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IEF – 55 ANOS DE COMPROMISSO COM A NATUREZA
EDUCANDO PARA A SUSTENTABILIDADE E PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE

O Instituto Estadual de Florestas – IEF foi criado em 1962, pela Lei nº 2.606, inicialmente como autarquia ligada à Secretaria de Estado
da Agricultura, e em 1995 foi vinculado à Semad - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com a
competência de executar a política florestal do Estado e promover a preservação e a conservação da fauna e da flora, o uso sustentável dos
recursos naturais renováveis e da pesca, bem como propor a realização de pesquisas em biomassa e biodiversidade.
Agregando às suas principais competências, buscando sempre aprimorar a gestão ambiental, utilizando uma das mais eficientes
ferramentas para a prática de suas funções, as suas iniciativas são sempre alinhadas e promovidas com a Educação e Extensão Ambiental,
visando a compreensão, pela sociedade, da importância das florestas, da pesca e da biodiversidade, bem como manter um sistema de
documentação, informação e divulgação dos conhecimentos técnicos relativos aos recursos ambientais.
Este Catálogo é resultado do diagnóstico realizado junto às 13 Unidades Regionais e Sede do IEF, abrangendo todo o território do
Estado, onde foram apontadas 361 iniciativas, e apresentará uma síntese de cada um dos 136 projetos selecionados, em que as ações estão
focadas em promover a Educação Ambiental, desenvolvendo atividades educativas para a formação de uma consciência coletiva
conservacionista e de valorização da natureza, contribuindo para a efetividade da política ambiental.
Os resultados alcançados são fruto da determinação, do comprometimento, do conhecimento e dedicação do corpo técnico dos
servidores do IEF, em parceria com os diversos segmentos da sociedade nos territórios do Estado de Minas Gerais.

Henri Dubois Collet
Diretor Geral IEF

O

presente diagnóstico foi realizado junto às 13 Unidades Regionais e Sede Belo Horizonte, apontando 361 iniciativas direcionadas

para a área de educação e extensão ambiental. Das iniciativas diagnosticadas, foram selecionadas 136, em conjunto com os representantes
de cada jurisdição, considerando critérios como maior alcance, efetividade, participação social e capacidade em promover reais
transformações relacionadas às necessidades, interesses e problemas conforme as peculiaridades de cada região.
O Instituto Estadual de Florestas - IEF desde sua criação em 1962, sempre focou em promover uma educação ambiental, com caráter
extensionista, valorizando o campo, as florestas, as cidades, cada elemento desses diferentes ambientes e as pessoas neles inseridos, como
protagonistas para transformações reais, a partir das intervenções, visando a compreensão pela sociedade, da importância preservacionista e
conservacionista em diferentes aspectos da natureza, bem como mantendo um sistema de documentação, informação e divulgação dos
conhecimentos técnicos relativos aos recursos ambientais.
Os resultados alcançados mostram o trabalho de interação e parceria com os diversos segmentos da sociedade nos Territórios do Estado
de Minas Gerais, tendo os municípios como parceiros importantes e demais atores sociais de diferentes classes sempre apoiando e motivando
para que as atividades continuem, mesmo diante de momentos difíceis.
Atualmente sob coordenação da Assessoria de Educação Ambiental e Relações Institucionais/ ASSEA, do Sistema Estadual de Meio
Ambiente - Sisema, em conjunto com cada Unidade Regional, foi designado um servidor Ponto Focal, cuja função é dar suporte aos servidores
de sua jurisdição, bem como manter um canal de comunicação com a Sede do IEF e Assessoria de Educação Ambiental.
Importante salientar que cada um dos servidores, independente da função que desempenha, é parte dessa história, nesses 55 anos,
simbolizando o trabalho, a dedicação e o sucesso do IEF em conjunto com a sociedade e seus diversos atores, como um dos protagonistas da
educação ambiental em Minas e no Brasil.
Que cada servidor mantenha firme essa missão na educação e extensão florestal, se sinta parte dos desafios e sucesso, mas
principalmente, seja um espelho, capaz de refletir com ética, respeito e justiça social aquilo que se almeja para um meio ambiente com
dignidade para todos.
Ricardo Henrique Cottini
Organizador do Catálogo
Assessoria de Educação Ambiental e Relações Institucionais/SISEMA
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1. ESCRITÓRIO REGIONAL ALTO JEQUITINHONHA
Ponto Focal: Gabriel Ávila Carvalho de Ávila – Contato: (038) 3532-6693
gabriel.avila@meioambiente.mg.gov.br

1.Projeto: Rádio Ambiental Comunitária
Responsável: Antônio Augusto Tonhão
Público Alvo: Comunidade urbana e rural de São Gonçalo do Rio Preto.
Local/Raio de Ação: Município de São Gonçalo do Rio Preto.

Programa de informação ambiental realizado pelo serviço de radiodifusão
através da Rádio Comunitária de São Gonçalo do Rio Preto, onde são tratados
temas relacionados a limpeza urbana, preservação da fauna e flora, uso
consciente da água e conservação do meio ambiente em geral.
2.Projeto: Recuperação da Bacia Hidrográfica do Rio Itapirapuã
Responsável: Clemente Francisco de Brito
Público Alvo: Moradores de comunidades ribeirinhas, professores e alunos.
Local/Raio de Ação: Zonas ribeirinhas ao longo do Rio Itapirapuã nos
municípios de Senador Modestino Gonçalves e Itamarandiba.
Ação coletiva de conscientização, recuperação de nascentes e áreas de
preservação permanente, envolvendo toda a comunidade residente ao longo do
Rio Itamarandiba, educando para o uso sustentável dos recursos naturais.
Entorno da Estação Ecológica Mata dos Ausentes.
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FOTO

FOTO

Construção de uma praça, como um espaço público para promoção da
sociabilidade entre os moradores do Povoado do Divino, criando valores de
respeito à natureza e ao direito do outro, sensibilizando e conscientizando a
população local para um convívio sadio. Desenvolvimento de ações ambientais
que possam refletir em melhor uso sustentável dos Recursos Ambientais, com
ações práticas adotadas no cotidiano e aproximação da comunidade com o
Parque Estadual da Serra Negra.
4.Projeto: Viveiro Didático de Essências Florestais
Responsável: Sílvia Jussara Duarte
Público Alvo: Professores e alunos da E. E. Alcebíades Nunes e Escolas
Municipais do entorno do Parque Estadual do Pico do Itambé.
Local/Raio de Ação: Município de Santo Antônio do Itambé e entorno do Parque
Estadual do Pico do Itambé.
Ação direcionada para o reflorestamento na Fazenda São João – Santo Antônio
do Itambé, com plantio de mudas de essências florestais próprias para matas
ciliares e nascentes, produzidas pelos alunos num viveiro didático construído
para esse fim pedagógico, com foco em recuperação de nascentes e áreas de
preservação permanente.
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3.Projeto: Construção de Espaço Público para Socialização/Povoado de Divino
Responsável: Wanderlei Pimenta Lopes
Público Alvo: Moradores do Povoado do Divino/ Zona Rural de Itamarandiba.
Local/Raio de Ação: Município de Itamarandiba. Entorno Parque Estadual de
Serra Negra.

FOTO

FOTO
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5.Projeto: Conhecendo nossos Córregos e Rios
Responsável: Sílvia Jussara Duarte
Público Alvo: Professores e alunos da E. E. Alcebíades Nunes e Escolas
Municipais do entorno do Parque Estadual do Pico do Itambé.
Local/Raio de Ação: Município de Santo Antônio do Itambé e entorno do Parque
Estadual do Pico do Itambé.

FOTO

Atividade de campo, levando os alunos para conhecerem os córregos e rios mais
próximos da escola onde estudam, sensibilizando para a preservação e uso
consciente da água.

6.Projeto: Clubinho Ecológico
Responsável: Sílvia Jussara Duarte
Público Alvo: Crianças de 05 a 12 anos moradoras de comunidades no entorno
do Parque Estadual do Pico do Itambé.
Local/Raio de Ação: Comunidades localizadas no entorno do Parque Estadual
do Pico do Itambé.

Atividade lúdica de campo, levando crianças ao Parque Estadual do Pico do
Itambé, como forma de sensibilizar para a questão ambiental local.

FOTO
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7.Projeto: Férias no Parque
Responsável: Sílvia Jussara Duarte
Público Alvo: Crianças, jovens e adultos.
Local/Raio de Ação: Município de Santo Antônio do Itambé e entorno do Parque
Estadual do Pico do Itambé.

FOTO
Atividade de campo, que tem como objetivo estimular crianças, jovens e adultos
a frequentarem durante as férias escolares de julho, o Parque Estadual do Pico
do Itambé, participando de oficinas e atividades recreativas de educação
ambiental, visando aproximá-las do parque e sensibilizá-las para a questão
ambiental.
8.Projeto: Cuidando dos Resíduos Sólidos na Escola
Responsável: Sílvia Jussara Duarte
Público Alvo: Alunos, professores e funcionários da E. E. Alcebíades Nunes.
Local/Raio de Ação: Município de Santo Antônio do Itambé – Entorno do
Parque Estadual do Pico do Itambé.

Sensibilizar alunos, professores e demais funcionários da Escola Estadual
Alcebíades Nunes, em Santo Antônio do Itambé a separar, acondicionar,
reutilizar e reciclar resíduos sólidos gerados no estabelecimento escolar de forma
correta.

FOTO
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9.Projeto: A importância das Abelhas para a Sustentabilidade Ambiental
Responsável: Marcos Alexandre dos Santos
Público Alvo: Alunos, pais e professores de escolas dos municípios de
Conceição do Mato Dentro e Congonhas do Norte.
Local/Raio de Ação: Municípios de Conceição do Mato Dentro e Congonhas do
Norte. Entorno do Parque Estadual da Serra do Intendente.

FOTO

Promover a conscientização ambiental, a partir da importância das abelhas
nativas brasileiras, como insetos indispensáveis à polinização para manutenção
de diversas espécies de plantas da flora brasileira, associando a codependência
entre ecossistemas e sua preservação. O público alvo refere-se a famílias da
zona rural, levando informação sobre sustentabilidade ambiental e instrução no
manejo da criação de abelhas para produção de mel.
10.Projeto: Convida Floresta
Responsável: Marcos Alexandre dos Santos
Público Alvo: Alunos, pais e professores de escolas dos municípios de
Conceição do Mato Dentro e Congonhas do Norte.
Local/Raio de Ação: Municípios de Conceição do Mato Dentro e Congonhas do
Norte. Entorno do Parque Estadual da Serra do Intendente.

Realização de plantios e monitoramento de espécies nativas em áreas
escolhidas pelas comunidades do entorno do Parque Estadual Serra do
Intendente, para perpetuação de espécies importantes no equilíbrio ambiental
local. Essa atividade mantém vínculo direto e associada ao Projeto “A
importância das abelhas para a sustentabilidade”.

FOTO
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11.Projeto: Cinema no entorno do Parque
Responsável: Emília Martins dos Reis
Público Alvo: Comunidades do entorno do Parque Estadual Biribiri.
Local/Raio de Ação: Município de Diamantina. Entorno do Parque Estadual
Biribiri.
Promover sessões comentadas de filmes com temática ambiental em
comunidades do entorno do Parque Estadual Biribiri.

12.Projeto: Eco Faxina
Responsável: José Alberto Gomes Ferreira
Público Alvo: Comunidade em geral e alunos, nos municípios de Leme do
Prado e Turmalina.
Local/Raio de Ação: Municípios de Leme do Prado, Turmalina e entorno.

Realização de mutirões de limpeza, em cursos d’água e adjacências para
preservação, conservação e uso consciente da água nos municípios de Leme do
Prado, Turmalina e entorno.

FOTO

FOTO
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13.Projeto: Horta Solidária
Responsável: José Alberto Gomes Ferreira
Público Alvo: Comunidade em geral e escolas, nos municípios de Leme do
Prado e Turmalina.
Local/Raio de Ação: Municípios de Leme do Prado, Turmalina e entorno.

FOTO
Plantio de horta solidária, integrando todos os funcionários da Estação Ecológica
de Acauã, utilizando técnicas agroecológicas no cultivo de hortaliças, plantas
medicinais e condimentos, para serem utilizados na alimentação diária de
funcionários e famílias da comunidade local.

14.Projeto: Recuperação e proteção de Nascentes e Matas Ciliares
Responsável: José Alberto Gomes Ferreira
Público Alvo: Comunidade em geral e escolas, nos municípios de Leme do
Prado e Turmalina.
Local/Raio de Ação: Municípios de Leme do Prado, Turmalina e entorno.

