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 DIA DA ÁGUA 

 

Em comemoração ao Dia Mundial da 

Água, a Associação Tororó Sana realizou 

duas apresentações da peça de teatro A 

Esperança do Rio, a encenação retrata os 

danos causados pelo homem quanto ao 

uso indiscriminado deste recurso e a 

importancia e responsabilidade que cada 

um de nós tem para garantir a sua 

proteção. Foram atendidos 125 alunos do 

Colégio Municipal do Sana, onde a 

disseminação da Educação Ambiental se 

fez em um ambiente natural, às margens 

do Córrego Peito de Pombo. 

Para a realização desse evento tivemos 

como parceiros a Fundação Macaé de 

Cultura, como patrocinadora, a Secretaria 

de Ambiente, concedendo o uso do 

espaço da Base Operacional e a 

integração e a interação dos monitores 

do Projeto Sistematização e Disseminação 

da Educação Ambiental na APA do 

Sana/CBH Macaé. 

 

 

 

 

� PARA PENSAR: TERRA, PLANETA ÁGUA?  
� 70% do planeta está coberto de água. 97% desta água é salgada e está nos oceanos. 3% 

apenas é água doce. 2% é gelo e neve. 1% é para uso humano. 0,9% está nos aquíferos 
subterraneos. 0,1% disponivel sem extração profunda. 

� Apenas 0,1% de toda água do planeta abastece os mais de 7 bilhões de habitantes da 
terra. 

Fonte: Folha de São Paulo 
 



 

CONTO DO CURUPIRA 

 

Curupira preocupado com a grande 
depredação do ambiente natural 
promovida pelos homens maus e sem 
consciência, foi buscar conselho com o 
espírito da floresta. O grande espírito lhe 
disse para reunir entre a sociedade, 
pessoas que tivessem o coração puro para 
disseminar através da Educação Ambiental 
a consciencia desses depredadores. Em 
seguida entregou-lhe o manto sagrado 
dos guerreiros da floresta, dizendo que 
este manto era da mais pura essência da 
natureza. Assim Curupira fez, reuniu os 
guerreiros e colocaram-se a serviço da 

proteção ambiental, porém algum desses 
guerreiros perderam-se na ilusão do 
mundo humano, esqueceram do manto 
sagrado, vestindo-se como os homens 
comuns. Ao retornar ao espírito da 
floresta para relatar o desenvolvido, ali 
parte dos guerreiros não apareciam, 
Curupira ficou muito triste porque queria 
apresentar cada um dos que fizeram parte 
deste trabalho. O espírito da floresta 
consolou  o Curupira dizendo-lhe que 
enquanto o homem por mais puro que 
seja estiver dominado pela ilusão, as 
atitudesmesmo que de boa vontade, não 
estarão cobertas com o manto sagrado da 
mais pura essência do coração do ser... 

 
 
 
PROJETO SISTEMATIZAÇÃO E 
DISSEMINAÇÃO DA EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL NA APA DO SANA 

 
O Projeto de monitoramento CBH/ 

Macaé e Ostras segue seu rumo. O grande 
avanço foi a concessão de uma sala na 
Base Operacional da Secretaria de 
Ambiente, a qual a Associação fez os 
ajustes necessários para a logística do 
Projeto, sendo denominada como sala 
Gota d’água, onde os interessados podem 
visitar e ter acesso a documentos e 

informações sobre o Projeto e o contexto 
do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio 
Macaé. Aberta diariamente das 8h às 18h.  
 

 
 

 

  
EDUCAÇÃO AMBIENTAL JUNTO AO 

COLÉGIO 

A Educação Ambiental é um 
instrumento que pode proporcionar 
mudanças na relação do homem com o 

ambiente e surge como resposta à 
preocupação da sociedade com o futuro 
da vida.  

Sendo o Colégio uma instituição onde 
está presente um número significativo de 
crianças e jovens, a disseminação da 



Educação Ambiental cumpre seu papel em 
atingir o futuro mundial. 

A Organização Tororó Sana, na 
execução do Projeto Sistematização e 
Disseminação da Educação Ambiental na 
APA do Sana/CBH Macaé e Ostras vem 
trazer, atividades com o objetivo de 
conscientizar os alunos do potencial de 
desenvolvimento econômico sustentável 
dos atrativos naturais presentes na Bacia 
Hidrográfica Córrego Peito de Pombo. 
Atividades estas que os educandos terão 
contato direto com o ambiente e o 
historico ambiental que vem sendo 

realizado desde a década de 90 até os dias 
de hoje. 

 
“Ninguém educa ninguém, ninguém 

conscientiza ninguém, ninguém se educa 

sozinho. Isso significa que a educação 

depende de adesão voluntária, depende 

de quem a encorpora e não de quem a 

propõe”.Paulo Freire. 
 

 

 

SEMANA SANTA 2016 

 

Foi com grande dedicação e 
responsabilidade que os monitores do 
Projeto Sistematização e Disseminação da 
Educação Ambiental na APA do Sana/CBH 
Macaé e Ostras fizeram a diferença nos 
cuidados com a Unidade de Conservação. 
As dinâmicas operacionais e as 
estratégias utilizadas no momento certo 
garantiram uma proteção eficiente dos 
atrativos naturais, cachoeiras Pai, Mãe, 
Sete Quedas e Escorrega. As parcerias 
foram fundamentais para esse serviço de 
excelencia, principalmente a do 
proprietário do Sitio Amoreira, localizado 
à Margem direita do Córrego, que esteve 
sempre presente no apoio nos momentos 
mais dificeis do trabalho. 

Foram registrados no livro de 
controle de visitação da SEMA, no 
período do dia 24/03 à 27/03 4.309 
visitantes, sendo retirado das áreas 
visitadas 55kg de resíduos. 

Deixamos aqui o nosso 
agradecimento aos agentes de limpeza 
pública, que mantiveram o ambiente 

urbano em condições de limpeza e bem 
estar, pois os visitantes sem um olhar 
apropriado para uma Área de Proteção 
Ambiental (APA) causaram grandes 
transtornos e impactos, como grande 
produção de resíduos, altos ruídos 
produzidos por escapamentos dos 
veículos e carros de som com músicas 
altas e de baixo escalão, assim como a 
invasão de ambulantes de todo tipo e por 
toda parte. Senhores Gestores Públicos, 
cadê vocês? 
 

 

 



NUMERO DE VISITANTES AO CÓRREGO PEITO DE POMBO MARÇO/2016 

 

DATA Nº DE VISITANTES 

01/03 23 

02/03 12 

03/03 38 

04/03 41 

05/03 347 

06/03 781 

07/03 84 

08/03 130 

09/03 93 

10/03 94 

11/03 99 

12/03 412 

13/03 365 

14/03 39 

15/03 62 

16/03 38 

17/03 31 

18/03 31 

19/03 476 

20/03 810 

21/03 147 

22/03 99 

23/03 54 

24/03 100 

25/03 1.270 

26/03 1.713 

27/03 1.226 

28/03 82 

29/03 83 

30/03 38 

31/03 51 

TOTAL 8.869 



Convocação 

 

  A Associação Tororó Sana  convida os amigos para um almoço de confraternização 
que terá inicio a partir das 12:00hs no dia 10/04na sede Guapuruvú (casa Marcio). 

Convocamos associados e amigos para a reunião ordinária, a ser realizada no 
mesmo dia e local, a partir das 15:00hs. 

 
 
PAUTA 
 

• Recomposição Conselho Fiscal 

• Prestação Contabil 2015 

• Relatório de Atividades 

• Assuntos Gerais 

 
 

 

 

 

 

 


