unidades locais e permitem a coexistência entre soberania alimentar, agricultura familiar e
ução sustentável voltada à exportação. O futuro, em suma, apresenta-se como experiências
á ocorrem no presente, que devem ser promovidas e generalizadas para que se tornem, efemente, « o futuro que queremos ».

mente, a última etapa do percurso no pavilhão inclui a passagem
espaço comercial e a possibilidade de aceder à Praça Brasil,
lounge com redário, pufes e bancos de design brasileiro que
ete ao mapa do país, sob grande obra de arte que ocupa o
ireito livre, de forma que todos os outros espaços por onde
ou o visitante possam ser contemplados como uma síntese
pavilhão, levando consigo a experiência de que estamos todos
ntos pela Natureza, pelas Pessoas, pelo Futuro: Juntos pela
rsidade. »

MPA
eto Pampa tem por objetivo identificar, valorizar
encializar saberes locais e boas práticas prozadas por diferentes populações que vivem na
do bioma. Pretende contribuir com processos
senvolvimento local de base comunitária, que
am e utilizam de forma responsável conhecimenecursos próprios do local ou da região, realizae maneira integrada e articulando diferentes pesorganizações e iniciativas. O visitante encontrará
des de restauração de espaços degradados
arenização, assim como programas de manejo
tável da criação extensiva de gado.

NTANAL
tanal tem grande potencial para o ecoturismo,
as viagens de pesca que hoje atraem nichos
odem ser expandidos para outros mercados, soo conforme a sustentabilidade de suas práticas.

A topografia sensorial também estará presente, com transições sonoras
e olfativas por meio de difusores de perfumes mais elaborados do que os
óleos essenciais da primeira etapa do percurso. Aqui, a natureza também
inclui as cidades brasileiras, elencando projetos de sucesso que vão
de iniciativas de saneamento básico às inovações da economia criativa
baseadas na reciclagem e no uso dos recursos naturais brasileiros de
forma sustentável.
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3.7 AMAZÔNIA
O PPCdAm e o Plano Amazônia Sustentável, pautado
pelas ideias de Bertha Becker, serão os vetores da apresentação, incluindo numerosas iniciativas que permitiram
ao Brasil reduzir o ritmo de desmatamento de maneira
drástica, além de integrar o Fundo Verde e os programas
de REDD+. As atividades produtivas sustentáveis serão
concentradas em programas de corredores florestais capazes de conter o desmatamento, como o projeto Munduruku - Sentinelas da Floresta ou a Rede de Semen-

2.4
2.6

2.5

2.7 AMAZÔNIA
Muito se escreve sobre a natureza
amazônica, mas sua relação com o
homem precisa ganhar maior ênfase para alcançar uma abordagem
holística em direção aos ODS. Assim,
conforme declarou Bertha Becker, a
população amazônica é o principal
instrumento para preservação e desenvolvimento humano na floresta.
Portanto, iniciativas que capacitam
populações ribeirinhas e projetos de

