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DESENVOLVIMENTO DA ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO DA FREPESP
CONSOLIDADO DE ATIVIDADES
JANEIRO/2014
Elaboração do Planejamento Estratégico:
Apoiado pela análise Swot e Diagnóstico
das RPPNs.
É importante citar, que a visão, missão e os
valores definem quem é a Associação para
os seus associados e os demais públicos e
essas informações são importantes, para
colocar no Portal de Mobilização da
FREPESP.
Apoio aos RPPNistas no edital do PSA –
11 RPPNs receberam o montante de R$
1.900.606,01 por um período de 5 anos.
A FREPESP articulou com o governo do
estado
de
SP,
órgãos
ambientais,
organizações do terceiro setor, para que o
PSA se tornasse uma realidade. O edital foi
comunicado nas redes sociais da equipe da
FREPESP,
da
Sociedade
Ambiental
Consultoria e por e-mail. Algumas dúvidas,
também foram tiradas por telefone, quando
alguns RPPNistas ligavam para o conselheiro
Flávio Ojidos e para Secretária Executiva.
Além disso, a FREPESP, juntamente com a
Fundação Florestal, participou das reuniões
que esclareceram aos RPPNistas a forma de
como participar do PSA.
A associação também está acompanhando, a
elaboração de indicadores para, avaliar a

COMUNICAÇÃO
Apoio na elaboração, atualização do Portal
de
mobilização
da
FREPESP
www.frepesp.com.br.
O Portal de Mobilização (Foto) e a nova
logomarca
da
FREPESP
foram
apresentados, oficialmente, na Assembléia
extraordinária. O Portal foi elaborado, com
apoio do WWF Brasil,
a partir das
necessidades apontadas pelos RPPNistas no

efetividade do PSA, como uma ferramenta de
gestão. A Secretária Executiva participou de
reuniões, onde o Diagnóstico das RPPNs foi
apresentado, a fim de mostrar a importância
de valorar o “RPPNista” no contexto do PSA.
Em parceria com o Banco Mundial, Fundação
Florestal e Secretaria do Meio Ambiente,
uma metodologia será criada para testar se
as RPPNs contempladas pelo PSA, ao
término de cinco anos, serão melhor geridas
comparadas
com
aquelas
que
não
receberam o benefício.
Campanha de filiação: O termo de filiação e
seu anexo estão mais objetivos e diretos,
facilitando o credenciamento dos RPPNistas.
Além disso, com o intuito de deixar todas as
informações transparentes, o anexo contém
os valores da contribuição, a forma de
pagamento e os demais procedimentos.
Esses documentos já estão disponíveis no
site
www.frepesp.com.br
(Apóie
a
FREPESP).
Assinatura do convênio com a Fundação
Florestal (2013/2015) - Objetivo: A parceria
visa à realização de ações conjuntas no
período de dezembro de 2013 a dezembro
de 2015, para a formulação de propostas de
apoio à criação, implementação e gestão das
Reservas Particulares do Patrimônio Natural
– RPPN existentes no território paulista.

Diagnóstico das RPPNs do Estado de São
Paulo.

FEVEREIRO/2014
20/02/2014 foi lançada a página oficial do Facebook
Uma das grandes questões levantadas pelos
RPPNistas, no Diagnóstico das RPPNs, foi a
falta de integração entre os proprietários.
Faltava um instrumento de comunicação de
fácil acesso, que pudesse reunir informações
sobre o universo das RPPNs e ao mesmo
tempo, integrasse os RPPnistas..

ABRIL/2014
12/04/2014 - Realização da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da FREPESP, na
Reserva Ibirapitanga (RPPN Rio dos Pilões), em Santa Isabel, SP. Aproximadamente, 50
RPPNistas foram comunicados da reunião através de e-mails e ligações diretas, por intermédio da
Secretaria Executiva.No total, 15 RPPNs foram representadas e aproximadamente 16 RPPNistas
justificaram a ausência.

Considerando o histórico da FREPESP, que até o momento não tinha presença institucional, o
número de participantes e aqueles que justificaram a ausência demonstrou um avanço em relação
à credibilidade da associação com os seus potenciais associados. As pautas discutidas foram:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aprovação das contas e demonstrações financeiras pelo Conselho Fiscal referente ao ano
de 2013, conforme artigo 37 do Estatuto;
Exame do Relatório da Secretaria Executiva referente às atividades desenvolvidas pela
Associação do exercício financeiro de 2013, conforme artigo 37 do Estatuto;
Parceria FREPESP e WWF - prestação de contas das atividades realizadas;
Deliberação a respeito da mudança de sede e alteração estatutária, conforme artigo 41,
inciso II do Estatuto;
Planejamento Estratégico Institucional FREPESP 2014 – 2016;
Recadastramento e retomada da cobrança de mensalidades;
Apresentação da nova identidade visual e novo site da FREPESP;
Parceria FREPESP e FF/SMA - entrega dos certificados definitivos;
Diagnóstico das RPPNs Paulistas;
Programa PSA RPPN SP - entrega dos cheques

MAIO/2014
Oficina de Monitoramento e Efetividade da
Gestão de UC.
A FREPESP foi convidada para participar da
oficina, elaborada pela WWF, sobre a
efetividade de gestão das Unidades de
Conservação. A FREPESP foi representada
pela Secretária Executiva, que teve a
oportunidade de falar sobre o Diagnóstico
das RPPNs do Estado de São Paulo e
conhecer as experiências das RPPNs do
Chile e da Argentina.