Orientação, informação e extensão rural, para proteção e recuperação de
nascentes e matas ciliares em propriedades rurais, buscando também a melhoria
da qualidade da água.

FOTO

Campanhas Educativas (Normas para visitação das Unidades de Conservação),
Oficinas de Educação Ambiental nas Unidades de Conservação/Parques do
Regional, Comemoração de datas alusivas ao Meio Ambiente (Semana da Água,
Dia do Meio Ambiente, Semana Florestal, aniversário data de criação das
Unidades de Conservação do Regional), Passeios Guiados nas Unidades de
Conservação da Regional.
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*Outras ações educativas cotidianas realizadas pelo Escritório Regional do
IEF Alto Jequitinhonha em parceria com diversos órgãos, escolas,
instituições de classe e não governamentais:

1.Projeto: Adote uma Árvore
Responsável: Fabrício Araújo de Souza.
Público Alvo: Comunidade escolar.
Local/Raio de Ação: Todos os 31 municípios da jurisdição do Regional Alto
Médio São Francisco.
Ação desenvolvida junto às escolas, com plantio de mudas de essências
frutíferas, visando proporcionar proteção do solo, sombra, descanso, lazer,
alimento para a fauna silvestre, como também fonte de frutos para serem
servidos na merenda escolar, sendo mais um aliado em balancear a nutrição e
alimentação mais saudável aos alunos.

2.Projeto: Blog de Educação Ambiental e Informação do ERAMSF
Responsável: Fabrício Araújo de Souza.
Público Alvo: Sociedade em geral da região do Alto e Médio São Francisco.
Local/Raio de Ação: Todos os 31 municípios da jurisdição do Regional Alto
Médio São Francisco – ERAMSF.
O Blog Ambiental do Escritório Regional do IEF Alto e Médio São Francisco é um
canal de comunicação e informação em temas variados relacionados a área
ambiental. O objetivo é diariamente atualizar e educar a sociedade em geral
sobre o que acontece no meio ambiente, com informações locais/regionais e
mesmo de efeito global, proporcionando diálogo, interação e relacionamento.

FOTO

FOTO
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2. ESCRITÓRIO REGIONAL ALTO MÉDIO SÃO FRANCISCO
Pontos Focais: Fabrício Araújo de Souza e Laíssa de Araújo Viana – Contato: (038) 3621-2611
fabricio.souza@meioambiente.mg.gov.br / laissa.viana@meioambiente.mg.gov.br
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3.Projeto: Conscientização Ambiental Comunidade Brejo do Amparo
Responsável: Fabrício Araújo de Souza.
Público Alvo: População residente na Comunidade Brejo do Amparo.
Local/Raio de Ação: Comunidade Brejo do Amparo – Município de Januária.

Essa ação nasceu da necessidade em promover ações de conscientização e
práticas educativas junto aos moradores da Comunidade de Brejo do Amparo,
em parceria com a Prefeitura Municipal de Januária, levando informação,
instrução e realização de mutirão de limpeza para retirada de resíduos sólidos
dispostos inadequadamente por toda comunidade, colocação de lixeiras e
destinação correta dos resíduos, contribuindo para melhorar a paisagem, evitar
riscos e proliferação de doenças pelo acúmulo inadequado de lixo que podem
degradar a qualidade de vida e colocar em risco a saúde.

*Outras ações educativas cotidianas realizadas pelo Escritório Regional do
IEF Alto e Médio São Francisco em parceria com diversos órgãos, escolas,
instituições de classe e não governamentais:
Blitz Ecológica (distribuição de mudas de árvores e folhetos educativos),
Campanhas Educativas (Queimadas), Doação de mudas (plantio em áreas
degradas, matas ciliares, arborização urbana), Oficinas de Educação Ambiental
(reciclagem de materiais), Comemoração de datas alusivas ao Meio Ambiente
(Semana da Água, Dia do Meio Ambiente, Semana Florestal), Visitas
Monitoradas (Unidade de Conservação e Horto Florestal), Participação em
Conselhos nas Comunidades do entorno de Unidade de Conservação e
Palestras com temas variados sobre a questão ambiental.

FOTO

1.Projeto: I.E.F. Mostra e Educa
Responsável: Luciana Esteves da Fonseca
Público Alvo: Produtores rurais, professores e alunos de escolas, universidades
e comunidade em geral.
Local/Raio de Ação: Região do Alto Paranaíba.
Realização de ações educativas em datas alusivas ao meio ambiente e participação do
IEF em eventos que são realizados continuamente em Patos de Minas em diversas
épocas do ano como: Feiras Agropecuárias, Festas Tradicionais e Seminários Técnicocientíficos, por ser Patos de Minas uma cidade polo estratégica para o agronegócio.
Durante as mostras e eventos comemorativos são realizadas orientações técnicas,
palestras, plantio de mudas, Oficinas Educativas, Blitz Educativas, minicursos,
seminários, workshops e divulgação dos produtos e serviços disponibilizados pelo IEF na
região.

2.Projeto: Projeto Educação Ambiental nas Escolas
Responsável: Luciana Esteves da Fonseca
Público Alvo: Alunos de Ensino Infantil, Fundamental, Médio e Superior, das
redes pública e privada.
Local/Raio de Ação: Todos os 36 Municípios sob jurisdição do Escritório
Regional IEF Alto Paranaíba.
Ações educativas em escolas de Ensino Infantil, Fundamental, Médio e Superior nos
municípios sob jurisdição do Regional Alto Paranaíba, incentivando a elaboração de
projetos e atividades no âmbito escolar, que possam contribuir para a formação de
cidadãos conscientes da preservação do meio ambiente. São utilizadas intervenções
com palestras, oficinas lúdicas e plantio de árvores nas escolas e seu entorno.

FOTO

FOTO
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3. ESCRITÓRIO REGIONAL ALTO PARANAÍBA
Ponto Focal: Luciana Esteves da Fonseca – Contato: (034) 3822-3533
luciana.fonseca@meioambiente.mg.gov.br

Ação socioambiental destinada a atender uma parceria entre I.E.F. e Centro
Universitário – UNIPAM. A Implantação desses projetos ambientais, na área de
abrangência do Escritório Regional Alto Paranaíba visa:
1. Qualificar alunos Universitários para o mercado de trabalho por meio da
inserção em estágios no IEF;
2. Disponibilizar o Viveiro de Mudas para pesquisas científicas na área de
fomento florestal;
3. Auxiliar na produção de mudas com aulas práticas ministradas aos alunos;
4.Capacitar alunos para serem multiplicadores de ações ambientais na região.
5.Promover apoio na elaboração e execução de projetos ambientais destinados
às ações comunitárias ligados ao meio ambiente, associados com disciplinas
pertinentes aos cursos de Engenharia Ambiental, Agronomia, Ciências
Biológicas, Direito, Pedagogia, Medicina Veterinária, Arquitetura e Engenharia
Civil) no Centro Universitário UNIPAM.
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3.Projeto: Projetos Ambientais junto ao Centro Universitário UNIPAM
Responsável: Luciana Esteves da Fonseca
Público Alvo: Alunos do UNIPAM, comunidade de Patos de Minas e demais
Municípios do Alto Paranaíba.
Local/Raio de Ação: Município de Patos de Minas e entorno.
Parceria do IEF através de Termo de Cooperação Técnica com UNIPAM e
FEPAM - Fundação Educacional de Patos de Minas.

Ação socioambiental destinada a proteção, preservação e recuperação das
nascentes das microbacias dos rios Paranaíba e São Francisco, por meio de
práticas educativas de uso racional da água e extensão rural. As atividades
visam estabelecer processos conservacionistas junto a população nas bacias
hidrográficas que banham o município de Patos de Minas, a fim de aumentar a
quantidade, qualidade e disponibilidade hídrica para os diversos usos.
Tornou-se um Programa Municipal através da Lei Municipal Complementar nº.
501/2015.

*Outras ações educativas cotidianas realizadas pelo Escritório Regional do
IEF Alto Paranaíba em parceria com diversos órgãos, escolas, instituições
de classe e não governamentais: Palestras em escolas e instituições, Eventos
educativos e ações comunitárias em datas alusivas ao Meio Ambiente,
Caminhadas e Trilhas Ecológicas em Unidade de Conservação, Oficinas
Educativas.
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4.Projeto: Pronascentes
Responsável: Luciana Esteves da Fonseca
Público Alvo: Comunidade de Patos de Minas
Local/Raio de Ação: Município de Patos de Minas. Parceria do I.E.F. com
Prefeitura Municipal de Patos de Minas, Centro Universitário UNIPAM, Polícia de
Meio Ambiente, Comitê de Bacia Hidrográfica – PN1, EMATER, FIEMG,
Ministério Público, COPASA, ONGs e Empresas Privadas da região do Alto
Paranaíba.
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4. ESCRITÓRIO REGIONAL CENTRO-NORTE
Ponto Focal: Jane Clara Oliveira Pinto – Contato: (031) 3772-7594
jane.clara@meioambiente.mg.gov.br

1.Projeto: PreSERvar
Responsável: Jarbas Jorge de Alcântara
Público Alvo: Professores, alunos, produtores rurais, sociedade em geral.
Local/Raio de Ação: Municípios de Buenópolis, Joaquim Felício e entorno do
Parque Estadual da Serra do Cabral.
Promover ações de sensibilização, conscientização e responsabilidade
ambiental, formalizando parcerias para ações educativa, capacitação de
multiplicadores em educação ambiental e orientação de produtores rurais sobre
práticas ambientalmente corretas.
2.Projeto: Conexão
Responsável: Mariângela de Fátima Araújo
Público Alvo: Professores e alunos, da Escola Municipal Felícia Fernandes
Campos no entorno do Parque Estadual Cerca Grande.
Local/Raio de Ação: Município de Matozinhos, Comunidade Mocambeiro,
entorno Parque Estadual Cerca Grande.
Ação educativa que tem como finalidade a busca por um relacionamento
contínuo entre escola e unidade de conservação, incluindo visitas planejadas e
guiadas no parque, atividades na escola, durante todo ano, sobretudo em datas
alusivas ao Meio Ambiente.

FOTO

FOTO
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3.Projeto: Monitoramento e Educação Ambiental na Gruta Rei do Mato PROMEA
Responsável: Maria Honorina Pereira
Público Alvo: Alunos de escolas estaduais e municipais, menores infratores,
entidades filantrópicas e comunidade do entorno do Monumento Natural Estadual
Gruta Rei do Mato.
Local/Raio de Ação: Município de Sete Lagoas. Entorno Monumento Natural
Estadual Gruta Rei do Mato.

FOTO

Promoção de atividades educativas realizadas no Centro de Visitantes da Gruta
Rei do Mato, conforme um calendário anual planejado, que inclui temas ligados
ao Meio Ambiente, tais como: Dia da Água; Semana Florestal, Dia do Índio, Dia
da Fauna, conservação do solo, Semana do Meio Ambiente e Semana da
Criança.
4.Projeto: Conhecer para Valorizar
Responsável: Maria Honorina Pereira
Público Alvo: Professores e alunos do Município de Sete Lagoas.
Local/Raio de Ação: Município de Sete Lagoas.

FOTO
Ação direcionada em receber alunos das escolas públicas (municipal e estadual)
de Sete lagoas, visando apresentar a Gruta Rei do Mato. As atividades incluem
visitação guiada no interior da gruta, dinâmicas e palestras sobre o monumento
natural.

26

5.Projeto: Educação Ambiental no Parque Estadual do Sumidouro
Responsável: Leonardo Quirino da Costa Pereira
Público Alvo: Alunos de escolas do entorno do Parque Estadual do Sumidouro.
Local/Raio de Ação: Municípios de Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, e entorno do
Parque Estadual do Sumidouro – Lapinha, Campinho, Fidalgo e Quinta do
Sumidouro.

FOTO

Promoção de encontros para receber alunos no Centro de Visitantes da Gruta da
Lapinha levando conhecimentos por meio da prática sobre a importância
histórica, cultural e ambiental dos diversos temas que permeiam o Parque
Estadual do Sumidouro: Gruta da Lapinha, Museu Peter Lund, Trilhas de
Interpretação na Mata, Lagoa do Sumidouro e casa Fernão Dias.

6.Projeto: Verde Que Te Quero Vida
Responsável: Amarildo César Ramiro
Público Alvo: Sociedade em geral.
Local/Raio de Ação: Municípios atendidos pela Agência do IEF de Pompéu.

