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Mosaicos

Notícias da rede

Regiões

Mosaicos do Minas gerais

0 6° seminário de cooperação franco-brasileira aconteceu na
França do 31 de agosto ao 8 de setembro.

Região Nord-Pas de
Calais

O primeiro encontro dos mosaicos do
Estado do Minas Gerais foi organizado
pelo IEF – com o apoio do mosaico de
Itabira - no Parque Estadual do Rio
Doce do 10 ao 13 de Agosto. Todos
projetos de mosaicos foram
apresentados; os debates permitiram
identificar os papeis das instituições
para fomentar os mosaicos no Minas
Gerais e lançar uma rede estadual de
mosaicos. As possibilidades de
colaboração com a Região Nord-Pas de
Calais foram também identificadas,
com a presencia de Sandra Fernandes
da Direção Internacional da Região
Nord-Pas de Calais, Christophe
Tesniere do Parque Scarpe-Escaut e
Chyara Pereira da Superintendência
das Relações Internacionais do Estado.

Mosaicos da Bahia
O Mosaico do Extremo Sul da Bahia
conta com dois novos coordenadores :
Julana Pratavieira e Volney Fernandez.
Final de novembro acontecera a
oficina de planejamento estratégico do
mosaico.

Mosaico Central fluminense
A oficina de planejamento estratégico
aconteceu do 4 ao 6 de agosto com a
participação de Stanley Mora,
consultor da Costa Rica e a
coordenação da Ivana lamas, CI. Além
dessa atividade, foi apresentado o
conceito de PNR da França e os
principais resultados da cooperação
franco-brasileira em mosaicos. Mais
informações e acesso a TVmosaico:
www.mosaicocentral.org.br

Mosaico Sertão veredas
Peruaçu
O conselho de mosaico se reuniu no
final de Outubro para debater sobre os
projetos de plantação de Eucalipto no
território. Tratou-se também do Termo
de referência com a Caixa econômica
para financiar ações relacionadas a
extrativismo sustentável e turismo

Dezessete brasileiros, representantes de instituições federais, estaduais,
municipais, ONG, universidades, participaram de três encontros regionais
de intercâmbio temático tratando da mobilização social, articulação de
políticas territoriais e valorização de produtos. Em seguida se reuniram na
cidade francesa de Lille para compartilhar os resultados de forma coletiva.
O seminário, coordenado pela Região Nord-Pas de Calais, teve o objetivo
de apresentar os resultados da cooperação, debater outros temas como as
mudanças territoriais e encerrar o programa. Porém, a rede francobrasileira identificou a importância de propor a continuidade da
cooperação. Varias propostas foram colocadas pelos participantes
franceses e brasileiros para dar continuidade ao trabalho.
Os parceiros franceses definiram a necessidade de trabalhar com mais
representantes de Parque Natural Regional (PNR), dos atores territoriais, e
dos agentes dos Ministérios (Meio Ambiente, Ordenamento territorial).
Um encontro “inter-territorios” será organizado na primavera de 2011
para fortalecer a rede francesa.
Do lado brasileiro, com uma participação muito ativa, foi acordado que
será priorizada a estruturação e organização da rede de mosaicos no
Brasil. Ficou decidido a elaboração de um site para facilitar os
intercâmbios entre mosaicos. As modalidades de implementação para
sistema de selo das áreas protegidas e as propostas de uma agenda de
trabalho serão detalhadas. E a sustentabilidade financeira dos projetos
será debatida em um encontro da rede que ocorrerá em Brasília.

O livro “Mosaicos de áreas protegidas : reflexões e propostas da
cooperação franco-brasileira , na sua versão francesa, foi lançado
oficialmente na França no dia 8 de Setembro
A abertura oficial foi feita pelo Delegado da Ação Exterior das
Coletividades Territoriais do Ministério dos Assuntos Exteriores da França
– Antoine Joly; pela Vice-Presidente da Região Nord-Pas de Calais
encarregada das relações Internacionais – Majdouline Sbai; e pela
Secretaria do Estado da Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio
Ambiente – Maria Cecília Wey de Brito. Os três autores : Caroline J.
Delelis, Tatiana Rehder e Thiago Cardoso apresentaram o conteúdo e a
metodologia utilizada. Comentários e testemunhos sobre o programa e o
livro foram feitos pelos participantes da rede.
Quinhentos exemplares em francês estão sendo distribuídos pelos
parceiros da rede. Outros mil exemplares da versão brasileira serão
disponibilizados depois do pré-lançamento previsto no dia 17 de
novembro na ocasião da primeira reunião da rede brasileira de mosaicos.
A importância pelo trabalho participativo entre os parceiros franceses e
brasileiros, membros da rede, permitiu a construção coletiva das reflexões
e propostas que compõem o livro, nos cinco anos de trabalho da
cooperação.

