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O ANO FECHA COM COMEMORAÇÕES E DESAFIOS PARA 2017

Avançando sempre a FREPESP chega em dezembro com sensação de missão cumprida. Entre as
positividades estão os avanços, em parceria com a Fundação Florestal, quanto às ações junto aos
proprietários de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) paulistas; às conquistas como o
reconhecimento da ‘instituição’ RPPN no município de Mogi das Cruzes que, agora, isenta o IPTU para
RPPN em áreas urbanas, e outras possibilidades de incentivos fiscais e econômicos pelos quais as ações
de advocacy da FREPESP contribuíram, e que indicam que o caminho para a sustentabilidade como um
todo da conservação voluntária em terras privadas vai se concretizando.

Comemoramos ainda o 2º edital para Pagamento por Serviços Ambientais – o Crédito Ambiental
Paulista para as RPPN – Projeto CAP/RPPN; as conquistas para as RPPNs paulistas em termos de
proteção e fiscalização de suas áreas; os 15 anos da associação que chega até aqui com muita luta,
conquistas e alegrias, bem como as parcerias estratégicas que acreditaram e realizaram junto ela.

Sabemos que ainda há muito a se alcançar em termos político, fiscal, legal, econômico, socioambiental
e cultural para resultados profícuos não só para os proprietários rurais que fazem a conservação
voluntária, mas, para a sociedade em geral...para o Planeta!

A FREPESP segue consciente na busca e nos encontros de sinergias que proporcionem as conquistas e
o desenvolvimento necessários para consolidar de forma sustentável essa rede paulista da conservação
voluntária em terras privadas, inserida em um contexto que expande as fronteiras brasileiras.

Conservação voluntária, todo mundo ganha!

NOSSA MISSÃO
Promover e fortalecer a conservação da biodiversidade nas
propriedades particulares do Estado de São Paulo, atuando por meio
de parcerias estratégicas e incentivando o aumento do quadro de
áreas protegidas, para o benefício das presentes e futuras gerações.
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Dentre nossas comunicações... Eventos, mensagens e postagens nas redes sociais deixamos um
pouquinho sobre...

Compensação ambiental, CAR, reserva legal, projetos de restauração ambiental, legislação, planos
de manejo, biodiversidade, trilhas, brigadas de incêndio, Congresso Brasileiro de Unidades de
Conservação, Pagamento por Serviços Ambientais - PSA, lei das águas do Brasil, propriedades rurais
na conservação da natureza, sustentabilidade financeira, Congresso Mundial de Conservação
(USA), publicações afins, mais publicações afins, documentários informativos/educativos, áreas
protegidas urbanas, conservação da biodiversidade, alternativas econômicas com a Floresta em pé,
mosaico, novas RPPNs paulistas e do Brasil, RPPN e inclusão, unidades de conservação brasileiras,
espécies ameaçadas de extinção, eventos e cursos em RPPN, conscientização ambiental,
ecoturismo, educação ambiental, pesquisa científica, e, também, claro, sobre o que são as Reservas
Particulares do Patrimônio Natural. Divulgação de RPPNs como RPPN Catadupa, RPPN Pedra da
Mina, RPPN Veracel, RPPN Parque do Zizo, RPPN Paineira, RPPN Alto do Deco, RPPN Reserva dos
Indaiás, RPPN Meandros, RPPN Duas Cachoeiras...

Cursos, capacitações, seminários afins.
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DESENVOLVIMENTO DA ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO DA FREPESP
CONSOLIDADO DE ATIVIDADES

JANEIRO/2016
30/01 – A FREPESP realiza a primeira Assembleia do ano e elege os novos conselheiros da Federação
da gestão de 2016 a 2018, contando, assim, com um novo grupo de voluntários protetores da floresta
que, a partir de março, assumem os Conselhos deliberativo e fiscal da organização.
O encontro foi realizado no Sesc Vila Mariana, em São Paulo. A reunião propiciou a troca de
informações para dar início à transição.
Para conhecer o atual conselho da FREPESP, acesse >< http://frepesp.org.br/gestao-2016-2018/
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FEVREIRO/2016
04/02 – A FREPESP, em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SMA-SP), posiciona se
no contexto dos “primeiros frutos de esforços conjuntos para proteção das RPPN” no Estado. A SMA
emite notícia em referência. Abaixo.

