
 

 

Realização de reuniões com a Rede de Cooperação do Instituto Sustentar, através do Projeto 

Bichos do Pantanal, para alavancar o Turismo Sustentável de Observação de Vida Silvestre e 

“Birdwatching”na região de Cáceres/MT e entorno, como estratégia de preservação ambiental, 

inclusão social com igualdade de gêneros e geração de emprego e renda. A rede de cooperação 

foi constituída com a participação dos empreendedores do segmento de turismo, como 

proprietários de pousadas e hotéis, agências de turismo, cooperativa de artesanato da região, 

Cooperativas de pescadores, restaurantes, governo local e regional, escolas de ensino 

fundamental, médio e profissionalizantes e universidades, ONGs etc. 

Reunião com a Rede de Cooperação constituída com os grupos de interesses 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Reunião com Jussara Utsch e Nina Braga, do InstitutoE/Osklen, no Rio de Janeiro.  
A reunião foi realizada visando parceria entre a Rede de Cooperação do Projeto Bichos do 

Pantanal e o InstitutoE (ONG criada pela Osklen para atuar na área de responsabilidade 

socioambiental). A proposta do InstitutoE foi de atuar junto à comunidade de baixa renda 

de Cáceres, proporcionando alternativas de desenvolvimento local através de capacitação 

de associações de artesanato e pescadores para que possam atender novas demandas na 

linha de acessórios de moda e melhorar o design para comercialização souvenires para 

turistas internacionais. Esta foi uma ação inédita na região do Pantanal, em Mato Grosso.  

 

 

 

 

 

 



 

A reunião entre a representante do Instituto E, Nina Braga, o Projeto Bichos do Pantanal e 

Associação dos Pescadores de Cáceres (Appec) e Vincenzo Miceli, representante do 

Ministério do Meio Ambiente da Itália. Foram apresentadas alternativas de 

desenvolvimento local para os pescadores através da utilização do resíduo da pele de 

peixe para acessórios de moda e produtos locais para comercialização com turistas inter.

 

 

A reunião entre a representante do Instituto E, Nina Braga, o Projeto Bichos do Pantanal e 

Prefeitura de Cáceres. Participaram da reunião, o Prefeito Mun. De Cáceres, Sr. Francis 

Maris, o vice-presidente da Câmara Municipal de Cáceres e presidente do Sindicato Rural, 

Marcio Lacerda, a Secretária Municipal de Educação, Nelci Eliete, Vincenzo Miceli, 

representante do Ministério do Meio Ambiente da Itália. 

 

 



 

Reunião com Reitor Interino da UFMT (Univ. Federal do Mato Grosso), prof. João Carlos de 

Souza Maia, com as representantes da Universidade do Kansas, Prof. Melissa Birch 

(diretora da Escola de Negócios da Universidade do Kansas/EUA) e Christy (MBA de 

Negócios da Univ. do Kansas, assessora Departamento de Pesca EUA e Parques/EUA). O 

objetivo da reunião foi o alinhamento da parceria proposta no acordo entre Projeto Bichos 

do Pantanal e Universidade do Kansas/EUA com a expansão do intercâmbio de professores 

e alunos para as universidades parceiras do Projeto com o objetivo de trabalhar em 

pesquisas e plano de negócios para turismo sustentável de observação de vida silvestre, 

assim como intercâmbio de voluntários para ensinar inglês para os empreendedores e 

guias de turismo da região. Foi disponibilizado o Núcleo de Tecnologia e Inovação da UFMT 

para desenvolvimento de incubadoras de negócios regionais em parceria com a 

Universidade do Kansas e o Bichos do Pantanal. 

 

O encontro na Associação dos Artesãos de Cáceres serviu para que as duas pesquisadoras 

da Universidade do Kansas, Melissa Birch e Christy Imel, pudessem mapear as 

potencialidades da região para a venda de artesanatos. Durante a visita, Christy Imel 

destacou os produtos feitos com a madeira Teca e pequenos souvenires do Pantanal como 

os itens que poderiam entrar em uma futura cadeia produtiva local. A sugestão dessa 

atuação foi feita em conjunto mediante o convênio do Projeto Bichos do Pantanal com os 

pesquisadores da Universidade do Kansas, dos EUA. 



 

 

 

Reunião entre as representantes da Escola de Negócios do Kansas, dos EUA, Melissa Birch 

e Christy Imel, a equipe do Projeto Bichos do Pantanal, Jussara Utsch e Dougas Trent e o 

Prefeito de Cáceres, Francis Maris Cruz, ocorreu na sede da Prefeitura. O encontrou teve 

como foco mapear quais ações a Prefeitura pretendia empreender para o 

desenvolvimento local e também apresentar o convênio entre o Projeto Bichos do 

Pantanal e a Universidade do Kansas. Durante o encontro o prefeito Francis Cruz 

apresentou o seu projeto de colocar barcos para fazerem passeios abaixo custo pelo rio 

Paraguai como uma ação para se promover o turismo na cidade. 

 

 



 

A reunião entre equipe do Projeto Bichos do Pantanal, Universidade do Kansas, e 

Associação do Ecoturismo para lançamento da Estrada Parque Transpantanal/ Estrada 

Turística de Cáceres/MT. Participaram do encontro a presidente da Associação, Soely Silva 

Figueiredo, Gisa Laura, da Secretaria de Estado de Indústria e Comercio do Mato Grosso, 

Celso Victoriano, procurador do Ministério Publico e integrante da Associação do 

Ecoturismo e empresário da região. 

 

 

 