23/05/2014- A FREPESP marcou presença
no Viva Mata
A FREPESP esteve presente no V Encontro
ICMBio de RPPN no Viva Mata 2014. O
Conselheiro Flávio Ojidos (Foto) relatou a
experiência da Associação, antes e após a
parceria com a WWF, as dificuldades da
captação de recursos, os desafios do terceiro
setor, da gestão participativa, comunicação,
etc. Ao mesmo tempo, ressaltou a

importância
das
associações
e
a
necessidade de maior mobilização dos
interessados.

SETEMBRO/2014
No dia 06/09/14, a FREPESP foi representada pelo seu Conselheiro Flávio Ojidos em uma reunião
ocorrida entre o Poder Público e a sociedade civil organizada, para discutir ações de proteção e
sustentabilidade na porção paulista da Serra da Mantiqueira.
Trata-se de uma iniciativa da Secretaria de Estado do Meio Ambiente que pretende criar um mosaico
de áreas protegidas na região. A FREPESP tem participado para garantir que as RPPNs existentes,
bem como aquelas em processo de criação, sejam devidamente consideradas no projeto. Além disso,
com essa participação, a FREPESP pretende retomar as discussões da reformulação da Lei do ICMS
Ecológico no Estado de São Paulo e consolidar o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais
para RPPNs aqui no Estado

No dia 10/09/2014, Daniel Venturi, analista de Conservação do WWF, e Flávio Ojidos, conselheiro da
Frepesp, discutem próximos passos da parceria.

Dia 19/09/2014, realizamos uma reunião bastante produtiva com o Secretária de Estado do Meio
Ambiente, que recebeu muito bem os pleitos da FREPESP e assumiu o compromisso de apoiar a
criação e a implementação de um Programa de Estímulo às RPPNs Paulistas.
Além do secretário, Dr. Rubens Rizek, e do Conselheiro da FREPESP, Flávio Ojidos, participaram da
reunião o Presidente do Conselho da Fundação Florestal, Sr. Ítalo Mazzarella, o Coordenador da
CBRN, Dr. Daniel Ramalho e o apoiador da FREPESP, Sr. Jeferson Rocha.
A SMA comprometeu-se também em publicar, ainda esse ano, o 2° Edital do Programa de PSA, bem
como em apoiar os RPPNistas na elaboração do CAR.

Da esquerda para a direita: Dr.Antonio Vagner Pereira - Chefe de Gabinete da SMA-SP; Dr. Rubens Rizek - Secretário de
Estado do Meio Ambiente; Flávio Ojidos - Conselheiro da FREPESP; Sr.Ítalo Pompeu Mazzarella - Presidente do Conselho
Curador da Fundaçundação Florestal; Se. Jeferson Rocha - Diretor de Relações Institucionais; Dr. Daniel Glaessel

Dia 19/09/2014 - Anunciamos a criação da Diretoria de Relações Institucionais da FREPESP e a
nomeação do já colaborador Jeferson Rocha para assumir essa cadeira. A decisão foi tomada em
Reunião do Conselho Deliberativo e só ratifica e formaliza um apoio institucional que já vem ocorrendo
há um bom tempo por parte do Jeferson.

Dia 20/09/2014, tivemos mais um dia muito produtivo!
A FREPESP revisou seu planejamento estratégico e (re)definiu suas prioridades de ação para
os próximos meses.

O encontro aconteceu na sede do WWF Brasil e contou com a presença da nossa equipe, parceiros,
convidados e especialistas, aos quais agradecemos a presença e o apoio!

Seguimos avançando, fortalecendo as parcerias existentes e aumentando a rede de apoiadores e
colaboradores, com o objetivo de fortalecer a associação e, assim, contribuir de forma mais efetiva
para a melhoria dos quadros de conservação em terras privadas do Estado de São Paulo.
Nossos agradecimentos ao Daniel Venturi e Anna Carolina Lobo do WWF; Marianne e Mayra da
Raízes; Cássio da Vermelho Amarelo; Jociel da Apoena Turismo; Marcelo Hadad da Sustenable
Carbon; Luciana Simões

SETEMBRO/2014
Divulgação
do Sumário Executivo
do
Diagnóstico das RPPN´s do Estado de São
Paulo. O Sumário foi enviado para RPPNistas,
parceiros e apoiadores. Nele consta um
consolidado de informações sobre a área protegida,
as principais ameaças e também as necessidades e
ou expectativas dos RPPNistas.

