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Pousada

Suellen Estefan Silva Bonario sempre teve muito amor 
pela vida e um carinho muito grande pelas pessoas 
e os animais desde sua infância. Moradora de Nova 
Mutum Paraná há sete anos, Suellen é a entrevistada da 
Comunidade em Foco desta edição.

Com a pandemia do  coronavírus, Suellen tomou uma 
decisão marcante para sua vida e de sua família, que foi 
ajudar a comunidade em que mora fazendo sabão caseiro 
para doar às famílias em atual situação de vulnerabilidade 
social. Para realizar esta nobre ação, pediu apoio aos 
conhecidos para doarem alguns itens reutilizáveis como 
o óleo de cozinha usado e caixinhas de leite vazias.

O que Suellen não sabia era que receberia doações 
de óleo além do esperado e, com isso, sendo também 
amante dos animais, definiu por destinar parte da 
produção do sabão caseiro para venda e com o recurso 
ajudar também aos animais abandonados nas ruas de 
Nova Mutum Paraná, por meio da castração. Ela conta 
que tomou essa decisão incomodada com o grande 
número de gatos abandonados na rua de sua casa e 
principalmente com a quantidade de vezes que uma gata 
pode reproduzir.

Na pesquisa realizada pela equipe do Jornal Observação! 
foi identificado que, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) estima que só no Brasil existem mais de 30 
milhões de animais abandonados, sendo 10 milhões de 
gatos e 20 milhões de cães. Em cidades de grande porte, 
para cada cinco habitantes há um cachorro. Em Nova 
Mutum Paraná essa situação não é diferente, o número 
de cães e gatos nas ruas é consideravelmente grande, o 
que acaba sensibilizando algumas pessoas. 

Atualmente, nossa entrevistada além das doações dos 
materiais, faz sabão por encomenda, sendo que as 
vendas e doações são realizadas semanalmente com 
o apoio do seu esposo Alex e o filho Gabriel, de cinco 
anos. O cuidado com os animais e esta ação acabam 
influenciando positivamente a vida do pequeno que já é 
um apaixonado por animais e adora ajudar os pais.

Quando questionada sobre o que a motiva a fazer esse 
trabalho, Suellen responde que é pelo simples fato de 
mudar uma realidade. “Depois que meu filho nasceu, 
fiquei sensibilizada. Não consigo saber que pode haver 
crianças em situação de necessidade ou ver filhotes de 
animais abandonados na rua. Por isso tomei essa atitude, 
mesmo sendo pequena, acredito que pequenas ações 
podem mudar o mundo, me sinto feliz em poder ajudar o 
lugar onde moro de alguma forma”, afirma Suellen.

A ação existe há quatro meses e com as doações ou 
o valor arrecadado com a venda do sabão, Suellen já 
conseguiu castrar duas gatas e acredita que conseguirá 
muito mais. 

E você, ficou interessado em ajudar a Suellen nessa 
ação? É muito simples, basta enviar uma mensagem 
no whatsapp do Observatório Ambiental e receber 
as instruções necessárias para separar seu óleo 
corretamente e onde destinar. Já para as compras do 
sabão, você pode entrar em contato pelo telefone abaixo 
e fazer sua encomenda. O importante é ajudar, mude uma 
realidade, seja da sua rua, do seu bairro ou até mesmo 
da sua cidade. Faça a diferença! Seja a mudança que 
você quer no mundo!

Telefones para doação de óleo e compra de 
sabão caseiro:

(69) 9.9600-3182 - Compra de sabão

02

 Semana do Meio Ambiente  Semana do Meio Ambiente  

Lixo

 

gera

 

vid
a

Você sabia que desde o mês de junho de 2020 
a Associação do Observatório se tornou um 
ponto de recebimento de resíduos orgânicos? 
Essa ação é resultante da campanha “Lixo 
gera vida” que foi realizada durante a Semana 
do Meio Ambiente. A comunidade de Nova 
Mutum Paraná foi convidada a participar da 
ação através de carro de som, cartazes em 
pontos estratégicos e redes sociais.

A campanha teve duração de uma semana. 
Nesse período foi feita uma troca solidária, a 
cada material orgânico deixado na Unidade 
Demonstrativa de Aprendizagem em Manejo 
Ambiental – UDAMA, o morador levava um pé 
de hortaliça em troca. 

