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A Presidente da ASSOCIAÇÃO DO OBSERVATÓRIO 
AMBIENTAL JIRAU DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
27.017.945/0001-72, com sede na rua Cupuaçu S/N, 
Bairro Nova Mutum Paraná, no município de Porto 
Velho (RO), no exercício dos seus poderes que lhe são 
conferidos pelo estatuto social da entidade, CONVOCA 
os associados que estejam em pleno exercício de seus 
direitos sociais para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária a realizar-se no dia quatro de dezembro 
de dois mil e dezoito, no barracão do Observatório, 
situado na  rua Idalino Kruguer S/Nº, esquina com a rua 
Rio Madeira, por motivo de capacidade do espaço físico 
comportar um número maior de pessoas, em primeira 
convocação às 08h00min (oito horas), com a presença 
de 2/3(dois terços) dos seus associados em pleno gozo 
de seus direitos sociais; em segunda convocação às 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
08h30min (oito horas e trinta minutos), com presença de 
½ (metade) mais um de seus associados em pleno gozo de 
seus direitos sociais; e em terceira e última convocação às 
09h00min (nove horas), com a presença mínima de 1(um) 
dos seus associados em pleno gozo de seus direitos (art. 
38 e 40 “I”,”II”e”III” da lei 5.764/71).

Para efeito de “quórum” o número de associados está 
fixado em quatorze associados. E a fim de ser deliberada 
a seguinte Ordem do Dia:

1. Admissão de novos associados;
2. Eleição do Conselho Administrativo; 
3. Eleição do Conselho Fiscal;
4. Mudança de Estatuto;
5. Outros assuntos de interesse da sociedade.

facebook.com.br/udamanmp

Verdura fresquinha, você encontra só na UDAMA. 

Atendimento 
Segunda a sexta: das 08h 
às 12h das 14h às 18h . Aos 
sabádos: das 07h30 às 11h30.

Rua Idalino Kruger, Observatório Ambiental Jirau - Nova Mutum Paraná - RO
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Pep & Morena
CHURRASCARIA

Pousada

Restaurante

ATENDIMENTO

Pep & Morena

Televisão - Ar condicionado
Quartos Casal e Solteiro

Frigobar - WiFi

Self-Service, Quilo a Quilo 
e Marmitex

DISK-ENTREGA
(69) 9 9940 4204 - (69) 3237 3099

No AuTo PoSTo JJ CombuSTÍvEIS, Em 
fRENTE A NovA muTum PARANá.

Domingo a Domingo

Um Administrador Distrital é a representação do Governo 
Municipal em sua área de atuação e há quatro meses, 
Nova Mutum Paraná ganhou um novo Administrador 
Distrital, Romário Machado da Silva, que pela primeira 
vez exerce um cargo político. Nesta edição a Comunidade 
em Foco vai apresentar a história desse homem que está 
por trás de uma função tão importante e que cuida de 
Nova Mutum Paraná e seus habitantes.  

Senhor Romário nasceu e viveu boa parte da sua vida em 
Afonso Cláudio, cidade localizada no estado do Espírito 
Santo. Aos 29 anos veio para Rondônia, com suas duas 
filhas, para trabalhar nas pesquisas da Usina Hidrelétrica 
Jirau e depois que as pesquisas acabaram e a obra foi 
autorizada, ele viu uma oportunidade de ficar em Jaci 
Paraná e trabalhar para outras empresas: “A obra me 
incentivou a ficar, porque eu sabia que ia gerar renda, 
emprego e eu ia continuar trabalhando na obra e fazer 
o que eu gosto, que é construção”, vivencia seu Romário.
 
Após a sua mudança de estado e a conquista de uma 
estabilidade financeira, Romário trouxe a sua família para 
Rondônia, com a exceção de um irmão que hoje reside em 
Rio Branco, no Acre. Estar junto da família é importante 
para Romário, que recorda com carinho de sua infância e 
das companhias do pai e de seus irmãos:“Meu pai mexia 
com construção, ele trabalhava muito em prédio de beira 
de praia. Aonde ele ia, carregava a gente, ficávamos nas 

beiras das praias, bagunçando, pegando caranguejo e 
era muito bom na época”. 

