Gestão da Bacia Transfronteiriça do Apa em
estado de graça!!!
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Como um dos principais resultados das atividades do projeto de Fortalecimento de Políticas
Públicas de Educação Ambiental para o Pantanal: o caso da bacia transfronteiriça do Apa,
coordenado pela Mupan em parceria com a Rede Aguapé e outras instituições, que contou com o
apoio do Comitê Holandês (EGP IUCN NL), educadores(as) a aprovação de dois projetos pelo
Cento de Apoio Socioambiental (CASA).
Educadores das cidades de Bella Vista Norte-PY e Bela Vista-BR reuniram-se pela primeira vez, nas
oficinas de Educação Ambiental e Educomunicação e iniciou a sistematização e planejamento
coletivo tendo o rio Apa como tema gerador. Desse planejamento, a organização do “Grupo de
Educadores Ambientais sem Fronteiras”, além do apoio ao Conselho de Águas da Bacia do Apa,
com a elaboração de projetos.
O Grupo elaborou o projeto “RIO APA – UNINDO DOIS POVOS!”, atendendo os requisitos do Edital
do CASA. Neste projeto o Grupo conta com o apoio da Mupan como Patrocinador Fiscal. O projeto
aprovado tem como objetivo desenvolver processos de difusão de conhecimentos tradicionais e
científicos sobre a importância das águas, estabelecendo um vínculo de pertencimento das
comunidades da Bacia Transfronteiriça do Rio Apa, envolvendo as comunidades, principalmente das
escolas municipais Prefeito Clóvis Marcelino de Oliveira e Barra do Ita, no Brasil e das “Escuelas
Básicas e Colégios Nacionais” - escolas de Ensino Fundamental e Médio, no Paraguai.
Para alcançar os objetivos proposto prevê o fortalecimento do grupo de educadores das duas
localidades em uma rede de intercâmbio permanente quanto às questões sócio, econômica, cultural
e ambiental da região; para que conjuntamente repensem o currículo das escolas utilizando a
Educação Ambiental como instrumentos e como foco na revitalização, preservação e conservação
do Rio Apa; Mobilizando assim, a população sobre as problemáticas socioambientais, ampliando o
diálogo sobre as questões transfronteiriça, estabelecendo um processo sistêmico, para a
implementação do Acordo de Cooperação para a Gestão da Bacia Transfronteiriça do Rio Apa.
Para o Conselho de Águas do Apa, também aprovado junto ao CASA, o projeto intitulado
“FORTALECIMENTO DO CONSELHO DE ÁGUAS DO APA PARA A GESTÃO COMPARTILHADA”,
prevê suprir a falta de informações e desarticulação do Comitê de Coordenação Local, considerando
a conformação do Conselho das Águas – Paraguai e iniciativas pró-Comitê de Bacia – Brasil, para
alcançar a implementação do Acordo do Apa, com uma agenda proativa para região. Dentre os
objetivos, o de mobilizar as comunidades das 12 localidades (governo, sociedade organizada e
usuários) para a gestão transfronteiriça do rio Apa com o estabelecimento de uma agenda de
trabalho com os protagonistas locais e chancelarias para a implementação do Acordo do Apa.