Os resíduos orgânicos são dejetos de animais 
ou vegetais. Podem ter diversas origens, 
como doméstica ou urbana. Restos de 
alimentos e podas, por exemplo, podem servir 
de compostagem para transformar o lixo em 
adubo natural, usando na agricultura, jardins 
e plantas, e substitui muito bem os produtos 
químicos.

“Incentivamos a separação do lixo úmido 
para destinação sustentável, pois produzimos 
muito resíduo nas nossas casas. O Brasil 
chega a descartar 95 mil toneladas de lixo 
orgânico por ano, e isso é preocupante. 
Com a campanha, o Observatório se tornou 
um polo de coleta, onde as famílias podem 
dispensar semanalmente seus resíduos 
úmidos”, informa Diego Solidera, voluntário no 
processo da compostagem. 

Nos acompanhe também através 
das nossas redes sociais e fique 
por dentro das novidades.

Observatório Ambiental Jirau

Observatório Ambiental Jirau
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(69) 9.9938-7890 - Doação de óleo
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Que tal separar o seu lixo e contribuir com o 
Meio Ambiente e com a nossa comunidade? 
É de gestos simples e individuais que grandes 
transformações coletivas podem acontecer. 
Separe seus resíduos, afinal, lixo gera vida!

Essa é uma ação da Associação do Observatório 
Ambiental Jirau, no âmbito do Programa de 
Educação Ambiental da Usina Jirau.

Órgão licenciador:
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A florada dos ipês anuncia mais um período 
de estiagem em Nova Mutum Paraná, beleza 
que não combina nada com o céu acinzentado 
que vez ou outra nessa época do ano muda a 
paisagem dos nossos dias.
 
O Observatório Ambiental, por 10 anos, 
realiza ações de sensibilização no combate às 
queimadas que ocorrem nesse período de clima 
seco. 

Neste ano, por conta da pandemia do 
coronavírus, não foi possível reunir as pessoas 
para palestras e atividades socioeducativas 
como foi feito nos anos anterioresl. Assim, os 
esforços se voltaram para a sensibilização por 

meio de mídias sociais e materiais audiovisuais.

Dessa forma, em parceria com o Batalhão da 
Polícia Militar Ambiental, a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente (SEMA) e a Usina Hidrelétrica 
Jirau, com o Programa de Educação Ambienta, 
O Observatório iniciou a Campanha Contra as 
Queimadas, que contou com duas etapas. 

Na primeira etapa, sensibilizou a comunidade 
de Nova Mutum Paraná com cartazes de 
informações gerais sobre as queimadas e 
seu prejuízo à saúde. Já na segunda etapa, a 
sensibilização vem acontecendo através de 
carro volante com informação sobre penalidades 
e multa deste crime ambiental. O objetivo é 

de alerta, pois queimada é crime e o infrator 
identificado pode ser punido pelo ato.

O 1º TEN PM Alisson Lopes Pereira conversou 
com a nossa equipe e nos contou como a 
Polícia Militar Ambiental está atuando na região. 
“O 2º Pelotão de Polícia Ambiental, atualmente 
sediado no Distrito de Nova Mutum Paraná, está 
intensificando a fiscalização urbana e rural nos 
distritos de Jaci Paraná, Nova Mutum Paraná, 
União Bandeirantes, Rio Pardo e toda a Ponta 
do Abunã. Para isso, contamos com o apoio 
dos demais órgãos de fiscalização ambiental, 
como SEMA, SEDAM e IBAMA, de forma que 
ao indentificar qualquer foco de calor pelos 
satélites e/ou pelas rondas nas propriedades, 

QUEIMADA
 É CRIME!

serão adotadas as medidas legais cabíveis. O 
que significa, por exemplo, a prisão em flagrante 
delito pelo crime de poluição atmosférica (art. 41 
C/C art. 54  da Lei Federal 9.605/98), além de 
multa pela utilização ilegal de fogo”, explica.

A Campanha de Combate às Queimadas vai 
até meados de novembro, quando as primeiras 
chuvas de inverno começam a cair.  

