Na Boca
As notícias do Mosaico Bocaina na boca do povo - Ano I / N° 0 / Outubro de 2012

REESSUUMMOO DDAA EDDIIÇÇÃÃOO
 Mosaico Bocaina se prepara para
renovar Conselho Consultivo.
 Petrobrás e Mosaico Bocaina
buscam diálogos sobre futuro da
região.
 GT de Fiscalização reativado em
2011 programa ações para o verão
2012-13.
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Mosaico Bocaina articula renovação do
Conselho e planejamento para 2013-2014
O Colegiado Gestor do Mosaico Bocaina deu início à chamada de
parceiros e colaboradores para a XXIV Reunião Ordinária do Conselho
Consultivo, agendada para 29 e 30 de novembro de 2012.
O principal item de pauta será a renovação do Conselho Consultivo. Um
edital de convocação já foi enviado às organizações da sociedade civil
interessadas em participar e está disponível no Portal do Mosaico.

 Termos de Compromisso com
populações tradicionais avançam
no Mosaico Bocaina.

Na reunião haverá, ainda, a eleição do novo Colegiado, a aprovação do
texto de uma nova da Portaria MMA sobre o Mosaico Bocaina inserindo
novas Unidades de Conservação e áreas protegidas e uma mini-oficina
de planejamento das suas ações para o período de 2013-14. Participe !!

 Mudanças na gestão de UCs
paulistas preocupam o Mosaico.

.

GT de Fiscalização retoma ações em 2012

A NNNOOOTTTEEE NNNAAA A GGGEEENNNDDDAAA
29 e 30 de novembro – Reunião do
Conselho Consultivo do Mosaico
Bocaina, no Núcleo Picinguaba do
Parque Estadual da Serra do Mar.
07 de novembro – Reunião do
Conselho Consultivo da APA Cairuçu,
em Paraty.
16 a 18 de novembro – Encontro da
Cultura Negra, no Quilombo do
Campinho, em Paraty.
13 de dezembro – Reunião do Comitê
de Bacias Hidrográficas da BIG, em
Paraty.

Em fase de inserção como Câmara Técnica no Conselho Consultivo do
Mosaico Bocaina, o Grupo de Trabalho de Fiscalização e Monitoramento
Ambiental tem como objetivo integrar as ações dos órgãos de
fiscalização e controle ambiental na Baia de Ilha Grande (BIG), de forma
a aperfeiçoar a alocação de recursos humanos e materiais por meio de
ações conjuntas de planejamento e operação de campo.
As reuniões deste GT vêm se realizando desde 2011 e conta com a
participação de UCs federais e estaduais no Rio de Janeiro, além do
ESREG-Ibama e da UPAM-RJ. Este GT foi responsável pela retomada
de importantes ações de controle ambiental e deflagração de operações
de grande porte, como a Mosaico Bocaina I e a União para Todos.

Petrobras reconhece área de influência
e busca diálogo com Mosaico Bocaina

Expediente – Edição Outubro/2012
** Na Boca é o informativo do Mosaico Bocaina de Áreas
Protegidas editado pela Secretaria Executiva com a
supervisão do Colegiado Gestor. ** Possui colaboração
dos membros do Conselho Consultivo e apoio do Projeto
BIG (INEA/FAO/GEF). ** Os artigos publicados nesta
edição não representam a opinião de seus parceiros e
apoiadores. ** Colabore com este informativo enviando
sugestões de pauta, notícias, reclamações e sugestões
pelo e-mail: secretaria@mosaicobocaina.org.br. ** Visite o
portal e saiba mais sobre as áreas protegidas do Mosaico
Bocaina, seus projetos, atividades, mapas, fotos, eventos
e agenda de trabalho: www.mosaicobocaina.org.br.
Órgãos Gestores do Mosaico Bocaina

Apoio

Municípios inseridos na área de influência do Pré-Sal

O Conselho do Mosaico Bocaina liderou a discussão que contribuiu
para a decisão da Petrobrás de reconhecer os municípios de Paraty e
Angra dos Reis (RJ) como área de influência dos empreendimentos do
Pré-Sal. Este decisão beneficia milhares de pessoas e amplia a
participação da sociedade na busca por soluções para os possíveis
impactos da exploração e produção de petróleo e gás na região.
Em reunião recente, o Colegiado Gestor do Mosaico Bocaina e a
Gerência de Meio Ambiente da Unidade Operacional da Bacia de
Santos da Petrobras concordaram em estabelecer conjuntamente
estratégias para ampliar os debates sobre o futuro da sustentabilidade
na região em tempos de Pré-Sal.

Hiissttóórriiaass nnaa Booccaa ddaa Geennttee

Um espaço para os depoimentos das pessoas que vivem no território do Mosaico Bocaina

Q u i l o mb o d o C a m p i n h o t e m t er r a , tr a b a lh o e li b er d a d e.
“O desafio do quilombo hoje é desenvolver a comunidade com base na agricultura familiar, no
artesanato, no manejo dos recursos naturais e promover a sustentabilidade do grupo. A terra nos
dá, antes de comida, liberdade, porque não há cercas, não há muros. A terra permite à
comunidade relacionar-se com a Mata Atlântica e isso ajuda o nosso trabalho socioambiental”.
Vagner Nascimento ou Vaguinho é presidente da Associação de Moradores do Quilombo do Campinho (AMOC), em Paraty, RJ, e
coordenador da Associação dos Quilombos do Estado do Rio de Janeiro – AQUILERJ.

