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Portal Mundo Acadêmico está no ar
Usuários da internet poderão ter acesso
gratuito a conteúdos desenvolvidos pelas
Universidades públicas. No Portal Mundo
Acadêmico, lançado em Brasília pelo Ministro da Educação Fernando Haddad, os
professores universitários encontrarão espaço
para publicar o conteúdo de suas páginas.
No início, 15 Universidades federais - de
Brasília, Paraná, Rondônia, São Carlos
(SP), Minas Gerais, Mato Grosso do Sul,
Pelotas (RS), Goiás, Santa Maria, Amazonas, Piauí, Amapá, Rural do Rio de
Janeiro, Pará e Fluminense - participam do
portal, que funciona como projeto-piloto na
página eletrônica www.mec.gov.br/
mundoacademico.
O objetivo é apoiar ações de inclusão educacional que contribuam para tornar acessíveis
cursos, materiais didáticos, estudos e pesquisas com as tecnologias digitais, Desenvolvemos uma infra-estrutura que permite ao
professor criar sua página e ter autonomia
para administrar os conteúdos", diz a consultora da Secretaria de Educação Superior
(SESu/MEC), Irla Bocianoski Rebelo.
Para os usuários, as facilidades também
serão grandes: o projeto oferecerá ferramentas

de busca para localizar professores, progra- O Portal Mundo Acadêmico será constituímas, disciplinas e conteúdos.
do de três módulos: Sistema de Publicação,
que já funciona, Portal de Busca e o Padrão
"O Portal Mundo Acadêmico propicia de Indexação. O Sistema de Publicação
inclusão digital. É uma alternativa para os permite aos professores a criação de páginas,
professores que não têm como oferecer seus tornando disponível sua produção na pesquiconteúdos na internet. A infra-estrutura é de sa, ensino e extensão, experimentação, aplisimples acesso e compreensão", afirma. Para cações das tecnologias da comunicação, com
a sociedade, o projeto é importante porque vistas à excelência da aprendizagem e avannão retorna com qualquer informação, como ço na pesquisa de linguagens.
os sítios de busca existentes. O usuário vai
encontrar conteúdos desenvolvidos na acade- Já o Padrão de Indexação permitirá às
mia, informações que têm referência.
instituições de ensino superior que têm sistemas de publicação tornar os conteúdos dispoCadastramento - A SESu colocou à dispo- níveis a partir do portal de busca. E o Porsição das participantes do projeto-piloto o tal de Busca oferecerá ao usuário resultados
sistema a ser instalado pelos técnicos para de pesquisa de conteúdos desenvolvidos em
cadastrar os professores. As Universidades instituições de educação superior.
federais de Brasília, Rondônia e Mato
Grosso já instalaram o sistema, o que torna Futuro - O Portal Mundo Acadêmico é
possível aos professores iniciarem a criação e desenvolvido segundo a política de software
administração de seus conteúdos nos portais. livre implantada pelo governo federal. O
As demais Universidades ainda estão insta- código do portal será aberto à sociedade para
lando.
adaptações e o MEC abre oportunidades
para a reformulação do sistema segundo as
Os professores estão sendo cadastrados pelo necessidades identificadas pela própria instiseu CPF e poderão colocar na página virtu- tuição.
al, ligada ao portal, currículo, informativos,
Fonte:
cursos, artigos e livros.
www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=37563

Notícia

Atenção!!! Intercâmbio.
Nos meses de março , abril e maio as Salas Verdes de todo país receberam um kit de publiEditorial
cações muito especial, mais de 70 títulos, selecionados e adquiridos exclusivamente para as
Os últimos quatro meses
Salas Verdes.
Lembramos que para receber o próximo “kit” do projeto, todas as Salas devem enviar o
intercâmbio, confirmando o recebimento do material.
Confira no site do Projeto, www.salaverde.cjb.net, ou na página do MMA,
www.mma.gov.br/ea - Ações e Projetos em EA - Sala Verde, a lista das Salas Verdes que
ainda não enviaram o intercâmbio.