FOTO
Ações de educação ambiental, visando capacitações, palestras, encontros,
campanhas nos diversos municípios que são atendidos pela Agência do IEF de
Pompéu. Durante esses eventos são também doadas mudas de árvores de
essências nativas para serem plantadas em escolas e áreas degradadas.
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*Outras ações educativas cotidianas realizadas pelo Escritório Regional
do IEF/Centro-Norte em parceria com diversos órgãos, escolas,
instituições de classe e não governamentais:
Campanhas Educativas (Blitz Educativas), Passeios e caminhadas Guiadas
nas áreas de entorno das Unidades de Conservação – Monumentos Naturais e
Parques Estaduais do Regional, capacitações e treinamentos em educação
ambiental realizadas pelos Pontos Focais nos diversos municípios que
compõem o Regional Centro-Norte/IEF.

1.Projeto: Coração Verde
Responsável: Sotero José Greco Guimarães
Público Alvo: Sociedade em geral.
Local/Raio de Ação: Município de Perdigão, Rio Lambari, Microbacia
Hidrográfica do Ribeirão do Engenho.
Promover ações práticas de cercamento de Áreas de Preservação Permanente,
levantamento de fauna, implantação e delimitação de corredor de fauna,
enriquecimento ambiental da paisagem com plantio de mudas de essências
florestais nativas e instalação de ninhos artificiais para pássaros.
2.Projeto: Programa Regional de Gestão e Proteção da Biodiversidade
Responsável: Sotero José Greco Guimarães
Público Alvo: Escolas, professores e alunos, centros de ensino e pesquisa,
ONGs, instituições públicas e privadas, sociedade em geral.
Local/Raio de Ação: Região do Alto São Francisco/Centro-Oeste de Minas.
Ação educativa que tem como finalidade orientar, educar, instruir e capacitar
para ações de recuperação de áreas impactadas, desenvolvendo atividades de
campo, levantamentos e pesquisas relacionados à fauna, sua importância,
preservação e proteção.

FOTO

FOTO
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5. ESCRITÓRIO REGIONAL CENTRO-OESTE
Ponto Focal: Sotero José Greco Guimarães – Contato: (037) 3229-2829
sotero.guimaraes@meioambiente.mg.gov.br

O projeto tem como objetivo mostrar a importância do Cerrado, focando nas
Reservas Legais das propriedades, Áreas de Preservação Permanente,
Fragmentos Florestais interligados e Corredores Ecológicos. São desenvolvidas
palestras levando informação, conscientização e sensibilização à produtores
rurais, bem como realização de levantamentos de campo, sobretudo com a
fauna, localizados em propriedades parceiras do IEF e no Programa Regional de
Gestão e Proteção da Biodiversidade – PRGPB.
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3.Projeto: Fragmentos do Cerrado
Responsável: Sotero José Greco Guimarães
Público Alvo: Produtores Rurais e Centros de Ensino e Pesquisa da região.
Local/Raio de Ação: Toda região do Alto São Francisco.

FOTO

4.Projeto: Passarinhando
Responsável: Sotero José Greco Guimarães
Público Alvo: Sociedade em geral.
Local/Raio de Ação: Toda região do Alto São Francisco.

FOTO
Ações educativas, visando o despertar e o envolvimento, com capacitações que
incentivem a criação de Grupos de Observação de Aves e Vida Selvagem, bem
como atividades de Observação de Aves - OA, chamando a atenção para a
importância da avifauna e vida silvestre na região.

Promoção de atividades de educação ambiental para crianças, levando
informações e conscientização sobre a importância das árvores que atraem a
fauna, a relação animais polinizadores/semeadores e dispersores de sementes
com as árvores, como plantar uma árvore e produção de mudas de árvores
frutíferas silvestres.
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5.Projeto: Visita Guiada ao viveiro de Mudas
Responsável: Sotero José Greco Guimarães
Público Alvo: Alunos de escolas do Ensino Fundamental.
Local/Raio de Ação: Toda região do Alto São Francisco.

FOTO

1.Projeto: Brigada Mirim
Responsável: José Custódio Dueli Filho
Público Alvo: Crianças e adolescentes carentes, moradores do entorno das
Unidades de Conservação do Distrito de Passagem de Mariana.
Local/Raio de Ação: Município de Mariana, Parque Estadual do Itacolomi.
Promover a conscientização do público infantojuvenil sobre a importância de não
se colocar fogo nas matas e a responsabilidade de um brigadista voluntário,
como protetor e defensor da natureza.

FOTO

2.Projeto: Museu - escola, educação e saúde
Responsáveis: Eloá Araújo e Apoliane Borges
Público Alvo: Alunos de escolas públicas com faixa etária entre 10 e 11 anos.
Local/Raio de Ação: Município de Ouro Preto

FOTO
Visa conscientizar crianças do Ensino Fundamental sobre a importância do
patrimônio material e imaterial dos museus e tudo que está no seu entorno.
Projeto em parceria com o Museu da Farmácia – Universidade Federal de Ouro
Preto – UFOP.
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6. ESCRITÓRIO REGIONAL CENTRO-SUL
Pontos Focais: Ana Paula C. Barros Pinheiro e Jéssica Tatiana Gonçalves Mota – Contato: (035) 3052-1721
ana.pinheiro@meioambiente.mg.gov.br / jessica.mota@meioambiente.mg.gov.br
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3.Projeto: Eco Folia
Responsável: Alex L. Amaral Oliveira
Público Alvo: Turistas, estudantes e comunidades do entorno/Parque Estadual
Mata do Limoeiro.
Local/Raio de Ação: Parque Estadual Mata do Limoeiro e entorno. Distrito de
Ipoema / Município de Itabira.

FOTO

Tem como foco a realização de atividades proporcionando geração de
informação e conhecimento através de pesquisa nas comunidades do entorno do
Parque Estadual Mata do Limoeiro, com registro de dados de identificação do
perfil do turista que visita a região. Também ocorrem ações diretas relacionadas
à educação ambiental nas escolas, com intercâmbio entre os estudantes
envolvidos. Esse projeto compõe o “Programa Limoeiro em Ação” que foi
vencedor do prêmio Hugo Werneck em 2016 na categoria Melhor Projeto em
Educação Ambiental.
4.Projeto: Natal em Comunidades
Responsável: Alex L. Amaral Oliveira
Público Alvo: Comunidades do entorno do Parque Estadual Mata do Limoeiro.
Local/Raio de Ação: Entorno do Parque Estadual Mata do Limoeiro / Distrito de
Ipoema / Itabira.

Inserir os moradores das comunidades do entorno do Parque Estadual Mata do
Limoeiro nas ações da Unidade de Conservação, de forma a promover uma
participação cada vez mais efetiva da população, para maior clareza dos
objetivos que levaram a criação dessa área protegida.

FOTO

33

5.Projeto: Formação de Agentes Verdes
Responsável: Alex L. Amaral Oliveira
Público Alvo: Estudantes e famílias moradoras do entorno do Parque Estadual
Mata do Limoeiro.
Local/Raio de Ação: Entorno do Parque Estadual Mata do Limoeiro / Distrito de
Ipoema / Itabira.

FOTO

Projeto de ampla abrangência, com desenvolvimento de ações de Educação
Ambiental nas comunidades do entorno do Parque Estadual Mata do Limoeiro,
com temas diversificados pertinentes ao meio ambiente local.

6.Projeto: Recicla Mais
Responsável: Fernanda Oliveira
Público Alvo: Estudantes, turistas visitantes e moradores do entorno do Parque
Estadual Mata do Limoeiro.
Local/Raio de Ação: Parque Estadual Mata do Limoeiro e entorno/ Distrito de
Ipoema / Itabira.
Realização de oficinas de educação ambiental que proporcionam
reaproveitamento e reciclagem de materiais, mostrando a importância em
reduzir, bem como o consumo consciente, com orientação referente ao descarte
de materiais diversos comuns no nosso cotidiano.

FOTO
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7.Projeto: Revista Gigante Verde
Responsável: Alex L. Amaral Oliveira
Público Alvo: Comunidades do entorno do Parque Estadual Mata do Limoeiro,
turistas, visitantes e servidores da instituição (IEF).
Local/Raio de Ação: Foco principal na região do entorno do Parque, parceiros e
instituição (IEF), com repercussão nacional quando divulgada por outras
entidades parceiras e similares.

FOTO

Publicação semestral , estando já na sua 18ª edição. Tem como objetivo divulgar
as ações desenvolvidas pela equipe do Parque Estadual Mata do Limoeiro
incentivando cada vez mais a inclusão de novos parceiros aos projetos da
Unidade de Conservação.

8.Projeto: Postal Limoeiro
Responsável: Alex L. Amaral Oliveira
Público Alvo: Estudantes da região e entorno do Parque Estadual Mata do
Limoeiro.
Local/Raio de Ação: Parque Estadual Mata do Limoeiro e entorno.

Troca de cartas entre estudantes das escolas da região e também com
parceiros, onde o assunto principal é o meio ambiente. Visa promover interação
e criação de redes para socialização entre os participantes.

FOTO

Realizar ações relacionadas à inclusão social e ambiental junto aos diferentes
atores que visitam e frequentam o Parque Estadual Mata do Limoeiro, tendo
como foco pessoas com deficiência visual ou alguma deficiência física e de
locomoção. Para complementar esse projeto foi criada a Trilha dos Sentidos
onde o percurso se faz com os olhos vendados.
10.Projeto: Nas trilhas do Limoeiro: entre o céu e a Mata
Responsável: Alex L. Amaral Oliveira
Público Alvo: Turistas e comunidades do entorno do Parque Estadual Mata do
Limoeiro.
Local/Raio de Ação: Parque Estadual Mata do Limoeiro e entorno.

Documentário que resgata a história e envolvimento das comunidades do
entorno visando a proteção e defesa da Mata do Limoeiro. Trata-se da produção
de um documentário, por meio do qual os registros e reportagens apresentados
buscam a valorização do Parque. Assim são incluídos mais defensores que se
sensibilizam e envolvem com as causas ambientais, principalmente crianças,
tornando um excelente instrumento de educação ambiental. Apoio da empresa
de comunicação “Negrito”.
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9.Projeto: Incluir
Responsável: Alex L. Amaral Oliveira
Público Alvo: Visitantes e turistas do Parque Estadual Mata do Limoeiro.
Local/Raio de Ação: Parque Estadual Mata do Limoeiro

FOTO

FOTO
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11.Projeto: Limoeiro mais verde
Responsável: Alex L. Amaral Oliveira
Público Alvo: Comunidades do entorno e turistas do Parque Estadual Mata do
Limoeiro.
Local/Raio de Ação: Parque Estadual Mata do Limoeiro e entorno. Distrito de
Ipoema/Itabira.

FOTO

Desenvolvimento de ações que visam a recuperação de áreas degradadas, com
distribuição e plantio de mudas pelas comunidades do entorno em áreas do
Parque e seu entorno.

12.Projeto: Limoeiro Noturno
Responsável: Alex L. Amaral Oliveira
Público Alvo: Público geral, visitantes e turistas do Parque Estadual Mata do
Limoeiro.
Local/Raio de Ação: Parque Estadual Mata do Limoeiro e entorno.

Atividade que visa proporcionar um passeio noturno pela Mata do Limoeiro com
grupos amantes de aventuras, levando conhecimento sobre o ecossistema típico
do Parque.

FOTO
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13.Projeto: Volta da Mata do Limoeiro
Responsável: Alex L. Amaral Oliveira
Público Alvo: Pessoas adeptas à caminhada e corrida.
Local/Raio de Ação: Parque Estadual Mata do Limoeiro e entorno. Distrito de
Ipoema/Itabira.
Estímulo à prática esportiva nas trilhas da Mata do Limoeiro através de
caminhada e corrida em meio a natureza. O projeto alinha natureza, desafios,
superação, saúde, esporte e principalmente meio ambiente com seus
participantes percorrendo mais de oito quilômetros pela Mata do Limoeiro. A
ação conta com apoio de equipe de voluntários e da Associação de Corredores
de Itabira Speed Fox.
14.Projeto: Horta de Mãos Cheias
Responsável: Julia Cecília Martins Braga
Público Alvo: Alunos e comunidade do entorno da Floresta Estadual Uaimii.
Local/Raio de Ação: Escola Municipal Dr. Washington de Araújo Dias – Distrito
de São Bartolomeu/Ouro Preto.

Implantação de horta comunitária, com objetivo de ser um espaço educador
sustentável, visando estimular os alunos na incorporação, percepção e a
valorização do meio ambiente, além de complementar a merenda escolar para os
alunos da Escola Municipal Dr. Washington de Araújo Dias, localizada no entorno
da Floresta Estadual do Uaimii.

FOTO

FOTO
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15.Projeto: Rio das Velhas - Floresta Estadual do Uaimii
Responsável: Julia Cecília Martins Braga
Público Alvo: Alunos e comunidade do entorno da Floresta Estadual Uaimii.
Local/Raio de Ação: Escola Municipal Dr. Washington de Araújo Dias – Distrito
de São Bartolomeu/Ouro Preto.

