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Expediente

Veja nesta edição!

Boletim

Informativo

Patrocínio:

Conheça a coluna dos 
pesquisadores do LAMA, 
onde diversos temas serão 
divulgados em prol da 
conservação dos 
manguezais

Coluna de divulgação 

Inicia o “Diagnóstico Ambiental”
Mana... “Nem te conto”

Reunião com a Prefeitura para 
planejar a “TV Escola Bragantina”

Olha o “Clube do Recreio”...

Replantio dos mangues em números 

15.000
mudas de mangue 

nos viveiros

27.975
sementes já 
plantadas

+100
homens, mulheres, 

adolescentes e crianças 
da comunidade nas 
ações do replantio 

Plantio direto Plantio indireto

2,7
de mangue 
plantados

ha

Dr. Danilo Gardunho
Coordenador de 
Reflorestamento do 
Mangues da Amazônia

Moisés da Silva 
Araújo
Monitor do 
Reflorestamento

Viveiro completo!!!

Valmir da Silva 
Pereira
Monitor do 
Reflorestamento

+20
pesquisadores de 

diversas áreas 
envolvidos no 

reflorestamento

3 mangue vermelho
mangue preto
mangue branco

tipos de 
mangue 
replantados

em Bragança 

2 Viveiros em 

Tamatateua
e

Taperaçu-Campo

O replantio é uma 

ferramenta para recuperação 
de áreas degradadas (...) 
e irá fazer com que os 
recursos naturais voltem, 
como o caranguejo-uçá. O 
replantio permite implantar 
estratégias de conservação 
participativa pensando na 
sustentabilidade do 
manguezal.

“ 

” 



Resumo do “Mangues da Amazônia”

Iniciaram as atividades do Mangues!!!

Conheça alguns dos grupos que iniciaram suas ações neste Programa...

Vejam no Youtube o Episódio 2 da série Mangue em Minutos “Reflorestando os Manguezais”

Sinta...vivencie o reflorestamento do Mangues!!!

Mulheres preparando os sacos para 
semeadura de mudasPesquisadora em ação

Equipe do reflorestamento

As mudas serão monitoradas por 8 meses até estarem prontas para serem replantadas

Parabéns pessoal!!!

Programa Ambiental

Programa Socioambiental

As mudas serão monitoradas por 8 meses quando serão usadas para o reflorestamento

Grupo do Carbono Grupo do Manejo do Caranguejo-uçá e Mangue Branco Grupo dos Usos e Direitos

Saiba quais as ações que este Programa está realizando...

Gravação de aulas para o  
“TV Escola Bragantina”

Entrega de cartilhas do “Clube 
do Recreio” em Tamatateua

Roda de Conversa do “Nem te conto” 
em Tamatateua

“Diagnóstico Socioambiental” com 
atores-chave das RESEXs
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Segunda edição do Vozes do Mangue:

Precisamos ouvir as mulheres do Mangue!

10
Dez convidadas que
são dez vozes que 
inspiram a todxs
com suas vivências
e trajetórias.

Matriarcas, trabalhadoras e defensoras dos manguezais 

Quem fez o Vozes do Mangue?

Vejam as respostas dos participantes da 
segunda edição do “Vozes do Mangue”

Quais são os desafios mais 
relevantes na conservação 
para essas defensoras dos 
manguezais?

Mangues na mídia

Visibilizar a experiência 
de mulheres que vivem e 
atuam nos manguezais 
da Amazônia paraense 
contribui para uma visão 
mais harmônica de 
mundo, onde homem e 
natureza são um só 
elemento.

Organizadores:

MarcusÁdria D. Necy AilaAila

Dayene Diego Emylle Indira 

John Lanna Madson Mariana 

Rayo Romério Ruann Salustiano 

Formação de professores e professoras da educação básica do município de Bragança no
curso "Fundamentos e práticas em Educação Ambiental para desenvolvimento
Sustentável“, o curso foi realizado em 5 módulos através da plataforma Zoom.