Notícia

Inaugurações
Sala Verde Manoel Ribeiro Pontes

01/03

Estrela/RS

Sala Verde MARAVAIA

17/03

Altamira/PA

Sala Verde Centro de Educação Ambiental

22/03

Apucarana/PR

Sala Verde Araguaína

22/03

Araguaína/TO

Sala Verde Espaço Socioambiental

22/03

Parobé/RS

Sala Verde do CEFFA/PB

30/05

Padre Bernardo/GO

foram repletos de eventos.
Inaugurações e as datas
comemorativas agitaram as
Salas Verdes por todo país,
o Dia da Água foi comemorado, e a Semana do
Meio Ambiente contou
com atividades que valorizaram a conscientização
ambiental.
A Sala Verde da Polícia
Civil em Belém e da UNESC em Santa Catarina
promoveram eventos de
formação. Confira também
as dicas de bibliotecas
virtuais e outras notícias.
Boa leitura.
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Sala Verde de Araguaína
A Sala Verde de Araguaína foi inaugurada no dia 22 de março de
2006, dia mundial da água, com diversas atividades como distribuição de mudas, panfletos educativos, folderes de divulgação da
sala verde, entre outras. O evento contou com a participação da
banda de música da Polícia Militar que abriu oficialmente o evento tocando o Hino Nacional Brasileiro, em seguida autoridades
locais, como a Prefeita Municipal Valderez Castelo Branco e o
Secretário Municipal de Produção e Meio Ambiente o Sr. Cláudio

Distribuição de mudas em evento de inauguração da Sala Verde de Araguaína

Troncoso, proferiram palestras ressaltando a importância da Sala
Verde para Araguaína.
O Projeto conta com a parceria da Secretaria Municipal de Produção e Meio Ambiente do município de Araguaína, IBAMA, NATURATINS – órgão municipal de proteção ao meio ambiente,
CIPAMA – Polícia Florestal local e as ONG’s locais: Guardiões
da Natureza, Natura-Ativa, GT Amazônico e Sociedade de Defesa do Meio Ambiente – SODERMA.

Notícia

Equipe da Sala Verde e parceiros. No centro de camisa amarela o Prof. Luciano
Guedes coordenador da Sala Verde de Araguaína e a sua direita o Secretário
Municipal de Produção e Meio ambiente, o Sr. Cláudio Troncoso.

Sala Verde ASCOLÔNIA
A ASCOLÔNIA, ora Eco Preservar, em comemoração ao seu segundo aniversário, que
ocorreu em 05/06/2006, comemorou o dia
mundial do meio ambiente, com um evento
educativo, onde se praticaram atos cívicos,
desde a soltura de pássaros silvestres apreendidos pelo Ibama, à coleta de lixo deixado por invasores da REBIO
de Tinguá, através do Sítio “A Toca dos Boechat” que se encontrava abandonada. Participaram do evento além da comunidade, a
Igreja Batista de Adrianopolis, o Ibama, a União dos Escoteiros
do Brasil, Batalhão de Polícia Florestal, o Sr. Antonio de Gouveia,
Secretário Municipal da Secretaria da Cidade e membros da Eco

