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2º Encontro de RPPNs na APA da Serra da Mantiqueira
No dia 16 de setembro, foi realizado na RPPN Pedra da Mina em Queluz/SP, o II Seminário sobre Reservas
Particulares do Patrimônio Natural na APA da Serra da Mantiqueira. Este evento foi organizado pelo Grupo de
Trabalho RPPN do CONAPAM e contou com a presença de 36 pessoas, entre proprietários, gestores de RPPNs e
público em geral. Além da presença do Coordenador Substituto da Coordenação Regional do ICMBio no Rio de
Janeiro, Paulo Motta, e do Presidente da Confederação Nacional de RPPN (CNRPPN), Laercio Sousa, dos
representantes do Instituto do Ambiente do Rio de Janeiro (INEA), Roberta Guagliardi, e da Fundação Florestal de São
Paulo, Ana Fernandes Xavier. Os participantes do evento tiveram a oportunidade de participar da oficina de
elaboração de Plano de Manejo para RPPN, conforme o novo Roteiro Metodológico do ICMBio, aplicada pelo
Consultor Ambiental do ICMBio Luciano Souza e pela Analista Ambiental Leide Jane do ICMBio Sede. Além disso,
houve uma apresentação sobre a RPPN Pedra da Mina com Sávio Monteiro (proprietário da RPPN) e outra sobre a
Contribuição das RPPN na Gestão Ambiental do Território das APA com Laercio Sousa. Segundo Paulo Oliveira
(Chefe da APA da Serra da Mantiqueira) “o envolvimento dos proprietários das quase 50 RPPNs na gestão ambiental
do território é fundamental para a manutenção dos atributos que levaram a criação da APASM em 1985. Em especial
nesse momento que iniciamos a realização da última etapa de nosso Plano de Manejo, o esforço coletivo está
potencializado, construindo com os diferentes segmentos que nessas serras e montanhas atuam, a sinergia e a ajuda
mútua necessária para de construção desse instrumento de gestão. Os proprietários e proprietárias de RPPNs
colocam-se como parceiros importantes nesse processo e a razão de ser do tema desse 2º. Encontro”.

Comemoração do Dia da Árvore
No dia 21 e 22 de setembro a APA em conjunto com alunos do
CCAA Itamonte e Escola o Educandário São Francisco Xavier,
respectivamente, comemorou-se o "Dia da Arvore".
As crianças puderem aprender
um pouco mais da importância da
manutenção das nossas florestas,
como elas se formam, e por fim
foram plantadas duas mudas de
pinheiro (Araucaria angustifolia),
árvore símbolo da nossa APASM,
Vídeos do evento disponíveis no link:
https://www.youtube.com/channel/UCxdPNyk7Pu3Kihfv e distribuídas mudas de frutíferas
de pequeno porte, para plantio
R5kkCGA
posterior pelos participantes.
Para maiores informações: rppnsconapam@gmail.com

RPPN Pedra da Mina – exemplo de conservação
A RPPN Pedra da Mina fica localizada na Fazenda Jaboticabal, em Queluz
(SP), sendo propriedade de Ivan Jardim Monteiro e Lucia Maria do Amaral
Monteiro há cerca de 60 (sessenta) anos. Foi reconhecida pela Secretaria do
Meio Ambiente do Estado de São Paulo em 2013, possuindo uma área de
632,82 ha de conservação, constituída por Vegetação de Campos de
Altitude e de Floresta Ombrófila Densa Alto Montana.
Está situada na região da Serra Fina,
protegendo o Pico da Pedra da Mina, com
2.798 metros de altitude no limite da
propriedade, sendo o maior cume da Serra da
Mantiqueira, além de ser o 4º. Maior Pico do
Brasil. Também abriga e protege dezenas de
nascentes, dentre estas, a nascente do Rio
Claro, de água limpíssima e transparente que
brota a 2.500 metros de altitude, e desce da
Serra da Mantiqueira entre as rochas
alcalinas que purificam sua água.

