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Aconteceu em Brasília o 1º Encontro das Entidades
Ambientalistas do Centro-Oeste
Entre os dias 22 e 23 de agosto (2018) ocorreu no auditório do Hotel Nacional o 1º
Encontro das Entidades Ambientalistas do Centro-Oeste, promovido pela Rede
Nacional de Combate ao Trá co de Animais Silvestres (RENCTAS), executado
através do projeto “I FENACO – Fórum das Entidades Ambientalistas do CentroOeste”, que conta com apoio do Instituto Internacional de Educação do Brasil e
do Fundo de Parceria para Ecossistemas Crísticos (CEPF Cerrado).
O evento contou com a participação de instituições representantes dos estados
do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. O intuito do fórum é
capacitar, ampliar e fortalecer a participação da sociedade civil organizada da região
Centro-Oeste

nas

instâncias

decisórias

do

poder

público,

em

especial,

no CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente.
Na ocasião foram levantados, por estados e por biomas, temas relevantes
relacionados ao Pagamento por Serviços Ambientais, Áreas Úmidas, Gestão de
Resíduos Sólidos, Educação Ambiental, Restauração, Fortalecimento dos Conselhos
de Meio Ambiente, Gestão de Unidades de Conservação, etc. Alguns destes temas
serão levados ao CONAMA na forma de resoluções, proposições, recomendações
e/ou moções. Dentro da programação do evento o grupo teve a oportunidade de
acompanhar a 130º Reunião da Plenária do CONAMA, promovida no dia 23 de
agosto, onde foi apresentada por Raulff Lima, coordenador executivo da RENCTAS,
a iniciativa do Fórum das Entidades Ambientalistas do Centro-Oeste e suas
instituições participantes. Ao nal, as entidades foram recebidas pelo Ministro do
Meio Ambiente, Edson Duarte, que foi apresentado ao Fórum e as entidades que o
compõem. Nessa oportunidade foi relatado ao ministro alguns dos problemas
ambientais que as entidades vem enfrentando nas suas regiões e áreas de atuação,
assim como o objetivo deste encontro e do fórum.
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Dia Internacional da Agricultura Familiar
No dia 25 de julho, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação
(FAO) celebrou em todo o mundo o Dia Internacional da Agricultura Familiar. Em
celebração a este dia, vamos apresentar o projeto Florestas de Comida no
Cerrado executado pela Cooperativa Agropecuária dos Produtores Familiares de
Niquelândia –

CooperagroFamiliar e com apoio do Fundo de Parceria para

Ecossistemas Críticos (CEPF, sigla em inglês) e do Instituto Internacional de
Educação do Brasil (IEB).
A CooperagroFamiliar iniciou suas atividades em 2003 com o objetivo de
potencializar a produção e viabilizar a comercialização para os agricultores
familiares de Niquelândia, Goiás. Tendo em vista o potencial para fruticultura nesta
região e com o objetivo de promover uma dinamização da produção familiar, surge o
Projeto Florestas de Comida no Cerrado, baseado na tecnologia MAES – Módulos
AgroEcológicos Sucessionais – de produção agro orestal com recorte na questão
de gênero, com o objetivo de desenvolver a cadeia produtiva da agroecologia na
região de Niquelândia, conciliando conservação ambiental com produção
agro orestal.
O projeto Florestas de Comida no
Cerrado busca, por meio de um
conjunto de atividades articuladas,
reconhecer
da

mulher

o
na

protagonismo
dinâmica

rural

estimulando o seu reconhecimento
como atores políticos na construção
da

concepção

agroecológica

e

protetoras da biodiversidade, por meio
da disseminação do sistema MAES. Assim, espera-se o envolvimento das famílias
agricultoras, através da revalorização das atribuições produtivas e reprodutivas de
homens e mulheres, promovendo o fortalecimento do capital social e ambiental
local, desencadeando o desenvolvimento rural sustentável do Cerrado. Neste
sentido, o projeto irá trabalhar a disseminação da metodologia MAES para incentivar
a prática agro orestal como modelo de produção; oferecer às famílias de
agricultores e agricultoras de assentamentos/comunidades rurais condições para
iniciar a produção de alimentos em sistemas agroecológicos e promover cursos e
o cinas em Agroecologia (Sistemas Agro orestais Sucessionais) e acesso ao
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Acompanhe este projeto e muitos outros na página do CEPF Cerrado!
*Parte do texto foi fornecido pela CooperagroFamiliar

A Rede de Sementes do Cerrado, através do projeto “Mercado de sementes e
restauração: provendo serviços ambientais e biodiversidade”, coloca à venda
71 espécies de plantas nativas do Cerrado para restauração ecológica. Além
de 42 espécies de árvores, a lista conta com 15 herbáceas e 14
arbustivas. Acesse a página da Rede de Sementes do Cerrado para mais
informações.

Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu é ampliado e passa
a ser um dos maiores do Cerrado
O Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu foi ampliado de 1.8 milhões de hectares para mais de
3 milhões de hectares. A inclusão de dez unidades de conservação no Mosaico, que agora
passam a integrar às 15 UCs já existentes, somando um total de 25 áreas protegidas,
ocorreu no mês de Julho, três meses após a proposta ser apresentada para a Câmara
Técnica de Gestão Integrada das unidades do MSVP, em que o WWF-Brasil faz parte da
coordenação. O conselho consultivo do MSVP aprovou, por unanimidade, o pedido de
ampliação do mosaico. Con ra!
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Comunidades rurais recebem capacitação em gestão da
propriedade rural no DF
A equipe da Rede Bartô, através do projeto “Agro oresta prestadora de serviços
ecossistêmicos”, realizou no mês de Abril capacitação no pré-assentamento Rosely
Nunes, localizado na bacia do rio Pipiripau, região nordeste do Distrito Federal, a 55 Km do
centro de Brasília (DF). Saiba mais sobre esta iniciativa no nosso site.

Projeto promove ações de conservação do faveiro-dewilson
O II Encontro do faveiro-de-wilson foi realizado no último mês de Maio, na Câmara
Municipal de Maravilhas-MG. Na ocasião, foram reunidos 20 proprietários rurais que
possuem a espécie em suas propriedades e outros colaboradores que auxiliam na sua
busca e conservação. Fernando Fernandes, líder do projeto, realizou uma apresentação
sobre o faveiro e o trabalho de pesquisa e conservação que vem fazendo na região. Veja o
vídeo!

Comunidade Kalunga ganha direito de posse de áreas
importantes para o seu território
A conquista do direito de posse de áreas foi de suma importância para a consolidação do
território do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga (SHPCK), fruto da luta da
Associação Quilombo Kalunga. Agora o território conta com áreas que somam
aproximadamente 75 mil hectares, sendo que 14 mil pertencem à Reserva Biológica Serra
da Contenda I. Con ra matéria completa no nosso site.

Instituto Mamede e WWF-Brasil promovem
formação em ecoturismo com comunidades do MS
Pode ser mais uma fonte de renda familiar, conservar os recursos naturais e, ainda,
encantar as pessoas sobre os cuidados com a terra e com a natureza. E é este tipo de
iniciativa – organizar a comunidade para oferecer serviços de ecoturismo comunitário –
que o Instituto Mamede está fazendo em parceria com o WWF-Brasil, por meio do
projeto “Municípios Sustentáveis protegendo o berço das águas do Cerrado e as
cabeceiras do Pantanal”. Saiba mais!
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O projeto “Evitando a extinção do patomergulhão no corredor Veadeiros-Pouso

Você

Alto- Kalunga”

planalto? Columbina cyanopis é uma

iniciou em janeiro de

conhece

a

rolinha-do-

dos

das aves mais raras do mundo e ficou

Veadeiros. O objetivo é realizar atividades

desaparecida por quase um século. O

de monitoramento e pesquisa do pato-

projeto “Salvando a rolinha-do-planalto

2018,

na

região

da

Chapada

mergulhão, ações de conscientização e
capacitação sobre o atual estado de
conservação da espécie. Conheça mais
sobre o pato-mergulhão e esta iniciativa
de conservação, através do olhar do
Instituto Amada Terra.

e seu habitat único”, que tem apoio do
CEPF Cerrado e é executado pela SAVE
Brasil,

tem

como

principal

objetivo

promover a conservação a longo prazo do
Cerrado na área de redescoberta da
rolinha-do-planalto, com especial atenção
à proteção desta espécie, que está
criticamente ameaçada de extinção. Saiba
mais!

A Plataforma Brasileira de Biodiversidade
e Serviços Ecossistêmicos (BPBES) , em
parceria com a Fundação Brasileira para
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de
Pesquisa
Agropecuária,
irá
hospedar
a Conferência Regional América Latina
e Caribe da Ecosystem Services
Partnership – ESP, entre os dias 22 e 26
de outubro de 2018 na Universidade
Estadual de Campinas. Participe!
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A Semana do Cerrado é uma
oportunidade de conhecer e explorar
diferentes aspectos de um dos biomas
mais diversos no mundo. Atividades
diferentes apresentarão os ambientes, a
flora e a fauna do Cerrado e alguns dos
desafios para sua conservação. O evento
ocorrerá entre os dias 11 e 15 de
setembro de 2018, no Jardim Botânico
de Brasília. Mais informações no nosso
site. Não perca!

Copyright © 2018 CEPF Cerrado All rights reserved.
http://cepfcerrado.iieb.org.br/
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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