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Itatins - Paraná - Rio Macaé - Région Nord-Pas de Calais - Région Provence Alpes Cote d’Azur - Région Rhône Alpes

Mosaicos
Mosaico de Sertão VeredasPeruaçu
A FUNATURA, que coordena
o mosaico Grande Sertão
Veredas-Peruaçu
está
planejando para agosto a
primeira reunião do Conselho
Consultivo e aprovação do
seu Regimento Interno. Em
abril, esse mosaico foi
oficialmente reconhecido pelo
Ministério do Meio Ambiente,
por meio da portaria 128,de 24
de abril de 2009 (DOU de
27de abril de 2009), que
especifica as unidades de
conservação que compõem o
mosaico e a composição de
seu Conselho Consultivo.
O Fernando Lima, excoordenador desse projeto,
entrou
esse
mês
no
MMA/SBF/DAP
e
está
trabalhando justamente com à
gestão de áreas protegidas,
ou seja;
mosaicos e os
demais instrumentos previstos
no SNUC.
Mosaico do Baixo Rio Negro
(MBRN) – Amazonas –

Notícias
Reunião dos Mosaicos, Corredores e Reserva da Biosfera da Mata Atlântica,
São Paulo – dias 22 e 23 de maio
A Semana Nacional da Mata Atlântica 2009 foi comemorada pelo Ministério do
Meio Ambiente entre os dia 22 a 31 de maio no Parque do Ibirapuera, em São
Paulo. Na ocasião, o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc anunciou que o
governo vai promover a recuperação de 15 milhões de hectares de áreas
devastadas de Mata Atlântica.
Durante a Semana, aconteceu um Seminário sobre mosaicos, corredores e reserva
de biosfera, que permitiu apresentar as características das ferramentas e as
possíveis articulações. O evento contou com a participação de representantes do
mosaico e da cooperação franco-brasileira de São Paulo, do Paraná e do Extremo
Sul da Bahia. A GTZ apresentou o programa de mosaicos da Amazônia e uma
proposta de metodologia adaptada. As informações referentes a cooperação e a
programação franco-brasileiro dos mosaicos foram apresentadas por Maria Cecília
Wey de Brito e Fabio Araújo (DAP – MMA).
***

Reuniao da cooperaçao descentralizada em BH – 15 de maio

Grupos de
Trabalho

EXPOSIÇÃO
A exposição está em plena
elaboração. Uma primeira
versão dos textos em francês
foi proposta e a Embaixada
da
França
enviou
comentários. A segunda
versão esta sendo analisada
pelo MMA com a Embaixada
da França. Ao final, 6 painéis
de tamanho grande (2 x 2,5
m) com mensagens curtas
irão compor essa exposição.
O consultor francês pediu
para cada projeto de mosaico
5 fotos em boa qualidade
(300 dpi), que apresentem
paisagem, fauna e flora,
produtos, reuniões… Os
mosaicos de Baixo Sul,
Extremo Sul, Baixo Rio Negro
e Grande Sertão Veredas já
mandaram o material. O
MMA está lançando a
licitação para a impressão e o
transporte da exposição no
Brasil. .

Durante o "Workshop de Capacitação de Gestores de Cooperação
Descentralizada e Federativa franco-brasileira” foi apresentada uma palestra
sobre o caso da cooperação Estado de São Paulo – Região PACA da França. Foi
apresentado o histórico da cooperação descentralizada bem como as áreas de
cooperação (no Estado de São Paulo são: Parque Estadual de Ilhabela, no litoral
norte do Estado, Mosaico da Juréia – Itatins, situado no sul do Estado e Mosaico
SEMINARIO DA
das Ilhas e Áreas Protegidas do Litoral e na Região PACA, Ilha de Port-Cros e COOPERAÇAO FRANOBRASILEIRA DOS
Parque Regional de Verdon e Conservatório do Litoral). Foram apresentados os
MOSAICOS
fatores de sucesso dessa cooperação (envolvimento das equipes técnicas,
comunicação e confiança entre as partes, contratação de intérpretes, agilidade nas Esse
seminário
será
respostas, missões nos 2 países...).
realizado do 19 ao 21 de

O mosaico do Extremo Sul da Bahia, representado por Camila Michelin, participou
O Instituto de Pesquisas também dessa capacitação.
Ecológicas
(IPÊ)
esta
trabalhando junto com a O programa do III° encontro da cooperação descentralizada e federativa francoRegião Rhone-Alpes para brasileira, 3 e 4 de dezembro em Lyon – FR, foi apresentado. Das 4 oficinas
tentar aplicar a metodologia paralelas, a 2a “Preservação dos territórios e da biodiversidade em meio rural”, a
da “marca parc” bem como cooperação na zona de fronteira Amapá – Guiane Francesa e o programa francooutras possibilidades de brasileiro “Mosaico de áreas protegidas” (com foco sobre o mosaico de Itabira –
valorização de produtos
Minas Gerais) foram escolhidos.
artesanais
e
turísticos
desenvolvidos no território do
mosaico.

