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Governo realiza importantes entregas
durante Semana do Meio Ambiente

O Dia Mundial do Meio
Ambiente, celebrado no dia
5 de junho, será estendido
ao longo de uma semana
para a programação de en-
tregas do Governo do Es-
tado do Espírito Santo. A
estreia começa nesta se-
gunda-feira, 3 de junho, às
9h, com a inauguração da
sede do Parque Estadual de
Itaúnas, em Conceição da
Barra, norte do ES, com
presença do governador
Renato Casagrande.

Criado pelo decreto es-
tadual nº. 4.967-E, em 8
novembro de 1991, o Par-
que apresenta ambientes
como a mata de tabuleiro,
fragmento florestal em ex-
tinção no Espírito Santo,
restinga, dunas, ambientes
estuarinos de mangues,
uma extensão expressiva
do rio Itaúnas e a mais re-
presentativa região de ala-
gados do Espírito Santo.

A reforma adequou o
espaço para recepção das
milhares de pessoas que
visitam a Unidade todos os
anos e conta com Centro
de Visitantes com mezani-
no, auditório para até 40
pessoas, área administrati-
va com sala de gerência,
sala de técnicos, sala de
reuniões e copa.

Além disso, a biblioteca
da unidade conta com vas-
to acervo e a sede abriga
uma rádio comunitária e alo-
jamento com quatro quar-
tos, sala, cozinha, varanda
e dois banheiros, como

também almoxarifado de
ferramentas, depósito de
combustíveis e garagem.

Aplicativo
No dia 5 de junho, Dia

Mundial do Meio Ambien-
te, a programação será no
Palácio Anchieta com lan-
çamento do aplicativo “Sig
Web Seama”, que irá pos-
sibilitar a visualização, pelo
smartphone, de dados car-
tográficos diversos como
unidades de conservação
estaduais e federais, cor-
redores ecológicos, áreas
prioritárias para conserva-
ção, nova hidrografia resti-
tuída do ES, novo mapa
altimétrico do ES, mapea-
mentos do uso e cobertu-
ra do solo, bacias hidrográ-
ficas dentre outras catego-
rias de dados.

Por meio de um termo
de cooperação entre a
Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Recursos
Hídricos (Seama), Institu-
to Federal do Espírito San-
to (Ifes) e Fundação de
Amparo à Pesquisa e Ino-
vação do Espírito Santo
(Fapes), o “Sig Web Sea-
ma” é uma ferramenta
aberta e gratuita para pro-
moção e divulgação de
conhecimento sobre a ge-
ografia capixaba.

Na solenidade do Palá-
cio Anchieta também será
lançado o Projeto “Revi-
vendo Rios”, cujo objetivo
é reflorestar áreas degra-
dadas, com mão de obra

de apenados, na microba-
cia de Linhares, para res-
tauração da vegetação
com criação de alevinos. O
lançamento contará com
assinatura de um termo de
cooperação da Seama com
a Secretaria de Estado de
Justiça (Sejus).

Por parte do Instituto
Estadual de Meio Ambien-
te e Recursos Hídricos
(Iema), a Semana do Meio
Ambiente terá o encami-
nhamento do Projeto da
Lei de Fauna para a As-
sembleia Legislativa do Es-
tado do Espírito Santo
(Ales) e também a entre-
ga do Inventário de Emis-
sões Atmosféricas da Re-
gião da Grande Vitória,

ano base 2015, que irá
apontar a estimativa das
emissões existentes.

Lei de Fauna
O Projeto da Lei de Fau-

na institui a Política Estadual
de Proteção à Fauna Silves-
tre e o objetivo é estabele-
cer medidas de conservação
e recuperação da fauna e
seus habitats. O projeto in-
clui um Sistema Integrado
de Gestão de Fauna Silves-
tre do Estado do Espírito
Santo (Sigfau-ES), possibili-
tando visão mais ampla e
unificada da gestão da fau-
na com medidas de contro-
le e fiscalização.

O Inventário de Emis-
sões Atmosféricas da Re-

gião da Grande Vitória re-
presenta um grande avan-
ço metodológico em rela-
ção ao inventário anterior,
pois está mais coerente
com as recomendações
nacionais e internacionais
de acordo com a revisão e
metodologia usadas, bem
como na sua atualização
em termos de fatores de
emissão e dados das ativi-
dades relacionadas.

A confecção do Inven-
tário de Emissões Atmos-
féricas da Região da Gran-
de Vitória envolveu a Eco-
Soft Consultoria e Softwa-
res Ambientais, como em-
presa executora do traba-
lho; o Iema como órgão
provedor de informações e

gestor do projeto; a Fun-
dação Espírito-Santense de
Tecnologia (Fest), como a
entidade avaliadora da
metodologia empregada e
dos resultados obtidos,
além da empresa Tetra
Tech Inc. como auditora
externa independente.

Para a Semana do Meio
Ambiente, a Agência Estadual
de Recursos Hídricos (Agerh)
irá assinar um protocolo de
adesão ao Programa Nacio-
nal Monitor de Seca, que
contará com um represen-
tante da Agência Nacional das
Águas (ANA). Haverá ainda
a entrega de 11 Estações de
Monitoramento Hidrológico e
a sanção da Lei de Seguran-
ça de Barragens.

Lei Geral de Proteção de Dados é tema da V Semana
Estadual de TIC que começa nesta quinta-feira (30)

Com o tema “Os im-
pactos da Lei Geral de
Proteção de Dados
(LGPD) na estratégia de
segurança da informa-
ção”, inicia, nesta quinta-
feira (30), a V Semana
Estadual de Tecnologia da
Informação e Comunica-
ção. A abertura do even-
to será às 13h30, no au-

ditório da Findes, em Vi-
tória, e contará com a
presença do governador
Renato Casagrande e de
secretários de Estado.

Promovido pelo Institu-
to de Tecnologia da Infor-
mação e Comunicação do
Estado do Espirito Santo
(Prodest), o encontro terá
palestras e mesas-redondas

Promovido pelo Instituto de Tecnologia da
Informação e Comunicação do Estado do
Espirito Santo o encontro terá palestras e
mesas-redondas sobre o assunto principal.

São inaugurações, leis,
aplicativos e reformas para
recuperação e conservação do
meio ambiente no Espírito Santo.

sobre o assunto principal.
Os debates também

terão como foco analisar
aspectos importantes no
segmento de TI, como
privacidade no mundo di-
gital, cibersegurança na
administração pública, ges-
tão de riscos e o tratamen-
to de dados pessoais pelas
organizações.

Na avaliação do pre-
sidente do Prodest, Tas-
so Lugon, o evento é
uma ótima oportunidade
para debater como a Lei
Gera l  de Proteção de

Dados vai modif icar a
postura de órgãos públi-
cos e empresas ao ge-
renciar as informações
dos cidadãos.

“A LGPD é uma lei mui-
to importante e que me-
rece ser debatida de for-
ma profunda e inteligente.
Por isso, ela foi escolhida
com o tema principal do
evento”, enfatizou.

A V Semana Estadual
de TIC termina nesta sex-
ta-feira (31). A programa-
ção completa está no site
www.semanatic.prodest.es.gov.br.


