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)> EDITORIAL 

TODOS IGUAIS 

Os temas aquecimento global e a escassez de agua continuam sendo 

discutidos nos f6runs internacionais. Enquanto chefes das grandes na~oes 

assinam tratados com a perspectiva de aumentar a vida do planeta e no 

planeta, ao mesmo tempo o capitalismo hip6crita incentiva a sociedade ao 

consume indiscriminado a todos os nlveis. Nao ha tempo a perder, e hora de 

utilizarmos das tecnologias em favor do bem estar social com o respeito a 
diversidade humana no conceito cultural e ambiental. Cuidar com zelo e cuidar 

com carinho, agua em qualidade e quantidade e o objetivo maior, s6 atraves 

da forma~ao da consciencia ecol6gica do individuo e que vamos garantir a 

prote~ao do planeta para as gera~oes atuais e futuras. 

A temperatura do planeta esta ligada ao ciclo da agua, aos polos glaciais e as 

florestas. Todos esses bens de fuso estao a merce das decisoes dos chefes de 

Estado que priorizam a economia como base fundamental para o 

desenvolvimento humane. 

Sugiro, quem tern mais dividam com quem tern menos. Sejamos iguais! 

Marcio Nascimento da Silva 

Diretor Executivo 

• . . . 



0 SANA NAO E UM LlxAO 

Triste e este cenario sujo por descuido ou falta de responsabilidade com o 

nosso Sana, este cenario retrocede o tempo para a decada de 90, quando 

o Sana nao tinha uma coleta de lixo peri6dica onde o lixao era depositado 

ao lado do c6rrego do Deserto. Nos tempos atuais nao e aceitavel esse 

tipo de insalubridade. 

Estruturas fundamentais para amenizar o problema: 

- Constru~ao de suportes adequados na APA do Sana para deposito de 

resfduos; 

- Divulga~ao do dia da coleta de resfduos (lixo). 

- E para os conscientes, fica uma dica: Consuma menos embalagens! 

Agradecemos a equipe de varredores do perfmetro urbano, que dao o 

melhor para manter o Sana limpo, agradavel e salubre! 

Figura 2 Sltio Regalo - Sana, antes e depois da constru~o da estrutura para deposito de - I residuos, uma iniciativa dos moradores do bairro. ~ Ill 



Projeto Parque das Aguas Peito do Pombo 

0 projeto Parque das Aguas e fruto de uma tomada de consciencia e responsabilidade socioambiental por parte de empresarios instalados na APA do 

Sana. Este processo iniciou-se em maio de 2015, o qual os empresarios assumiram voluntariamente o custeio de dois monitores que atuam sabados, 

domingos e feriados no monitoramento turist ico nos atrativos naturais ( cachoeiras Sete Quedas, Pai, Mae e Escorrega). Ap6s um ano de projeto, em 

sua avalia~ao, foi concluido a necessidade de continuidade, ja que o mesmo tern sido fundamental para acegurar a prote~ao dos atrativos naturais, 

assim como possibilitar o uso com seguranc;a da vista~ao. Outro fator importante e atentarmos para o reconhecimento quanto as responsabilidades 

assumidas por esses empresarios com o desenvolvimento sustentavel na Area de Protec;ao Ambiental do Sana. A organiza~ao esta aberta para 

amplia~ao das parcerias deste projeto, os interessados podem nos contactar para que possamos fazer uma apresenta~ao mais detalhada do projeto e as 

contrapartidas que ele possa oferecer. A generalizac;ao da situac;ao economica atual, vern impossibilitando alguns parceiros a dar continuidade finaceira 

ao projeto, acreditamos que mesmo com todas as dificuldades investir na sustentabilidade e garantir o presentee o futuro de todos. 

Agradecemos a todos pelo apoio e parceria! 

- Abaixo podemos conhecer melhor o perfil dos monitores do projeto Parque das Aguas Peito do Pombo: 

Nome: Arthur Perseguln. 
ldade: 22 a nos. 

"t um prlvll~glo hoje poder conscientizar 

as pessoos quanta a preserva~iio das cachoeiras, 
amblente onde passel mlnha in/aneta e 
juventude, e que ser6 desfrutada pelas gerafoes 
segulntes." 

Nome: Aleffer Freitas. 
ldade: 22 a nos. 

"Fazer parte da grupo de monitores e poder cu/d11r 
de casa, esse trabalho me trouxe uma consclencio 
ecologlca que vou poder passar ad/ante. N 

A POlO 



CAPOEIRANDO 

A capoeira ao Iongo do tempo tern sido resistencia e fundamento de vida. 