Do 3 ao 5 de agosto
aconteceu o seminário de
intercâmbio sobre
ordenamento e dinâmicas
territoriais em Belo
Horizonte, com seis
representantes da Região
Nord-Pas de Calais; vários
eixos de parceria foram
identificados (turismo,
geoprak, inclusão social e
cidadania com Inhotim...).
Uma missão do polo mineiro
será organizada no primeiro
trimestre de 2011 na França.

Região Córsega
A visita do representante da
Secretaria de Planejamento
da Bahia (SEPLAN) – Benito
Juncal – na Córsega, em
Setembro de 2010, foi
proveitosa. A carta de
intenção esta sendo avaliada
pelo Estado da Bahia.
Colaboração entre áreas
protegidas da Corsega e
áreas protegidas / mosaicos
da Bahia estão previstas.
Uma comitiva da Córsega
deveria encontrar com
representantes e territórios
da Bahia no inicio de 2011.

ecocultural previsto no DTBC e a
proposta de parceria entre com o PNR
Scarpe Escaut na França. Três
representantes do Baixo Rio Negro
apresentaram a experiência deles.

Mosaico Baixo Rio Negro
Três oficinas de formação dos
conselheiros foram organizadas, com a
presença de especialistas em
ordenamento territorial e gestão
integrada, história do baixo rio negro e
biodiversidade, proteção sócioambiental, uso público e alternativas
de renda em Novo Airão e na
comunidade de Tumbiras. Foi entregue
a versão do Diagnóstico da
Potencialidade do Mosaico. O processo
de reconhecimento do mosaico esta
sendo examinado pela DAP-SBF.

Comemoração dos 10 anos do SNUC em Dezembro, no Parque
Nacional de Brasília
O Ministério do Meio Ambiente (MMA) e o Instituto Chico Mendes
(ICMBio) comemoram no próximo dia 14 de dezembro os 10 anos do
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Na ocasião, será
lançado oficialmente o da Cooperação Brasil x França. Um seminário
preliminar acontecera no Rio de Janeiro nos dias 2 e 3 de Dezembro.
Parceria entre MMA e Caixa viabiliza recursos para
projetos socioambientais
No dia 19 de outubro, firmou-se uma parceria entre o Ministério do Meio
Ambiente e a Caixa Econômica Federal para apoiar projetos para Caatinga
e Cerrado, podendo futuramente se estender aos outros biomas.
Esse acordo de cooperação técnica assinado pela ministra do Meio
Ambiente, Izabella Teixeira, tem como objetivo apoiar a implementação
da Política Nacional do Meio Ambiente utilizando recursos e fomentando
os objetivos do Fundo Socioambiental da Caixa. Um dos primeiros projetos
a ser beneficiado com os recursos do Fundo Socioambiental será o Plano
de Desenvolvimento Territorial de Base Conservacionista (DTBC) do
Projeto Mosaico Sertão Veredas - Peruaçu (Mosaico SVP), já aprovado
pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA).

Agenda
17 de Novembro : Reunião MMA – ICMBio sobre mosaicos de áreas
protegidas – ICMBio, Brasília

Arquivos e documentos
disponíveis no site:
www.ambafrance.org.br
www.unbcds.pro.br

17 de Novembro : pré-Lançamento do livro ‘mosaicos de áreas
protegidas : reflexões e propostas da cooperação franco-brasileira’
18 de Novembro : Primeira reunião da rede de mosaicos do Brasil –
MMA, Brasilia
2 e 3 de Dezembro : Seminário preliminario sobre os organizado pelo
MMA-DAP / SBF no Rio de Janeiro
30 de Novembro a 3 de Dezembro : Economia Verde para a promoção
da 1ª Bolsa Internacional de Negócios da Economia Verde (BINEV). SEMA
São Paulo
6 – 10 de Dezembro : Primeiro congresso França – Mercosul sobre a
justiça ambiental – Embaixada da França e TSJ

Concepção e realização: Caroline Jeanne
Delelis, Tatiana Rehder, Aida Feitosa
Contatos: Caroline Delelis
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14 dezembro : Comemoração dos 10 anos do SNUC em Brasilia –
Parque Nacional _ Agua mineral – MMA SBF / DAP
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