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1.- X REUNIÃO DO "BUREAU" DO CNRBMA 
 
Será realizada na sede da Secretaria Executiva do CNRBMA, em São Paulo, 
no dia 09 de maio a X Reunião do "Bureau" do CNRBMA. 
Entre outros assuntos serão discutidos: 
• Proposta de pauta para a X Reunião do CNRBMA 
• O  Instituto Amigos da RBMA 
• A situação dos Comitês Estaduais da RBMA 
• A política e programas nacionais para a Mata Atlântica 
• Apresentação dos indicados ao Prêmio Muriqui - 2000 
• Possíveis propostas de alteração do regimento interno do CNRBMA 
• Primeiro Encontro de Reservas da Biosfera do Brasil e do Mercosul. 
 
 
2.- PRIMEIRO ENCONTRO DAS RESERVAS DA BIOSFERA E DO 
MERCOSUL  
 
 O 1º Encontro das Reservas da Biosfera do Brasil e do Mercosul será 
realizado no Auditório da EMBRAPA-Solos junto ao Jardim Botânico, no Rio de 
Janeiro, de 09 a 11 de junho próximo. 
O evento é promovido pelo CNRBMA, UNESCO / Brasil e Montevidéu, 
Secretaria de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente e 
COBRAMAB. Conta com a parceria das Secretarias de Meio Ambiente dos 
Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, EMBRAPA-Solos e 
Comitê Estadual da RBMA do Rio de Janeiro.  
O objetivo principal do encontro é o conhecimento da situação das Reservas da 
Biosfera no Brasil e seu aprimoramento, a apresentação de propostas de 
criação de novas Reservas da Biosfera no Brasil, Intercâmbio e informações 
entre as reservas brasileiras e nos demais países do Mercosul. 
Participarão do encontro representantes das Reservas da Biosfera do Brasil e 
demais países do Mercosul, da UNESCO /Brasil e Montevidéu, do 
COBRAMAB, da Rede Ibero-americana de Reservas e outras instituições 
convidadas. 
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3.- EDITAL DO FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE  (ED. 
01/00) 
 
O PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL, no qual o referido 
edital se insere, está voltado para a consolidação das iniciativas inovadoras de 
uso sustentável da biodiversidade no Brasil, que representem uma alternativa 
às atividades econômicas de alto impacto ambiental, e na ampliação das 
possibilidades de geração de emprego e renda para as populações locais. Para 
isso o Programa tem como alvo empreendimentos de pequeno porte que, 
apesar de apresentarem rico potencial econômico, encontram 
estrangulamentos para sua consolidação e expansão. 
O FUNBIO destinará R$ 1.300.000,00 (hum milhão e trezentos mil reais) para 
serem comprometidos através do edital, distribuídos da seguinte maneira: 
• R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) que serão alocados para a primeira 

etapa - elaboração de diagnósticos / planos estratégicos (Projetos). 
• R$ 1.000.000,00 ( hum milhão de reais) alocados para a segunda etapa de 

apoio financeiro aos projetos recomendados. 
O valor máximo de apoio financeiro nesta etapa será de R$ 220.000,00 
(duzentos e vinte mil reais). 
Prazos do Edital: 
Data de divulgação    05 de abril 
Data limite para envio de propostas  05 de junho 
Processo de seleção   até 28 de julho 
Divulgação dos resultados    até 30 de julho 
Para maiores informações:  
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO 
Secretaria Executiva 
Largo do IBAM nº 1, 6º andar - Humaitá 
22271-079  -  Rio de Janeiro -RJ 
telefax (21) 579.0809 
e-mail: funbio@funbio.org 
http://www.funbio.org 
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4.- PROJETO ÁGUAS E FLORESTAS DEFINE ÁREAS NO NORDESTE 
 
Das quatro áreas piloto a serem trabalhadas este ano pelo projeto, duas estão 
no Nordeste e já foram selecionadas pelos Comitês Estaduais da RBMA em 
Pernambuco e Bahia. 
EM Pernambuco foi escolhida a Bacia do Rio Piracuama, importante manancial 
para a Região Metropolitana de recife, que já conta com Comitê de Bacia, uma 
atuação da Companhia Pernambucana de Meio Ambiente - CPRH e um Plano 
de Desenvolvimento Sustentável. 
A formalização da escolha da área e o início do Projeto Águas e Florestas em 
Pernambuco foi definida em Reunião do Comitê Estadual da RBMA de 
Pernambuco, com a presença do Presidente do Conselho, Clayton F. Lino e da 
Coordenadora Executiva do Projeto, Heloísa Dias.  
Na Bahia a área escolhida foi a Bacia do Rio Cachoeira, na Região Ilhéus-
Itabuna, que já tem um Núcleo de Gestão e importantes estudos da 
Universidade Estadual de Santa Cruz-UESC. 
O projeto foi aprovado pelo  Sub-Comitê da RBMA para o Sul da Bahia. 
 
