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Autoridades prometem apoio ao Ceca 

 

O governador Luiz Henrique da Silveira, o prefeito de Florianópolis Dário 

Berger, e a nova líder do governo no Congresso Nacional, a senadora Ideli Salvatti 

demonstraram satisfação ao conhecer o projeto e prometeram apoio à iniciativa 

público-privada. O encontro aconteceu durante o 9º Congresso Mundial de Turismo 

e Viagens (WTTC) onde foi apresentado, em Florianópolis. 

“Mais do que como senadora, mas como mulher e mãe, a gente tem a 

preocupação de cuidar, para que todos possam usufruir e se beneficiar. E nós temos 

A tarefa de deixar para os filhos e netos o patrimônio ambiental, a fauna, a flora. 

Enfim, todas as belezas que Deus nos deu”, destaca a senadora. Salvatti ainda 

afirma que “tudo aquilo que vier na área da educação e do meio ambiente”, poderá 

contar com sua cooperação. 

O projeto, que custará R$ 80 milhões (R$ 60 milhões para implantação e 

R$ 20 milhões para cada dois anos de manutenção), será financiado em parte (70%) 

pelo governo federal. O restante virá de parcerias com empresas privadas. O projeto 

é uma iniciativa do Ministério Público Federal, juntamente com o Instituto Chico 

Mendes para a Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e Instituto Noah. 

A Estação Ecológica de Carijós, que representa o ICMBio, vai fiscalizar o 

conteúdo exibido no centro ambiental, que será trocado a cada dois anos. “Esta é a 

oportunidade da gente mostrar os ecossistemas às pessoas que não conhecem e 

trabalhar a educação ambiental no sentido de preservá-lo”, afirmou o chefe da 

Estação, Apoena Figueiroa. 

Inicialmente, o tema será a conservação da água e seus ecossistemas. A 

expectativa dos idealizadores é que 700 mil pessoas conheçam a estação ambiental 

anualmente. O projeto já tem localização definida, será no prédio ao lado do Floripa 

Shopping, na SC-401. A construção foi cedida à União para fins de educação 

ambiental. 
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