"""Os frutos do “Plano de Apoio à Proteção das Reservas Particulares
do Patrimônio Natural (RPPN)”, instituído por meio da Resolução SMA
nº 80, de novembro de 2015, começam a ser colhidos. Um exemplo
disso foi a atuação conjunta, no final do ano, de diversos órgãos
fiscalizadores e de policiamento, entre eles a Coordenadoria de
Fiscalização Ambiental (CFA), a Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo (Cetesb) e a Polícia Militar Ambiental (PAmb)."""
“Daí, a razão do apoio do Estado às RPPN, por meio da instituição do
“Plano de Apoio à Proteção das Reservas Particulares do Patrimônio
Natural”, com participação da CFA e PAmb, em parceria com a
Fundação Florestal, a Federação das Reservas Ecológicas Particulares
do Estado de São Paulo (FREPESP) e os próprios proprietários rurais.”

Notícia completa “Primeiros frutos de esforços conjuntos para proteção das
RPPN são colhidos”, acesse ><
http://www.ambiente.sp.gov.br/2016/02/04/primeiros-frutos-de-esforcosconjuntos-para-protecao-das-rppn-sao-colhidos/
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MARÇO/2016

12/03 – A FREPESP se reuniu no escritório do WWF para mais um dia de trabalho em prol das RPPNs
paulistas! Na pauta, o planejamento estratégico das próximas atividades.
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ABRIL/2016

04/04 – A FREPESP participou, em Brasília, da Capacitação do Fundo Socioambiental CASA, apoiador
do projeto “Protetores da Mata”.
Saiba mais sobre o “Protetores da Mata” no site da FREPESP >< http://frepesp.org.br/protetores-damata/
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16/04 – A FREPESP, com a parceria da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SMA-SP) e o apoio do
Fundo Socioambiental CASA, realizou a oficina "Boas Práticas de Prevenção e Combate a Incêndios:
fortalecendo a articulação e a proteção das RPPN Paulistas".
"A atividade, que aconteceu na RPPN Rio dos Pilões, no município de Santa Isabel, faz parte das ações
do Plano de Trabalho do Convênio firmado entre a SMA, a Fundação Floresta e a FREPESP e se baseia
na regulamentação do Plano de Apoio à Proteção das RPPN, instituído pela Resolução SMA 80/2015,
em articulação com a Operação Corta-Fogo.
O objetivo da oficina foi compartilhar iniciativas das diversas instituições, seja dos órgãos envolvidos,
seja das próprias RPPN, para incentivar e fortalecer a gestão das RPPN no que tange às ações voltadas
à prevenção e ao combate aos incêndios florestais."

Oficina "Boas Práticas de Prevenção e Combate a Incêndios: fortalecendo a articulação e a proteção
das RPPN Paulistas".
Realizada em 16 de abril na RPPN Rio dos Pilões, município de Santa Isabel – SP.
80 participantes
20 RPPNs (proprietários e representantes)
Notícias nos links >< http://www.ambiente.sp.gov.br/…/operacao-corta-fogo-foi-te…/
http://www.ambiente.sp.gov.br/2016/06/13/operacao-corta-fogo-foi-tema-de-oficina-para-as-rppnpaulistas/
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22/04

– Por intermédio da FREPESP, a RPPN Reserva dos Indaiás (parte do Sítio Primavera),
localizada em São Luiz do Paraitinga/SP, vem desenvolvendo seu planejamento turístico, desde janeiro
de 2015.
A Apoena Consultoria & Turismo foi a responsável pela consultoria em Planejamento Turístico para a
RPPN.