Como sabemos, nem tudo são flores na vida, cada um 
tem a sua lembrança mais triste. Em 2011, Romário 
presenciou uma experiência de quase morte: “Um 
acidente que houve com o ônibus em que eu estava. Teve 
a colisão entre dois ônibus, onde o ferro do banco bateu 
na minha garganta e eu vi a morte. Eu fiquei dois minutos 
sem respirar e eu fui apagando e me vendo morrer, eu 
peguei na minha traqueia e sacudi, meu fôlego começou a 
voltar devagarzinho”. Assim, a coragem e a determinação 
salvaram a sua própria vida em um momento que poderia 
ter se entregado à um fato do destino. 

Hoje, com 55 anos e mais de 20 anos morando na região, 
Romário constituiu uma nova família e brinca ao falar 
sobre seu sonho pessoal: “Meu pai teve cinco filhos 
homens e eu tenho cinco filhas mulheres, meu sonho é 
ter um filho homem!”. Nas horas vagas seu passatempo 
preferido é ficar junto da sua família e passear com eles. 

Além de Administrador Distrital, Romário é pai, 
filho, esposo e morador da região e conhece a 
realidade e a situação do distrito. E nesta edição 
da Comunidade em Foco, você conheceu não só o 
Administrador de Nova Mutum Paraná, mas sim, 
Romário Machado da Silva.  

Conhecendo quem lhe representa
Por Ana Clara Dantas
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A caça é praticada há muito tempo pelo homem e, 
atualmente, ainda é possível encontrar povos que 
sobrevivem através dessa prática. Mas, com o aumento 
da população, interferências negativas no meio 
ambiente, práticas ilegais como o tráfico de animais e 
a falta de sensibilidade dos seres humanos em relação 
ao meio em que vivem resultou na extinção de algumas 
espécies importantes. Assim, foi necessário criar leis de 
proteção aos animais e a caça tornar-se uma ação ilegal 
em alguns países. 

A caça consiste em perseguir e abater um animal por 
emoção, envolvida na perseguição, e é proibida no 
Brasil desde 1967. Em alguns locais, como na África, 
essa prática ainda persiste e a presa mais visada é o leão, 
que já está ameaçado de extinção devido ao esporte. 
Já no Brasil, na região norte, mais precisamente nos 
estados do Amapá, Pará e Rondônia, os quelônios 
amazônicos são os mais perseguidos e algumas 
dessas regiões apresentam um declínio considerável 
do número de integrantes dessas espécies devido a 
predação humana, principalmente, nos municípios de 
Porto Velho e Guajará-Mirim.

Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), a Amazônia 
brasileira é o lar de dezesseis espécies de tartarugas 
que ocupam nichos ecológicos importantes em habitats 
de água doce, que variam de canais de rios principais à 
florestas inundadas e lagos.

A maior espécie de tartaruga de água doce é a tartaruga 
da Amazônia (Podocnemis expansa), podendo pesar até 
65 quilos, a P. Expansa é uma espécie de cágado que 
não retrai o pescoço para dentro da carapaça como 
fazem as demais tartarugas, de modo vertical, mas sim 
no plano horizontal. 

Relatos históricos informam que o Rio Madeira 
costumava ficar congestionado com tartarugas, 
impedindo assim o tráfego de barcos. Milhares de 
tartarugas cobriam as praias fluviais até onde a 
vista alcançava. 

De acordo com o Analista Ambiental do IBAMA de 
Rondônia e executor do Programa Quelônios da 
Amazônia (PQA), Ricardo Alexandre Mendonça de 
Melo, acredita-se que existem aproximadamente 
10.000 fêmeas em idade reprodutiva na região, não 
sendo possível atualmente a estimativa de fêmeas 

Caça Ilegal Ameaça Quelônios Amazônicos
imaturas reprodutivamente e machos, pois estes não 
saem para os tabuleiros de desova, o que dificulta 
sua quantificação.