FOTO
Ação educativa que visa mostrar aos alunos e comunidade escolar a importância
da água e sua conservação, na manutenção da biodiversidade e para a vida de
cada indivíduo, na Bacia Hidrográfica que pertencem.

16.Projeto: Floresta Estadual do Uaimii
Responsável: Julia Cecília Martins Braga
Público Alvo: Alunos e comunidade do entorno da Floresta Estadual Uaimii.
Local/Raio de Ação: Escola Estadual Padre Afonso de Lemos – Distrito de
Cachoeira do Campo/Ouro Preto.

Apresentação aos alunos sobre as diferentes categorias de Unidades de
Conservação, a classificação específica da Floresta Estadual do Uaimii,
mostrando as fitofisionomias presentes, suas especificidades e importância.

FOTO
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17.Projeto: Semana Ambiental Integrada do Regional Centro Sul em Barbacena
Responsável: Denise Terezinha França
Público Alvo: Alunos da rede pública e privada de ensino.
Local/Raio de Ação: Município de Barbacena e região.

FOTO
Encontro com estudantes cujo objetivo é promover a discussão com temas sobre
Conservação
do
Meio
Ambiente,
Desenvolvimento
Econômico
e
Sustentabilidade.

18.Projeto: Trilhas Temáticas no Parque Estadual Serra Verde
Responsável: André Portugal Santana
Público Alvo: Sociedade em geral.
Local/Raio de Ação: Belo Horizonte e Região Metropolitana

Atividade inclui a realização de trilhas mensalmente, gratuitas e abertas à
sociedade de modo geral. Estas trilhas ocorrem no Parque Estadual Serra Verde,
com percursos simples, geralmente nos primeiros sábados de cada mês pela
manhã. Em algumas ocasiões também são realizadas trilhas noturnas, em datas
não específicas, mas conforme demandas e possibilidades. Nas trilhas são
trabalhados diversos temas ambientais tais como: conservação do solo, água,
rastro de fauna, grupos biológicos com especialistas, galhas e flora, árvores do
parque e ambiente noturno. Visa promover a sensibilização ambiental dos
visitantes para a importância das áreas verdes preservadas na área do parque.

FOTO

Atividades realizadas com alunos da Escola Integrada da rede pública de
educação municipal de Belo Horizonte. Estas ações são mensais e focadas para
os alunos da escola. São palestras, oficinas, dinâmicas e trilhas, organizadas em
temas (eixos temáticos) ambientais, obedecendo uma sequência de raciocínio e
atividades para construção do conhecimento e se tornarem multiplicadores da
informação.

20.Projeto: Trilha com Servidor
Responsável: André Portugal Santana
Público Alvo: Servidores e demais funcionários da Cidade Administrativa
Local/Raio de Ação: Cidade Administrativa

Trilhas realizadas mensalmente voltadas para os Servidores da Cidade
Administrativa do Estado de Minas Gerais. Tem como objetivo estreitar as
relações entre os mesmos e possibilitar momentos de lazer, descontração,
aprendizado e o contato com uma área verde preservada adjacente ao local de
trabalho. São gratuitas e divulgadas na Cidade Administrativa, com inscrições
prévias. A duração do passeio é de aproximadamente uma hora e meia.
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19.Projeto: Monitores Mirins do Parque Estadual Serra Verde
Responsável: André Portugal Santana
Público Alvo: alunos do ensino fundamental de escolas integradas situadas no
entorno o parque.
Local/Raio de Ação: Entorno Parque Estadual Serra Verde

FOTO

FOTO
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*Outras ações educativas cotidianas realizadas pelo Escritório Regional
do IEF/Centro-Sul em parceria com diversos órgãos, escolas, instituições
de classe e não governamentais:
Campanhas Educativas (Blitz Educativas), Conscientização sobre os perigos
das queimadas e como promover a prevenção de incêndios florestais no
entorno das Unidades de Conservação, Exposições Fotográficas e de
trabalhos, como desenhos e redações por alunos de escolas do entorno das
Unidades de Conservação, Ciclo de palestras educativas em escolas sobre
assuntos diversos relacionados ao Meio Ambiente.
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7. ESCRITÓRIO REGIONAL NORDESTE
Ponto Focal: Gisele Langkammer – Contato: (033) 3522-3953
gisele.langkammer@meioambiente.mg.gov.br
1.Projeto: Promoção e Divulgação da APA do Alto do Mucuri
Responsáveis: Estela Boscov, Janaina Mendonça Pereira e Mayara Luz Lisboa
Público Alvo: Atores públicos, privados e a sociedade em geral, com ênfase nas
comunidades rurais e comunidade escolar.
Local/Raio de Ação: Municípios pertencentes a Área de Proteção Ambiental APA do Alto do Mucuri: Teófilo Otoni, Poté, Malacacheta, Ladainha, Novo
Cruzeiro, Itaipé, Caraí, Catuji.

FOTO

Ações educativas para divulgar e promover a Área de Proteção Ambiental - APA
do Alto do Mucuri, com vistas ao desenvolvimento sustentável do Território
Nordeste, através da educação ambiental, articulação dos atores sociais e da
governança florestal.
2.Projeto: Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica
em Teófilo Otoni
Responsáveis: Estela Boscov, Janaina Mendonça Pereira e Mayara Luz Lisboa
Público Alvo: Instituições públicas e privadas do município de Teófilo Otoni.
Local/Raio de Ação: Município de Teófilo Otoni
Promover o desenvolvimento local, considerando o fortalecimento das vocações
regionais, a inclusão produtiva, a conservação e proteção dos recursos naturais,
priorizando a proteção da Mata Atlântica por meio da conservação dos
fragmentos de vegetação nativa e a recuperação de áreas degradadas.

FOTO

Esse projeto se traduz como um Instrumento de educação ambiental informal
que busca fortalecer a consciência e a sensibilização ambiental da população de
ouvintes do rádio. O programa tem foco no desenvolvimento sustentável da
região e na divulgação de eventos de interesse, com realização de entrevistas
junto a representantes das instituições regionais, com foco na população da zona
rural.
4.Projeto: Projeto Rural Sustentável
Responsável: Janaina Mendonça Pereira
Público Alvo: Pequenos e médios produtores rurais e agentes de Assistência
Técnica - ATER.
Local/Raio de Ação: Municípios de Setubinha, Malacacheta, Franciscópolis,
Poté, Araçuaí, Padre Paraíso, Teófilo Otoni, Itambacuri e Novo Oriente de Minas.
Essa ação tem como objetivos o incentivo à agricultura de baixo carbono, a
redução do desmatamento e da pobreza. Destacam-se como eixos: recuperação
de áreas degradadas com pastagem ou florestas, integração lavoura, pecuária e
florestas, silvicultura e manejo sustentável de florestas nativas. O IEF- Regional
Nordeste apoia e ministra capacitações para os agentes de assistência técnica e
produtores rurais, contribuindo para a implantação das tecnologias sustentáveis
de uso e ocupação do solo. Parcerias: cooperação técnica entre os governos do
Reino Unido e do Brasil, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e
do Banco Interamericano de Desenvolvimento para amenização do clima.
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3.Projeto: Programa Teófilo Otoni Sustentável
Responsável: Estela Boscov
Público Alvo: População da zona rural.
Local/Raio de Ação: Zona rural do município de Teófilo Otoni.

FOTO

FOTO
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5.Projeto: Visitas Orientavas em Propriedades Rurais
Responsáveis: Moacyr Afonso Figueiredo e Jones Leal Lacerda
Público Alvo: População rural.
Local/Raio de Ação: Parque Estadual do Alto do Cariri. Municípios de Santa
Maria do Salto e Salto da Divisa.
Essa ação busca identificar, através de diálogo e concordância mútua entre o
proprietário e os técnicos do IEF, quais as áreas a serem contempladas com a
proteção, bem como informar sobre as potencialidades das propriedades rurais
inseridas no Parque Estadual Alto do Cariri.

6.Projeto: Almenara
Responsáveis: Wanderson Oliveira Marques e Sandra Mara Santana Botelho
Público Alvo: Sociedade em geral e instituições locais.
Local/Raio de Ação: Município de Almenara

Projeto cuja finalidade é contribuir para a melhoria ambiental do município, por
meio de palestras educativas e plantios em área urbana e rural, garantindo
ambiente saudável e qualidade de vida.

FOTO

FOTO

Ações educativas que buscam contribuir para a melhoria ambiental do município,
através de palestras educativas, dias de campo, práticas de conservação de
solo, água e plantios de árvores nativas em áreas urbana e rural.

8.Projeto: Desenvolver
Responsável: Leonardo Souza Veronesi Santos
Público Alvo: Sociedade em geral e instituições locais.
Local/Raio de Ação: Municípios de Bertópolis, Crisólita, Setubinha e Novo
Oriente de Minas.

Atividades educativas que visam contribuir para melhoria ambiental e da
qualidade de vida dos municípios com menor IDH de Minas Gerais, por meio de
palestras e dias de campo.
Parceria com Ministério Público e Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM.
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7.Projeto: Águas Formosas
Responsáveis: Leonardo Souza Veronesi Santos e Rosa Aparecida Pereira de
Oliveira
Público Alvo: Sociedade em geral instituições locais.
Local/Raio de Ação: Município de Águas Formosas.

FOTO

FOTO
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9.Projeto: Jequitinhonha
Responsável: Janaina Mendonça Pereira
Público Alvo: Sociedade em geral e instituições locais.
Local/Raio de Ação: Município de Jequitinhonha

FOTO
Projeto com a finalidade de contribuir para a melhoria ambiental do município,
através de palestras educativas, dias de campo, práticas de conservação de
solo, da água e plantio em áreas urbana e rural. Parceria entre CEMIG,
Prefeitura Municipal e IEF, por meio da recuperação de áreas de preservação
permanente, para cumprimento de compensação florestal.

10.Projeto: Fomento Ambiental
Responsável: Joyce Matos
Público Alvo: Produtores Rurais
Local/Raio de Ação: Toda jurisdição do Regional Nordeste

Projeto com objetivo de promover a assistência técnica e extensão ambiental
com vistas ao aumento da cobertura florestal e recuperação de áreas de recarga
hídrica.

FOTO
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*Outras ações educativas cotidianas realizadas pelo Escritório Regional do IEF/
Nordeste em parceria com diversos órgãos, escolas, instituições de classe e
não governamentais:
Campanhas Educativas (Blitz Educativas), Conscientização sobre os perigos das
queimadas e como promover a prevenção de incêndios florestais no entorno das
Unidades de Conservação, Ciclo de palestras educativas em escolas sobre assuntos
diversos relacionados ao Meio Ambiente, realização de Oficinas Participativas e
participação em reuniões de associações de classe para construção conjunta de
planos de ação visando melhoria ambiental na região.

1.Projeto: Extensão Florestal no Noroeste
Responsável: José de Paula Martins
Público Alvo: Produtores rurais e estudantes.
Local/Raio de Ação: Municípios da Região Noroeste.

Realização de ações de extensão ambienta/florestal nos diversos municípios do
Noroeste abordando temas como: recuperação e proteção de nascentes; viveiro
e produção de mudas; Unidade de conservação; proteção a fauna.

2.Projeto: Sagarana em Foco
Responsável: Tatiane Lima de Jesus
Público Alvo: Comunidade local de Sagarana – Arinos, Produtores Rurais,
ONGs, órgãos e instituições governamentais parceiras da região.
Local/Raio de Ação: Distrito de Sagarana – município de Arinos.
Ações ambientais onde se realiza encontro entre a comunidade local do Distrito
de Sagarana e entorno do Parque Estadual Sagarana com atividades voltadas
para conscientização, informação e troca de saberes entre os diversos
parceiros/atores envolvidos.

FOTO

FOTO

48

8. ESCRITÓRIO REGIONAL NOROESTE
Pontos Focais: Rejane Campos da Silva e José de Paula Martins – Contato: (038) 3677-9800
rejane.campos@meioambiente.mg.gov.br / jose.paula@meioambiente.mg.gov.br
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3.Projeto: Educar na BR
Responsável: Junia Mesquita Miranda
Público Alvo: Usuários da BR 040 que corta o Parque Estadual Paracatu.
Local/Raio de Ação: Município de Paracatu.

FOTO
Ação educativa com realização de intervenção junto a usuários da BR 040, que
corta o Parque Estadual de Paracatu. São realizadas Blitz no sentido de educar
sobre diversos temas ambientais sobretudo prevenção de incêndios florestais,
proteção da fauna, uso e conservação da água.