PAAALLLAAAVVVRRRAAA DDDOOO GEEESSSTTTOOORRR
Rodrigo Rocha, gestor da RESEC Juatinga,
fala sobre um novo momento da proteção
ambiental na região do Mosaico Bocaina
“Estamos entrando em uma nova fase na
proteção dos Parques e Reservas do Estado
do Rio de Janeiro, onde atuarão 220 GuardasParque, em fase de contratação por processo
seletivo público. Em toda a Região da Baía da
Ilha Grande, incluindo Reserva Ecológica da
Juatinga, Parque Estadual da Ilha Grande,
Reserva Biológica Praia do Sul, Parque
Estadual Marinho do Aventureiro e Parque
Estadual Cunhambebe serão 55 GuardasParque que aturarão na fiscalização de
infrações administrativas, busca e salvamento
na mata, combate a incêndios florestais,
educação ambiental, gestão e ordenamento do
uso público e visitação.”
Nonono Nonono – Gestor do ….

NOOOTTTAAASSS DDDOOO PRRROOOJJJEEETTTOOO BIIGG
Monitoramento ambiental integrado na BIG
Com o objetivo de integrar as ações de
monitoramento ambiental desenvolvidas por
diversas instituições na região, o Projeto BIG
está atuando na elaboração conjunta e
participativa de um plano de monitoramento
integrado. Esse plano apresentará o estado
atual do monitoramento, as lacunas e
necessidades de avanços e irá propor ações
que visem a disponibilização de informações
públicas, o apoio a pesquisas acadêmicas e
subsídios para planos e programas, além de
auxiliar nas ações de fiscalização.

DEEESSSTTTAAAQQQUUUEEESSS DOOO POOORRRTTTAAALLL
Confira o que aconteceu no Portal

m o s ai co b o c ai n a . or g .b r
Fórum de Turismo e Parques, no
Rio de Janeiro, em novembro.
Esec Tamoios na TV RioSul.
Livro para download sobre gestão e
capacitação em UCs na Amazônia.
Curso sobre manejo de áreas
naturais protegidas, em novembro.
Lançada campanha em favor dos
direitos indígenas.

Mudanças na gestão das UCs paulistas
preocupam integrantes do Mosaico Bocaina
Recentes mudanças nos quadros de gestores das Unidades de
Conservação (UCs) administradas pela Fundação Florestal trouxeram
preocupações aos integrantes do Mosaico Bocaina.
Na visão do Colegiado Gestor do Mosaico, uma maior transparência nas
tomadas de decisão e uma política mais clara de apoio à gestão
integrada de áreas protegidas deveriam ser uma das pautas prioritárias
dos órgãos gestores de UCs.

Termos de Compromisso com populações
tradicionais avançam na Esec Tamoios
Foi realizado no período de 15 a 19 de outubro o cadastramento dos
pescadores de Tarituba interessados em integrar o grupo de
pescadores que poderão exercer atividades de pesca em áreas da
ESEC Tamoios. O Termo de compromisso deve envolver pescadores
artesanais e de subsistência, com vínculo histórico-cultural com a
pesca, que se utilizam de artes de pesca de baixo impacto e possuem
embarcações de baixa mobilidade.
O cadastramento faz parte da etapa de diagnóstico socioambiental do uso dos
recursos naturais e será complementado por oficinas de mapeamento
participativo. A partir da análise dos questionários e do conhecimento da
comunidade serão definidos os pescadores que farão parte do Termo de
Compromisso e os que não se enquadram nos critérios propostos. O
cadastramento foi realizado por técnicos da FIPERJ e da ESEC Tamoios.

Cuurrttaass ddoo Moossaaiiccoo Booccaaiinnaa
PARQUES ESTADUAIS PAULISTAS (Fund. Florestal)
A direção da Fundação Florestal da SMA/SP afastou de suas funções dois
gestores do PE da Serra do Mar (André Martius - Núcleo Picinguaba e Edson
Lobato – Núcleo São Sebastião) e também Tasso Drummond (PE da Ilha
Anchieta). O Mosaico Bocaina reconhece a importância dos trabalhos realizados
por estes profissionais e agradece as parcerias desenvolvidas com estes gestores
nos últimos anos.
RESERVA ECOLÓGICA DA JUATINGA (INEA)
A REJ recebeu em 19 de outubro, em sua sede em Paraty-Mirim, um batalhão da
UPAm - Unidade de Polícia Ambiental, com 22 homens, quatro viaturas e
embarcações. Terceira UPAm criada pelo governo estadual, a unidade vai
combater crimes ambientais como invasões em áreas de preservação permanente,
caça de animais silvestres e extração ilegal de palmito na unidade, que protege
áreas de costões rochosos, restinga, mangue e vegetação de Mata Atlântica.
EVENTOS NAS COMUNIDADES DO MOSAICO
Nos dias 3 e 4 de novembro, a comunidade quilombola de Cambury, em Ubatuba
(SP) promove uma festa com vários eventos esportivos co canoas, surf e pesca. E
nos dias 16 a 18 de novembro a comunidade do Quilombo do Campinho, em
Paraty (Ubatuba), promove mais um tradicional Encontro da Cultura Negra.
PARQUE ESTADUAL DA ILHA GRANDE (INEA)
O PEIG publica regularmente notícias e artigos em seu boletim “Ecos do Bugio”.
Acesse  http://www.inea.rj.gov.br/news_peig/news_008.html
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