OUTUBRO/2014
No dia 10 de Outubro - Flávio Ojidos, Gregório Vino e Ana Maria Soares em reunião de planejamento
da FREPESP, em São José dos Campos - SP

.

NOVEMBRO/2014
No dia 20/11/2014, Ana Maria Soares representou a FREPESP na Oficina sobre PSA de Água

DEZEMBRO/2014
No dia 01/12/2014 a FREPESP participou da Oficina de Atuação no Parlamento. O curso foi oferecido
pela Escola da Câmara dos Deputados e mostrou aos participantes o funcionamento daquela Casa
Legislativa.
Conhecer os mecanismos de participação é determinante para a sociedade civil organizada influenciar
as políticas públicas em prol da conservação, notadamente, em apoio às RPPNs.

No dia 06/12/2014 a FREPESP realiza último encontro de 2014. O evento reuniu proprietários,
parceiros e apoiadores e serviu para refletir sobre os rumos de 2015 e a necessidade de um
engajamento maior por parte dos associados que a entidade representa. Leia mais em:
http://frepesp.com.br/confraternizacao/

No dia 09/12/2014 a FREPESP recebeu o Certificado de Reconhecimento de Entidade Ambientalista,
da Secretaria do Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo.

Dia 09/12/2014 – Participação Assembléia Geral Ordinária da Confederação Nacional de RPPN, no
Rio de Janeiro. Flávio Ojidos eleito vice presidente.

No dia 11/12/2014 a FREPESP participou de uma reunião com a Coordenadoria de Fiscalização
Ambiental da SMA-SP e o Comando de Policiamento Ambiental do Estado de São Paulo para articular
ações conjuntas de proteção e fiscalização para as RPPNs Paulistas.

AGENDA OPERACIONAL DE 2014
Aprovação das contas
Apresentação das contas 2013 (Balanço e DRE) para os conselheiros fiscais.

Restabelecimento da agenda operacional da associação.
- Abertura dos cadastros para associação de novos membros.
- Cobrança de mensalidade – (em andamento)
Até o momento, 18 % dos RPPNistas fizeram o cadastro e as mensalidades estão sendo depositadas.
- Aumentar o engajamento da federação com os associados (em andamento)
Em junho de 2014, iniciamos uma campanha de mobilização para a filiação. É importante ressaltar,
que atualmente, os RPPNistas conhecem mais sobre a nova FREPESP. A credibilidade na
Associação e em sua equipe cresceu o que aumenta as chances de aumentar o número de filiados,
considerando, por exemplo, o ano passado.

Desenvolvimento Institucional
- Renovação do Convênio com a Fundação Florestal - Convênio vigente até 12/2015
- Renovação da Parceria com o WWW – Contrato vigente até 06/2014
- Realização de Parceria com á Raízes Desenvolvimento Sustentável. Organização responsável pela
revisão do Planejamento Estratégico.
- Realização de inscrição da FREPESP no CADEA – Cadastro de Entidades Ambientalistas de São
Paulo.
Os benefícios desses reconhecimentos são:
Isenção no Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos;
Acesso aos dados das entidades cadastradas no CadEA e suas respectivas atividades;
Direito de participação no CONSEMA – Conselho Estadual de Meio Ambiente;
Divulgação de notícias / eventos da entidade no site do CadEA;
Participação nas capacitações oferecidas pela SMA;
Recebimento de newsletter;
Formulação de propostas de trabalho em conjunto com a SMA.
Realização de ações para Fomentar e Fortalecer Parcerias e Apoio Institucional - Órgãos Ambientais
Gestores, ONGS, Instituições de Pesquisa, etc – com Foco (Educação Ambiental, Uso Público e
Pesquisa Científica).
Estabelecimento de parcerias estratégicas também são importantes para valorar a associação e atrair
potenciais patrocinadores. Continuar parcerias consolidadas com o WWF-Brasil, Instituto Eco
Solidário, Fundação Florestal e firmar parcerias com o ICMBio, Reserva da Biosfera, CEBDS e
universidades são os próximos passos da FREPESP.

A associação necessita integrar as RPPNs dentro do contexto de Unidades de Conservação, tanto no
âmbito estadual e federal. É fundamental, que a FREPESP esteja presente e seja ativa em todas as
questões que envolvam o tema Reservas Privadas. Atualmente, estamos acompanhando a
formatação do novo modelo do plano de manejo para as RPPNs Federais.
A ideia é que a Associação seja um elo, uma rede de colaboradores, simpatizantes, órgãos
ambientais, ONGs, universidades que atuem em prol da conservação, criação e valoração das RPPNs
e dos RPPnistas.

São José dos Campos, 20 de março de 2015

_____________________________
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