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FREPESP   Relatório anual 2020 

 

Atividades Administrativas 

- AGOE - Assembleia Frepesp em 14 e 15 março 2020  

Mesmo em meio à pandemia globa, rppnistas e visitantes se reuniram na RPPN Duas Cachoeiras na 

mais calorosa recepção do nosso conselheiro deliberativo, Cybele e Guaraci. 

Após as atividades institucionais, os participantes da AGOE ficaram hospedados e puderam 

compartilhar momentos de grande troca pessoal durante as refeições na RPPN anfitriã.  

Participaram também de atividades demonstrativas possíveis de serem realizadas nas RPPNs, como 

recursos de atividade de educação ambiental e geradora de renda. Caminhada por trilhas 

interpretativas, com informações sobre a flora e a fauna, e ainda uma trilha noturna “trilha das 

estrelas” conhecendo os potenciais para atividades de astronomia e a vida noturna da floresta foi o 

resumo deste encontro. 

 

 Encerramento do Termo de Parceria com a Fundação Florestal e SMA – Secretaria Estadual 
de Meio Ambiente de 2016-2020 

 Renovação do Termo de Parceria com a Fundação Florestal e SIMA – Secretaria Estadual de 
Infraestrutura e Meio Ambiente de 2021-2026 

 Continuidade da Reorganização de arquivos administrativos, fiscais e financeiros 
 Renovação de certificado da Frepesp junto ao Governo estadual como entidade 

ambientalista 

 Requisição de declaração de isenção do imposto ITCMD junto a Secretaria da Fazendo do 
estado de SP 
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Gestão Estratégica 

 

 Reuniões quinzenais e mensais do Conselho Deliberativo da FREPESP 

 Continuidade da Estratégia de Gestão reformulada para Presidência Compartilhada entre os 

três integrantes do conselho deliberativo 

 Continuidade da Gestão Itinerante das ações regionais entre os membros do conselho 

deliberativo e fiscal 

 Representatividade nos grupos temáticos, conselhos estaduais, grupos técnicos, câmaras 

temáticas  

 Reuniões preparatórias da Jornada de Educação Ambiental para RPPNISTAS 

 

 

 

 

 

- 02/09/2020 – início da formatação do 

evento 

- 10/09/2020 – Seleção dos temas a 

serem abordados 

- 05/10/2020 –  estruturas dos temas e 

indicação de convidados palestrantes 

- 17/12/2020 – finalização da estrutura, 

datas, temas e convidados 
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Reuniões Parceria FREPESP/FF/CFB 

 

- 06/03/2020 – Revisão dos termos de parceria -Estruturar mecanismos de apoio à 

gestão das RPPN. 

 

- 02/06/2020 –  Estruturação para aprofundamento das ações de parceria 

 Consolidar e propor novos instrumentos legais para a categoria.  

 Promover a divulgação da categoria e do Programa RPPN Paulistas. 

 

- 26/08/2020 – Corta Fogo e Restauração Florestal 

 

- 22/10/2020 – PPCIF/Desenho das estratégias para elaboração e apresentação do 

PPCIF aos RPPNistas. 

 

 

 

- 23/11/2020 – Apresentação de Minuta referente à renovação do Convênio 

 

- 21/12/2020 – Renovação da Parceria – Fechamento do Plano de trabalho 
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 Evento Dia Nacional das RPPNs – 

SIMA/FF/FREPESP 

 
- 31/01/2020 – Evento 

Presencial - Entrega de 

Títulos e comemoração 

do Dia Nacional das 

RPPNs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evento SIMA/FF/FREPESP 

 
- 02/06/2020 -  Evento online – Entrega de Títulos de 

RPPN 
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Projetos 

 

 Projeto de restauração florestal com espécies ameaçadas de extinção/ Fundação Franklinia. 

 

- Fevereiro 2020 - Início das atividades de identificação de árvores matrizes e coleta de 

sementes previstas no  projeto de restauração florestal com espécies ameaçadas de extinção 

para edital da Foundation Franklínia – Suíça do Projeto recém aprovado pela FREPESP, para 

Conservação e Restauro de Espécies de Árvores Nativas Ameaçadas de Extinção, executado 

com nossos parceiros institucionais, o Jardim Botânico Araribá e o GAEA - Grupo de Ação e 

Estudos Ambientais, que estará incluindo 256 ha  em 7 RPPNs Paulistas. O Projeto financiado 

pela Fundação Franklinka com sede na Suíça.  

 

- Setembro 2020 - As árvores deram sementes, mesmo em plena pandemia  

Cada uma das três espécies ameaçadas de extinção e selecionadas no projeto de preservação 

liberou sementes entre maio e setembro, e esta etapa do projeto foi cumprida comas coletas 

e armazenamento das sementes. 

