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lembretes para o natal:
comprar presente
comprar comida
fazer biscoitos
ver as luzes

estar

doar
as pazes

ser
Neste natal, ajude a presentear quem mais precisa.

A Associação do Observatório Ambiental deseja a todos um 
Feliz Natal e um próspero Ano Novo!



Pousada

Solidariedade, palavra conhecida por todos, até 
aplicada por muitas pessoas, mas nunca, pelo menos 
nesse século, ela ganhou tanto destaque, e de forma 
global, como vem acontecendo desde o início da 
pandemia do novo coronavírus.

Em nossa comunidade não foi diferente, 
comprometimento e empatia são valores que definem 
o projeto Mercado Solidário, localizado em Nova 
Mutum Paraná, idealizado pelos líderes da Igreja do 
Evangelho Quadrangular, o projeto visa ajudar famílias 
da comunidade local que se encontram em situação de 
vulnerabilidade social. 

“Diante de tudo que o mundo está vivendo, pensamos 
em uma forma de ajudar as pessoas, porém 
gostariamos de ajudar de uma forma diferente, já que 
na comunidade existia a entrega de cestas básicas 
para aqueles que precisavam. Então  surgiu a ideia do 
Mercado Solidário, sabemos que as pessoas precisam 
de muitas coisas que não estão inclusas em uma cesta 
básica, como por exemplo itens de higiene pessoal.” 
Afirma Leticia Guerreiro idealizadora do projeto.

Para o Mercado Solidário acontecer os voluntários 
fazem entrevistas com famílias da comunidade que 
precisam de apoio, após a entrevista acontece uma 
visita domiciliar para saber a real situação que a família 
se encontra. Paralelo a esse processo acontece também 

a arrecadação de alimentos, que é feita de porta em 
porta em Nova Mutum Paraná, uma vez por mês a 
equipe pede doação dos integrantes da igreja e da 
comunidade para o Mercado Solidário ser possível.

O evento já realizou duas edições e atendeu 30 
famílias, e planeja-se ser realizado sempre que a igreja 
conseguir doações suficientes para atender pelo menos 
dez famílias em um único dia. No dia da ação, uma 
equipe de voluntários prepara um delicioso lanche para 
receber as famílias e disponibiliza a moeda de troca 
do mercado, o dinheiro solidário, como é chamado, a 
família pode escolher o que deseja na ocasião, desde 
itens básicos como arroz e feijão até itens como 
bolachas, frango, pasta de dente e outros. 

O foco do projeto é ter um comércio e disponibilizar 
alimentos para aqueles que precisam. E dar a 
oportunidade para que familia possa escolher o que 
deseja ter em seu lar. “Nosso mercado depende de 
doação para existir, por isso peço para aqueles que 
possam contribuir que ajudem, o pouco é muito para 
quem não tem nada.” Declara Leticia Guerreiro
 
E você ficou interessado em ajudar o mercado solidário? 
Para ajudar é simples. Basta entrar em contato pelo 
WhatsApp (69) 9 9985-1633.
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Solidariedade e comprometimento: Conheça o Mercado Solidário!

Certamente você ouve falar sobre sustentabilidade 
com frequência, em todos os lugares, mas você sabe 
por que esse é um assunto de fato tão importante? 

O planeta em que vivemos nos oferece inúmeros recursos 
essenciais à nossa sobrevivência, desenvolvimento e 
conforto enquanto sociedade, tais como: água, ar, 
solo fértil para produção agrícola, entre outros. No 
entanto, a exploração desses recursos e o nosso modo 
de vida não só podem gerar, como já geram diversos 
impactos sociais e ambientais. Desta forma, a ideia de 
sustentabilidade surge a partir da necessidade real de 
que nossas atividades diárias e o uso dessas fontes seja 
sempre associado a um gerenciamento adequado, caso 
contrário, em um futuro não muito distante, elas esgotarão.

Nos últimos anos, a Associação do Observatório 
Ambiental tem atuado firmemente na comunidade de 
Nova Mutum Paraná em prol de um desenvolvimento 
humano e sustentável e, atualmente, funciona como 
ponto permanente de coleta e reutilização de resíduos 
orgânicos e óleo de cozinha usado. Contudo, ainda que 
nossos esforços estejam voltados a estas atividades, 
precisamos e contamos com a participação de toda a 
população, pois apenas com a colaboração individual de 
cada um podemos promover grandes transformações. 

