	
  

	
  

	
  

CNBC: Testemunhos e comentários

“Sou Analista em Obras e Urbanismo, bióloga, na Agência Municipal de Meio
Ambiente em Goiânia. Trabalho na gerência responsável pelas unidades de
conservação e áreas de preservação permanente. A conferência para mim tem
sido de grande valia em muitos aspectos, mas o de grande destaque é o
aumento do meu ferramental de argumentos técnicos para fomentar pareceres e
relatórios. Trabalho em conjunto com o jurídico da agência e do ministério
público e minha argumentação é às vezes muito mais determinante que a
própria lei. Digo isso porque as leis ambientais abrem brechas para
fundamentação teórica e a prevalência dessa fundamentação. Além de precisar
ter o domínio da ecologia em geral, necessito também conhecer e ter
aprofundamento na questão legal da proteção ambiental e a conferência
contribuiu

muito

nos

dois

sentidos.

A

preocupação

atual

com

o

geoprocessamento proporcionou um universo de descobertas extremamente
úteis no meu trabalho, sobretudo no dimensionamento das áreas que monitoro e
na sistematização qualitativa dos dados. Abraços!”
Keite Araújo, Goiânia/GO (Profissional que adquiriu o Acesso Verde)
—

“A equipe da Bocaina está de parabéns por trazer conteúdos que muitas vezes
não são discutidos nas salas de aula, e informações que agregam valor aos
trabalhos conservacionistas.”
MSc. Luciano Vieira - SCI Estudos em Fauna & Flora, Guarapari/ES
—-

	
  

	
  

	
  

“Acompanhei quase que integralmente a CNBC, inclusive fui um dos
entrevistados, e achei francamente a experiência proposta pela Bocaina
sensacional. A abrangência foi enorme e muita gente que conheço elogiou
bastante, e ouvi comentários do tipo ‘nossa, agora vejo com outros olhos a
questão da conservação de fauna’, ou ‘nunca imaginei que fosse tão complexo’,
etc. Enfim, uma iniciativa exemplar que deve ser repetida sempre que possível.
Parabéns.”
Mauro Diniz, Belo Horizonte/MG (Conferencista da CNBC)
—

“Parabéns pela formidável iniciativa! Vocês souberam usar a tecnologia atual de
forma excelente, congregaram profissionais com perfis bem variados e, assim,
montaram uma conferência bem “século XXI”. Certamente contribuirão muito
para o avanço da Conservação no Brasil. Sugiro, caso ainda não o tenham feito,
criarem um espaço comum para debates, como um fórum de internet, de modo
que os conferencistas possam conversar entre si e também com o público. Um
forte abraço!”
Prof. Dr. Marco Mello, UFMG (Conferencista da CNBC)
—-

“Adorei este espaço com conteúdo de ótima qualidade, sou bióloga e andava
meio desanimada com a profissão. Mas nada como beber em uma fonte de
conhecimento diferente, já tive uma ideia para um novo projeto.”
Danielle Oliveira, Orleans/SC
—-

	
  

	
  

	
  

“Faço gerenciamento ambiental de 3 Estações Ecológicas Municipais em Mato
Rico/Pr. O trabalho de vocês é superimportante pois discute e evidencia
assuntos pertinentes ao trabalho da conservação ambiental. Para mim é
essencial por facilitar meu acesso a assuntos relacionados à conservação sem o
deslocamento para cursos, simpósios ou outros eventos da área. Belo trabalho...
parabéns!!!”
Dimas Correia, Mato Rico/PR
—

“Excelente programação, mas faltou algo fundamental para se avançar na
conservação no Brasil: a urgência da saída do modelo preservacionista atual
para um modelo conservacionista, que inclua parte da fauna como recurso
natural renovável passível de uso através do manejo extensivo (caça amadora
regulamentada). Esse uso agrega valor à fauna em escala nacional, e possibilita
a todo proprietário rural que queira usufruir melhor da fauna e contribuir mais
para a conservação do meio ambiente como um todo. O atual modelo só
empurra o produtor rural mais para o conflito ambiental e para o agronegócio
predatório. É ele quem lida com a terra diariamente (e com muito mais área total
do que o Poder Público) e está frente a frente com os desafios de se conciliar
cosnervação com sustento. Está na hora de deixarmos os “dedos”de lado e
enfrentar de frente a questão do recurso fauna, em larga escala, enquanto
recurso natural renovável. O que temos visto é muito discurso ambientalista,
sentimentalista, sem embasamento técnico, e a preservaçào restrita a UCs
públicas e RPPNs e papers. Prática mesmo, muito pouco, com honrosas
exceções. Precisamos de conservação no atacado, não no varejo, como temos
feito.”
Prof. Dr. Rômulo Ribon, UFV

