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1

Articulação com o Instituto Biológico do IDAF para elaboração de um texto técnico 

sobre doenças transmitidas pelo consumo de carne silvestre, que servirá de base para a 

cartilha.

2
Levantamento e compilação de informações sobre as doenças transmitidas por carne 

silvestre e elaboração de TR para impressão de cartilhas e cartazes. 

3 Entrega da cartilha e cartazes pela empresa contratada.

4
Cartilhas e cartazes divulgados e cópias entregues às prefeituras de Viana, Cariacica e 

Santa Leopoldina.

5 Realização de 10 palestras em escolas e comunidades rurais.

1
Conteúdo técnico dos materiais educatidos definido em conjunto com a Secretaria de 

Saúde

2 Elaboração de TR para impressão de cartilhas, cartazes e materiais educativos

3 Entrega dos materiais contratados

4 Materiais entregues nas prefeituras do entorno da Rebio.

5 Palestra e entrega dos materiais educativos em 100% das escolas do entorno. 

6
Realização de pelo menos 4 palestras para entrega dos materiais nas comunidades do 

entorno. 

1
*Número de denúncias realizadas e atendidas inseridas em relatório mensal de 

fiscalização

2 *Cartazes afixados em 100% das comunidades do entorno 

1
10 palestras realizadas em 6 comunidades e 4 escolas em conjunto com as atividades 

de caça

2 *50% das denúncias mensais são atendidas 

1 Estratégia de fomento definida (contrato, repasse à Fapes, chamamento público)

2 Instrumento elaborado (TR, edital, termo de parceria)

3 Estudo iniciado

4
Ações de conservação direcionadas para áreas prioritárias para conservação dos 

cervídeos e onça na Rebio

5 Protocolo de monitoramento elaborado

1
Na publicação do PM, teremos um diagnóstico elaborado com dados secundários da 

Flora

2 Estratégia de fomento definida (contrato, repasse à Fapes, chamamento público)

3 Instrumento elaborado (TR, edital, termo de parceria) 

4 Estudo iniciado 

5
A fitossociologia, ecologia da paisagem e grau de conservação da floresta na Rebio são 

conhecidos e servem de parâmetro para monitoramento da efetividade do Plano de 

* Meta sem prazo pois está atrelada à contratação de Apoio Administrativo

Pesquisa e Monitoramento

Proteção e Manejo

Integração com o entorno e Educação Ambiental

Operacionalização

Meses

16

Fomento à pesquisa para suprir as 

lacunas de informação e 

desenvolvimento de protocolo de 

monitoramamento para avaliação da 

recuperação populacional da onça e 

cervídeos e efetividade das demais 

estratégias estabelecidas no Plano de 

Manejo

Pesquisa e 

Monitoramento

  Cervídeos e  Onça 

Parda

24
Contratar estudo fitossociológico e 

de ecologia da paisagem

Pesquisa e 

Monitoramento

Floresta Ombrófila 

Submontana

21 Ampla divulgação do telefone da 

Rebio para recebimento de denúncias

Integração com o 

entorno e 

Educação 

Ambiental

Floresta Ombrófila 

Submontana

22

Realização de atividades de Educação 

Ambiental voltadas ao 

desenvolvimento de rede de apoio à 

fiscalização.

Integração com o 

entorno e 

Educação 

Ambiental

Floresta Ombrófila 

Submontana

6

Realizar campanhas em escolas e 

comunidades rurais alertando sobre 

os riscos do consumo de carne de 

caça.

Integração com o 

entorno e 

Educação 

Ambiental

                  Cervídeos

15

Campanha de Educ. Ambiental 

promovendo a guarda responsável e 

divulgando os riscos de contrair 

doenças de animais silvestres

Integração com o 

entorno e 

Educação 

Ambiental

  Cervídeos e  Onça 

Parda