4.Projeto: Noroeste Educa
Responsável: Afonso Rodrigues Boaventura
Público Alvo: Estudantes de Ensino Fundamental, Médio e Superior, Sindicatos,
Cooperativas e Produtores Rurais.
Local/Raio de Ação: Região Noroeste

Ações de informação com palestras educativas para diversos atores envolvidos
sobre usos dos recursos ambientais tais como: Legislação Ambiental, Cadastro
Ambiental Rural, Proteção da Fauna, Pesca, Unidades de Conservação e
Fomento Florestal.

FOTO

1.Projeto: Visita Guiada "Pelos Gerais da Caatinga”
Responsável: Alexandre Custódio Jorge
Público Alvo: Grupos de alunos e sociedade em geral.
Local/Raio de Ação: Municípios de Mamonas, Gameleiras, Monte Azul e
Espinosa.
FOTO
Levar grupos organizados de pessoas a conhecer o ambiente físico do Parque
Estadual de Caminho do Gerais, buscando despertar o interesse pela
preservação.

2.Projeto: Oficina Frutos e Sementes do Cerrado
Responsável: Margarete Caires Azevedo
Público Alvo: Alunos e professores
Local/Raio de Ação: Município de Grão Mogol e entorno do Parque Estadual de
Grão Mogol.

Conhecer e proteger a fauna e flora do Parque Estadual de Grão Mogol, por
meio de oficinas lúdicas de artesanato com utilização de sementes e frutos da
flora local.

FOTO
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9. ESCRITÓRIO REGIONAL NORTE
Ponto Focal: Margarete Suely Caires Azevedo – Contato: (038) 3224-7553
margarete.caires@meioambiente.mg.gov.br
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3.Projeto: Educação Ambiental no Parque
Responsável: Elizângela Alves Mota
Público Alvo: Escolas e sociedade em geral.
Local/Raio de Ação: Município de Montes Claros.
FOTO
Ação educativa que visa proporcionar aos visitantes do Parque Estadual Lapa
Grande e a comunidade do entorno, conhecimentos, valores, habilidades e
experiências que provoquem mudanças de atitudes, tornando-os aptos a agir
individual e coletivamente na solução de problemas ambientais locais, regionais
e globais. Busca também sensibilizar a comunidade local sobre a significância do
patrimônio histórico-cultural e ambiental existente no parque, por meio do apoio e
atividades participativas para valorização e conservação da Unidade de
Conservação.

4.Projeto: Parque Escola – Uma história a ser Reinventada
Responsável: Rayane Custódio
Público Alvo: Alunos do 2º, 3º e 4º ano do Ensino Fundamental.
Local/Raio de Ação: Escola Municipal Inácio da Rocha – Montezuma.

Busca estimular atitudes de promoção e conservação da biodiversidade, criando
um espaço de diálogo e ação conjunta em educação ambiental entre o Parque
Estadual de Montezuma e Unidades Escolares da cidade de Montezuma.

FOTO
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5.Projeto: Microcorredores Ecológicos no Entorno do Parque Estadual de Grão
Mogol
Responsável: Aneliza Miranda Melo
Público Alvo: Moradores do entorno do Parque Estadual de Grão Mogol.
Local/Raio de Ação: Entorno do Parque de Grão Mogol.

FOTO

Identifica por meio do geoprocessamento e da ecologia da paisagem os
microcorredores ecológicos que apresentam conectividade entre um fragmento
florestal e o Parque Estadual de Grão Mogol, com o propósito de buscar o
ordenamento do território, adequar os passivos ambientais e proporcionar a
integração entre as comunidades e a Unidade de Conservação.

6.Projeto: Criação de Corredores Ecológicos do Espinhaço Norte
Responsável: Margarete Caires Azevedo
Público Alvo: Moradores do entorno das Unidades de Conservação da região e
ao longo dos corredores ecológicos.
Local/Raio de Ação: Toda a jurisdição do Regional Norte.

Visa a implantação, definição e consolidação, dos corredores ecológicos do
Espinhaço Norte através do Programa de Sustentabilidade Ambiental Regional –
PSAR, que teve início de execução em 2012 com ações de mobilização, oficinas
participativas e articulações institucionais com prefeituras e empresas, por meio
de termo de cooperação mútua.

FOTO
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*Outras ações educativas cotidianas realizadas pelo Escritório Regional do
IEF/ Norte em parceria com diversos órgãos, escolas, instituições de classe e
não governamentais:
Campanhas Educativas (Blitz Educativas), Conscientização sobre os perigos das queimadas e como promover a prevenção de
incêndios florestais no entorno das Unidades de Conservação, Caminhadas Ecológicas, Exposição de Fotografias, Gincana
Ecológicas Ciclo de palestras educativas em escolas sobre assuntos diversos relacionados ao Meio Ambiente, realização de
Oficinas Participativas e participação em reuniões de associações de classe para construção conjunta de planos de ação visando
melhoria ambiental na região.
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10. ESCRITÓRIO REGIONAL RIO DOCE
Pontos Focal: Idalécia Teixeira Vilela – Contato: (033) 3277-8686
idalecia.vilela@meioambiente.mg.gov.br

1.Projeto: Projeto Entorno
Responsável: Hérmogenes Ferreira da Silva Neto
Público Alvo: Comunidades do entorno do Parque Estadual da Serra da
Candonga.
Local/Raio de Ação: Entorno do Parque Estadual da Serra da Candonga Escolas Municipais da Ponte Alta, Cruzeiro de Aricanga e Barreiras.

FOTO

Ações direcionadas a levar informação ambiental às comunidades do entorno do
Parque Estadual da Serra da Candonga, apresentando a Unidade de
Conservação em datas de referência como: Dia da Água, Dia Mundial do Meio
Ambiente, época de estiagem - Prevenção de Incêndios e Semana Florestal.
2.Projeto: Projeto Vacinação Ambiental
Responsável: Hérmogenes Ferreira da Silva Neto
Público Alvo: Comunidades do entorno do Parque Estadual da Serra da
Candonga.
Local/Raio de Ação: Município de Guanhães e entorno do Parque Estadual da
Serra da Candonga.
Projeto que visa promover a conscientização da população diante das questões
ambientais urbanas e rurais no entorno do Parque Estadual Serra da Candonga.

FOTO
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3.Projeto: Van Pró-Parque
Responsável: Vinícius de Assis Moreira
Público Alvo: Escolas de ensino formal e a comunidade em geral.
Local/Raio de Ação: Parque Estadual do Rio Doce e municípios do entorno do
Parque.

FOTO

Ação com objetivo de promover a divulgação do Parque Estadual do Rio Doce e
sua importância biológica para os municípios da região do Rio Doce, de modo a
sensibilizar as pessoas envolvidas para atitudes mais sustentáveis, utilizando um
veículo, tipo Van, dotado de infraestrutura didática e pedagógica para atividades
educativas.

4.Projeto: Cinema Verde
Responsável: Vinícius de Assis Moreira
Público Alvo: Comunidades do entorno Parque Estadual do Rio Doce.
Local/Raio de Ação: Região do entorno do Parque Estadual do Rio Doce.

Atividade educativa visando integrar o Parque Estadual do Rio Doce e as
comunidades do entorno no intuito de fomentar o entretenimento e cultura local
por meio de um trabalho itinerante com a realização de sessão de cinema, com
filmes alusivos ao Meio Ambiente.

FOTO
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5.Projeto: Contos e Causos do Parque Estadual do Rio Doce
Responsável: Vinícius de Assis Moreira
Público Alvo: Comunidades do entorno do Parque, funcionários, ex-funcionários
e turistas.
Local/Raio de Ação: Entorno do Parque Estadual do Rio Doce.

FOTO

Projeto que trabalha o resgate das histórias e cultura local relacionadas à criação
do Parque Estadual do Rio Doce, despertando na comunidade local o
reconhecimento de pertencimento junto à Unidade de Conservação.

6.Projeto: Projeto de Fomento Florestal
Responsável: Vinícius de Assis Moreira
Público Alvo: Produtores rurais.
Local/Raio de Ação: Entorno do Parque Estadual do Rio Doce

Ação com objetivo de promover a recuperação e preservação de fragmentos de
Mata Atlântica como nascentes, mata ciliar, topo de morro e áreas degradadas,
através de um trabalho de educação ambiental com os produtores rurais,
distribuição de mudas e orientação técnica.

FOTO

Busca resgatar os valores culturais e religiosos da região em prol da criação do
Parque Estadual do Rio Doce e sua importância.

*Outras ações educativas cotidianas realizadas
pelo Escritório Regional do IEF/ Rio Doce em
parceria com diversos órgãos, escolas,
instituições de classe e não governamentais:
Campanhas Educativas de conscientização sobre
os perigos das queimadas e como promover a
prevenção de incêndios florestais no entorno das
Unidades de Conservação, Caminhadas e visitas
guiadas, comemorações e eventos alusivos a datas
ambientais, realização de Oficinas Participativas e
reuniões com associações de classe para
construção conjunta de planos de ação visando
melhoria ambiental na região.
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7.Projeto: Romaria Ecológica e Religiosa Dom Helvécio
Responsável: Vinícius de Assis Moreira
Público Alvo: Comunidades do entorno do Parque, funcionários, ex-funcionários
e turistas.
Local/Raio de Ação: Entorno do Parque Estadual do Rio Doce.

FOTO

1.Projeto: Projeto Assistência Ambiental – Alfenas Orienta
Responsável: Julio Cesar Moura
Público Alvo: Sociedade em geral.
Local/Raio de Ação: Município de Alfenas e entorno.
FOTO
Ação educativa com propósito de orientar, informar e dar assistência técnica nas
áreas de produção de mudas – viveiro florestal e legislação ambiental para
sociedade em geral no município de Alfenas e entorno.

2.Projeto: Educamanducaia
Responsável: Frederico Guilherme Alves e Costa
Público Alvo: Produtores Rurais e sociedade em geral.
Local/Raio de Ação: Municípios de Camanducaia, Cambuí Bom Repouso e
entorno, sob jurisdição da Agência Avançada de Meio Ambiente de
Camanducaia.
Atividades educativas com abordagens à população em geral para conscientizar
e informar sobre temas ligados a sustentabilidade ambiental na região de
Camanducaia. São utilizadas técnicas de intervenção como Blitz educativa em
rodovia, assistência técnica a produtores rurais para proteção e recuperação de
nascentes.

FOTO
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11. ESCRITÓRIO REGIONAL SUL
Ponto Focal: Fernanda Macedo Silveira – Contato: (035) 3229-1969
fernanda.silveira@meioambiente.mg.gov.br

59

3.Projeto: Reciclagem e Meio Ambiente
Responsável: Paulo Roberto De Lauro Silva
Público Alvo: Jovens.
Local/Raio de Ação: Município de Lavras. Parceria do IEF com SENAC Lavras
– Projeto Jovem Aprendiz.

FOTO

Orientação e conscientização de estudantes sobre temas ambientais diversos,
que buscam contribuir para formação de jovens nos princípios da
sustentabilidade ambiental.

4.Projeto: Muzambinho Orienta
Responsável: Luiz Ricardo Zavagli
Público Alvo: Produtores Rurais e sociedade em geral.
Local/Raio de Ação: Municípios de Muzambinho, Guaxupé e Guaranésia.

Série de atividades educativas que tem como foco levar informação, orientação e
conscientização sobre os usos dos recursos ambientais para sociedade em
geral, tanto na cidade como no campo, nos municípios atendidos pela Agência
Avançada de Meio Ambiente de Muzambinho. Focos principais: água e bioma da
Mata Atlântica.

FOTO
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5.Projeto: Educando nas Águas
Responsável: Solange Lemgruber Boechat
Público Alvo: Escolas da rede de ensino formal e sociedade em geral.
Local/Raio de Ação: Municípios de São Lourenço, Lambari, Caxambu e
Cambuquira.

FOTO

Realização de atividades educativas nas Estâncias Hidrominerais do Sul de
Minas, com abordagem em temas como: Orientação sobre pesca legal, Fauna
silvestre, Bioma da Mata Atlântica e Preservação dos rios e nascentes.

6.Projeto: Momento Ambiental - APA Fernão Dias
Responsável: Raquel Junqueira Costa
Público Alvo: Estudantes e sociedade em geral.
Local/Raio de Ação: Municípios que pertencem a APA Fernão Dias e seu
entorno, com destaque para Camanducaia, Brazópolis, Paraizópolis, Gonçalves
e Sapucaí Mirim.
Série de ações educativas desenvolvidas pela Área de Proteção Ambiental –
APA Fernão Dias junto à população dos municípios que abrangem a APA e seu
entorno. São realizadas atividades pedagógicas continuas como palestras,
gincanas, Blitz e seminários envolvendo escolas, e população em geral tratando
de temas pertinentes a conservação da água, florestas, prevenção de incêndios
florestais e comemoração de datas alusivas ao meio ambiente.