	
  

	
  

	
  

“Conheci a equipe da Bocaina e o seu respectivo trabalho quando da
Conferência Nacional de Biologia da Conservação. Ressalto a seriedade e
competência do trabalho que a Bocaina desenvolve em prol da Biologia da
Conservação, mas também a divulgação de conhecimentos aplicáveis a outros
campos de trabalho e ou estudos. Tenho aprendido muito acompanhando as
informações e vídeos divulgados pela Bocaina. O conhecimento só tem valor se
for divulgado e compartilhado, esse é o caminho. Obrigado e parabéns.”
José Carlos de Souza, Barbacena/MG
—

“Estou cursando Técnico em Meio Ambiente, e para mim, ter participado da
Conferência Nacional da Biologia da Conservação foi um aprendizado e tanto.
Venho acompanhando o trabalho da Bocaina desde então, e como sempre,
aprendendo mais e mais. Parabéns!”
Maria Cristina Mota, Tocantins/MG
—

“Como biólogo, entendo as dificuldades de trabalhar com conservação fora do
meio acadêmico, e o que eu acho legal é que a equipe da Bocaina vem
oferecendo sempre um material de qualidade ligado a Biologia de Conservação,
como Videos e Conferências de forma gratuita, visando unicamente a divulgação
de temas importantes ligados a conservação da natureza.”
Joaquim Pires, Miraí/MG
—

	
  

	
  

	
  

“Sou graduando do oitavo período de Ciencias Biológicas, e é muito bom para
nós alunos e futuros profissionais que existam instituições como a Bocaina, que
tratam do assunto conservação de uma maneira profissional e de linguagem
simples, nos fazendo unir a teoria da universidade com questões mais praticas
abordadas por ela.”
Felipe Saluan da Cunha, Miracema/RJ
—

“Vocês da equipe Bocaina estão de parabéns pelo excelente trabalho, pelas
ótimas conferências e palestras. É muito gratificante para mim participar das
atividades e ações que vocês desenvolvem. Parabéns pelo Trabalho
desenvolvido e espero que continuem disponibilizando cursos, palestras e
vídeoconferências para todos que têm curiosidade de conhecer o trabalho de
vocês.”
Paula Elayane Farias da Silva, Primavera/PA
—
“Obrigado a todos da Bocaina, que estão disponibilizando inúmeras
informações sobre biologia da conservação gratuitamente e, assim, contribuindo
para a disseminação e consequentemente aumento da conservação da
biodiversidade.”
Antonio Vicente Moscogliato, Bauru/SP
—-

	
  

	
  

	
  

“Sou professor Universitário e considero o conteúdo e abordagem da Equipe da
Bocaina fundamental para divulgação de estudos, pesquisas e trabalhos
associados à Conservação Ambiental. Recomendo a todos os interessados
acompanharem os conteúdos disponibilizados. Sucesso!”
Rubens Chagas, São Paulo/SP
—-

“O evento online e gratuito possibilitou que eu, assim como outros biólogos que
não trabalham diretamente com conservação, mas sabem a importância de se
conhecer cada vez mais sobre o assunto, entendam como funcionam as
iniciativas que estão dando certo e o que pode ser feito para colaborar com elas.
Parabéns pela iniciativa e organização do evento!”
Bianca
—

“Parabéns pela iniciativa. A maior dificuldade, principalmente para quem mora
na Amazônia, é ter acesso às conferencias, por questões financeiras, logísticas
e até mesmo por atraso na correspondência. Vocês estão usando a tecnologia
para o bem, como ferramenta de educomunicação e de inclusão. Muito
obrigada!”
Keely Torres
—

	
  