Notícia

Participantes do dia Mundial do Meio Ambiente/ASCOLÔNIA/Eco Preservar

Sala Verde GIDUR/GO - “Dia Mundial da Água”.
Como parte da programação e cumprimento do Cronograma definido no Plano de Ação das Salas Verdes da CAIXA, no "DIA
MUNDIAL DA ÁGUA" a Sala Verde -GIDUR/GO, promoveu a apresentação do Documentário, intitulado "Cerrado Pai das Águas"(fita de vídeo cedida pelo IBAMA), exibido no dia 22/03/06, em telão, no pavimento térreo do Edifício Sede da CAIXA em
Goiânia, no período de 08:00 h às 17:00 h.
O evento teve como objetivo, chamar a atenção da sociedade para a necessidade de uma reflexão constante sobre o tema "MEIOAMBIENTE/ÁGUA" e da importância de sua preservação para nossas vidas e para a posteridade.
Foram apresentados também, outros vídeos que tratavam do assunto, um deles, documentário do Jalapão produzido por JULIA da
RERHI/GO.
Notícia
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Sala Verde Manoel Ribeiro Pontes Filho - Estrela/RS
A Sala Verde Manoel Ribeiro Pontes Filho,foi inaugurada oficialmente,no dia 1º de março de 2006. Projeto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Básico de Estrela e localizada na sede da Secretaria, tem como objetivo garantir a democratização das informações ambientais, incentivar a participação individual e coletiva, permanente e responsável e estabelecer um processo de aprendizagem permanente, baseado no respeito a todas
as formas de vida.
Diversas autoridades estavam presentes no ato de inauguração, e
puderam acompanhar, através de um vídeo, um pouco da história
de criação da Sala. A secretária do Meio Ambiente e Saneamento
Básico, Ana Marli Sieben explicou as funções da Sala Verde, e
falou sobre a escolha de Manoel Ribeiro Pontes Filho para ser o
patrono do local. “Fizemos uma pesquisa e optamos por este
nome por ele ter sido um farmacêutico, prefeito superintendente
de Estrela, ter criado o primeiro porto da cidade e melhorado a
iluminação pública. Ele foi um grande incentivador da educação e
da alfabetização e uma pessoa de visão”, explicou a secretária. Ela
também destacou que a Sala Verde é um local destinado a orientar e conscientizar a comunidade quanto à preservação do meio
ambiente, bem como promover o engajamento sócio-ambiental
em prol da melhoria da qualidade de vida. “Estrela é o único município da região do Vale do Taquari a possuir a Sala Verde.” O
prefeito de Estrela, Celso Brönstrup, parabenizou o trabalho de
toda a equipe na realização deste projeto. “Com a Sala Verde
pretendemos complementar ainda mais o valor dos cidadãos estrelenses, pois um Município que pensa em desenvolvimento não
pode esquecer do desenvolvimento sustentável, e aí entram as
características do desenvolvimento do meio ambiente, destacou o
prefeito.

Ato de inauguração contou com a presença de diversas autoridades e da comunidade.

mostras e exposições, palestras e seminários para escolas, entidades e empresas, empréstimo do material didático para todas as
escolas do Vale de forma gratuita, saídas a campo, visitas à Usina
de Tratamento de Lixo, formação de grupo de agentes multiplicadores de educação ambiental, entre outras atividades. Os principais assuntos abordados devem ser ligados ao lixo, coleta seletiva,
recursos hídricos, vegetação, área de preservação e fauna, sempre
dando ênfase maior à realidade da região.
O espaço da Sala Verde está aberto a visitas. O local comporta
em média 20 pessoas e possui como auxiliares Ângela Schossler,
Jaqueline Spellmeier e Jeferson Knecht. Informações e agendamentos para uso do espaço devem ser feitas pelo telefone(51)
3981-1093.

A Sala Verde está equipada com televisor, vídeo, data show, retroprojetor, mesas, cadeiras e fitas de vídeo. A Sala possibilita Fonte: www.estrela-rs.com.br

Notícia

Sala Verde do Triângulo Mineiro - DEGRAF
A Sala Verde do Triângulo Mineiro que passou
por reforma e reestruturação física para melhor
atender a comunidade, está trabalhando bastante. Foram designados representantes da Sociedade Civil Organizada no COMAM – Conselho Municipal de Meio Ambiente da cidade de
Uberaba/MG – e titulares da Câmara técnica
de Recursos Hídricos do mesmo conselho.

oficina de PUF de PET’s, exposição de artesanato local e de utensílios feitos à partir de materiais recicláveis e apresentações culturais realizadas pelos jovens da comunidade) junto ao público escolar da zona rural Vicente Pereira do município de Tapira /MG.
Durante o mês de março foram implantados cursos de português,
informática e espanhol para alunos da rede pública de ensino com
conteúdos programáticos envolvendo meio ambiente , ecoeficiência familiar, consumo responsável, fauna e flora, etc.