O projeto consiste no fomento do ecoturismo, na propriedade e em seu entorno, e no
desenvolvimento de atividades relacionadas às práticas ambientais.
A primeira etapa trata-se da demarcação e interpretação das trilhas existentes na propriedade. A
sinalização será feita por meio de placas, com o intuito do circuito das trilhas serem utilizadas como
trilhas autoguiadas, bem como guiadas.
A confecção e instalação das placas é um dos marcos do início da parceria entre a Apoena Consultoria
& Turismo, FREPESP e RPPN Reserva dos Indaiás.
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Este é um projeto piloto que prevê, ainda, um programa de voluntários e o desenvolvimento de toda a
parte de comunicação e divulgação da propriedade com a intenção de atrair visitantes e adeptos da
prática do ecoturismo tanto para a propriedade como para a região. Também, prevê um calendário de
atividades relacionadas às questões ambientais.
A parceria entre a Apoena Consultoria & Turismo e a FREPESP traz a ideia de replicar o projeto nas
demais propriedades associadas à FREPESP interessadas.

29/04 – A FREPESP participou da programação do "VI Seminário Produtor Rural no Meio Ambiente",
com o tema "Boas Práticas Ambientais", realizado pelo Sindicato Rural de Cruzeiro e Lavrinhas, em
parceria com o GT (Grupo de Trabalho) Boas Práticas, e GT RPPN (Reserva Particular do Patrimônio
Natural), ambos do CONAPAM (Conselho Consultivo da APA Serra da Mantiqueira), através do sistema
FAESP/SENAR (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo/ Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural do Estado de São Paulo).
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Mais sobre a programação, acesse >< http://frepesp.org.br/frepesp-participa-do-iv-seminarioprodutor-rural-no-meio-ambiente/
A FREPESP explanou sobre ações de incentivos às RPPN e sobre o Projeto Protetores da Mata que, além de
parceiros, conta com o apoio financeiro do Fundo Socioambiental CASA, e, o objetivo de fortalecer e
aumentar a proteção das RPPN como estratégia para conservação da biodiversidade paulista.
Confira a comunicação pós evento no site da FREPESP >< http://frepesp.org.br/frepesp-participa-do-viseminario-produtor-rural-no-meio-ambiente-com-o-tema-boas-praticas-ambientais/
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MAIO/2016

14/05

- A FREPESP – colaboradores, voluntários e parceiros se reuniram no escritório do parceiro
Correa Porto Advogados, em São Paulo.
A pauta foi a preparação de uma cesta de benefícios aos associados, em comemoração aos 15 anos da
associação.
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JUNHO/2016

22/06

- A FREPESP é parceira da SMA e da Fundação Florestal no programa de Pagamento por
Serviços Ambientais – PSA, inédito e pioneiro no Brasil!

Crédito Ambiental Paulista para as RPPN – Projeto CAP/RPPN
O 1.º edital aconteceu em 2013, quando 11 RPPNistas foram contemplados. Já o 2.º edital contempla 08
RPPNs que protegem 770 hectares e irão receber o total de R$ 790 mil, em parcelas anuais, nos
próximos 5 anos, pelos serviços ambientais comprovadamente prestados por essas RPPNs.
Notícia completa >< Novas RPPN receberão Pagamento por Serviços Ambientais
http://www.ambiente.sp.gov.br/2016/06/22/novas-rppns-receberao-pagamento-por-servicosambientais/

><
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JULHO/2016

14/07

– A FREPESP, junto com a CNRPPN, participa da “Quinta da Boa Prosa”, uma iniciativa do
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio que teve início em junho de 2016
com o objetivo de abrir um espaço para o debate de questões relevantes para as missões do Instituto,
que favoreça o estreitamento do conhecimento mútuo entre ICMBio e sociedade.
Apresentando as discussões sobre as Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN, o tema
tratado foi “O panorama das RPPNs no Brasil”.

