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Expediente – Edição Dezembro/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. 
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 16 de janeiro – Reunião da 

Coordenação Colegiada do Conselho 
Consultivo do Mosaico Bocaina, na 
APA Cairuçu, em Paraty (RJ).  

 10 e 11 de abril – Reunião do 
Conselho Consultivo do Mosaico 
Bocaina, no Parque Estadual da Ilha 
Grande, em Angra dos Reis (RJ).  

 21 e 22 de agosto – Reunião do 
Conselho Consultivo do Mosaico 
Bocaina. 

 27 e 28 de novembro – Reunião do 
Conselho Consultivo do Mosaico 
Bocaina. 

 

RRREEESSSUUUMMMOOO      DDDAAA      EEEDDDIIIÇÇÇÃÃÃOOO   
  

  

 Mosaico Bocaina renova seu 
Conselho Consultivo com ampla 
participação da sociedade civil e 
gestores de UCs 

 Veja os novos conselheiros do MB 

 GT de Fiscalização atua no 
combate ao comércio ilegal de 
palmito Juçara 

 Licenciamento ambiental será 
descomplicado 

 Fundação Florestal indica os 
novos gestores de UCs 
integrantes do Mosaico Bocaina 

 

RReennoovvaaççããoo  ddoo  CCoonnsseellhhoo  CCoonnssuullttiivvoo    

ddoo  MMoossaaiiccoo  BBooccaaiinnaa  rreeúúnnee  aammppllaa  ddiivveerrssiiddaaddee    

ddee  oorrggaanniizzaaççõõeess  eemm  PPiicciinngguuaabbaa  
 

 

   
 

 O Conselho Consultivo do Mosaico Bocaina definiu sua nova 

composição de membros e sua agenda de trabalho para 2013 em 

reunião realizada no Parque Estadual da Serra do Mar, em Picinguaba 

(Ubatuba - SP).  

 Organizado pela Secretaria Executiva, e com apoio do Projeto BIG 

(INEA/FAO), a reunião teve a presença de mais de 50 representantes 

de organizações atuantes no território, entre eles 16 gestores de 

Unidades de Conservação, 10 representantes de terras indígenas, 

quilombolas e caiçaras, 07 membros de entidades ambientalistas, 03 

representantes de empresas privadas e 04 agentes do setor público.  

 O novo conselho, a ser empossado na próxima reunião, definiu sua 

composição com 62 vagas, sendo 31 titulares, distribuídas entre os 

setores governamentais e não-governamentais, da seguinte forma: 

- Unidades de Conservação: 09 cadeiras titulares + 09 suplentes; 

- Populações Tradicionais Indígenas, Quilombolas e Caiçaras: 09 + 09 cadeiras; 

- Sociedade Civil Organizada: 06 + 06 cadeias, divididas entre RJ e SP; 

- Setor privado: 02 + 02 cadeiras; 

- Instituições Estratégicas: 05 + 05 cadeiras; 

 A composição se deu por consenso em plenária, a partir dos 

procedimentos estabelecidos no Edital, assim como na manifestação de 

interesse e na assunção de compromissos das organizações com a 

gestão integrada do território. 

 A Coordenação Colegiada, grupo de entidades que preside o Conselho, 

foi eleita com 06 representantes, sendo 03 de organizações da 

sociedade civil e 03 de unidades de conservação.  

 O Conselho também definiu as datas de suas 03 reuniões para o ano de 

2013. A primeira delas, em 10 e 11 de abril, no Parque Estadual da Ilha 

Grande (Angra dos Reis-RJ), terá como pauta, além da posse do novo 

conselho, o planejamento estratégico e de ações do Mosaico. 

 Também foram definidas as Câmaras Técnicas do novo Conselho, 

envolvendo temas estratégicos do Mosaico Bocaina, como as 

populações tradicionais, planejamento, proteção, fiscalização e 

monitoramento ambiental, negócios sustentáveis da pesca, agricultura e 

turismo e também a comunicação e a educação ambiental. 