Participaram do I Encontro Regional de Meio Ambiente, realizado nos dias 06,07 e 08 de março e do Seminário de campo de E para completar a lista de boas notícias o Degraf Instituto Acaestágio junto aos graduandos do curso de tecnologia em Adminis- demia de Desenvolvimento Social /Sala Verde foi aceito no
tração Pública da Universidade UNIPAC, campus Uberaba/MG CNEA- Conselho Nacional de Entidades Ambientalistas.
com o tema “A Educação Ambiental como Política Social”.
Ainda realizaram atividades de Educação Ambiental (Percepção
Ambiental do ambiente escolar, Plantio de Jardim de Girassóis,

Notícia
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Centro de Referência em Saneamento Ambiental de Santo André
No mês de março, o Centro de Referência em Saneamento Ambiental de Santo André discutiu um assunto polêmico e que tem
gerado preocupação mundial, as Áreas Contaminadas - locais
poluídos por substâncias ou resíduos que podem afetar o solo, a
água ou o ar. A Cetesb - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, contabiliza 1.336 áreas contaminadas no Estado de
São Paulo. Santo André possui 57 áreas, boa parte delas é fruto
da contaminação por postos de gasolina e também pela desativação de algumas indústrias.
O evento que contou com público expressivo, discustiu os seguintes temas: dia 09/03 - Panorama Mundial – Gestão e revitalização de áreas contaminadas - o cenário mundial, com Andreas
Marker - Doutor em geologia econômica, que é atualmente consultor da Agencia Alemã de Cooperação Técnica no Brasil; pesquisador na gestão ambiental urbana e gestão e proteção de solo.
Foi coordenador executivo da contribuição alemã ao Projeto de

Palestrante Dr. Andreas Marker.

Cooperação Técnica Brasil-Alemanha "Áreas Contaminadas em
São Paulo" junto a Cetesb; dia 15/03 - Panorama Nacional – Mapeamento das áreas contaminadas no Estado de São Paulo, Pedro
Penteado de Castro Neto – Gerente do Setor de Gestão de Áreas
Contaminadas da CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental e dia 21/03 - Panorama Local – A experiência
de Santo André com o seu passivo ambiental Sebastião Ney Vaz
Junior – engenheiro sanitarista e mestre em Recursos Hídricos.
Doutorando em Riscos Urbanos pela Unesp de Rio Claro, Diretor Superintendente do Semasa. Conselheiro do CONAMA e
Presidente da ANAMMA – Associação Nacional de Municípios e
Meio Ambiente e Luiz Fernando Bellettato. Engenheiro Civil,
com especialização em Eng de Controle Ambiental pela FSP /
USP. Encarregado de Controle Ambiental do Semasa e gerencia o
convênio Brasil-Alemanha firmado entre URB-AL/REDESC e o
Município de Santo André em "Reabiltação de Áreas Contaminadas".

Notícia

Foi montado um telão com transmissão simultânea para o público que estava fora
do auditório.

Notícia

Auditório.

A Coord. de Comunicação do Semasa, Magda Santos, apresenta os palestrantes
Ney e Fernando.
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Sala Verde Capacitando Policiais

TAUÁ - Sala Verde

A Sala Verde do Núcleo de Práticas Ambientais da Polícia Civil do Pará,
buscando a capacitação de policiais que atuam no combate aos atos e
condutas lesivos ao meio ambiente, em parceria com a Agência Alemã
de Cooperação Técnica para o Desenvolvimento - GTZ, promoveu no
mês de março o curso de Instrumentos e Gerenciamento de Trabalhos
Participativos. Além de policiais da DEMA, participaram do evento,
policiais do Batalhão de Polícia Ambiental - BPA e do Corpo de Bombeiros.

A SALA VERDE (Setor de Informações Ambientais
Pesquisador Joaquim de Castro Feitosa), mostra sua força,
importância e se impõe como elo de trabalho em defesa
do Meio Ambiente. No dia 22 de Março, no Plenário da
Câmara dos Vereadores, por ocasião do III Seminário do
Programa Selo Verde - Município Aprovado 2006, os municípios integrantes da Região dos Inhamuns fronteiriços
Notícia com Tauá no caso Arneiroz, Catarina (Distrito de São
Gonçalo), Independência, Quiterianópolis e Parambú,
firmaram o Pácto Ambiental - Inhamuns.
Esta decisão coordenada pela SALA VERDE, foi um
importante passo no consolidação das Políticas Públicas
Ambientais. Com menos de um mês de nascido, o Pácto
se impõe no estado do Ceará e mostra resultados com
impáctos sócio-ambiental na Região, sendo sua primeira
providência a doação aos municípios integrantes do mesmo de 10.000 (Dez Mil) mudas de árvores.