28/07 – A FREPESP e parceiros realizaram o Seminário “Áreas Naturais: Alternativas econômicas com
a Floresta em pé”, que aconteceu em Bertioga. O evento foi um sucesso de público e de conteúdo para
os interessados no tema da conservação voluntária.
‘Divulgar e fomentar a criação de novas RPPN no Estado de São Paulo’ foi o objetivo do Seminário que
abordou questões que envolvem a sustentabilidade da conservação voluntária com palestrantes e
convidados de alto nível de conhecimento sobre o tema.
Parceiros e apoiadores - Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SMA) por meio da Fundação Florestal
(FF), o SESC Bertioga, o Fundo Casa Socioambiental, a Fazenda Meandros, o WWF Brasil e a todos os
colaboradores da FREPESP e participantes/convidados que tornaram possível esse dia de diálogos e
reflexões!
Seminário “Áreas Naturais: Alternativas econômicas com a Floresta em pé”
Realizado em 28 de julho, em Bertioga/SP.
64 participantes
Facebook >< https://www.facebook.com/frepesp/posts/1277453135629006
Site FREPESP >< http://frepesp.org.br/conservacao-e-alternativas-de-sustentabilidade-para-afloresta/
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AGOSTO/2016

05/08

– A FREPESP foi representada em encontro no Chile por seu diretor executivo, por Flávio
Ojidos, que compartilhou um pouco das experiências brasileiras com membros da rede de
conservação voluntária do Chile.
Falou sobre o ProEcotur-RPPN, o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais das RPPNs
paulistas e, também, sobre a parceria da FREPESP com a Polícia Ambiental, CFA/SMA-SP e Fundação
Florestal.

"Enriquecedora a troca de experiências
entre o Brasil e os amigos chilenos – que
já estiveram no país visitando nossas
RPPNs. E, nesta oportunidade, foi possível
conhecer mais de perto como funciona a
conservação voluntária em terras
privadas no Chile - a Rede de Santuários
da Região Metropolitana de Santiago e da
Así Conserva Chile, uma rede que agrupa
diversas iniciativas de conservação em
terras privadas em todo o país. E,
também, falar um pouco sobre o sistema
de conservação da natureza no Brasil.
Esse intercâmbio gera conhecimentos
importantes para a conservação da
biodiversidade, principalmente para a
América do Sul, afirma Ojidos”
Legenda
1.

Apresentação da Así Conserva Chile, com o seu presidente
Mauricio Marinho e o diretor Theo.

2.

Apresentação da Rede de Santuários da Região
Metropolitana de Santiago, pela Sra. Sara, famosa ativista
ambiental e proprietária de uma reserva natural.

3.

Ojidos e Fernanda Romero Garate chegando para o evento
que aconteceu no Ministério do Meio Ambiente do Chile.

4.

Apresentação das experiências brasileiras, divisão de mesa
com a parceira Fernanda Romero Garate.
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SETEMBRO/2016

01/09 – Lançamento oficial do selo comemorativo “15 anos FREPESP”.
""Nascemos RENASP, hoje, somos FREPESP""
São 15 anos apoiando a Conservação Voluntária!

13/09 –
De olho na economia de baixo carbono, a FREPESP adere à Coalizão Brasil Clima, Florestas e
Agricultura.
""Na prática, a Coalizão
defende políticas e
incentivos econômicos que
aproveitem as vantagens
comparativas do Brasil e
posicionem o país como
protagonista global de um
novo modelo de
desenvolvimento, mais
próspero, justo e
sustentável, gerador de
emprego e renda.""
Saiba mais
>< http://coalizaobr.com.br/201
6/
Conheça o boletim
>< https://coalizao.mailee.me/g
o/index/1129981429?key=ed20f
0

16

15/09 – Reformulação e atualização completa do site da FREPESP >< http://frepesp.org.br/

Novo menu e novos conteúdos visando
atender melhor as expectativas dos
RPPNistas, proprietários rurais e público
em geral interessados no tema.
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16/09 –

A FREPESP, junto a
CNRPPN esteve presente
no “II Encontro de RPPNs
na APA Serra da
Mantiqueira”.
Dialogar sobre a
elaboração de planos de
manejo para harmonizar a
gestão do território
quando as RPPNs se
sobrepõem a outras
categorias de UC é medida
certeira de planejamento e
boa gestão!
Parabenizamos a inciativa
do gestor da Apa
Mantiqueira Mantiqueira,
membros do CONAPAM,
proprietários de RPPN e à
família Monteiro pela
recepção!
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22/09

- A FREPESP, em setembro, fez uma visita rápida na RPPN Duas Cachoeiras/ Sítio Duas
Cachoeiras Agroecologia.