FOTO
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7.Projeto: Conhecendo o Parque Estadual de Nova Baden
Responsável: Belmira Evânia M. M. Santana
Público Alvo: Crianças e adolescentes.
Local/Raio de Ação: Município de Lambari.

FOTO

Conscientização ambiental por meio de visitas guiadas no Parque Estadual de
Nova Baden.

8.Projeto: Projeto Semeando para o Futuro da Biodiversidade
Responsável: Belmira Evânia M. M. Santana
Público Alvo: Crianças e adolescentes.
Local/Raio de Ação: Município de Lambari.

O Parque Estadual Nova Baden, em conjunto à Escola Estadual João Nunes
Ferreira, por meio de ações educativas busca a aproximação de alunos com a
Unidade de Conservação, promovendo a inclusão e o desenvolvimento do
público estudantil, com relação ao meio ambiente natural e melhoria na sua
qualidade de vida, visando a preservação da natureza para as gerações futuras.

FOTO
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9.Projeto: Serra da Boa Esperança Educa
Responsável: Fábio Freire Diniz
Público Alvo: Estudantes, Crianças, Jovens e população em geral.
Local/Raio de Ação: Municípios do entorno do Parque Serra da Boa Esperança
com destaque para Boa Esperança.

FOTO

Atividades educativas desenvolvidas continuamente, pelo Parque Estadual Serra
da Boa Esperança junto à população dos municípios do entorno do parque.
Ações com foco na conservação da água, fauna, reflorestamento com plantio de
mudas de espécies nativas da Mata Atlântica e prevenção de incêndios
florestais.
10.Projeto: Educação Ambiental na Serra do Papagaio
Responsável: Alberto Pereira Rezende
Público Alvo: Sociedade em geral
Local/Raio de Ação: Municípios do entorno da Região do Parque da Serra do
Papagaio, com destaque para Caxambu, Baependi e Aiuruoca.
Atividades diversificadas de educação ambiental realizadas no Parque Estadual
da Serra do Papagaio e seu entorno, enfocando temas como: Prevenção e
combate a incêndios florestais, Visitas Guiadas no Parque, Trilhas Educativas de
Interpretação da Natureza, conservação e preservação da Mata Atlântica.

FOTO

63

12. ESCRITÓRIO REGIONAL TRIÂNGULO
Ponto Focal: Mariane Mendes Macedo – Contato: (034) 3088-6400
mariane.macedo@meioambiente.mg.gov.br
1.Projeto: Consórcio Cerrado das Águas
Responsável: Cyntia Goulart Corrêa Bruno Ribeiro
Público Alvo: Proprietários rurais e sociedade em geral.
Local/Raio de Ação: Ampla abrangência impactando diretamente 64 municípios,
situados principalmente na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.
FOTO
Ação focada em quatro pilares: 1- melhoria de práticas de gestão do solo e da água; 2promoção da restauração das áreas de veredas, em âmbito regional; 3- facilitação da
troca de informações por meio de serviços técnicos de extensão aos produtores rurais,
tendo em vista a melhoria das práticas ambientais adotadas na região do Cerrado
Mineiro; 4-estimulação e facilitação do processo de regularização das propriedades
rurais, buscando conformidade estratégica em nível de paisagem para conciliar o
cumprimento da legislação com a obtenção de benefícios de longo prazo para toda a
comunidade. O IEF participa como um dos colaboradores do Projeto para fornecimento
de dados, em parceria com a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos
Recursos Naturais - IUCN, Instituto de Pesquisas Ecológicas - IPÊ e outros parceiros de
âmbito local nas comunidades envolvidas.

2.Projeto: Projeto Resíduos Sólidos
Responsável: Isabelle Damasceno
Público Alvo: Moradores da região do Parque Estadual do Pau Furado.
Local/Raio de Ação: Moradores da entorno do Parque Estadual do Pau Furado
Ação educativa focada em sanar o problema do descarte irregular de lixo na
região do Parque Estadual do Pau Furado. Parceria entre IEF e
Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE/Uberlândia.

FOTO
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3.Projeto: Corredores de Biodiversidade
Responsável: Maricéia Barbosa Silva Pádua
Público Alvo: Produtores rurais
Local/Raio de Ação: Municípios que fazem parte do Regional Triângulo e
situados na área do entorno do Parque Estadual do Pau Furado e do Refúgio da
Vida Silvestre dos Rios Tijuco e da Prata.
FOTO
Realização de atividades que buscam garantir o fluxo gênico e a biodiversidade
construindo um corredor ecológico entre o Parque Estadual do Pau Furado e o
Refúgio da Vida Silvestre dos Rios Tijuco e da Prata.

4.Projeto: Projeto Onça no Parque
Responsável: Maricéia Barbosa Silva Pádua
Público Alvo: Proprietários rurais do entorno do Parque Estadual do Pau
Furado.
Local/Raio de Ação: Municípios de Uberlândia e Araguari.

Desenvolvimento de ações que proporcionam difusão de conhecimento sobre as
espécies de felinos presentes no Parque Estadual do Pau Furado,
diagnosticando os possíveis conflitos nas propriedades rurais do entorno da
unidade.

FOTO
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5.Projeto: Projeto Javali Asselvajado
Responsável: Maricéia Barbosa Silva Pádua
Público Alvo: Propriedades rurais e entorno do Parque Estadual do Pau Furado.
Local/Raio de Ação: Municípios de Uberlândia e Araguari.

FOTO

Desenvolvimento de ações que levam conhecimento sobre a espécie invasora de
javali presente no Parque Estadual do Pau Furado, diagnosticando as
ocorrências e os possíveis conflitos nas propriedades rurais do entorno da
unidade. Também executa a captação de parceiros para colaborar no controle
da espécie no interior da unidade e nas propriedades do entorno.
6.Projeto: Projeto ALIASAS – Aliados das Áreas de Soltura de Animais
Silvestres
Responsável: Juliana Macedo Magnino Silva
Público Alvo: Comunidade rural onde o viveiro Áreas de Soltura de Animais
Silvestres – ASAS está inserido.
Local/Raio de Ação: Município de Uberlândia. Parceria entre IEF e Ministério
Público Federal.
Captar parceiros para áreas de soltura de animais e viveiros de reabilitação para
espécies nativas provenientes dos Centros de Triagem de Animais Silvestres –
CETAS. A partir dos dados obtidos do projeto serão elaboradas cartilhas para
educação ambiental.

FOTO
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7.Projeto: Programa Buriti
Responsável: Areduino Tonini
Público Alvo: População de Uberlândia na região da Bacia do rio Uberabinha.
Local/Raio de Ação: Município de Uberlândia. Parceria entre IEF e
Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE/Uberlândia.

FOTO

Ações educativas que visam proteção das nascentes da Bacia Hidrográfica do rio
Uberabinha. Parceria entre IEF e Departamento Municipal de Água e Esgoto DMAE/Uberlândia.

8.Projeto: Plano de Ação Nacional para Conservação do Faveiro-de-Wilson
(Dimorphandra wilsonii Rizzini).
Responsável: Guilherme Bueno
Público Alvo: População da área de ocorrência da espécie.
Local/Raio de Ação: Área de ocorrência da espécie no Regional Triângulo
(Região Central de MG).
Proteção e ampliação do tamanho das populações de Dimorphandra wilsonii, em
sua área de ocorrência natural, aprofundando os estudos, mitigando as ameaças
incidentes e preservando a diversidade genética da espécie.
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9.Projeto: Projeto Sabichão
Responsável: Juliana Magnino Silva
Público Alvo: Casas de amparo às crianças, adolescentes e escolas da rede
pública.
Local/Raio de Ação: Município de Uberlândia.

FOTO

Ações educativas que visam levar conhecimento sobre a fauna nativa, exótica e
doméstica, utilizando ferramentas de desenvolvimento da educação ambiental
com metodologias pedagógicas que envolvem atividades artísticas, motoras e
audiovisuais.

10.Projeto: Amigos do Verde
Responsável: Celi Aparecida da Silva Machado
Público Alvo: Corpo docente e discente da Escola Municipal Archidamiro P. de
Souza e moradores da Comunidade do Córrego do Açude.
Local/Raio de Ação: Córrego do Açude / E.M. Archidamiro P. de Souza /
Entorno do Refúgio de Vida Silvestre Estadual dos Rios Tijuco e da Prata –
RVSERTP.
Despertar o interesse pela preservação do Meio Ambiente com referência às
características dos ecossistemas na região do Triângulo.

FOTO
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11.Projeto: Produtor de Água
Responsável: Celi Aparecida da Silva Machado
Público Alvo: Produtores Rurais.
Local/Raio de Ação: Bacia do Ribeirão São Lourenço – Município de Ituiutaba.
FOTO
Levantamento de ações e as metodologias adequadas para a recuperação das
áreas degradadas das propriedades localizadas na Bacia do Ribeirão São
Lourenço, visando a qualidade e o volume de água.

12.Projeto: Recomposição de Matas Ciliares de Corpos D'Água de Ituiutaba
Responsável: Celi Aparecida da Silva Machado
Público Alvo: Produtores rurais.
Local/Raio de Ação: Bacia do Ribeirão São Lourenço – Município de Ituiutaba.

Visa proporcionar aos alunos universitários bolsistas a experiência de adequar
técnicas de plantio para recuperação florestal ciliar de corpos d’água, fonte de
captação para abastecimento público do município de Ituiutaba.
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13. ESCRITÓRIO REGIONAL ZONA DA MATA
Ponto Focal: Renato Gomes – Contato: (032) 3539-2740
renato.gomes@meioambiente.mg.gov.br

1.Projeto: Como Produzir Água em sua Propriedade
Responsável: Gilberto Fialho Moreira
Público Alvo: Produtores Rurais
Local/Raio de Ação: Região da Zona da Mata.
FOTO
Nesse projeto são realizadas aplicação de técnicas para conservação de solo e
água, que contribuem no aumento de disponibilidade de água e uma melhoria
em sua qualidade numa propriedade rural. Parceria com Centro de Estudos e
Desenvolvimento Florestal (CEDEF/IEF).

2.Projeto: Fórum Regional de Educação Ambiental ForEA
Responsável: Renato Gomes
Público Alvo: Gestores, Professores e alunos da Rede de Ensino desde o Nível
Fundamental ao Universitário, ONGs e sociedade em geral.
Local/Raio de Ação: Municípios da Zona da Mata por meio dos 07 Polos da
Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental - CIEA (Carangola - Juiz de
Fora - Leopoldina - Manhuaçu - Muriaé - Ponte Nova - Ubá).
O ForEA é uma mobilização da comunidade, com ações educativas no setor
formal e informal de educação, com realização de atividades e intervenção
ambiental nos diversos setores da sociedade. Parceria entre IEF e a Comissão
Interinstitucional de Educação Ambiental – CIEA Zona da Mata, com frequência
anual.
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3.Projeto: Programa de Relações Socioambientais da Estação Ecológica de
Água Limpa
Responsável: Felipe Eugênio Parizi
Público Alvo: Visitantes da Estação Ecológica de Água Limpa, comunidade do
entorno e região.
Local/Raio de Ação: Município de Cataguases e adjacências - Leopoldina,
Itamarati de Minas, Dona Euzébia, Astolfo Dutra, Rio Pomba, Ubá, Miraí e
Santana de Cataguases.

FOTO

Ação educativa que busca sensibilizar a sociedade quanto a necessidade de se
mudar as formas de agir e pensar em torno da preservação ambiental,
considerando aspectos sociais, culturais e econômicos, contribuindo para a
sustentabilidade local, como forma de auxiliar na formação de cidadãos mais
conscientes e informados, capazes de agir na solução dos problemas no local
onde vivem.
4.Projeto: Educação Ambiental Lúdica: uma forma divertida de ensinar no
Parque Estadual do Ibitipoca
Responsável: Rosimeire Belcavelo
Público Alvo: Escolas, comunidades do entorno, visitantes do Parque e ONGs.
Local/Raio de Ação: Municípios de Lima Duarte, Juiz de Fora, Gonçalves,
Barbacena, Santa Rita do Ibitipoca e outras Unidades de Conservação próximas.
Visa promover a difusão de conhecimentos ecológicos e sua prática, a partir de
técnicas lúdicas com temas ambientais, utilizando: jogos, brincadeiras e
atividades de conscientização em grupo, para incentivar a mudança de
comportamentos e busca de soluções nos aspectos econômicos, sociais e
cultural - resgate histórico. Por meio dessas intervenções, pretende-se, melhoria
na qualidade de vida, equilíbrio na relação homem-meio, buscando reflexões que
provoquem outras leituras da vida, novas compreensões e versões possíveis
sobre o mundo.
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5.Projeto: Semana Pedagógica no Parque Estadual do Brigadeiro - Educação
Ambiental como Norteadora na Formação do Sujeito Ecológico.
Responsável:
Público Alvo: Professores e alunos das redes municipal, estadual e privada de
ensino.
Local/Raio de Ação: Municípios limítrofes da Unidade de Conservação e seu
entorno: Araponga, Ervália, Muriaé, Miradouro, Fervedouro, Divino, Pedra Bonita
e Sericita.