Historicamente, muitas espécies de quelônios, em 
diversas partes do mundo, apresentam grande 
importância alimentar, econômica e cultural, tendo seus 
ovos, carne, vísceras, gordura e casco intensamente 
utilizados e comercializados pelo homem. 

Infelizmente os quelônios amazônicos estão ameaçados 
de extinção e dentre os motivos estão a exploração 
predatória, o comércio ilegal de animais silvestres, o 
desmatamento e alterações climáticas. E, para piorar, 
essa espécie é muito apreciada na culinária, pois 
desde os primórdios, era parte do cardápio das tribos 
indígenas habitantes da região amazônica. 

De acordo com o site Agência do Brasil, a 
Superintendência da Polícia Federal do Estado de 
Roraima estima que a caça ilegal de tartarugas 
amazônicas movimente, em uma semana, 
aproximadamente, R$ 1 milhão, com destaque para 
os lucros dos restaurantes e dos comerciantes que 
entregam os animais em domicílio, abatidos para 
preparação, pronto para o consumo ou vivos.

A caça ilegal e o consumo de quelônio é crime. Além 
disso, a coleta de ovos e de filhotes, também, é crime, 
conforme a Lei de Crimes Ambientais 9.605/98. O 
infrator responde processo administrativo junto ao 
IBAMA e processo criminal no judiciário, e a multa 
pode chegar a R$ 5.000,00 por animal, ovo ou parte 
do animal apreendido. O infrator é penalizado e deve 
prestar serviços à comunidade ou pagar a multa. 

A Amazônia Brasileira ocupa cerca de 8 mil quilômetros 
quadrados, sendo a maior parte pertencente ao território 
brasileiro, localizada nos estados do Amazonas, Amapá, 
Acre, Pará, Roraima e Rondônia. É lar de animais como 
os Quelônios, Araras azuis, Peixe-Boi da Amazônia e 
Tamanduá-bandeira, fundamentais para o equilíbrio de 
nosso planeta, que correm risco de extinção devido a 
prática da caça ilegal pelo homem.

Denuncie a caça ilegal de animais silvestres, ligue para:
Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) - (69) 
3216-1600 ou 0800-618080. Horário de atendimento: 
segunda à sexta, das 7h00 às 19h00.

                   Por Amanda Vitória

Imagens fonte: https://www.flickr.com/photos/ibamagov/sets/72157693625036405/ith/25493503387/



Cadastro Ambiental Rural  0604

Proteja nossas Crianças e Adolescentes contra a violação 
dos seus direitos. Apoie o projeto Miracema e denuncie.

DISQUE 100
Polícia Militar de Nova Mutum 

Paraná: (69) 3237-3023 

Você sabe o que é o CAR? É o Cadastro Ambiental Rural, um 
registro público e eletrônico de âmbito nacional, obrigatório 
para todos os imóveis rurais, e tem a finalidade de integrar 
as informações ambientais das propriedades e posses 
rurais localizadas nas Áreas de Preservação Permanente.
 
O CAR é uma das exigências do Código Florestal e 
funciona como um banco de informações ambientais 
de todo país, com detalhes sobre áreas de preservação 
permanente, reserva legal e terrenos de uso privativo. 
O Governo Federal, com esses dados, espera 
monitorar e combater o desmatamento da região.

O  extensionista  rural da  EMATER   e   atual    gerente  
do escritório local da EMATER em Jaci Paraná, 
Dilmar Elias Reis, conta qual a importância do 
cadastramento: “É uma regularização da parte 
ambiental, assim como tem regularização fundiária, 
e complementa a documentação do imóvel”.

Em 2018, às sextas feiras, os escritórios da EMATER – RO 
direcionam seus atendimentos apenas para a realização 
do CAR e 90% dos produtores rurais já se cadastraram. 
Os 10% restantes são de áreas bem distantes da capital 
e para facilitar o acesso desse público ao cadastramento, 
a EMATER-RO, junto com a AMPLIARI, COOPPROJIRAU 
e Observatório Ambiental Jirau, em parceria com 
a ESBR e IBAMA, escolheu lugares estratégicos da 
região para a realização de mutirões para o CAR.