A pandemia NÃO PAROU nossas atividades 
ESTAMOS LIGADOS NA TELINHAParabéns pessoal!!!

Apoio Logístico: 



Arte no Mangal

A atividade de pesca não inclui só a pesca de

peixes, mas também a pesca de mariscos, como o
caranguejo-uçá. O período de reprodução, tanto dos
peixes quanto dos mariscos, é quando ocorre a
paralisação temporária da pesca desses animais, ou seja,
o defeso, para que eles possam se reproduzir e, assim,
garantir o futuro da pesca. No caso do caranguejo-uçá,
esse período de reprodução é conhecido como
“andada”, quando o caranguejo anda pelo
mangal atrás de namorar a condurua.
Na época do defeso, os pescadores e
pescadoras de caranguejo ficam sem fonte de
renda, muitas vezes até sem outras opções de
trabalho. Por isso, existe o “seguro defeso”
(Lei n° 10.779, de 25 de novembro de 2003),
que é um benefício que o pescador tem direito
de receber do governo quando está proibido,
por lei, de pegar caranguejo para vender
durante o período do defeso.

Mais de 80% dos manguezais do Brasil encontram-se na
faixa costeira amazônica, nos estados do Amapá, Pará e
Maranhão.

A maioria desses manguezais (mais de 80%) está
localizada dentro de alguma Unidade de Conservação,
em especial as RESEXs Marinhas.

Ao longo do litoral desses três estados é onde também
foi criado um importante Sítio Ramsar, o “Estuário do
Amazonas e seus Manguezais".
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Wilson Sampaio

...e o direito ao Seguro 
Defeso do caranguejo-uçá?

Fatos dos manguezais
amazônicos
Marcus Fernandes e Indira Eyzaguirre

LAMA informa Notícias Sarambuí

Mangue & Direito 
Ambiental

Fique atento(a) que na próxima coluna falaremos sobre 
o que é preciso para obter o benefício do seguro defeso!!!

“Minha terra não tem palmeiras, 
Tem apenas manguezais 
Ricos e biodiversos de espécie animais e vegetais
Minha terra não tem palmeiras 
Mas contém muita beleza 
Tem a praia,  os campos e o mar
Que me dão uma certeza 
Eu sou um privilegiado 
Creio que fui abençoando pelas mãos da natureza
Minha terra não tem palmeiras,  tem apenas manguezais! 
Minha terra não tem palmeiras,
Mas precisa de atenção. 
Os animais e os vegetais precisam de proteção. 
Minha terra não tem palmeiras, mas tem clamores e ais
Os caranguejos,  os guaxinins, 
As garças e os guarás gritam a uma só voz: 
Não exterminem a nós, 
Protejam os manguezais”

Manoel Ramos

Mora na comunidade de Tamatateua, 
Bragança/PA. Ela é poeta e atualmente está 

cursando Educação do Campo no IFPA.

“Mangal morada de garças e guarás
Tem recursos naturais
Tem do peixe ao turu
A ostra e o sururu
O siri e o amuré
Não jogue lixo na maré”

Maria Odineia da Silva e Silva

Mora na comunidade Vila do Bonifácio, Bragança/PA.
Ele também é poeta e está fazendo mestrado no curso 

de Pós-Graduação em Linguagens e Saberes da Amazônia 
(PPLSA), no Campus de Bragança/UFPA.

Apresentamos 23 propostas 
ao Plano Plurianual - PPA (2022-2025) 
da Prefeitura Municipal de Bragança, 
para ajudar no planejamento de 
Políticas Públicas. Entre as propostas 
foram também incluídas as demandas
da comunidade de Tamatateua.

05 de julho

28 e 29 de julho

A nossa mediadora social, 
D. Necy, em parceria com a 
Secretaria de Aquicultura e 
Pesca da Prefeitura de 
Bragança mobilizaram mais 
de 100 mulheres de diversas 
comunidades em Tracuateua
e Bragança, para discutir 
futuras ações lideradas pela 
responsável da Coordenadoria 
da Mulher, na SEJUDH,
Márcia Jorge.