Foi uma tarde agradável
em meio as trilhas e as
paisagens da reserva.
Conhecemos a
hospedaria, "Casa Azul",
que tem uma
construção antiga muito
bonita e aconchegante
para quem quer mudar
de ares.
Além das curiosidades
da reserva, conferimos
algumas de suas
atividades como a
agroecologia e o tear.
O sítio também oferece
cursos. Conheça mais
>< http://www.sitioduas
cachoeiras.com.br/

23/09 – Aconteceu na 4ª Cia. da Policia Ambiental, em Campinas/SP, a “Oficina para Elaboração e/ou
Avaliação dos Planos de Apoio à Proteção das RPPN – Sistema Integrado de Monitoramento de
Unidade de Conservação”, realizado pela Federação das Reservas Ecológicas Particulares do Estado de
São Paulo (FREPESP), Fundação Florestal (FF), Coordenadoria de Fiscalização Ambiental (CFA) e
a Polícia Ambiental (PAmb).
Mais um encontro que apoia as Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPNs paulistas.
O presidente do conselho da FREPESP, Toni Carioba, e também, proprietário da RPPN Reserva
Ecológica Amadeu Botelho – Jaú/SP, faz um balanço das atividades do dia: “União de força e
conhecimento”. Ele expõe sobre a importância de ampliar o conhecimento em relação às RPPNs
ao mesmo tempo que há um fortalecimento junto aos órgãos ambientais – assim como o
fortalecimento do movimento em conservação em terras privadas – unindo força ao envolver
novos RPPNistas e conhecimento tanto por parte do proprietário como estreitamento da
realidade das RPPNs junto aos órgãos públicos ambientais.
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Site >< http://frepesp.org.br/oficina-sobre-planos-de-apoio-a-protecao-das-rppns-soma-50planos-de-reservas-paulistas/

50 PLANOS DE APOIO À PROTEÇÃO DAS RPPNs PAULISTAS
Com a presença de 15 proprietários, o resultado foi a elaboração de 8 novos planos
de apoio à proteção das RPPNs, sendo que 07 deles foram para reservas em
processo de criação e 01 para RPPN. E, os 07 demais RPPNistas tiveram seus planos
revisados.
Com esta oficina somam-se 50 planos de apoio à proteção em 50 RPPNs paulistas!

“Oficina para Elaboração e/ou Avaliação dos Planos de Apoio à Proteção das
RPPN – Sistema Integrado de Monitoramento de Unidade de Conservação”
Realizada em 23 de setembro na 4ª Cia. da Policia Ambiental, em Campinas/SP.
15 proprietários
7 planos revisados
8 novos planos de apoio à proteção das RPPNs
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OUTUBRO/2016

06/10 – A FREPESP, membro da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, participou (junto com a
CNRPPN) da III Reunião Plenária da Coalizão.
Nota sobre trabalhos.