Queimada   é crime, 
pena de dois a quatro 

anos e multa.
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JUNTOS CONTRA UM INIMIGO invisível 
Ações desenvolvidas pela Associação do Observatório em combate ao novo coronavírus

Assim como no mundo todo, nossa comunidade 
está vivendo um dos maiores desafios da vida: 
enfrentar um inimigo invisível. O Observatório 
Ambiental mudou a forma de realizar o trabalho e 
está junto no combate da COVID-19. Foram muitas 
mudanças necessárias nos últimos três meses, 
todas ajustadas pela Associação do Observatório 
Ambiental. 

Além da solidariedade, tem sido fundamental ter 
coragem para enfrentar o medo do desconhecido. 
Por isso, tomamos todo o cuidado para realizar 
nossas atividades, mas não deixamos de ajudar 
o próximo. Tudo foi feito com muita segurança 
com a saúde de cada pessoa envolvida – desde o 
levantamento socioassistencial até a distribuição 
das cestas de alimentos arrecadados para as 
famílias em situação de vulnerabilidade social. 

O levantamento foi realizado pela gestão do 
Observatório Ambiental com o apoio das lideranças 
locais e todo o processo de tomada de informações 
obedeceu às orientações e protocolos de prevenção 
de contágio da Organização Mundial da Saúde.

Como tudo começou

Um movimento iniciado por um grupo de mulheres 
do Projeto Flor e Ser Mulher se tornou em meados 
de abril uma campanha solidária. Esse grupo havia 
sido capacitado pelo Observatório Ambiental em 
parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural – SENAR – em corte e costura. Assim, reuniu 
o interesse pelo artesanato com a vontade de ajudar 
as famílias que perderam suas rendas por conta da 
pandemia do coronavírus em Nova Mutum Paraná 
e região.

A ação tomou corpo depois que as mulheres do 
projeto receberam a doação de matéria-prima 
necessária para confeccionar máscaras em tecido. 
O grupo utilizou o espaço do Observatório Ambiental 
e as máquinas de costura em parceria com a Escola 
Municipal Nossa Senhora de Nazaré. Fabricaram 
mais de 3.000 unidades de máscaras e o recurso da 
comercialização foi totalmente revertido em cestas 
básicas e material de higiene e limpeza. A doação 
beneficiou mais de 100 famílias de Nova Mutum 
Paraná.

Produção de máscaras - Projeto Flor e Ser Mulher

Produção de máscaras - Projeto Flor e Ser Mulher

Equipe do Observatório e COOPPROJIRAU 
recebendo cestas de empresas parceiras

KIT Cesta Básica Observatório

Recebimento de Cestas Básicas

Entrega de Cesta Básica

A Ação

O enfrentamento à COVID-19 foi impulsionado 
depois que o Observatório Ambiental recebeu uma 
doação de quatro toneladas de alimentos por meio 
de Termos de Cooperação com Empresas Privadas 
e a Organização da Sociedade Civil Central Única 
das Favelas – CUFA. Foram distribuídas mais de 250 
cestas para famílias em situação de vulnerabilidade 
social em Nova Mutum Paraná, Vila Jirau, PA São 
Francisco e ramais próximos.

Definitivamente, a chegada do coronavírus nos 
traz um cenário de muitas incertezas, mas para o 
Observatório Ambiental, fica a certeza de que sua 
missão está em sintonia com as necessidades da 
sua comunidade.

Para o sucesso de tudo que fazemos, nossos 
parceiros, associados e colaboradores são peças-
chave e disso não abrimos mão! A coletividade 
é o nosso maior bem! Muito obrigada a todos os 
envolvidos nesses três meses de luta! Sem vocês 
não teríamos chegado até aqui.

Sirley Camacho, Presidente do Observatório Ambiental
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Total de royalties pagos 
 no  segundo trimestre  de 2020

Município de 65%
Prefeitura de 
Porto  Velho

União 10%
Governo
Federal

Abril/2020
R$6.882.753,76 

Maio/2020
R$5.608.098,60 

Junho/2020
R$2.936.442,87

Abril/2020
R$2.647.212,98 

Maio/2020
R$2.156.961,00 

Estado 25%
Governo de 
Rondônia

Junho/2020
R$2.156.961,00 

Abril/2020
R$2.329.547,43

Maio/2020
R$1.898.125,68

Junho/2020
R$993.872,97

R$26.582.416,39

Edição disponível apenas em formato digital.

Total de royalties pagos de 
setembro de 2013 à junho de 2020  R$ 463.504.637,92


