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FALA, PARCEIR@!
 

Série em vídeo apresentou  o trabalho transformador dos parceiros do CEPF
Cerrado em diferentes municípios do bioma 

Começou em dezembro o lançamento da série de seis vídeos chamada Fala, Parceir@!,
que apresenta o trabalho que os parceiros do CEPF Cerrado vêm realizando ao longo de
três anos de colaboração, em municípios de diferentes regiões do bioma. São eles: WWF-
Brasil, COPABASE, SAVE BRASIL, AXE (Associação Xavante Etenhiritipá), AQK (Associação
Quilombo Kalunga) e Instituto Amada Terra/Projeto Pato Mergulhão.

Os vídeos não ultrapassam dois minutos de duração e foram apresentados a cada
semana. “Essa divulgação é importante porque não fazemos a conservação do Cerrado
sozinhos. Cada um de nossos parceiros é essencial para o sucesso de nosso trabalho.
Além disso, cada um dos projetos é valioso por si só e esse produto pode ser usado na
estratégia de captação dessas instituições: para mostrar o que fazem, qual é o potencial
da organização e seu valor especí�co na preservação do Cerrado”, explica Michael Becker,
coordenador do CEPF Cerrado.

O Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos (CEPF, na sigla em inglês para Critical
Ecosystem Partnership Fund) vem atuando desde 2000 para assegurar a participação e
contribuição da sociedade civil na conservação de alguns dos ecossistemas mais ricos do
mundo do ponto de vista biológico, porém atualmente ameaçados. O objetivo é promover
a conservação em áreas biológicas de alta prioridade e numa escala de paisagem. A partir
desta perspectiva, o CEPF identi�ca e apoia uma abordagem regional, envolvendo uma
ampla gama de instituições públicas e privadas para atender as necessidades de
conservação por meio de esforços coordenados. Em 2013, o Conselho de Doadores do
CEPF selecionou o bioma Cerrado como um dos hotspots prioritários e 7 milhões de
dólares foram alocados para investimentos em projetos no período de 2016 a 2021. Entre
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os anos de 2016 e 2019 o CEPF Cerrado realizou três chamadas para apoio a projetos no
Cerrado.

Atualmente, o Fundo conta com aproximadamente 55 projetos, divididos em Grandes e
Pequenos Projetos. O CEPF é um programa conjunto da Agência Francesa para o
Desenvolvimento, Conservação Internacional, União Europeia, Fundo para o Meio
Ambiente Global (GEF), Governo do Japão e Banco Mundial, com vistas a oferecer
�nanciamento para proteção de ecossistemas únicos e ameaçados.

Todos os seis episódios estão disponíveis ao público nas redes sociais do IEB! Assista no
nosso canal do YouTube ou  pelas redes Facebook/Instagram - @iiebo�cial.

   Projeto quer aumentar as áreas de conservação no
Cerrado brasileiro
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A ideia é sensibilizar proprietários rurais a criarem uma reserva particular
em suas regiões
 

 Cerrado, bioma único no mundo, que concentra 30% da biodiversidade do

Brasil e   5% das espécies do planeta. É a maior região de savana tropical da

América do Sul, com mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, que

abrangem nove estados no Brasil. Toda essa riqueza e diversidade

ecológica estão em risco com os altos índices de desmatamento, que já ultrapassam os

da Amazônia. Mas este cenário pode mudar. As Reservas Privadas do Patrimônio Natural

(RPPNs) são uma categoria de unidade de conservação que representam a esperança

para o Cerrado, uma vez que partem de um ato voluntário do proprietário rural que deseja

conservar para a atual e as futuras gerações.

Foi pensando em conscientizar os proprietários rurais do Cerrado a criarem RPPNs que

nasceu o projeto Reservas Privadas do Cerrado, uma iniciativa que visa promover a

conservação dos recursos naturais por meio do incentivo à criação, expansão e gestão

e�caz das reservas particulares. Trata-se de um mecanismo mais simples e e�ciente, em

que a sociedade civil se engaja nas ações de conservação ao invés de apenas esperar do

Governo que novas unidades de conservação sejam criadas.

A iniciativa conta com consultores capacitados para auxiliar os proprietários rurais nas

regiões de Cerrado a criarem suas reservas particulares. Por meio de reuniões locais, o

projeto é divulgado e os interessados podem tirar dúvidas, consultar sobre a situação de

suas propriedades e, se decidirem criar uma RPPN, poderão contar com o suporte de

nossos consultores.

O objetivo da ação é que o número de áreas protegidas no Cerrado brasileiro aumente de

forma considerável e perpétua, garantindo assim a manutenção da biodiversidade e dos

demais recursos naturais.
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pela Fundação Pró-Natureza (Funatura) e conta com recursos do Fundo de Parceria para

Ecossistemas Críticos (CEPF, na sigla em inglês para Critical Ecosystem Partnership

Fund) e apoio do Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB). Mais informações

podem ser obtidas no site reservasprivadasdocerrado.com.br, pelo e-mail

coordenacao@reservasprivadasdocerrado.com.br ou pelas redes Facebook/Instagram -

@reservasdocerrado.

Contatos:

Bárbara Ferragini – Assessoria de Comunicação

Telefone: +55 (18) 99144-8834

COPABASE lança série de cartilhas voltada aos
agricultores familiares
Há 10 anos a COPABASE contribui com o desenvolvimento da região do Urucuia, incentivando

agricultores familiares e comunidades tradicionais a produzirem e comercializarem produtos do Cerrado.

Conheça esta série de cartilhas, que leva temas como agroecologia e água aos agricultores familiares!
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Leia mais!