FOTO

Ações educativas para atendimento ao programa de Educação Ambiental
previsto no Plano de Manejo desenvolvido no Parque Estadual do Brigadeiro
com ênfase à aproximação da Unidade de Conservação com as escolas dos
municípios do entorno.

6.Projeto: Moleque no Viveiro
Responsável: Tales Antonio da Fonseca
Público Alvo: Setor formal de educação – alunos e professores.
Local/Raio de Ação: Municípios de Lima Duarte, Olaria e Pedro Teixeira.

São realizadas atividades de Educação ambiental, de forma prática e contínua,
levando, sensibilização, informação e conscientização a alunos e professores
envolvendo o viveiro de produção de mudas.
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7.Projeto: Oficina Dinossaurus
Responsável: Renata Meirelles
Público Alvo: Estudantes de até 10 anos de idade.
Local/Raio de Ação: Parque Natural Municipal da Lajinha – Juiz de Fora.
Abrangência: Juiz de Fora e sua microrregião. Parceria entre IEF e Prefeitura
Municipal de Juiz de Fora.

FOTO

Realização de diversas atividades que ocorrem dentro de um mesmo espaço de
forma concomitante e em torno do tema “Dinossauros”. São desenvolvidas
leituras de livros, brincadeiras com as miniaturas de dinos, jogos, vídeos,
pinturas e bate papo. A oficina oferece às crianças os meios de refletir no
impacto das diversas formas de vida no planeta, chegando até ao homem e
todas as implicações dos metabolismos de nossas dinâmicas industriais,
agronômicas, e demais usos dos recursos naturais. Termo de Cooperação
Técnica IEF e Prefeitura Municipal de Juiz de Fora.
8.Projeto: Oficina de Animais Silvestres
Responsável: Renata Meirelles
Público Alvo: Alunos de até 10 anos de idade.
Local/Raio de Ação: Parque Natural Municipal da Lajinha – Juiz de Fora.
Abrangência: Juiz de Fora e sua microrregião.
Realização de diversas atividades que ocorrem dentro de um mesmo espaço de forma
concomitante e em torno do tema “Animais”. São desenvolvidas leitura de livros,
brincadeira com as miniaturas dos animais silvestres, jogos, vídeos, pinturas e bate papo.
A oficina oferece às crianças os meios de refletir no impacto das atividades humanas no
planeta, suas implicações nos metabolismos dos ecossistemas, a poluição, erosão
genética, redução de hábitats e extinções. Essa oficina leva as crianças a pensarem no
homem como agente modificador do planeta e na sua responsabilidade em conservar a
Biodiversidade para as futuras gerações. Termo de Cooperação Técnica IEF e Prefeitura
Municipal de Juiz de Fora.
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9.Projeto: Circuito Tela Verde – Cine Debate
Responsável: Renata Meirelles
Público Alvo: Estudantes de diversas faixas etárias.
Local/Raio de Ação: Parque Natural Municipal da Lajinha – Juiz de Fora.
Abrangência: Juiz de Fora e sua microrregião. Parceria entre IEF e Prefeitura
Municipal de Juiz de Fora.

FOTO

Apresentação de filmes e documentários, com debates, que levem ao público a
reflexão sobre o tema proposto. São passados os vídeos fornecidos pelo
Ministério do Meio Ambiente à Sala Verde. Termo de Cooperação Técnica IEF e
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora.

10.Projeto: Oficina de Reciclagem
Responsável: Renata Meirelles
Público Alvo: Crianças, adolescentes, professores, adultos multiplicadores e
sociedade em geral.
Local/Raio de Ação: Parque Natural Municipal da Lajinha – Juiz de Fora.
Abrangência: Juiz de Fora e sua microrregião. Parceria entre IEF e Prefeitura
Municipal de Juiz de Fora.
Atividade educativa com a realização de oficina prática que consiste numa
pequena palestra inicial para contextualizar qual é o papel da reciclagem e sua
importância, no princípio dos “3 Rs” – Reduzir, Reutilizar e Reciclar. É oferecido
treinamento em reutilização de PETs, papel, tecidos, CDs antigos, dentre outros
materiais, formando multiplicadores. Termo de Cooperação Técnica IEF e
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora.
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11.Projeto: Curso Conscientização Ecológica.
Responsável: Renata Meirelles
Público Alvo: Estudantes de nível superior e profissionais da área ambiental.
Local/Raio de Ação: Parque Natural Municipal da Lajinha – Juiz de Fora.
Abrangência: Juiz de Fora e sua microrregião. Parceria entre IEF e Prefeitura
Municipal de Juiz de Fora.

FOTO

Curso de capacitação voltado a profissionais da área ambiental que desejam
ampliar sua visão sobre Ecologia. O curso abrange os níveis organizacionais de
indivíduos até comunidades. Termo de Cooperação Técnica IEF e Prefeitura
Municipal de Juiz de Fora.

12.Projeto: Oficina de Percepção Ecológica
Responsável: Renata Meirelles
Público Alvo: Estudantes de qualquer faixa etária.
Local/Raio de Ação: Parque Natural Municipal da Lajinha – Juiz de Fora.
Abrangência: Juiz de Fora e sua microrregião. Parceria entre IEF e Prefeitura
Municipal de Juiz de Fora.
Oficina que tem como proposta levar as pessoas de qualquer faixa etária a
pensarem na sua conduta no mundo, saber o que é “Pegada Ecológica” e
repensar na forma como ela percebe o mundo, o contexto que vive na natureza.
Termo de Cooperação Técnica IEF e Prefeitura Municipal de Juiz de Fora.
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13.Projeto: Visitas Guiadas no Parque da Lajinha
Responsável: Renata Meirelles
Público Alvo: Estudantes de várias faixas etárias, profissionais da área
ambiental e grupos de adultos e idosos.
Local/Raio de Ação: Parque Natural Municipal da Lajinha – Juiz de Fora.
Abrangência: Juiz de Fora e sua microrregião. Parceria entre IEF e Prefeitura
Municipal de Juiz de Fora.

FOTO

O passeio tem como proposta realizar visitas guiadas, levando pessoas de
qualquer faixa etária, a pensarem na importância dos Parques e da presença do
“verde” nos meios urbanos, bem como aprenderem lições de cidadania, de forma
a se tornarem um agente-verde no contexto social. Termo de Cooperação
Técnica IEF e Prefeitura Municipal de Juiz de Fora.
14.Projeto: Plantio de Árvores
Responsável: Renata Meirelles
Público Alvo: Estudantes de diferentes idades e faixa de escolaridade.
Local/Raio de Ação: Parque Natural Municipal da Lajinha – Juiz de Fora.
Abrangência: Juiz de Fora e sua microrregião. Parceria entre IEF e Prefeitura
Municipal de Juiz de Fora.
Ação prática onde são desenvolvidas atividades educativas junto aos atores
sociais que venham a se tornar multiplicadores da arborização urbana consciente
e embasada em estudos de árvores nativas presentes na região e apropriadas
aos locais no qual serão plantadas. Os facilitadores apresentam e fornecem
todas as informações das espécies arbóreas mais apropriadas e de ocorrência
na região. Termo de Cooperação Técnica IEF e Prefeitura Municipal de Juiz de
Fora.
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15.Projeto: Capacitação de Professores da Rede Pública
Responsável: Renata Meirelles
Público Alvo: Professores.
Local/Raio de Ação: Parque Natural Municipal da Lajinha – Juiz de Fora.
Abrangência: Juiz de Fora e sua microrregião. Parceria entre IEF e Prefeitura
Municipal de Juiz de Fora.
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Curso de capacitação voltado à profissionais de educação da rede pública, que
sejam da área ambiental ou não, que desejam ampliar sua visão sobre Ecologia
e Educação Ambiental. O curso trata das noções básicas em Ecologia e aborda
temas relativos ao Meio Ambiente em palestras e debates com assuntos da
atualidade. Termo de Cooperação Técnica IEF e Prefeitura Municipal de Juiz de
Fora.
16.Projeto: Formação de Multiplicadores
Responsável: Renata Meirelles
Público Alvo: Estudantes universitários e profissionais das áreas ambiental e
afins.
Local/Raio de Ação: Parque Natural Municipal da Lajinha – Juiz de Fora.
Abrangência: Juiz de Fora e sua microrregião. Parceria entre IEF e Prefeitura
Municipal de Juiz de Fora.
Curso voltado para pessoas da sociedade em geral que sejam da área ambiental
ou não, que desejam ampliar sua visão sobre Ecologia e questões Ambientais. O
curso aborda noções básicas em Ecologia e temas relativos ao Meio Ambiente
em palestras, vídeos e debates com assuntos da atualidade, formando
multiplicadores. Termo de Cooperação Técnica IEF e Prefeitura Municipal de
Juiz de Fora.
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17.Projeto: Capacitação em Recuperação de Nascentes
Responsável: Renta Meirelles
Público Alvo: Produtores rurais e sociedade em geral.
Local/Raio de Ação: Parque Natural Municipal da Lajinha – Juiz de Fora.
Abrangência: Juiz de Fora e sua microrregião. Parceria entre IEF e Prefeitura
Municipal de Juiz de Fora.
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Curso oferecido para proprietários rurais que desejam recuperar nascentes em
suas propriedades. O curso tem como base o conhecimento de árvores nativas
de ocorrência na região, técnicas para a recuperação que visem otimização dos
custos e beneficiamento das propriedades rurais. Termo de Cooperação Técnica
IEF e Prefeitura Municipal de Juiz de Fora.
18.Projeto: Prevenção de Incêndios Florestais
Responsável: Renata Meirelles
Público Alvo: Público em geral, moradores e instituições do entorno do Parque
da Lajinha.
Local/Raio de Ação: Parque Natural Municipal da Lajinha – Juiz de Fora.
Abrangência: Juiz de Fora e sua microrregião. Parceria entre IEF e Prefeitura
Municipal de Juiz de Fora.
Ações mensais integradas com apoio do Corpo de Bombeiros/CBMMG, Polícia
Militar – PMMG/Meio Ambiente, Defesa Civil, Prefeitura Municipal de Juiz de
Fora e demais parceiros. O foco é o entorno das áreas verdes de Juiz de Fora:
Parque da Lajinha; Mata do Krambeck; Morro do Imperador; Poço D’Anta;
Remonta e Santa Cândida. Atividades mensais, inclui também: Operação Alerta
Verde, Blitz Educativas, Teatro do Foguinho e reuniões com moradores do
entorno. Termo de Cooperação Técnica IEF e Prefeitura Municipal de Juiz de
Fora.
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19.Projeto: Blitz Educativas
Responsável: Renta Meirelles
Público Alvo: Produtores rurais e sociedade em geral.
Local/Raio de Ação: Parque Natural Municipal da Lajinha – Juiz de Fora.
Abrangência: Juiz de Fora e sua microrregião. Parceria entre IEF e Prefeitura
Municipal de Juiz de Fora.

FOTO

Ação mensal integrada com apoio do Corpo de Bombeiros/CBMMG, Polícia
Militar - PMMG/Meio Ambiente, Defesa Civil, Prefeitura Municipal de Juiz de Fora
e demais parceiras. Foco em distribuição de mudas e conscientização ambiental.
Termo de Cooperação Técnica IEF e Prefeitura Municipal de Juiz de Fora.

