, 

por email ou correio, e pedir o comprometimento público deles. As discussões sobre a 

Plataforma continuam na internet: no hotsite interativo da campanha 

(www.sosma.org.br/plataforma), os interessados podem ter acesso ao texto e ver quais 

candidatos manifestaram apoio ao documento.  “O site é uma ferramenta importante, ele tem 

o espaço do eleitor, o espaço do candidato, então o cidadão tem um instrumento para 

acompanhar e cobrar o governante”, pontua Mantovani. 

O Gambá (www.onggamba.wordpress.com) está dando continuidade à atividade na 

Bahia, monitorando os candidatos do estado quanto ao cumprimento do compromisso com a 

Plataforma Ambiental.  



Demais informações: 

Rogério Mucugê - Grupo Ambientalista da Bahia (Gambá) 

(71) 3240-6822 - mucuge@gamba.org.br  

 

Fonte: Anaéli Bastos – SOS Mata Atlântica 

 

Políticas Públicas 

 

Subcomitê da RBMA é formado no Recôncavo Sul Baiano  

Mais um subcomitê da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica foi formado, dessa vez 

no Recôncavo Sul Baiano no dia 16 de julho desse ano. No mesmo mês, no dia 29, o 

subcomitê foi referendado no Comitê Estadual da RBMA. A sua formação abrange os 

municípios de Castro Alves, Santa Teresinha,Varzedo, São Miguel das Matas, Elísio Medrado, 

Laje, Amargosa, Ubaíra, Brejões, Milagres, Mutuípe, Santa Inês, Jiquiriçá, Jaguaquara, 

Itaquara, Venceslau Guimarães, Teolândia e Cravolândia. 

O objetivo do subcomitê é assegurar a implantação da RBMA na região, discutir e 

propor políticas públicas, promover a integração dos municípios e comunidades locais, 

incentivas pesquisas de valoração dos recursos naturais, economia ambiental e instrumentos 

econômicos para conservação, promover a educação ambiental, entre outros. 

Em 22 de setembro aconteceu a 2ª reunião desse subcomitê onde foi aprovada a 

secretaria executiva, RPPN Guarirú e a 2ª secretaria executiva, Instituto do Meio Ambiente – 

IMA. A próxima reunião está agendada para o dia 27 de outubro às 9h na Base Ambiental de 

Amargosa. 

Conheça quem faz parte do Subcomitê da RBMA no Recôncavo Sul Baiano: 

- Governamental: Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrário, Ceplac, Instituto do Meio 

Ambiente, Ministério Público Estadual, Polícia Militar, Polícia Civil, Prefeituras dos municípios 

de Milagres, Ubaíra, Amargosa, Castro Alves, Jiquiriçá e Mutuípe, e a Câmara de Vereadores 

de Amargosa. 

- Sociedade Civil: Gambá, Centro Sapucaia, Garça, Sindicato de Trabalhadores Rurais de 

São Miguel das Matas e de Mutuípe, Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de 

Elísio Medrado, Reserva Particular do Patrimônio Natural Guarirú, 1ª Igreja Batista de Elísio 

Medrado, Universidade do Estado da Bahia, Universidade Federal do Recôncavo Baiano, 

Centro Territorial de Educação Profissional do Vale do Jiquiriçá (Cetep). 

 Se você quiser mais informações sobre esse subcomitê ou quiser acompanhar as 

discussões, é só comparecer no dia e local da próxima reunião ou entrar em contato com o 

Comitê Estadual através do e-mail comiterbma@gamba.org.br . 