No ano de 1655 nasce urn grande guerreiro neto de uma rainha do Congo, 

tirado de mae preta e entregue ao clero e a coroa. Preto letrado aos 15 

anos foge para o quilombo juntando-se ali com as resistencias da epoca: 

Acotirene - guerreira e conselheira, Dandara - guerreira e companheira do 

rei Zumbi, que se tornou o Hder do quilombo dos palmares assumindo o 

Iugar do seu tio Gamga Zumba, que acordaram urn tratado de subordina~ao 

a coroa, 0 que nao foi aceito pela resistencia da epoca. 

Assim e a capoeira nos tempos atuais tern sido resistencia as hipocrisias do 

sistema, as diferen~as raciais e a nega~ao do Estado de direito. A associa~:;ao 

Toror6 Sana e 0 espa~:;o Quintal do Mundo vern disseminando OS legados e 

OS fundamentos desta hist6ria de liberdade, atraves da musica, movimento 

corpo e alinhamento mente, espirito e materia, todos OS sabados as 10h da 

manha. 

Figura 4 Aula de capoeira, espa~o Quintal do Mundo. 



PROJIETO SISTEMATIZA~AO E DISSEMINA~O DA EDUCA~AO 

AMBIENTAL NA APA DO SANA- CBH MACAE E DAS OSTRAS 

0 projeto chega ao seu nono mes, na avalia~ao atual podemos 

considerar a importancia do mesmo como agente influenciador e 

sensibil izador na forma~ao da consciencia ecol6gica de uma nova 

gera~ao. As dinamicas operacionais do projeto superaram o previsto 

inicialmente, o envolvimento social principalmente os dos alunos e 

professores trabalhando a tematica Bacia Hidrografica aplicando a 

realidade local dos educandos, sao provas da importancia do projeto na 

atua~ao social. 

Outro ponto importante avaliado pelo projeto e a necessidade dos 

estudos e pesquisas socioambientais, com o objetivo da 

sustentabilidade na Unidade de Conserva~ao, a regu lamenta~ao atraves 

de instrumento legal para 0 uso dos atrativos naturais e fundamental 

para que possamos alcan~ar o desenvolvimento sustentavel sonhado e 

planejado. 

A lei Estadual 6589/2013 que dispoe o transito por propriedades 

privadas para o acesso a sltios naturais publicos localizados no ambito 

do estado do Rio de Janeiro e a Resolu~ao 004/2010 que dispoe sabre 

normas e criterios para vis ita~ao turlstica na Bacia Hidrografica C6rrego 

Peito do Pombo. 

Projato 
Sistematiza<;tio e O issemina<;Do 

Oa Educac;iio Am bien tal 
Na APA do Sana 



);;> FIQU E SABENDO! 

LEI DA FICHA LIMPA 

A Lei Complementar n• 135 de 19 de maio de 2010, foi criada por melo de iniciativa popular com 

o intuito de combater a corrup~ao eleitoral. 

Dentre aqueles que nao podem ter a candldatura registrada segundo a lei da Ficha limpa, 

destacam-se: 

• os condenados por corrup~o eleitoral; 

• os ocupantes de cargos eletivos que abdicarem de seus mandatos para escaparem de processo 

por violar dispositive da Constitui~ao Federal, de Constitui~ao estadual ou de lei organica; 

• os condenados a suspensao dos direitos politicos por ato doloso de lmprobidade administrativa; 

• os excluidos do exerdcio da profissao, por decisao do 6rgao profissional competente, em 

decorr~ncia de infra~ao etico-profissional; 

• os condenados em razao de terem desfeito ou simulado desfazer vinculo conjugal ou de uniao 

estavel para evitar caracteriza~ao de inelegibilidade; 

• os demitldos do servic;:o publico em decorrencla de processo administrative ou judicial; 

• a pessoa ffsica e os dirigent es de pessoa. juridica responsavel por doa~oes eleitorais tidas por 

ilegals; 

• os magistrados e os membros do Ministerio Publico que forem aposentados compulsoriamente 

por decisao sancionat6ria ou que tenham perdido o cargo por senten~ ou que tenham pedido 

exonera~ao ou aposentadoria voluntaria na pendencia de processo administrative disciplinar. 

• Total de visitantes reglstrados nas cachoeiras no mes de agosto: 6.635 

• Total de resfduos recolhidos da area de vislta~ao mes de agosto: 124Kg 

C)www.tororosanatorg facebook.com/sanatororo G) tororosana.blogspot.com.br 