O primeiro mutirão aconteceu no dia 10 de outubro 

na Escola  Municipal de Ensino Fundamental Olympia 
Salvatore, localizada na Vila Jirau, o segundo foi 
realizado em Nova Mutum Paraná, na sede do 
Observatório Ambiental Jirau, no dia 17 do mesmo mês 
e por fim, no dia 13 de novembro ocorreu o último 
na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa 
Júlia, situada na Vila da Penha. A  iniciativa teve como 
resultado a inscrição de trinta e duas propriedades.
 
É obrigatório que toda propriedade rural do país tenha o 
cadastramento, não importando a extensão da terra. O 
fato de não inscrever implica em consequências, previstas 
na Lei 12.651/12, para os proprietários e dentre elas está 
a impossibilidade de ingressar em programas de apoio e 
pagamentos por serviços ambientais governamentais. “O 
produtor que não possuir o CAR, vai ter dificuldade em 
acessar o crédito rural, chegando ao ponto de não emitir 
o GTA (Guia de Trânsito Animal)”, explica Dilmar Elias.
  
Dona Vera Lúcia adquiriu uma chácara faz um ano e 
mesmo com tão pouco tempo de posse já sabe da 
importância do cadastramento. Ela não perdeu tempo e 
fez o CAR no mutirão ocorrido em Nova Mutum Paraná. 
“O CAR é importante para poder investir na chácara e para 
ajudar de alguma forma”, palavras de Dona Vera Lúcia”.
 
O Cadastramento Ambiental Rural pode ser feito em 
qualquer escritório da EMATER, seja privado ou online. 
Hoje, o site oficial www.car.gov.br disponibiliza o download 
do módulo de cadastro online, somente tenha em mãos 
os dados do proprietário e as documentações do imóvel.

Por Ana Clara Dantas 
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Segundo dados do Ministério da Saúde, entre 2003 e 
2013, o número de ocorrências de acidentes causados 
por animais peçonhentos no Brasil subiu de 75.642 para 
162.234. Por isso, é necessário que a população saiba o 
que são animais peçonhentos, o que fazer se encontrá-los 
ou, ainda, se ocorrer algum acidente decorrente deles. De 
acordo com o mesmo Ministério, animais peçonhentos são 
aqueles que produzem uma secreção venenosa (peçonha) 
e possuem uma ferramenta capaz de injetar tal peçonha 
na sua presa ou predador. 

Os principais animais peçonhentos são: Abelhas, Águas 
vivas, Caravelas, Aranhas, Escorpiões, Lagartas e Serpentes. 
Estes animais agem por instinto de sobrevivência, tanto no 
momento de caçar quanto no momento de se defender e 
desta forma acabam atacando as pessoas. 

Os sinais e sintomas pós-acidente são a dor (podendo 
ou não ter a marca da picada), vermelhidão, inchaço, 
hematoma (pele arroxeada) e formação de bolhas no local. 
Esses sintomas podem evoluir para formas mais graves e a 
dor pode passar a ser muito forte. Depois dessa primeira 

fase, dependendo do local do corpo afetado e do animal 
em questão, sintomas mais graves podem aparecer, como 
hemorragias internas, perda da força muscular e queda da 
pressão arterial. 

Segundo a Diretora da Unidade de Saúde de Nova 
Mutum Paraná, Nara Eliana Prestes, quando existe a 
suspeita de acidente com animal peçonhento é preciso 
acalmar a vítima, não deixar que ela se movimente 
muito, elevar o membro atingido, lavar o ferimento 
com água e sabão e levá-la para a Unidade de Saúde 
da Família em Jaci Paraná, onde será encaminhada ao 
CEMETRON, em Porto Velho. Importante: ofereça muita 
água para ao indivíduo acidentado.