"""A terceira plenária do ano, em 6 de outubro, foi marcada pela avaliação
das realizações e prioridades da Coalizão. A escuta dos integrantes presentes
trouxe reforço para a continuidade das atividades, com valorização da
confiança compartilhada e reforço ao compromisso de entregas dos grupos
de trabalho (GTs).
A Coalizão segue para encaminhar o planejamento de 2017, e marcar presença
na COP 22, em Marrakesh. Enquanto isso, a mobilização continua intensa,
com diversos debates: Reserva Legal, planejamento de paisagens
sustentáveis, pesquisa e financiamento em restauração com espécies nativas
foram alguns dos temas mais recentes. (...)"""
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07/10 – Em 2016 a FREPESP comemora 15 ANOS. Em outubro é lançada oficialmente a comemoração
marcados pelo texto sobre um pouquinho de sua história, bem como sua Cesta de Benefícios para
associados (lançada em 26/10).
15 anos FREPESP >< http://frepesp.org.br/15-anos/
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10/10 – São 10 anos de "Programa Estadual de apoio às RPPN". E, a FREPESP comemora junto com a
Fundação Florestal todas as inciativas, conquistas e avanços junto as RPPNs paulistas. Sem dúvida é
uma parceria fundamental para a associação no contexto de sua missão.
""Segundo o diretor executivo da Fundação Florestal, Paulo Almeida, “nestes 10 anos de criação do
programa, as conquistas são inúmeras. Mas o ganho mais significativo é o engajamento e a
participação da sociedade civil no processo efetivo de proteção aos ecossistemas e em
responsabilizar-se pela criação e gestão de unidades de conservação. ”""
(...)
""Para potencializar esforços, a Fundação Florestal formalizou parcerias com a Federação das
Reservas Ecológicas Particulares do Estado de São Paulo, Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio), Prefeitura de Sorocaba e WWF-Brasil. Um convênio com a Universidade de
Taubaté (UNITAU) está em elaboração, visando apoio para o georreferenciamento dos imóveis
destinados às RPPN, além de cursos de capacitação para os técnicos da Fundação Florestal e da
universidade."""
Notícia completa >< http://fflorestal.sp.gov.br/2016/10/07/programa-estadual-de-apoio-as-reservasparticulares-do-patrimonio-natural-completa-10-anos/

25/10 – Fruto da parceria com a Fundação Florestal no contexto do “Programa RPPN Paulistas”, a
FREPESP tem destaque positivo na entrevista de Oswaldo Bruno, Coordenador do "Programa RPPN
Paulistas", na sessão “entrevistado da semana no Rppn Web”

Movimento RPPNista no Brasil
""Penso que esteja num momento de reestruturação e
fortalecimento por conta das iniciativas e articulações que a
Confederação Nacional de RPPN (CNRPPN) vem conseguindo
realizar. No Estado de São Paulo, creio que o movimento RPPNista
passa por um momento muito positivo, por meio do trabalho que
a atual diretoria da FREPESP vem realizando, resultando no
aumento significativo de associados e no desenvolvimento e
consolidação das ações de apoio e incentivo do Programa RPPN
Paulistas por meio da parceria que mantem com a Secretária de
Meio Ambiente e Fundação Florestal.""

Para conferir a entrevista na íntegra, acesse ><
http://www.rppnweb.com/site_rppn/index.php/entrevistas/435oswaldo-jose-bruno
Site FREPESP >< http://frepesp.org.br/oswaldo-brunocoordenador-do-programa-rppn-paulistas-da-ff-e-entrevistadopelo-rppn-web/
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26/10 –

Em comemoração aos seus 15 anos, a
FREPESP lança a “CESTA DE
BENEFÍCIOS PARA ASSOCIADOS”.
Elaborada com o auxílio de nossos
parceiros, a Cesta de Benefícios traz
serviços e produtos de interesse das
reservas como um todo, em
condições diferenciadas do mercado.

Conheça
>< http://frepesp.org.br/cesta-debeneficios-para-associados/
Facebook FREPESP ><
https://www.facebook.com/frepesp/
photos/a.702381996469459.10737418
26.698725533501772/13700021597074
36/?type=3&theater

26/10

– Reciclagem e capacitação. Participação da FREPESP no “Diálogos Filantropia: Seminário

Itinerante do Terceiro Setor”, em São José dos Campos/SP.
“O Seminário Diálogos Filantropia foi criado com o objetivo de disseminar e fortalecer a informação
técnica para os gestores de organizações sociais, culturais e ambientais. ”
Evento Gratuito em diversas cidades do Brasil aborda temas como captação de recursos, legislação e
aspectos jurídicos, contabilidade e desenvolvimento institucional de organizações sem fins lucrativos.

Para conferir nosso slide show, acesse ><
https://www.facebook.com/frepesp/videos/1371300416244277/
Para saber mais sobre a programação, acesse ><
http://www.dialogosocial.com.br/seminario_itinerante_dialogos_da_filantropia-s522-1.html
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NOVEMBRO/2016

04/11 – SENSIBLIZAÇÃO sobre a CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE.
A FREPESP vem trabalhando a sensibilização e informação para a conscientização dos públicos – e da
opinião pública, acerca da importância da conservação da biodiversidade, e como ela se “manifesta”,
principalmente, nas matas das RPPNs paulistas. Por exemplo, como o muriqui – foto abaixo, registrado
na RPPN Parque do Zizo, em São Miguel Arcanjo.
Um trabalho que visa constância.

