
   

 
 

Ministra Marina Silva se reúne com os integrantes da Re
Reservas da Biosfera  

A Ministra Marina Si lva se reuniu
com os coordenadores da seis 
Brasi leiras. Também part ic ipar
Secretário Nacional  de Biodiversid
Paulo Capobianco, e o Diretor de
MMA, Mauríc io Mercadante. Ambos
respect ivamente a coordenação e
da Comissão Brasi leira para 
(COBRAMAB), vinculado à UNES
órgão internacional,  est iveram pre
de Ciência e Meio ambiente da 
Schenkel,  e o Coordenador de
Brummer. Num contexto geral 

questões prior i tár ias para a Rede de Reservas da Biosfera, como o for
das RBs. A Ministra demonstrou-se sat isfei ta com as ações apresentad
assim como a equipe do COBRAMAB, para esforços conjuntos no aprim
das RBs no Brasi l .  
 
 
Reserva da Biosfera da Caatinga realiza Terceira Reuniã
lança folder informativo 
A reunião do Conselho Nacional  da Reserva da Biosfera da 
Caatinga foi  real izada nos dias 5 e 6 de abri l ,  em Reci fe. 
Durante o encontro foram discutidos dados relacionados ao 
bioma da Caatinga, colhidos por consultores de quatro l inhas 
temáticas: sócio-cultural ,  at ivos ambientais, integração 
regional  e promoção do desenvolvimento rural  sustentável .  
Com bases nesses dados, foi  fei to um diagnóstico sobre a 
atual  s i tuação do bioma e def inido o dest ino da Caatinga caso 
não haja uma intervenção externa. 
O Conselho Nacional  da Reserva da Biosfera da Caatinga, que 
tem como órgão executor a Secretaria Estadual  de Ciência, 
Tecnologia e Meio Ambiente  de Pernambuco (SECTMA), é formado por 
sociedade civi l  e 15 de órgãos públ icos federais e estaduais).  Neste te
sugeridas medidas a serem tomadas para se chegar a um cenário d
como por exemplo, o combate à pobreza nas regiões onde o bioma se d
à produção rural  e a melhoria nos níveis de educação. 
Ainda na reunião, os representantes dos estados receberam os man
SECTMA para a instalação dos Comitês Estaduais. Os representantes do
Grande do Norte aceitaram a proposta dos Comitês e af i rmaram que e
mais rápido possível  nos seus estados. Já os da Bahia, Piauí  e Alagoas
15 dias para def inir quando vão implantar os Comitês nas suas respect i
Por últ imo, foram feitas as últ imas resoluções para a cr iação do Prêmio 
a reconhecer ações que contr ibuam para um maior conhecimento e pres
 
(Com informações da ASCOM da SECTMA- www.sectma.pe.gov.br)  
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 no dia 17 de março 
Reservas da Biosfera 
am da reunião o 
ade e Florestas, João 
 Áreas Protegidas do 
, acabam de assumir, 
 secretaria-executiva 

o Programa MAB 
CO. Representando o 
sentes o Coordenador 
UNESCO-Brasi l ,  Celso 
 Projetos, Bernardo  
foram tratadas das 

talecimento da gestão 
as e se comprometeu, 
oramento da atuação 

o do Conselho  e 

30 integrantes (15 da 
rceiro encontro foram 
esejável  na Caatinga, 
esenvolve, o incentivo 

uais elaborados pela 
 Ceará, Paraíba e Rio 

les serão instalados o 
 pediram um prazo de 
vas local idades. 
Asa Branca, dest inado 
ervação da Caatinga.  



Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo conclui 
curso de Monitores Ambientais no Pólo Ecoturístico Caminhos do Mar 

São Paulo. 

do Estado de Sã
reiro, 25 alunos assist i ram a 

 pelo Programa e 

O Programa de Jovens da RBCV  é um projeto de e

No últ imo dia de março terminou o Curso de Monitores Ambientais para o Pólo 
Ecoturíst ico Caminhos do Mar, em 
O curso foi  coordenado pela RBCV, em parceria com a Empresa Metropol i tana 
de Água e Energia, Secretaria do Meio Ambiente do  Estado de São 
Paulo/Inst i tuto Florestal  e 
Coordenadoria de Turismo da  
Secretaria de Ciência, Tecnologia, 
Desenvolvimento Econômico e Turismo 
o Paulo para o funcionamento do Pólo. 

