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Indígenas e quilombolas discutem ações de
projetos apoiados pelo CEPF Cerrado

 
Indígenas e  quilombolas participaram neste mês  de Outubro da apresentação

dos três projetos apoiados pelo CEPF Cerrado (Critical Ecosystem Partnership
Fund), em português Fundo de Parcerias para Ecossistemas Críticos, que serão

implantados no território do Mosaico Sertão Veredas - Peruaçu. O evento se deu

pela parceria entre o WWF-Brasil, a Fundação Pró-Natureza (Funatura) e a
Cooperativa dos Agricultores Familiares e Agroextrativistas do Vale do
Peruaçu (CooPeruaçu), todas contempladas com investimentos do CEPF. O

objetivo foi disseminar informações que mostram as interfaces das três

propostas e ressaltar a intenção de desenvolver ações conjuntas. A matéria

completa está disponível no nosso site. 
 
Primeira Chamada (2016) CEPF Cerrado 
 
O WWF-Brasil, a Fundação Pró-Natureza (Funatura) e a Cooperativa dos

Agricultores Familiares e Agroextrativistas do Vale do Peruaçu (CooPeruaçu)

foram contemplados com apoios na Primeira Chamada (2016) do CEPF
Cerrado, junto outras instituições que irão atuar  no Cerrado em diferentes

regiões. 

 

Na Primeira Chamada foram aprovadas um total de 24 propostas para
Grandes Projetos e 11 para Pequenos Projetos. Alguns destes
projetos podem ser conferidos  no site do CEPF Cerrado. 
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Nos mês de Outubro a
equipe do CEPF Cerrado
percorreu alguns estados
do Brasil para divulgar o
seu segundo edital para
apoio a projetos
no hotspot Cerrado. As
apresentações foram
realizadas nos estados da
Bahia, Maranhão, Mato
Grosso do Sul, Mato
Grosso e Tocantins, além
do Distrito Federal. Acesse
o nosso site para entender
mais sobre o processo
de chamadas do CEPF
Cerrado.

OPORTUNIDADE
 
A Fundação Pró-
Natureza – FUNATURA
está com processo aberto
de Seleção de Consultor
Individual (Solicitação de
Manifestação de
Interesse) para diferentes
funções. Confira esta
oportunidade no nosso
site!

CURSO
 
O curso Adequação
Ambiental da Propriedade
Rural, que será oferecido
através do
projeto Mercado de
Sementes e Restauração
Provendo Serviços
Ambientais e
Biodiversidade, acontecerá
em Brasília e Cuiabá
neste próximo mês de
Dezembro. A notícia
completa está disponível
no site do CEPF Cerrado.
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