Outubro.
Os objetivos desse seminário
são:
1- Fazer um balanço do
programa de cooperação
desde 2005 e apresentar o
estado,
o
nível
de
desenvolvimento,
e
as
perspectivas dos diferentes
projetos de mosaico.
2-Apresentar os resultados
dos trabalhos dos grupos

Mosaico de Itabira – Minas
Gerais
A prefeitura de Itabira foi
selecionada para apresentar a
experiência
do
projeto
mosaico bem como a
cooperação descentralizada
com a Região Nord-Pas de
Calais na ocasião do 3°
encontro de cooperação
federativa e descentralizada
franco-brasileira
que
acontecera nos dias 3 e 4 de
dezembro em Lyon.

***

Primeiro Encontro das Áreas Protegidas em Zona de Fronteira Amapá-Guiana
3- Reunir as cooperações
Francesa – dias 26 a 28 de maio
As quatro unidades de conservação localizada na zona de fronteira Amapá-Guiana
Francesa (Parque Nacional de Cabo Orange, Parque Nacional das Montanhas de
Tumucumaque, Parque Nacional Amazônico de Guiane, Parque Natural Regional
da Guiane) e do projeto Mosaico de Áreas Protegidas do Oeste do Amapá e Norte
do Pará se reuniram na Embaixada da França, com a co-organização do ICMBio,
para identificar as problemáticas e necessidades comuns.
Assim, várias propostas foram apresentadas durante uma reunião institucional onde
29 representantes de instituições públicas (Ministério do Meio Ambiente, Ministério
da Integração Nacional, FUNAI, ICMBio…) participaram – nessa ocasião propostas
e orientações foram feitas para enriquecer o sucesso desse primeiro encontro das
áreas protegidas na zona de fronteira. Os resultados vão ser apresentados no
próximo Comitê Misto Transfronteiriço em 2009.
***

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

- 16 de Junho - Seminário « Parcs naturels régionaux et coopération décentralisée
»,Paris (France) - Salle Jacques ALLIOT- Agence Française de Développement - 5 rue
Roland Barthes, Paris 12ème;
- 7 ao 9 de julho – Brasília : Encontro sobre os instrumentos de gestão territorial
(mosaicos, corredores ecológicos, reservas de Biosfera) com uma programação que
inclui uma agenda com o FNMA, uma troca de experiências e apresentação de
diferentes perspectivas na implementação dos mosaicos. Além dos projetos apoiados
pelo MMA/SBF/FNMA, estão presentes outros mosaicos e instituições, como a
WWF/Brasil e a GTZ.
- 21 ao 23 de Julho: Seminário Internacional das Políticas de Gestão Territorial das
Áreas Protegidas – Valparaiso (Chile);
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temáticos e estabelecer um
método de capitalização
voltado para a futura
publicação de uma coletânea
evolutiva de boas práticas
previsto para 2010.

- Agosto: Abertura da exposição franco-brasileira “Mosaico” na França e no Brasil;
- 13 e 14 de Agosto : Belém Museu Goeldi (MPEG) - Encontro sobre resultados e

lições aprendidas da Cooperação Brasil-França para a gestão ambiental na
Amazônia.
- 24-27 Agosto : Oficina Técnica Nacional (IA, RBMA, WWF, GTZ, MMA) – Rio de
Janeiro
- 20 – 24 Setembro – Curitiba : VI Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação.
Seminário Nacional de Mosaicos – MMA, WWF/BRASIL e GTZ.
- 22 – 25 Setembro – Campina Grande “Seminário Internacional sobre “desenvolvimento
sustentável e territórios rurais : desafios para o poder publico”
- 19 – 21 Outubro : V Seminário da cooperação franco-brasileira dos mosaicos de áreas
protegidas

descentralizadas em curso
sobre o projeto « mosaicos
de áreas protegidas » e
desenvolver novos contatos
entre projetos de mosaicos
brasileiros e os territórios
franceses.