III Reunião Ordinária do
CONAPAM 2016, Queluz - SP
Em 15 de setembro, na RPPN Pedra
da Mina, em Queluz - SP, os
conselheiros do CONAPAM reuniramse para realizar a III Reunião Ordinária
de 2016.
Esta reunião, aberta ao público, contou
com os seguintes principais temas,
apresentações e discussões:
Plano de Manejo da APASM;
Projeto de PSA – Pagamento por
Serviços Ambientais - para a
APASM;
Informe sobre o GT Javali;
GT Montanhas e regulamentação
de corridas de montanha.
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Plano de Manejo da APA Serra da Mantiqueira: Mais um passo dado
Como anunciado no nosso Boletim n° 5, a AGEVAP ( Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio
Paraíba do Sul), publicou o Ato Convocatório n° 017/2016, para a contratação de serviços de consultoria para a
identificação e priorização de ações de conservação de recursos hídricos através da elaboração do Plano de Manejo
da APASM. Duas empresas se interessaram no certame e apresentaram a documentação necessária no último dia 02
de agosto: a K2FS Sistemas e Projetos Ltda e a Detzel Consultores Associados S/S EPP. A análise da documentação
de qualificação dessas empresas indicou a inabilitação da K2FS, que interpôs recurso e que foi, posteriormente,
negado pela Comissão Julgadora. No dia 30 de agosto ocorreu a continuidade do certame com a abertura do envelope
com a Proposta Técnica da empresa habilitada e que após análise dessa mesma Comissão, foi também habilitada
nesse quesito. A expectativa agora é com a abertura do ultimo envelope (Preço) no próximo dia 05 de outubro.
Estamos na torcida de um resultado favorável. Todas as pessoas interessadas poderão acessar o andamento do
certame através do endereço eletrônico http://www.agevap.org.br/atos_view.php?id=512.

6º Seminário Produtor Rural no Meio Ambiente – GT Boas Práticas
No dia 29 de abril ocorreu em Cruzeiro/SP o 6º Seminário Produtor
Rural no Meio Ambiente, tendo o tema principal "Boas Práticas
Ambientais". O Evento foi
organizado pelo Sindicato Rural de
Cruzeiro, com o apoio financeiro do Sistema FAESP / SENAR em
parceria com o GT Boas Práticas do CONAPAM, a FREPESP,
Federação das Reservas Particulares do estado de São Paulo e o
SEBRAE; e contou com cerca de 110 participantes de público
diferenciado. O tema Agroflorestas, foi apresentada por Douglas
Bello, produtor de Frutas Nativas na cidade de Paraibuna, onde
comercializa e beneficia sua produção, além de fazer parte de um
roteiro de Turismo Rural na qual sua propriedade recebe visitantes.
Bruno Negretti falou sobre Agroecologia, a filosofia de produção de alimentos saudáveis e convivência em harmonia
com a natureza e a importância de parcerias para a produção e comercialização dos produtos.
Guaraci falou sobre sua propriedade, a RPPN duas Cachoeiras, no município de Amparo, contou a história e as
transformações da área e da qualidade de vida após ter implantado um sistema sustentável na produção, com enfoque
no Turismo Rural de visitação, narrou as oportunidades do negócio.
Sâmia, consultora de Turismo do SEBRAE, falou sobre Turismo Rural, as transformações que o setor tem passado e
deixou a disposição os cursos e consultorias que o Sebrae tem para apoiar o empreendedor da área.

Por fim, Flávio Ojidos, diretor da FREPES, falou sobre os programas de apoio às RPPNs do estado de São Paulo, as
conquistas do setor, que com apoio de parceiros vem avançando muito. Com um almoço encerramos os trabalhos,
vendo a satisfação de todos os envolvidos, os organizadores, palestrantes e participantes.

Corridas de Montanha
Como complemento aos trabalhos do GT Montanhas, foi aprovada em
31/08 durante reunião conjunta dos Conselhos Consultivos do
Mosaico da Mantiqueira e da APASM, o documento intitulado Critérios
Temporários de Avaliação e Operação dos Eventos e Corridas de
Montanha e Assemelhados. O mesmo encontra-se em fase de
finalização, no que se refere aos objetivos e definições, com
contribuições colhidas junto aos conselheiros e membros do GT e
posteriormente será encaminhado à Procuradoria da República no
Município de Resende para ciência e suspensão da Recomendação
PRM/RES 15/2015 que recomendava a suspensão de autorizações
para eventos deste tipo enquanto não houvesse uma regra para tal.
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AGENDA
Próximas Reuniões CONAPAM
IV Reunião Ordinária – 08/11 –
Resende, RJ (Visconde de Mauá)
As reuniões do CONAPAM são
públicas. Participe!!!

COLABORE! DIVULGUE A APASM!
Mande sugestões, artigos, fotos e agenda
através do e-mail:
secretaria.conapam@institutonascente.org.br
Contatos
APASM:
apa_sm@icmbio.gov.br
Telefone: (35) 3363-2136