Para acessar:
Site FREPESP >< http://frepesp.org.br/rppn-e-conservacao-dabiodiversidade-muriqui-na-rppn-parque-do-zizo/
Facebook FREPESP ><
https://www.facebook.com/frepesp/photos/a.702381996469459.1073741826
.698725533501772/1381497818557870/?type=3&theater
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8/11 –

Marcador de livro da FREPESP em referência aos 15 anos da associação. Parceria (pró-bono)
entre FREPESP, Agência Vermelho Amarelo e Rettec Artes Gráficas e Editora.

10/11 - Planejando 2017 e adiante... Reunião de trabalho da FREPESP e, também, com o WWF Brasil.
Aproveitando a ocasião da realização do Seminário, em 11/11, em Espírito Santo do Pinhal, a FREPESP se
reuniu para tratar do fechamento do planejamento de 2016 e de próximas ações.
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11/11 – A

FREPESP e parceiros realizaram, em Espírito Santo do Pinhal/SP, o Seminário "Paisagem,

Conservação e Sustentabilidade Financeira: a contribuição das RPPNs para a biodiversidade paulista”.
O ponto alto do evento foi a assinatura do certificado e o reconhecimento de mais 02 RPPNs paulistas RPPN Alto do Deco e RPPN Paineira, além dos assuntos tratados como Políticas Públicas, Adequação
Legal, Restauração Ecológica, Biodiversidade, Geração de receita e Oportunidades.
Mais do Seminário no site da FREPESP >< http://frepesp.org.br/seminario-traz-estrategias-deconservacao-voluntaria-em-terras-privadas-e-comemora-mais-02-rppns-no-estado-de-sao-paulo/
Para conhecer mais sobre as RPPNs reconhecidas:
RPPN Alto do Deco >< http://frepesp.org.br/rppn-alto-do-deco-a-mais-nova-reserva-particular-dopatrimonio-natural-do-vale-do-paraiba/
RPPN Paineira >< http://frepesp.org.br/rppn-paineira-e-a-mais-nova-reserva-particular-da-internationalpaper-do-brasil/

Seminário "Paisagem,

Conservação e Sustentabilidade
Financeira: a contribuição das
RPPNs para a biodiversidade
paulista” realizado em 11 de
novembro na ETEC, em Espírito
Santo do Pinhal.
120 participantes
02 RPPNs paulistas reconhecidas


RPPN Alto do Deco, em São
José dos Campos



RPPN Paineira, em Espírito
Santo do Pinhal

27

17/11 - O Diretor Executivo da FREPESP, Flávio Ojidos, gravou nos estúdios da TV Record uma entrevista
com o jornalista e RPPNista Heródoto Barbeiro sobre as Reservas Particulares do Patrimônio Natural.
Segue link de acesso à entrevista >< http://noticias.r7.com/record-news/jornal-da-recordnews/videos/especialista-em-direito-ambiental-fala-sobre-areas-de-conservacao-da-natureza-18112016

25/11 – A FREPESP esteve presente em Mogi das Cruzes/SP, participando da entrega do certificado da
RPPN Santa Rita de Cassia e, a assinatura dos contratos do 2.º Edital do CAP-PSA/RPPN (Projeto de
Pagamento por Serviços Ambientais – PSA), o Crédito Ambiental Paulista de Pagamento por Serviços
Ambientais para as Reservas Particulares do Patrimônio Natural.
Estiveram presentes, entre outras autoridades, o Secretário de Meio Ambiente do Governo do Estado,
Ricardo Salles e o Prefeito de Mogi das Cruzes, que encaminhou à Câmara dos Vereadores um projeto
de lei prevendo a isenção de IPTU para RPPNs criadas na área urbana do município.
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30/11 – Atualização do folder da FREPESP – incluindo
novo endereço de email e, as novas RPPNs reconhecidas
em 2016, >< Tudo o que você precisa saber sobre Reserva
Particular do Patrimônio Natural – RPPN.