Notícia

Policiais participam de curso de capacitação em Belém.

Semana do Meio Ambiente - Paulo Afonso/BA
A semana do Meio Ambiente de Paulo Afonso/BA foi ampliada,
as comemorações tiveram início no dia 22/05 e foram até o dia
10/06, a Sala Verde Raso da Catarina organizou vários eventos
como palestras educativas tendo como público alvo a comunidade escolar da zona rural e da zona urbana, realizadas pelas equipes
do IBAMA e da Sala Verde (abordando a importância da Estação
Ecológica do Raso da Catarina para a Conservação da Caatinga,
Corredores Ecológicos e Legislação Ambiental). Além das palestras a programação do evento ofereceu o Seminário: Não quero
“Meio” Ambiente, Quero o Ambiente “Inteiro”, o Cine Clube Ambien-

tal, que apresentou filmes com temática ambiental, Pedágio Ambiental - para a conscientização ambiental e distribuição de mudas, uma noite dedicada ao tema “Arte, Cultura e Meio Ambiente” com Apresentações Artísticas Populares e um passeio ciclístico para encerrar as comemorações, que além da da Sala Verde,
envolveram a Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, a Secretaria
de Educação, Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer,
Secreyaria de Saúde, a Polícia Militar, Embasa, Ibama e a CHESF.

Notícia

Grupos de estudo de Educação Ambiental - Sala Verde UNESC
A formação dos Grupos de Estudos foi proposta pelo Centro de
Educação Ambiental Sala Verde da UNESC - Universidade do
Extremo Sul Catarinense (Criciúma/SC), contando com a parceria da GEECT - Gerência Estadual de Educação Ciência e Tecnologia, SDR - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional,
SIECESC - Sindicato da Indústria da Extração de Carvão do Estado de Santa Catarina e AMREC - Associação dos Municípios da
Região Carbonífera.
Os Grupos de Estudos em Educação Ambiental reúnem-se
quinzenalmente na UNESC para fundamentar-se teoricamente,
realizar trocas de experiências, debater concepções de educação
ambiental e propor projetos a serem desenvolvidos em escolas
municipais, estaduais e particulares da AMREC. Os componentes
dos grupos são professores de Educação Infantil, Ensino funda-

mental, Ensino Médio, assistentes técnico-pedagógicos, diretores
de escola, bibliotecários, representantes de secretarias municipais
de educação e acadêmicos da UNESC.
Os professores participantes atuam em disciplinas como Geografia, Matemática, Espanhol, Artes, Ciências, História, Inglês, Educação Física, Biologia, Português e Religião, viabilizando o trabalho interdisciplinar que a abordagem das questões ambientais
exige.
A atividade principal a ser realizada por cada um dos participantes é um Projeto de Educação Ambiental envolvendo escola e/ou
comunidade, cujos resultados serão apresentados no Fórum de
Educação Ambiental previsto para o final do corrente ano.

Notícia

BOLETIM SALA VERDE

Página 6

Sala Verde de Estrela/RS - Semana do Meio Ambiente
Localizada no município de
Estrela/RS, a Sala Verde
Manoel Ribeiro Pontes Filho mostrou na 1ª SEMANA DO MEIO AMBIENTE suas iniciativas e seu
comprometimento com o
Projeto Sala Verde. Realizada de 1º a 09 de junho, na
SOGES, contou com parceiros como a Prefeitura
Municipal de Estrela, Secretaria Municipal do Meio
Ambiente, Secretaria MuniRepresentante do Ministério do Meio Ambi- cipal de Educação, 2º Gruente Professor José Vicente.
po de Polícia Ambiental e 3ª
Coordenadoria Regional de
Educação. O público teve oportunidade de prestigiar Mostra Fotográfica e de Trabalhos de Escolas e Entidades; palestras com
temáticas relacionadas à Educação Ambiental, como Biodiversi-

