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1- Ministério do Meio Ambiente e UNESCO apoiam as Reservas da Biosfera 
 
O Ministério do Meio Ambiente liberou R$ 200.000,00 para o Programa BRA-MaB de 
Consolidação das Reservas da Biosfera no Brasil, em convênio com a UNESCO / Brasil, 
dos quais  60% são destinados para a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. 
Esses recursos têm por finalidade apoiar os trabalhos do Conselho Nacional, dos Comitês 
Estaduais, Áreas Piloto e Postos Avançados da RBMA no primeiro trimestre de 2.000. 
Está sendo elaborado pela Secretaria Executiva do Conselho e pela UNESCO um 
proposta par continuidade do Programa BRA-MaB por mais dois anos. 
 
 
2- PNMA II  
 
Em março de 2.000 está previsto o início do Programa Nacional do Meio Ambiente II, 
planejado, a princípio para durar 10 anos (2000 / 2009). 
O Ministério do Meio Ambiente está iniciando a Fase I do Programa , que é financiado 
pelo Governo Brasileiro e Banco Mundial, direcionado para o “aperfeiçoamento do 
processo de gestão ambiental no país nos 3 níveis de governo, aberto a todas as 
Unidades da Federação”. 
Para esta fase do programa os recursos já aprovados são da ordem de 30 milhões de 
dólares. 
O programa está estruturado em 3 componentes: 
- Desenvolvimento Institucional 

Sub-componentes:  Licenciamento Ambiental 
                                   Monitoramento da Qualidade da Água 
                                   Gerenciamento Costeiro 

- Gestão Integrada de Ativos Ambientais 
- Coordenação e Articulação 

 
Para maiores informações contatar: 
Dra. Regina Gualda 
MMA – Diretoria de Articulações Institucionais e Agenda 21 
Fone: (61)317 1152 ou  317 1154 
e-mail: pnma01@linkexpress.com.br 

 
 



3- CNRBMA apoia Centro de Biotecnologia para a Mata Atlântica na Universidade 
Estadual de Santa Cruz-UESC-BA 
 
O CNRBMA está apoiando a criação de um Centro de Biotecnologia da Mata Atlântica e a 
implantação de um Programas de Biotecnologia para geração de conhecimentos e 
tecnologias que atendam às demandas nas áreas de conservação da biodiversidade, 
utilização racional dos recursos biológicos da mata e do mar e o desenvolvimento de 
sistemas sustentáveis de agricultura tropical.  
A proposta desenvolvida pela UESC_BA contou com a colaboração técnica do Sub-
Comitê Estadual da RBMA da Bahia, foi anunciada pela Reitora René Albagli quando da 
abertura do VI Seminário Nacional da RBMA. 
O Centro deverá ser sediado na UESC-BA que é um dos mais dinâmicos centros de 
estudos da Mata Atlântica no país. 
 
 
4- Consórcio Mata Atlântica 
 
O Consórcio Mata Atlântica, que envolve os órgãos de meio ambiente dos 17 Estados 
abrangidos pelo Domínio Mata Atlântica, e do Governo Federal, está sendo reativado. 
Os trabalhos para o reativamento estão sendo coordenados pelo Dr. Cláudio Langoni, 
Secretário do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. 
 
 
5- Código Florestal – Calendário de Discussões  
 
A Câmara Técnica do CONAMA apresentou proposta para debate público da nova 
redação para o PL de modificação  do Código Florestal Brasileiro. 
O texto será discutido nas várias regiões do Brasil conforme calendário abaixo. 
É fundamental que os membros do CNRBMA , bem como os Comitês Estaduais e 
dirigentes de Postos Avançados participem ativamente desses debates. Seria de grande 
interesse que os Postos Avançados da RBMA promovessem reuniões e debates sobre o 
tema: 
Lista de discussão pela internet: e-mail: floresta-l@pacu.mma.gov.br  
Manaus - 2 de fevereiro na Secretaria da Amazônia do MMA 
Natal – 4 de fevereiro na CONTAG 
Curitiba – 8 de fevereiro na Confederação Nacional da Indústria(CNI) 
Brasília – 10 de fevereiro no MMA 
São Paulo – 11 de fevereiro na Secretaria do Meio Ambiente  
Rio de Janeiro – 21 e 22 de fevereiro na ANAMA - Associação Nacional de Municípios e 
Meio Ambiente 
 
 
6- Sítio do Patrimônio Mundial Natural da Costa do Descobrimento 
 
O Grupo Executivo da Costa do Descobrimento reuniu-se na Secretaria de Biodiversidade 
e Florestas do MMA para analisar as providências tomadas em relação à Costa do 
Descobrimento. 
O cnrbma foi representado por seu presidente Clayton F. Lino 
Ressaltou-se a necessidade de que todos os responsáveis pelos componentes iniciem 
imediatamente a execução das ações sob sua responsabilidade, pois estamos a 3 meses 
da data das comemorações dos 500anos. 



As ações mais importantes são: Áreas Protegidas, recursos hídricos, gestão territorial 
integrada, controle e fiscalização e educação ambiental. 
Dos 13 milhões de dólares previstos, apenas parte já foi efetivamente destinada à área. 
O MMA liberou R$ 3.500.000,00. 
O IBAMA liberou R$ 7.490.000,00, dos quais R$  4.900.000,00 para desapropriações dos 
novos Parques e R$ 3.000.000,00 para manutenção geral do IBAMA na região. 
 
 
7- Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo – RBCVCSP recebe 
recursos da Fundação Ted Turner 
 
O Programa de Jovens a da RBCVCSP, parte integrante da RBMA, foi contemplado com 
financiamento de US$ 200,000.00 da Fundação Ted Turner do Estados Unidos por um 
período de 3 anos. 
 Parte dos recursos possibilitarão a implementação de mais quatro Núcleos do Programa 
nos municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, Praia Grande e Itapecerica da 
Serra. 
Até o final do ano 2.000, a RBCVCSP contará com pelo menos seis Núcleos implantados, 
conduzindo atividades de educação e capacitação profissional voltadas ao ecomercado 
de trabalho. 
Para o Projeto de Monitores Ambientais do Vale do Ribeira da RBMA, os recursos para o 
ano 2000, provenientes desse Programa são da ordem de US$ 11,300.00. 
Confira no Site http://rbcv.iflorest.br 
 
 
8- SNE-Sociedade Nordestina de Ecologia lança Calendário e Postais Da Mata 
Atlântica 
 
A SNE, que é Posto Avançado da RBMA, lançou no início de janeiro, com apoio da 
Companhia Hidrelétrica do São Francisco - CHESF e do Comitê Estadual da Reserva da 
Biosfera da Mata Atlântica, um belo calendário e coleção de postais com desenhos de 
espécies nativas da Mata Atlântica. 
 

http://rbcv.iflorest.br/