Locais como Nova Mutum Paraná merecem atenção 
quanto à aparição de animais peçonhentos, já que está 
localizada na região amazônica e bem próxima da floresta. 

O Ministério da Saúde indica alguns cuidados que devem 
ser tomados para proteção individual e da população:

O perigo dos Animais Peçonhentos

Proteção individual
• No amanhecer e no entardecer, evitar a aproximação da vegetação muito próxima ao chão, gramados ou até mesmo 
jardins, pois é nesse momento que serpentes estão em maior atividade;
• Não mexer em colmeias e vespeiros. Caso estejam em áreas de risco de acidente, contatar a autoridade local 
competente para a remoção;
• Inspecionar calçados, roupas, toalhas de banho e de rosto, roupas de cama, panos de chão e tapetes antes 
de usá-los;
• Afastar camas e berços das paredes e evitar pendurar roupas fora de armários.

Proteção da população
• Não depositar ou acumular lixo, entulho e materiais de construção junto às habitações;
• Evitar que plantas trepadeiras se encostem às casas e que folhagens entrem pelo telhado ou pelo forro;
• Não montar acampamento próximo a áreas onde normalmente há roedores (plantações, pastos ou matos) e, por 
conseguinte, maior número de serpentes;
• Evitar piquenique às margens de rios, lagos ou lagoas, e não encostar-se a barrancos durante pescarias ou 
outras atividades;
• Limpar regularmente móveis, cortinas, quadros, cantos de parede e terrenos baldios (sempre com uso de EPI);
• Vedar frestas e buracos em paredes, assoalhos, forros e rodapés;
• Utilizar telas, vedantes ou sacos de areia em portas, janelas e ralos;
• Manter limpos os locais próximos das residências, jardins, quintais, paióis e celeiros;
• Controlar roedores existentes na área e combater insetos, principalmente baratas (são alimentos para escorpiões 
e aranhas);
• Caso encontre um animal peçonhento, afaste-se com cuidado e evite assustá-lo ou tocá-lo, mesmo que 
pareça morto.

Fonte das imagens: http://br.herpeto.org/wp-content/uploads/DSC09698.jpg Por Efai Rocha 
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Livros Teens                                                Eleanor & Park 

Aproveite nossas outras sugestões:

Totalmente apaixonante e envolvente, a história do livro se passa na década 
de 80 e conta a história de dois adolescentes: Eleanor, uma ruiva de cabelo 
volumoso, gordinha e nada querida pelos colegas de escola; e Park, que 
é um magricelo, descendente de coreanos e um garoto muito quieto que 
adora música e histórias em quadrinhos. 

Os dois se fundem em uma trama de descoberta pelo amor e aprendem juntos 
a superar rótulos e reconhecer a verdadeira face do amor. Eleanor e Park é o 
livro ideal para você que quer relembrar o frio na barriga do primeiro amor, 
suas reações, que estão quase sempre ligadas a intensidade de emoções e 
corações dilacerados.

Fangirl
Rainbow Rowell

Por lugares incriveis 
Jennifer Niven 

O garoto dos meus sonhos 
Lucy Keating

Por Ana Clara Dantas e Amanda Vitória 

A seguir, os dados atualizados dos Royalties 
gerados pela UHE Jirau, que são destinados à 
União (10%), ao Estado de Rondônia (25%) e 
Município de Porto Velho (65%).

Fique informado sobre os ROYALTIES gerados pela UHE Jirau

Total de royalties pagos de  
setembro de 2013 a setembro de 2018:

R$ 287.201.259,59.

JULHO/18

AGOSTO/18

SETEMBRO/18

Município (65%)  
Prefeitura de  
Porto Velho 

Estado (25%) 
Governo de Rondônia

União (10%) 
Governo Federal

R$ 2.285.435,87 R$ 879.013,80 R$ 773.532,14

R$ 1.293.146,90 R$ 497.364,19 R$ 437.680,50

R$ 921.890, 80 R$ 354.573,38 R$ 312.024,58

PERÍODO

ROYALTIES GERADOS NOS ÚLTIMOS 3 MESES