 A grande participação da sociedade no evento é um reconhecimento da 

importância da gestão integrada do território, como mecanismo de apoio 

para o desenvolvimento de projetos socioambientais e um relevante 

instrumento para resolução de conflitos que afetam a qualidade do meio 

ambiente e da vida de seus moradores. 



HHHiiissstttóóórrriiiaaasss      nnnaaa      BBBooocccaaa      dddaaa      GGGeeennnttteee      

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

AACCIIAA  nnoo  MMoossaaiiccoo  ––  ttuurriissmmoo,,  eedduuccaaççããoo  ee  ccuullttuurraa  
 

 

 

 

 

  
Juliana Bussollotti é moradora de Ubatuba e presidente da ACIA, entidade parceira do Mosaico Bocaina desde a sua fundação e 

representante das ONGs ambientalistas na Coordenação Colegiada desde 2010. 
 

 

 

    2 

“A Associação Cunhambebe da Ilha Anchieta (ACIA) atua no município de 
Ubatuba e em todo o litoral norte de SP na promoção da cultura, da educação 

ambiental, da saúde e do turismo. Contem conosco para atuar nos estudos e projetos 
de proteção e gestão das áreas protegidas do Mosaico Bocaina”. 

 

CCCuuurrrtttaaasss   dddooo   MMMooosssaaaiiicccooo   BBBooocccaaaiiinnnaaa   
 

 

 NOVOS GESTORES DOS PARQUES ESTADUAIS PAULISTAS DO MOSAICO 

A direção da Fundação Florestal da SMA/SP nomeou os novos gestores das 
Unidades de Conservação integrantes do Mosaico Bocaina. Danilo dos Santos 
assumiu o Núcleo Picinguaba do Pque. Est. da Serra do Mar, Débora Gutierrez o 
Pque. Est. da Ilha Anchieta e André Martius a APA Silveiras. Bem vindos ao MB !! 

 MB MARCOU PRESENÇA EM EVENTOS E PALESTRAS. CONFIRA. 

- Convidado à reunião da RealNorte, colegiado de ONGs do litoral norte de SP. 
- Palestra sobre o MB aos novos integrantes da UPAm da Res. Ecol. da Juatinga. 
- Participação no Encontro de Proteção do Mosaico Central Fluminense. 
- Palestra sobre o MB na 7ª Oficina de Turismo Sustentável no CEDS. 

 PARQUE ESTADUAL DA ILHA GRANDE (INEA) 

O Pque. Est. da Ilha Grande publicou mais um boletim informativo “Ecos do Bugio”.  
Acesse  http://www.inea.rj.gov.br/news_peig/news_11_8.html 

 BOAS FESTAS !! 

O Mosaico Bocaina agradece e retribui os votos recebidos de boas festas, 
desejando aos amigos e parceiros um ano de 2013 de trabalho produtivo e alcance 
de resultados mais amplos a todos. 
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Eduardo Godoy, gestor da APA Cairuçu, 
fala sobre os novos procedimentos para o 
licenciamento ambiental na região. 
 

“Estamos reunindo  
técnicos da Prefeitura  
Municipal de Paraty,  
do INEA, do IPHAN e do  
ICMBio para discutir  
os procedimentos de 

licenciamento ambiental  
no município, visando  
tornar o processo mais eficiente e ágil 
ao cidadão. A partir destes encontros 
será possível definir procedimentos 
integrados para o licenciamento 
ambiental nos âmbitos municipal, 
estadual e federal, de forma a permitir 
que as solicitações de licenças e 
autorizações aos diversos órgãos 

sejam feitas num único processo.” 

 

Confira a lista dos novos conselheiros do MB 

 

 

 Setor Privado: Petrobras UO-Santos – Meio Ambiente (SP/RJ); Cons. Desenvolvimento 
Sustentável da Baia de Ilha Grande - CONSIG BIG (RJ); Associação de Turismo Subaquático 
da Costa Verde - ATSCV (RJ) 

 Sociedade Civil: Movimento Verde – MOVE (RJ); Verde Cidadania (SP); SAPE (RJ); Comitê 
de Defesa de Ilha Grande – CODIG (RJ); Instituto Ditakotená (RJ); Instituto Ambiental Costa 
Verde - IACV (RJ); Associação Cunhambebe ACIA (SP); Instituto de Permacultura - IPEMA 
(SP); AKARUI (SP); Caminhos de Cunha (SP). 