(https://frepesp.org.br/blog-da-frepesp/) (https://frepesp.org.br) 

 

- Outubro 2020 - Mudas estão sendo formadas e serão plantadas em campo definitivo em 

novembro de 2021. Chuvas em 2020 foram abaixo da média, o que levou ao adiamento do 

plantio para o ano que vem 

 (https://frepesp.org.br/blog-da-frepesp/) (https://frepesp.org.br) 

 

- Novembro 2020 - Via web, 

um balanço de resultados do 

projeto de preservação 

patrocinado pela Fondation 

Franklinia. 

Os participantes do projeto 

reuniram-se em meados de 

outubro para se apresentar, 

trocar ideias e falar do 

andamento dos trabalhos de 

conservação de 3espécies de 

árvores nativas do Brasil ameaçadas de extinção 

 (https://frepesp.org.br/blog-da-frepesp/) (https://frepesp.org.br) 
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 Projeto de restauração florestal com BGCI /GTC 

Projeto de restauração com parceiros do BGCI, proporcionaram a 3 RPPN e mais 7 áreas que estão 

buscando criar outras RPPN, o enriquecimento de suas areas de reserva, e todo o trabalho de 

implantação e manutenção das mudas plantadas foram custeados pelo projeto. Chegamos neste ano 

de 2020 ao último ano desta atividade com os objetivos atingidos. 

 

 

Representação Institucional  

– Atividades com participação de Representantes da FREPESP 
 

09 junho 2020 – LIVE "O Papel das RPPN na Conservação da Natureza" 

Cybele da Silva, presidente da Frepesp participa 
do programa  
"Terças RPPN".  
Todas as terças debatendo assuntos 
relacionados às RPPNs. 
Reservas Particulares do Patrimônio Natural 

https://www.youtube.com/channel/UCLYBYysW8KJJDU7nrWns4Sg... 
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10 junho 2020 – OAB SP – Desafios do Meio Ambiente Durante 

a Pandemia Causados Pelo Covid-19 – a presidente da Frepesp 

Cybele Silva  participou deste evento on line  aprestando pelo 

canal www.facebook.com/CMAOBSA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 junho 2020 - LIVE – Grupo de Trabalho de RPPN do CONAPAM – Conselho da APA da Serra da 

Mantiqueira 

Vice-presidente da Frepesp, José Sávio 
Monteiro, participou da LIVE – Grupo de 
Trabalho de RPPN do CONAPAM – Conselho 
da APA da Serra da Mantiqueira, com o 
tema: Como as RPPN da APA da Serra da 
Mantiqueira vêm contribuindo para a 
conservação da biodiversidade? 
YouTube: https://youtu.be/uXRYBJvKwlM  
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26 de junho 2020 -  Apoio a Criação do MONA - Monumento Natural Mantiqueira Paulista  

A Frepesp ratificou o apoio a criação do MONA - Monumento Natural Mantiqueira Paulista, 

assinando a Carta de Apoio à sua criação, que foi apreciada e aprovada na data de 30 de junho de 

2020, a proposta de criação do *Monumento Natural Mantiqueira Paulista pelo Conselho Estadual de 

Meio Ambiente, em sua 389ª Reunião Ordinária do CONSEMA. 

A criação do MONA, com 10,3 mil hectares, na porção preservada da Mantiqueira nos municípios de 

Cruzeiro e Piquete, tem o objetivo de somar esforços para a conservação ambiental de uma das 

áreas mais relevantes para a biodiversidade estadual.  

 

 

18 setembro 2020 - Entrevista TV Net  

Presidente da Frepesp, Cybele da Silva, em entrevista 

para o Programa Vitrine Eco Social da Net, no primeiro 

programa com o tema RPPN. 
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21 outubro 2019 – LIVE 30 ANOS DAS RESERVAS PARTICULARES DO PATRIMÔNIO NATURAL RPPN 

Em comemoração aos 30 

anos das Reservas 

Particulares do 

Patrimônio Natural – 

RPPN, a presidente da 

Frepesp, Cybele da Silva, 

participou no dia 21/10, 

da Live 30 Anos das 

RPPNs. Aonde chegamos?  

www.youtube.com/reservasustentavel    

 

Novembro 2020  

- Banhos de floresta 

– Frepesp participa desde novembro de 2020 do grupo de estudo para elaborar o protocolo 

básico para realização de atividades terapêuticas com os Banhos de Floresta. A presidente 

Cybele silva está representando a Frepesp neste grupo. 

Conselho da APA Botucatu- 10/11/2020   

- Participação da reunião periódica do conselho da APA Botucatu 

http://www.frepesp.org.br/
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