Desde o dia 11 de feve
aulas sobre Unidades de Conservação, interpretação 
de f lora, tur ismo sustentável ,  educação ambiental  e 
recreação, histór ia ambiental ,  entre outros (dentro da 
grade curr icular da Resolução SMA/SP-32 de 31-02-
1998). Real izadas de segunda a quinta-feira, as aulas 
também enfocaram um dos princípios do Programa de 
Jovens da RBCV: a inclusão social .  
Desta forma, os alunos atendidos
integrados ao curso, receberão um cert i f icado e 
poderão trabalhar na monitor ia do Pólo, que será 
inaugurado pelo Governador do Estado, Geraldo 
Alckmin, no dia 17 de abri l .  Contato:11- 6232-3116  

integral  de adolescentes de 15 a 21 anos de idade, h
entorno de áreas protegidas da Reserva da Biosfera do
Paulo. O treinamento ecoprof issional  ocorre em quatro o
ampla gama de possibi l idades de atuação do jov
Trabalho”:I)Produção e Manejo Agrícola e Florestal  Su
III) Consumo, Lixo e Arte e VI) Agroindústr ia Artesanal.  
A proposta e baseada na oportunidade oferecida a estes
social ,  sem perspect ivas de trabalho e de sustentação e
conhecimentos técnicos e prof issionais e assim desenv
humano com consciência, c idadania e compromis
desenvolvimento das at iv idades do Programa são seis 
instalados em di ferentes cidades do Estado: Santos, Sã
Itapecir ica da Serra, Guarulhos e São Roque. 
 
 

RB da Mata Atlântica aprese

 

poio:   

Disponível  nas versões português 
apresentado em março, em diversos
As apresentações ocorreram durante
Jornal istas Ambientais,  na sede do
março, durante o evento de lançame
Fundação SOS Mata Atlântica. O fol
são Reservas da Biosfera, o Program
Sistema de Gestão e especi f ic idad
Nacional  da RBMA, está disponibi l
Estaduais este material  que será 
conceitos de Reservas da Biosfera. 
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Na foto, o coordenador da RBCV, Rodrigo 
Victor com alunos do Curso 
ducação ecoprof issional  e formação 
abitantes de zonas periurbanas e de 
 Cinturão  Verde da Cidade de São 
f ic inas temáticas que abrangem uma 
em no chamado “Ecomercado de 
stentáveis,  II) Turismo Sustentável ,  

 jovens, em latente si tuação de r isco 
conômica, para que possam adquir i r  

olver seu potencial  de conhecimento 
so socioambiental .  Os locais de 
Núcleos de Educação Ecoprof issional  
o Bernardo do Campo, Santo André, 

nta folder em São Paulo 
 foi  

rasi le ira de 

 

e inglês, o folder da RBMA 
 eventos, em São Paulo. 
 a III Reunião da Rede B

 Sindicato e no dia da Água, 21 de 
nto do l ivro “Observando o Tietê”, da 
der contém informações como os que 

a MAB, as zonas núcleo da RBMA, o 
es da Mata Atlântica. O Conselho 

izando via correio para os Comitês 
extremamente út i l  na di fusão dos 

 
 
 
 
 

Direto de Paris :  Clayton Lino é o novo membro do Conselho 

Rede Bras i le i ra de
Consult ivo Internacional do Programa MAB  
O Pres idente do CN-RBMA e coordenador da 
Reservas da B iosfera,  C layton Ferre i ra L ino fo i  conv idado a integrar
o Comitê Consult ivo Internac ional  para Reservas da B iosfera,  de
2004 a 2007. O Comitê fo i  estabelec ido em 91 pela UNESCO com a
missão de aconse lhar  o d iretor  gera l  do Programa MAB (Homem e
Biosfera)  para questões técn icas e c ient i f i cas que envolvem as
Reservas da B iosfera ao redor do mundo. 