Para conferir e baixar, acesse:
http://frepesp.org.br/publicacoes-frepesp/

29

DEZEMBRO/2016

01/12 – Participação, junto a outros atores, da Pesquisa participativa para orientação de políticas
públicas na região através do “Estudo de economia de ecossistemas e da biodiversidade (TEEB) –
Bacia do Rio Paraíba do Sul – Porção Paulista/São Paulo”.
Realizada, na Universidade de Taubaté (UNITAU), pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente do
Governo do Estado de São Paulo, Instituto GAEA Estudos Ambientais e o Instituto Internacional para
sustentabilidade (IIS), a oficina teve como objetivo principal capturar a percepção ambiental dos
produtores rurais e outros atores chave (stakeholders) da porção paulista do Vale do Paraíba do Sul
em relação aos serviços ecossistêmicos da região.

Contexto
“O TEEB - Economia dos Ecossistemas e Biodiversidade (sigla do inglês The Economics of Ecosystems and
Biodiversity) é uma iniciativa global que objetiva auxiliar no reconhecimento dos benefícios econômicos
da biodiversidade, bem como o crescente custo da perda da mesma, e da degradação dos
ecossistemas, com o objetivo de auxiliar tomadores de decisão no desenvolvimento de políticas de uso
da terra.”
“O TEEB São Paulo pretende fornecer elementos que relacionem diretamente a disponibilidade e a
qualidade dos recursos naturais e serviços ecossistêmicos às dinâmicas econômicas no meio rural,
contribuindo para atingir os objetivos do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - Microbacias II
(PDRS). A Bacia do Rio Paraíba do Sul, na porção paulista, foi selecionada como piloto para a
implementação dessa ferramenta.”
Desta forma, a FREPESP busca atualização e troca com atores envolvidos na questão do
desenvolvimento rural sustentável no que diz respeito aos serviços ecossistêmicos prioritários
providos na região; e as potenciais atividades de uso do solo que podem contribuir com o
desenvolvimento sustentável da região, para disseminar entre os proprietários rurais
envolvidos com a questão da conservação voluntária em terras privadas. Acreditando nos
benefícios e desenvolvimento como um todo para a conservação da biodiversidade paulista.
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02/12 - Reunião de alinhamento FREPESP
O Conselho Deliberativo se reuniu na RPPN Fazenda Meandros para dialogar a atuação da associação
nos próximos anos.
Também, houve a oportunidade de conhecer um pouco sobre as atividades da Fazenda...agricultura
(tomates hidropônicos e orgânicos), produção de mudas e, é claro, conservação voluntária da
natureza!
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12/12 –
Conclusão da gestão 2015/2016
da Confederação Nacional de
Reservas Particulares do
Patrimônio Natural – CNRPPN.
Representada pela pessoa do
nosso diretor executivo, Flávio
Ojidos, a FREPESP fez parte
da vice-presidência da gestão
2015/2016 da Confederação
Nacional de Reservas
Particulares do Patrimônio
Natural – CNRPPN, uma
instituição não
governamental formada por
associações estaduais ou
regionais de proprietários de
Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN,
representada em todos os
biomas brasileiros.
Link para o Relatório de
Atividades CNRPPN 2015/2016
><
https://www.facebook.com/flavio.
ojidos/posts/10208061944411652?
notif_t=close_friend_activity&notif
_id=1482415240296377
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AGRADECIMENTO AOS NOSSOS PARCEIROS EM 2016

Apoio Financeiro

Apoio Técnico e Institucional
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São José dos Campos, 22 de dezembro de 2016

Federação das Reservas Ecológicas Particulares do Estado de São Paulo - FREPESP
Site FREPESP >< http://frepesp.org.br/
Facebook >< https://www.facebook.com/frepesp/

Ana Maria Vieira Soares – Secretaria Executiva / frepesp@frepesp.org.br
Ana Celina Tiburcio – Comunicação Institucional / frepespcomunicacao@gmail.com
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