REDE DE MOSAICOS DE ÁREAS PROTEGIDAS
Brasília, 19 de maio de 2011.

Excelentíssima Senhora
Drª. Izabela Teixeira
MD. Ministra do Meio Ambiente

Prezada Senhora Ministra,
Conforme já é de Vosso conhecimento, a Rede de Mosaicos de Áreas Protegidas
foi criada no final de 2010 com o apoio inicial do MMA, do ICMBio, da Cooperação Técnica
Franco-Brasileira, de organizações não governamentais e técnicos que fomentam a gestão
integrada em mosaicos de áreas protegidas no Brasil, com o objetivo de realizar a trocas
de experiências entre os mosaicos, fortalecer os mosaicos enquanto ferramenta de gestão
territorial, buscar soluções conjuntas de problemas, propor estratégias e ferramentas de
valorização dos territórios, contribuir na definição de politicas publicas e realizar
capacitações sobre o reconhecimento e gestão de mosaicos.
A estratégia adotada pelos membros da Rede de Mosaicos é de contribuir com as
iniciativas em andamento, para proposição e articulação dos Mosaicos de Áreas
Protegidas em diferentes regiões do Brasil. Neste sentido estamos manifestando nosso
apoio, para conhecimento e aprovação de Vossa Excelência, a solicitação do
reconhecimento do Mosaico da Amazônia Meridional, um grande esforço de mobilização
realizado desde 2007, até e o momento atual.
O Mosaico da Amazônia Meridional esta localizado na região de fronteira do Mato
Grosso, Rondônia e Amazonas, envolvendo três unidades de conservação federais, a
Reserva Biológica do Jaru e os Parques Nacionais do Juruena e dos Campos
Amazônicos, e mais 37 unidades de conservação estaduais compondo cerca de 7,2
milhões de hectares com o objetivo de conservar as florestas continuas e outros ambientes
naturais existentes, bom como seus valores sócio-culturais associados, na região da
Amazônia Meridional, consolidando uma barreira frente à expansão da fronteira
agropecuária, garantindo a funcionalidade ecossistêmica.
A iniciativa de criação do mosaico surge a partir da necessidade de estabelecer
uma estratégia integrada de conservação que pudesse fazer frente à forte pressão de
desmatamento proveniente do avanço da fronteira agrícola, pecuária e da exploração
ilegal de madeira oriundos principalmente dos Estados do Mato Grosso e Rondônia.
Assim, solicitamos o apoio de Vossa Excelência no sentido de priorizar a análise da
documentação e reconhecimento deste mosaico, já protocolado no dia 19/04/2011,
processo MMA n. 02000.000864/2011-18 - SBF/DAP/AA, e também em anexo a este
oficio. Havendo a concordância desse ministério, gostaríamos de propor a assinatura da

REDE DE MOSAICOS DE ÁREAS PROTEGIDAS
Portaria no dia 5 de junho de 2011, nas comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente
e também do quinto ano da criação do Parque Nacional do Juruena (AM/MT), viabilizando
a participação de um número maior de parceiros durante a cerimônia. Ressaltamos que
estamos abertos a quaisquer sugestões de Vossa Excelência no que se refere a
documentação encaminhada e ao local e data para assinatura da referida Portaria.
No aguardo de Vossa manifestação, reiteramos nossos votos de elevada estima e
consideração colocando-nos a inteira disposição à consecução destes objetivos que
sabemos ser de grande importância para esse Governo e para a proteção da Amazônia.
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