A Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) se constitui numa importante ação da sociedade
no processo de recuperação e conservação do meio ambiente, colaborando para com a educação e a
conscientização ambiental, além de propiciar a pesquisa científica, o turismo sustentável e ajudar na criação e
manutenção de corredores ecológicos.
Essa iniciativa transformadora faz com que as RPPN’s sejam reconhecidas como prestadoras de
serviços “de utilidade pública” e uma “contribuição histórica dos proprietários rurais capixabas nos esforços
de conservação dos ecossistemas”.
A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), ciente do seu papel de promotora e divulgadora de
conhecimentos, oferece para gestores de RPPN’s e pessoas interessadas em criá-las a palestra "A natureza
jurídica das RPPN's, sua fundamental importância para a conservação e os direitos dos proprietários de
RPPN's situados no Estado do Espírito Santo", esclarecendo sobre os direitos e deveres envolvidos nas leis.

LOCAL: Auditório IC2 (Centro de Ciências Humanas e Naturais) – UFES
PROGRAMA:
08h30min
09h00
09h00
09h50min
10h15min
11h00

- Café Colonial (colaborativo)
- Boas vindas
- Palestra "A natureza jurídica das RPPN's, sua fundamental importância para a conservação
e os direitos dos proprietários de RPPN's situados no Estado do Espírito Santo”
Cases
Troca de experiências entre proprietários rurais
Deliberações, propostas e encaminhamentos

PALESTRANTE CONVIDADO
Alexandre Lunes G. Araújo (Consultor jurídico ambiental)
ORGANIZAÇÃO
Prof. Dr.º Jaime Doxsey (Proprietário da RPPN Rio Fundo)
Prof. Dr.ª Renata Bomfim (proprietária da Reserva natural Reluz -em processo de certificação para RPPN,
no IEMA)
Prof.º Dr.º Orlando Lopes (Proprietário rural interessado no processo de certificação)
PÚBLICO-ALVO
* Gestores de RPPN’s e proprietários rurais interessados no processo de certificação.
* Estudantes, professores e pesquisadores de áreas afins ao campo temático das RPPN’s (conservação,
educação, preservação ambiental etc.)
CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO:
Serão emitidos certificados de participação para os interessados.
A entrada é gratuita.
Informações: renatabomfim2006@gmail.com
https://www.facebook.com/events/1077889479000648/