     Mercado de Sementes e Restauração: Promovendo
Serviços Ambientais e Biodiversidade 
Você sabia que a Rede de Sementes do Cerrado está capacitando coletores de sementes? Conheça o

projeto "Mercado de Sementes e Restauração" que atua nos principais elos da cadeia de produção de

sementes nativas do Cerrado. Saiba mais!

 Empreendedores do Cerrado
Veja o vídeo da Caravana do Empreendedorismo Agro�orestal realizada pelo Instituto Tiradentes no

Quilombo Kalunga, Chapada dos Veadeiros. O projeto leva produção sustentável e a preservação cultural

com apoio do CEPF Cerrado e IEB. Assista o vídeo!

Ambiental 44 Ltda. lançou a publicação sobre
Unidades de Conservação Municipais do
Cerrado. A expectativa é que este livro contribua
para tornar mais visíveis centenas de áreas de
proteção oficiais que hoje se encontram à margem
das estratégias de conservação da biodiversidade e
com pouco conhecimento da sociedade. O projeto
da Ambiental 44 foi financiado e apoiado pelo Fundo
de Parceria para Ecossistemas Críticos (CEPF, na
sigla em inglês para Critical Ecosystem Partnership
Fund) e Instituto Internacional de Educação do
Brasil (IEB). Acesse a publicação na íntegra neste
link!
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Se liga! O CEPF  acaba de anunciar o Concurso de Fotogra�a 2020!
Se você já foi ou é um bene�ciário, envie suas melhores fotos do projeto
até 1º de abril. Anunciaremos os vencedores no Dia da Terra (22 de abril).
Saiba mais: http://ow.ly/EIJv50yByeI
 

3o Encontro de Mulheres Kalunga (Pelo Bem Viver)
acontecerá no dia 23/03 das 8h às 17h, na Casa Kalunga,
em Cavalcante, Goiás. Para mais informações, entre em
contato no seguinte email:
encontromulherescavalcante@gmail.com

A Associação Quilombo Kalunga – AQK, no sentido de
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promover a quali�cação e capacitação de suas
comunidades, irá promover de  06 a  13/03 o Curso de
Condutores de Visitantes do SHPC Kalunga, prioritariamente
para os moradores das comunidades de Vão de Almas,
Teresina de Goiás e Monte Alegre de Goiás, e ainda para
moradores de outras comunidades de acordo com a
disponibilidade de vagas.  Para maiores informações entre
em contato  nos seguintes telefones: (62) 3494-1062 / (62)
99670-8051 ou (62) 99700-8723.

Não perca esta oportunidade! O projeto
Empreendedores do Cerrado, que é executado pelo
Instituto Tiradentes em parceria com a
Cooperagrofamiliar, divulga sua agenda de oficinas e curso
s para o mês de março: 
21-22 de março: Oficinas de Empreendedorismo no
Cerrado (8 horas duração) e Identificação de Sementes do
Cerrado (8 horas duração) ). Local: Niquelândia, Goiás
28-29 de março: Curso de apicultura para iniciantes (16
horas de duração). Local: Niquelândia, Goiás

O projeto Agro�orestas Prestadoras de Serviços
Ecossistêmicos, que é executado pela Rede Bartô, irá
promover junto com  os parceiros Rede de Sementes do
Cerrado e TIKRÉ um curso de Restauração Ecológica sob a
técnica da Semeadura Direta,  que será oferecido para os
agricultores do Assentamento Rural Rosely Nunes, entre os
dias 11 e 12 de Março, em Brasília, DF.

Acompanhe a agenda do Laboratório de Processamento
de Imagens e Geoprocessamento da Universidade
Federal de Goiás (UFG):
1) Participação no LAGIRS 2020, no Chile, Santiago,
entre os dias 22 e 27 de março de 2020.
2)  No dia 24 de abril, o Lapig promove o lançamento
o�cial do DPAT, no âmbito do FIP Cerrado. Local: na
UFG, campus Goiânia, IESA/Lapig. 
3) No dia 11 de maio, o Lapig promoverá o lançamento
o�cial da Plataforma de Conhecimento do Cerrado.
Neste mesmo dia, à tarde, haverá um tutorial prático
para operação da Plataforma, voltado para os parceiros
do CEPF Cerrado, representantes do governo e terceiro
setor. Inscrições poderão ser realizadas pelo
email  lapig.cepf@gmail.com. Local: UFG, campus
Goiânia. A cerimônia de lançamento será no auditório do
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IESA, pela manhã e haverá um curso à tarde, no LAPIG. 
 

Atenção Barreiras e Palmas! O projeto Áreas Protegidas
Municipais no MATOPIBA realiza sua primeira atividade
na região. O arquiteto e urbanista mestre em
Planejamento Urbano e Regional, Miguel von Behr, vai
realizar uma capacitação voltada aos gestores
municipais que atuam na área de conservação
ambiental. As Unidades de Conservação (UCs) serão o
foco do curso, que terá inscrições gratuitas e limitadas
mediante seleção. Garanta sua vaga preenchendo este
formulário: http://lnnk.in/gnaj
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Our mailing address is:
cepfcerrado@iieb.org.br

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
 
O Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos é uma iniciativa conjunta da Agência Francesa de
Desenvolvimento, da Conservação Internacional, União Europeia, da Gestão Ambiental Global, do Governo do
Japão, da Fundação MacArthur e do Banco Mundial. Uma meta fundamental é garantir que a sociedade civil esteja
envolvida com a conservação da biodiversidade.
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