Você está convidado a fazer parte destas ações, 
separe o óleo de cozinha usado e o lixo orgânico na 
sua casa semanalmente e dispense no Observatório, 
afinal o meio ambiente precisa de ajuda todos os dias. 
O seu lixo gera vida!
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Rua Idalino Kruger, nº 10 - Nova Mutum Paraná 
Segunda à sexta, das 08:00 às 12:00 / 14:00 às 
18:00. Sábado das 07:30 às 12:00. (69) 9 9935-7321

Falando de Sustentabilidade

PONTO DE COLETA DE RESÍDUOS
ORGÂNICOS E ÓLEO USADO

O óleo de cozinha usado pode parecer 
inocente, mas é um grande contaminante. 

Cada litro de óleo descartado no ralo da pia 
pode poluir um milhão de litros de água potável;
O óleo acumula no encanamento e retém 
resíduos, entope a rede de esgoto e o fluxo 
de água;
A sujeira atrai insetos, baratas e ratos.

Resíduo orgânico é todo lixo de origem 
vegetal e animal, como restos de verduras, 
legumes e outros tipos de alimentos.
Sua reciclagem é necessária pois reduz de forma 
significativa o impacto da produção de lixo no 
meio ambiente.

Como descartar
corretamente?

Separe o lixo orgânico do reciclável e 
armazene normalmente.
Armazene o óleo usado e frio em 
garrafas pet.

Entregue ao ponto de 
coleta do Observatório 
na UDAMA!
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Um mundo mais justo, mais digno, mais inclusivo e 
sustentável é um grande objetivo a ser perseguido. 
Um lugar onde seja real a erradicação da pobreza e da 
fome, onde tenhamos igualdade de gênero e saúde de 
qualidade, água potável e saneamento,  trabalho digno 
e crescimento econômico, redução das desigualdades 
e educação de qualidade, e as energias renováveis 
alinhadas com primazia à proteção e preservação 
do meio ambiente, são metas que se reúnem em 
uma agenda que desafia todos os países do mundo: 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 
Organização das Nações Unidas (ONU).

REDD +
Nessa agenda com tantos propósitos, a conservação 
das florestas ganha cada vez mais espaço no 
cenário  mundial e nacional, e com ela os serviços 
de compensação de créditos de carbono no Brasil 
crescem exponencialmente. 

Os serviços de compensação de créditos de carbono fazem parte do conjunto de ações para Redução de Emissões 
Provenientes de Desmatamento e Degradação Ambiental o REDD+.

O REDD é definido pelo Governo Federal como um incentivo desenvolvido no âmbito da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) para recompensar financeiramente países em desenvolvimento 
por seus resultados de redução de emissões de gases de efeito estufa provenientes do desmatamento e da 
degradação florestal, somado (+) à conservação dos estoques de carbono florestal, manejo sustentável de florestas 
e aumento dos estoques de carbono florestal.

A Floresta Amazônica Brasileira, sendo a maior floresta 
tropical do mundo, é um dos principais reservatórios 
de carbono. Não só ajudando no equilíbrio do clima, 
mas também protegendo 10% da biodiversidade 
mundial e gerando renda de forma sustentável para 
milhares de comunidades tradicionais. 

De acordo com o Seminário Nacional sobre Emissões 
de Gases de Efeito Estufa (SEEG, 2019), no Brasil, 
o desmatamento e a degradação de florestas e as 
mudanças do uso do solo resultaram em 71% de todas 
as emissões  de Gases de Efeito Estufa (GEE) em 2017. 
Embora a taxa de desmatamento brasileira tenha 
diminuído de 2004 a 2012, esses valores voltaram a 
crescer nos últimos anos.

Portanto, é cada vez mais necessário trabalhar 
alternativas que valorizem a preservação das florestas. 

Rondônia na Preservação da Amazônia
O Estado de Rondônia, possui em desenvolvimento 
alguns projetos de REDD+, onde registra-se 
aproximadamente 57.516 hectares de desmatamento 
evitados em 30 anos. Mas o REDD+ em nosso Estado 
vai além da proteção da floresta em pé, os projetos 
capacitam os pequenos produtores, associações locais, 
público jovem das regiões onde estão inseridos, através 
técnicas de manejo sustentáveis, para a disseminação 
de melhores práticas de uso e conservação da 
floresta.

O QUE É REDD?