20.Projeto: Orientações ao Produtor Rural na Semana do Fazendeiro da
Universidade Federal de Viçosa.
Responsável: Dalyson Figueiredo Soares Cunha
Público Alvo: Produtores Rurais, alunos e profissionais das Ciências Agrárias.
Local/Raio de Ação: Abrangência Nacional.
Parceria Universidade Federal de Viçosa e Centro de Estudos e
Desenvolvimento Florestal (CEDEF/IEF).
Atividade educativa de orientação e extensão rural para produtores rurais e
sociedade em geral durante a Semana do Fazendeiro que ocorre na
Universidade Federal de Viçosa – UFV. São oferecidos cursos como “Cadastro
Ambiental Rural” e “Adequação Ambiental na Cidade e no Campo”.
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1. Ponto Focal Geral: Simone Ribeiro Rolla – Contato: (031) 3915-1193 -- Assessoria Gabinete Diretoria Geral IEF
simone.rolla@meioambiente.mg.gov.br
2. Diretoria de Controle, Monitoramento e Geotecnologias – Mariana Lobato Megale de Souza Lima
Tel: (031) 3915-1343 – mariana.megale@meioambiente.mg.gov.br
3. Diretoria de Conservação e Recuperação de Ecossistemas – Juliana Costa Chaves – Tel: (031) 3915-1427
juliana.chaves@meioambiente.mg.gov.br
4. Diretoria de Proteção à Fauna – Isabella Janot Pacheco Carneiro - Tel: (031) 3555-6179 - CETAS BH/ IBAMA
isabella.carneiro@meioambiente.mg.gov.br
5. Diretoria de Unidades de Conservação – Infaide Patrícia Espírito Santo – Tel: (031) 3915-1375
infaide.santo@meioambiente.mg.gov.br
6. Gerência de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais - Previncêndio – Rodrigo Bueno Belo – Tel: (031) 3915-1387
rodrigo.belo@meioambiente.mg.gov.br

1.Projeto: Ação de Divulgação e Implementação da Ferramenta do Cadastro
Ambiental Rural – CAR no Estado de Minas Gerais
Responsável: Mariana Lobato Megale de Souza Lima - Gerência de Cadastro
Ambiental Rural – Diretoria de Controle, Monitoramento e Geotecnologias.
Público Alvo: Corpo técnico SISEMA, entidades parceiras e produtores rurais.
Local/Raio de Ação: Municípios do Estado de Minas Gerais.
Ação com objetivos de divulgar e instruir sobre a implementação e utilização da
ferramenta do Cadastro Ambiental Rural - CAR, instituída pela Lei Federal nº
12.651/2012 e possibilitar a execução da política pública de regularização
ambiental disposta em tal regramento jurídico. Essa ação ocorre por meio de
treinamentos e palestras organizadas pelo IEF ou solicitadas pelas entidades
parceiras que necessitam de capacitação sobre a ferramenta.
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14. SEDE – BELO HORIZONTE
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2.Projeto: Corredor Ecológico
Responsável: Leonardo Diniz R. Silva – Gerência de Planejamento da
Conservação de Ecossistemas - Gerência de Planejamento da Conservação de
Ecossistemas - Diretoria de Conservação e Recuperação de Ecossistemas.
Público Alvo: Agricultores, instituições e associações de classe locais.
Local/Raio de Ação: Corredor Ecológico Sossego-Caratinga - Regional IEF Rio
Doce e Zona da Mata. Corredor Ecológico Espinhaço Norte - Regional Norte

FOTO

O Projeto Corredor Ecológico visa estabelecer e demarcar faixas de vegetação
conectando fragmentos florestais para promover o fluxo gênico, como também a
conexão de pessoas e forças para a conservação ambiental.

3.Projeto: Recuperação e Proteção dos Serviços Relacionados ao Clima e à
Biodiversidade no Corredor Sudeste da Mata Atlântica do Brasil – Projeto BID
Responsável: Marcelo Massaharu Araki – Gerência de Fomento e Recuperação
Ambiental - Diretoria de Conservação e Recuperação de Ecossistemas.
Público Alvo: Produtores Rurais.
Local/Raio de Ação: Regional Zona da Mata – Bacia hidrográfica Rio Paraíba
do Sul.
Atividades relacionadas à capacitação de 375 agricultores no que diz respeito
aos serviços ambientais, objetivando restaurar 1005 hectares de vegetação
nativa.
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4.Projeto: Diagnóstico Participativo de Unidades de Conservação - DIPUC
Responsável: Infaide Patrícia do Espírito Santo – Diretoria de Unidades de
Conservação
Público Alvo: Comunidades, escolas e funcionários das Unidades de
Conservação.
Local/Raio de Ação: Área do Entorno de Unidades de Conservação do Estado
de Minas Gerais.

FOTO

O diagnóstico participativo busca levantar e analisar informações para dar
suporte ao planejamento de ações nas Unidades de Conservação preparando as
equipes para a gestão participativa de cada unidade e para trabalhos com as
comunidades de entorno, contribuindo para a motivação e o envolvimento dos
atores envolvidos.
5.Projeto: Capacitação de Conselhos de Unidades de Conservação
Responsável: Infaide Patrícia do Espírito Santo – Diretoria de Unidades de
Conservação
Público Alvo: Conselhos e gestores de Unidades de Conservação.
Local/Raio de Ação: Unidades de conservação do Estado de Minas Gerias.

Ação direcionada em capacitar gestores e demais conselheiros, representantes
dos atores envolvidos no processo participativo, junto aos conselhos das
Unidades de Conservação, repassando conceitos e informações técnicas
básicas necessárias à atuação dos mesmos.
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6.Projeto: Produção de Material Gráfico Educativo – Unidades de Conservação
Responsável: Evandro Rodney - Diretoria de Unidades de Conservação
Público Alvo: Sociedade em geral.
Local/Raio de Ação: Maior foco no Estado de Minas Gerais, mas com
divulgação também em âmbito nacional.

FOTO

Ações focadas na produção de material gráfico para divulgação das Unidades
Estaduais de Conservação de Minas Gerais, apresentando seus atributos em
diversos aspectos, promovendo sensibilização, conscientização e cooperando
para desenvolvimento e conhecimento dos roteiros turísticos envolvendo áreas e
belezas naturais.
7.Projeto: Capacitação de Guarda-Parques, Gestores e Funcionários das
Unidades de Conservação
Responsável: Infaide Patrícia do Espírito Santo – Diretoria de Unidades de
Conservação
Público Alvo: Pessoas que trabalham em atividades operacionais de parques,
reservas e demais áreas protegidas do País.
Local/Raio de Ação: Unidades de Conservação do Estado de Minas Gerais.
Capacitações que buscam contribuir para a eficiência e motivação dos
profissionais que atuam em Unidades de Conservação, de forma a torná-los
multiplicadores, para difusão dos conhecimentos recebidos, focados em atitudes
e procedimentos desejáveis para a proteção e conservação da diversidade
biológica e cultural de cada área protegida.
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8.Projeto: Centros de Visitantes
Responsável: Cristiane Fróes - Diretoria de Unidades de Conservação
Público Alvo: Visitantes das Unidades de Conservação
Local/Raio de Ação: Unidades de Conservação de Minas Gerais.

FOTO

Criação e manutenção de Centros de Visitantes, como espaços no interior das
Unidades de Conservação, especialmente de Parques, destinados a receber os
visitantes e oferecer-lhes informações e Interpretação sobre os vários elementos
que compõem a Unidade, em especial os Recursos Naturais e HistóricoCulturais. Cabe ainda, mostrar aos visitantes, nestes centros, a importância das
Áreas Protegidas e seu papel na conservação dos Patrimônios Natural, Histórico
e Cultural.
9.Projeto: Boletim Técnico Científico MG Biota
Responsável: Janaína Aparecida Batista Aguiar – Assessoria de Programas e
Projetos Especiais – Gabinete Diretoria Geral IEF.
Público Alvo: Sociedade em Geral.
Local/Raio de Ação: Todo território Nacional, em especial Minas Gerais e
Exterior.
O Boletim de divulgação científica “MG.BIOTA” é publicado trimestralmente e
busca divulgar o conhecimento da biodiversidade mineira. Tem como objetivo
propagar a necessidade de manutenção das áreas que servem de abrigo para o
grande número de organismos vivos encontrados em Minas Gerais, muitos dos
quais ameaçados de extinção e outros, ainda, desconhecidos pela ciência.
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10.Projeto: Produção de Material Gráfico Educativo – Projetos e Programas
Especiais
Responsável: Janaína Aparecida Batista Aguiar – Assessoria de Programas e
Projetos Especiais – Gabinete Diretoria Geral IEF.
Público Alvo: Pesquisadores interessados em realizar pesquisas em Unidades
de Conservação
Local/Raio de Ação: Unidades de conservação do Estado de Minas Geria/
Instituições de Ensino e Pesquisa
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Produção de material gráfico, cujo objetivo é informar e divulgar quais os
procedimentos referentes para realização de pesquisa científica em Unidades de
Conservação no Estado de Minas Gerais.
11.Projeto: Combate ao tráfico e caça de animais silvestres e aproximação das
comunidades com o Parque Estadual do Rio Doce
Responsável: Alice Rabelo de Sá Lopes – Diretoria de Proteção à Fauna
Público Alvo: Foco inicial junto às comunidades do entorno do Parque estadual
do Rio Doce, nas localidades: Revés do Belém e Baixa Verde.
Local/Raio de Ação: Entorno do Parque Estadual do Rio Doce.
Combate à caça e tráfico de animais silvestres, com ações que promovam
sensibilização e conscientização, por meio da aproximação com as comunidades
do entorno do Parque Estadual do Rio Doce, sobre a riqueza e importância da
biodiversidade na região. Uma das ações prioritárias é agregar valor, através de
iniciativas que tragam geração de renda a essa população e que diretamente
possa refletir na redução do tráfico e caça na região. Projeto em fase inicial de
elaboração e delineamento das atividades a serem aplicadas.
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12.Projeto: Comunicação e Sensibilização sobre o Tráfico de Animais Silvestres
e suas Consequências, Destinação, Reabilitação e Reintrodução de Animais
Silvestres Recebidos no Centro de Triagem de Animais Silvestres do IEF CETAS BH.
Responsável: Isabella Carneiro - Diretoria de Proteção à Fauna
Público Alvo: Pessoas que realizam entregas voluntárias de animais silvestres
no CETAS BH e infratores que tiveram seus animais apreendidos e entregues ao
CETAS.
Local/Raio de Ação: Belo Horizonte e Região Metropolitana.
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A ação tem como objetivos diminuir recorrência de infratores que tiveram seus
animais apreendidos, bem como reforçar o comportamento de entrega voluntária
de animais silvestres. Outro ponto é estimular a propagação das informações
sobre tráfico de animais e destinação adequada deles através de experiências
positivas, que demonstre eficiência em termos comunicativos e sensibilizadores
das pessoas que buscam o CETAS BH. Por meio desse trabalho educativo,
espera-se que esse público passe de infrator para um multiplicador de boas
práticas e combate ao tráfico de animais silvestres. Parceria com IBAMA.
13.Projeto: ASAS – Áreas de Soltura de Animais Silvestres
Responsável: Alice Rabelo de Sá Lopes – Diretoria de Proteção à Fauna
Público Alvo: Proprietários Rurais.
Local/Raio de Ação: Estado de Minas Gerais.
O Projeto ASAS realiza cadastramento de áreas de soltura de animais silvestres
em Minas Gerais trabalhando em parceria com proprietários rurais para a soltura
e o retorno à natureza dos animais capturados, que foram retirados de seu
habitat natural.
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14.Projeto: Curso de Formação de Brigada Voluntária
Responsável: Simone Gomes – Gerência de Prevenção e Combate a Incêndios
Florestais - Diretoria de Unidades de Conservação.
Público Alvo: Comunidades do entorno de Unidades de Conservação.
Local/Raio de Ação: Estado de Minas Gerais
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Cursos de capacitação direcionados para formação de brigadistas para atuar nas
Unidades de Conservação do Estado de Minas Gerais. Esses cursos são
considerados a base de formação do brigadista para que o mesmo obtenha a
capacitação necessária para atuar diretamente no combate aos incêndios
florestais, incluindo também atualização periódica das pessoas capacitadas,
com envolvimento e sensibilização dos moradores do interior/entorno das
Unidades de Conservação quanto à importância da área e o efeito das
queimadas na biodiversidade, tornando-se parceiros potenciais quanto ao
controle de incêndios, na área interna e/ou periférica da Unidade de
Conservação.
15.Projeto: Ação Comunitária Ambiental Previncêndio
Responsável: Átila Dutra Sanglard
Público Alvo: Comunidades do entorno de Unidades de Conservação
Local/Raio de Ação: Todo o Estado de Minas Gerais
Ação com o objetivo de propiciar melhorias no relacionamento entre
comunidades do entorno de Unidades de Conservação, conscientizando e
sensibilizando os moradores para fortalecer e incentivar a realização de
parcerias com todos os atores envolvidos, visando a proteção do patrimônio
natural. Busca também, subsidiar coordenadores e gestores dessas Unidades na
implementação e desenvolvimento de trabalhos preventivos junto às
comunidades rurais confrontantes ou situadas nas áreas internas das mesmas.
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