 Organizações Estratégicas: FUNAI; GERCO / INEA; DLN / Fundação Florestal/SP; Unitau; 
Unicamp – Lepac, Pref. Mun. Paraty; Adm. Reg. Norte / Prefeitura Ubatuba. 

 Áreas Protegidas Quilombolas, Indígenas e demais populações tradicionais: Aldeia Rio 
Pequeno; Aldeia Guarani de Bracuí; Aldeia Arandú Paraty Mirim; Assoc. Indígena Paraty-Mirim; 
Aldeia Guarani de Araponga; Assoc. Indígena de Boa Vista; Aldeia Ywyty Guaçu; Quilombo da 
Fazenda; Quilombo do Cambury; Quilombo do Campinho; Quilombo Santa Rita do Bracuhy; 
Soc. Amigos do Sertão do Ubatumirim - ASU; Assoc. dos Moradores do Bairro Picinguaba - 
AMBP; Assoc. Pescadores e Barqueiros de Trindade - ABAT; Assoc. de Moradores da Praia do 
Sono; Assoc. de Moradores da Praia do Pouso; Assoc. de Moradores da Ilha do Araújo.  

 Unidades de Conservação: ESEC Tamoios; APA Tamoios; PESM Picinguaba; PARNA da 
Serra da Bocaina - PNSB; APA Cairuçu; APA Baía de Paraty; APA Silveiras; APA Mangaratiba; 
Pque. Est. do Cunhambebe; ESEC Bananal; Pque. Est. da Ilha Grande; ReBio Praia do Sul; 
Res. Ecol. da Juatinga - REJ; Pque. Est. Marinho do Aventureiro - PEMA; Pque. Est. da Ilha 
Anchieta - PEIA; APA Marinha Litoral Norte; PESM Santa Virgínia; PESM Cunha 
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Gestão Ambiental para o setor náutico na BIG 

Em janeiro de 2013 será iniciado o  

Projeto de Gestão Ambiental para o Setor 

Náutico na BIG (PGASN), que propõe o 

estabelecimento de um pacto entre agentes 

públicos e privados diretamente envolvidos 

na regulação ambiental do setor náutico 

fluminense. Diversas empresas do setor 

apresentam deficiências no controle de 

poluição, contribuindo para um preocupante 

cenário de poluição crônica e para a 

degradação dos ambientes costeiros. O 

projeto tem como objetivo principal a 

adequação ambiental de todas as 

instalações e atividades de apoio náutico no 

litoral de Angra dos Reis e Paraty, e 

implantar uma política de gestão ambiental 

integrada e sustentável para o setor. 

 

GGTT  ddee  FFiissccaalliizzaaççããoo  aarrttiiccuullaa  iinnssttiittuuiiççõõeess  ee  ddeeffllaaggrraa  

OOppeerraaççããoo  JJuuççaarraa  II  eemm  AAnnggrraa  ee  PPaarraattyy  
 

 

 O Grupo de Trabalho de Fiscalização e Controle Ambiental 

da Baia de Ilha Grande (GT de Fiscalização) deflagrou, no 

início de novembro, uma operação para coibir o comércio 

ilegal de palmito na região.  

 A Operação Juçara I, coordenada pelo INEA e Ibama, reuniu 

24 agentes de fiscalização de diferentes órgãos públicos 

federais e estaduais, visitou 31 estabelecimentos comerciais 

nas cidades de Angra dos Reis e Paraty e apreendeu 457 

quilos de produtos comercializados irregularmente, além de 

25 quilos de mexilhão.  

 Este GT está agora integrado ao Conselho Consultivo do 

Mosaico Bocaina como Câmara Técnica. 
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Confira o que aconteceu no Portal 
 

  mmoossaaiiccoobbooccaaiinnaa..oorrgg..bbrr  
 

 Divulgue eventos, cursos e as 
notícias relevantes ao Mosaico 
Bocaina em nosso Portal. 