REDD + NO BRASIL
As empresas que neutralizam suas emissões com 
Projetos REDD+ não só combatem diretamente 
as mudanças climáticas, como também evitam o 
desmatamento da Floresta Amazônica, preservam 
a biodiversidade e apoiam o desenvolvimento 
socioeconômico local.

Saiba mais sobre REDD+ e a sua contribuição 
para um desenvolvimento sustentável em:

REDD+ BRASIL
redd.mma.gov.br

REDD+ - BIOFÍLICA
www.biofilica.com.br
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Sumaia Yonezawa – Secretária
Assistente Social formada pela UFPA, com 
experiência na área de desenvolvimento 
de projetos e defesa de direitos 
humanos, Sumaia, atua como secretaria 
na Associação do Observatório.

Andressa Rocha – Tesoureira
Andressa se juntou à equipe do 
Observatório Ambiental com a visão e 
desejo de melhorar nossa Instituição, está 
focada no desenvolvimento financeiro.

Emmily – Diretora de Educação
Empatia é um dos adjetivos que os colegas 
de trabalho atribuem à Emmily. Formada 
em Administração pela UNIRON. Emmily  
se dedica na moblização dos associados 
da organização.

Claudemir Dias – Diretor de Esporte
Claudemir se juntou à equipe do 
Observatório Ambiental com a força de 
vontade de ajudar nossa comunidade. 
Parceiro para todas as horas é o que 
define Claudemir.

CONHEÇA O CONSELHO ADMINISTRATIVO DA ASSOCIAÇÃO DO OBSERVATÓRIO

Uma associação é definida como a união de pessoas que se organizam para fins 
não econômicos, com o objetivo de satistazer aspirações e necessidades comuns. 
Neste contexto, a Associação do Observatório surge como uma ferramenta de apoio 
a comunidade de Nova Mutum Paraná e região. O Observatório realiza diversas 
ações em prol da população, como por exemplo o Projeto Flor e Ser Mulher que 
contribui, incentiva e capacita as mulheres da localidade através cursos, palestras e 
acompanhamento social.

Para supervisionar as atividades da associação, existe o conselho administrativo que é 
formado por um grupo de pessoas eleitas em uma assembleia ou designadas para a 
função. Conheça o conselho administrativo da Associação do Observatório:

Sirley Camacho - Presidente
Atuando na Associação desde o  
início,  Sirley é uma presidente ativa e 
comprometida. Ela traz seus anos de 
experiência, habilidades e competências 
para ajudar a organização a crescer e 
alcançar o sucesso.

Genildo - Vice-Presidente
Experiencia  e confiança são apenas alguns 
dos adjetivos que descrevem este membro 
da nossa equipe. É verdadeiramente 
uma alegria estar por perto do Genildo 
Bezerra, ele realiza o seu trabalho com 
prazer.

O Observatório é uma Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos, comprometida 
com o Desenvolvimento Humano e Sustentável da comunidade de Nova Mutum 
Paraná e Região. Instituída em 2016, propõe um modelo de atuação alinhado a defesa e 
garantia de direitos, conservação do meio ambiente e ao desenvolvimento econômico.

SAIBA MAIS SOBREA ASSOCIAÇÃO DO OBSERVATÓRIO
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AMORAS - EMICIDA

Aproveite nossas outras sugestões:

Lancado em 2018, o primeiro livro infantil escrito pelo rapper Emicida foi 
um sucesso de vendas e críticas. 
Sua música “Amoras” foi transformada em um livro ilustrado por Aldo Fabrini, 
onde fala de forma lúdica sobre representatividade, negritude, preconceito, 
paternidade, e autoconfiança. Em um diálogo com  sua filha, Estela, debaixo 
de uma amoreira, Emicida comenta sobre a beleza das amoras: quanto mais 
pretas, mais doces. É aí que a menina se reconhece e assimila sua própria 
identidade. Emicida canta: “A doçura das frutinhas sabor acalanto fez a criança 
sozinha alcançar a conclusão/Papai, que bom, porque eu sou pretinha também“. 
Amoras retrata uma história cheia de simplicidade e poesia, que mostra 
a importância de nos reconhecermos nos pequenos detalhes do mundo.

Pequeno Manual Antirracista
Djamila Ribeiro

Bucala: A Pequena Princesa 
do Quilombo de Cabula 

Davi Nunes

O Sol é Para Todos
Harper Lee

Categoria: Negritude/Racismo