dade, Resíduos Sólidos e a situação do Meio Ambiente em nossa
região, além de um workshop de Licenciamento Ambiental. Além
destas atividades, um grupo de alunos foi convidado a realizar um
passeio de lancha pelo Rio Taquari, em companhia do 2º Grupo
de Polícia Ambiental do Vale do Taquari/RS.A 1ª Semana do
Meio Ambiente de Estrela contou com a presença do representante da Diretoria de Educação Ambiental do Ministério do Meio
Ambiente, José Vicente de Freitas. Freitas falou sobre comprometimento, valores e políticas públicas. Explicou que todos estamos comprometidos com a consolidação das política públicas,
“nosso comprometimento vai até o limite do que podemos fazer
no espaço em que atuamos”, disse ele. Antecipando a palestra,
alunos de pré a 4ª série da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arroio do Ouro fizeram uma encenação teatral com o
tema “A Magia da Natureza”.Na parte da tarde, tendo por local o
auditório do Colégio Santo Antônio, ocorreu Workshop sobre
“Análise Técnica/Legal das exigências no Licenciamento Ambiental dos municípios no Vale do Taquari”, sob a coordenação de
Valtemir Goldmeier, da FAMURS.

Notícia

Na estante:
Confira os sites de 16 bibliotecas virtuais, que tratam de diversos temas e que disponibilizam textos completos digitalizados.
Científicos:
- Banco de Teses - Resumos de teses e dissertações apresentadas no Brasil desde 1987:
www.capes.gov.br
- Biblioteca Digital de Teses e Dissertações - Textos integrais de parte das teses e dissertações apresentadas na USP: www.teses.usp.br
- Biblioteca Virtual em Saúde - Revistas científicas e dados de pesquisas sobre adolescência,
ambiente e saúde : www.bireme.br
- SciELO - Biblioteca eletrônica com periódicos científicos brasileiros: www.scielo.br
Temas diversos:
- Biblioteca Central - Localize os livros das bibliotecas da UFRGS: www.biblioteca.ufrgs.br
- Biblioteca Digital de Obras Raras - Livros completos digitalizados: www.obrasraras.usp.br
- Biblioteca Virtual do Estudante Brasileiro - Especializada em literatura e língua portuguesa:
www.bibvirt.futuro.usp.br
- Biblioteca Virtual - Literatura - Pretende reunir grandes obras literárias: www.biblio.com.br
- Contos Completos de Machado de Assis - Mais de 200 contos de Machado de Assis:
www.uol.com.br/machadodeassis
- eBooksbrasil - Livros eletrônicos gratuitos em diversos formatos: www.ebooksbrasil.com
- iGLer - Acesso rápido a duas centenas de obras literárias em português:
www.ig.com.br/paginas/novoigler/download.html
- Jornal da Poesia - Importante acervo de poesia em língua portuguesa, com textos de mais de 3.000 autores: www.secrel.com.br/
jpoesia
- Mosteiro São Geraldo - Livros e periódicos sobre história e literatura húngara, filosofia, teologia e religião:
www.msg.org.br
- Usina de Letras - Divulga a produção de escritores independentes: www.usinadeletras.com.br
- Virtual Books Online - E-livros gratuitos em português, inglês, francês, espanhol, alemão e
italiano: virtualbooks.terra.com.br
Domínio Público:
Domínio Público - Neste site você pode baixar uma série de livros e outros materiais (sons, imagens e vídeos) que já caíram em domínio público. Oficialmente a prioridade desse site (do governo/MEC) é manter conteúdo nacional. Mas podem ser encontradas
obras importantes de autores "universais"- www.dominiopublico.gov.br

Atenção !!!
Confira e atualize seus dados cadastrais,
a relação das Salas Verdes está disponível
no site www.salaverde.cjb.net,
para que não haja prejuízo no
envio de materiais é necessário
que os dados estejam atualizados.

Agradecimentos
A equipe do Projeto Sala Verde agradece a todas as Salas Verdes e pessoas que
contribuíram para a construção desse boletim enviando textos e fotos.
Obrigado!!

Sugestões de outras páginas podem ser encaminhadas, para serem
inseridas nos próximos números do Boletim.
Encaminhe suas dicas e sugestões!
Projeto Sala Verde:
salaverde@mma.gov.br
Saiba mais sobre o Projeto Sala
Verde:
www.mma.gov.br/
educambiental