  
5.- SUB-PROGRAMA PARA A MATA ATLÂNTICA DO PP•G7  
 
O Grupo de Trabalho da Mata Atlântica -GTMA, que discute o Sub-programa 
para a Mata Atlântica do PP•G7 , reuniu-se em Brasília no dia 5 de abril último 
onde foi definido que este Grupo discutirá a implementação e o 
aperfeiçoamento do Plano de Ação da Mata Atlântica e as Políticas Públicas de 
interesse. Foi recomendado também que a composição do GTMA seja 
paritária. 
Foi também criado o Núcleo Assessor para a Mata Atlântica - NAPMA, para 
discutir as questões referentes ao Sub-programa Mata Atlântica para o PP•G7 
com 7 membros: SBF, SCA, IBAMA, Rede de ONGs da Mata Atlântica, 
CNRBMA, Comunidade Científica e ABEMA. 
Os representantes do CNRBMA tanto no GTMA como  no NAPMA são Clayton 
F. Lino (titular) e João L. Albuquerque (suplente).  
Registrou-se também na reunião como fato de grande importância a realização 
da 6ª Reunião da Rede de ONGs da Mata Atlântica, nos dias 22 a 27 de maio 
próximos, em Campo Grande com o intuito de pressionar a criação do Parque 
Nacional da Serra da Bodoquena, já prevista mas não efetivada. 
 
6.- REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DO COMITÊ ESTADUAL DA RBMA DO RIO 
DE JANEIRO 
 
No dia 03 último realizou-se na sala do Secretário de Meio Ambiente do Rio de 
Janeiro, Dr. André Gustavo Pereira Corrêa da Silva, a instalação Comitê 
Estadual da RBMA do Rio de Janeiro. 
O Comitê do Rio de Janeiro é o primeiro comitê estadual que tem funções 
deliberativas no que diz respeito à escolha e decisão dos Projetos Bilaterais 
entre Estados e Governo Alemão promovidos pelo KFW. 
A Coordenadora do Comitê é a Dra. Denise Rambaldi da Associação Mico 
Leão Dourado - e-mail rambaldi@ax.ibase.org.br  e o Secretário Executivo é o 
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Conselheiro Pedro Eduardo Graça Aranha do IEF - RJ - e-mail 
pedroaranha@radnet.com.br. 
O Comitê aprovou no dia 24 de abril seu Regimento Interno. 
O exemplo do Comitê carioca devia ser seguido por todos os outros. 
 
7.- SEGUNDO CONGRESSO E EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE 
ECOTURISMO - SALVADOR - BA. 
Este evento, um dos mais importantes já realizados sobre o assunto no Brasil, 
contou com palestrantes de vários países e possibilitou o intercâmbio de 
inúmeras experiências e discussões de grande interesse. 
Participou do encontro como representante do CNRBMA a Ana Lopes, que 
coordena o Curso de Monitores Ambientais do Vale do Ribeira , em São Paulo, 
que integra o Programa de Ecoturismo do CNRBMA, que será estendido para 
outros estados do Brasil como Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia e Rio 
Grande do Sul, ainda este ano. 
O presidente do CNRBMA fez palestra sobre "Experiências em 
Desenvolvimento de Turismo Ecológico da Região do Parque Estadual do Alto 
Ribeira. 
 
8.- REUNIÃO DO COMITÊ DIRETOR DA COMISSÃO MUNDIAL DE ÁREAS 
PROTEGIDAS  
 
Será realizada no Rio de Janeiro de 12 a 16 de junho no Parque Nacional da 
Tijuca a Reunião do Comitê Diretor da CMAP da União Internacional para a 
Conservação da Natureza, reunindo o Presidente, os Vice Presidentes e 
convidados. 
Apesar de ser uma reunião fechada, existe a possibilidade de participação de 
um determinado número de interessados. 
A organização do evento também vê com simpatia a colaboração de 
interessados, inclusive de apoio financeiro e divulgação. 
O Vice Presidente da CMAP no Brasil é o Cláudio Maretti, que coordena a 
organização do evento . 
Maiores informações http://www.iucn.org/places/sur  ou 
http://iucn.org/themes/wcpa/  
 
9.- INSTITUTO SÓCIO AMBIENTAL - ISA -LANÇA CAMPANHA PELO 
CÓDIGO AMBIENTAL 
 
O ISA, em parceria com outras organizações da sociedade civil brasileira, 
lançou no dia 24 de abril, uma campanha eletrônica em favor da proposta que 
o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA produziu no âmbito da 
reforma do Código Florestal. 
 A proposta  do CONAMA, defendida pela sociedade civil organizada foi 
amplamente debatida através de 30 reuniões com todos os segmentos 
interessados  e 25 consultas públicas em 20 unidades da federação. 
Apesar disso, os grandes proprietários rurais têm manifestado desagrado e 
pretendem influenciar parlamentares para a aprovação de um Código Florestal  
mais permissivo, que possibilite a expansão de seus cultivos na Amazônia, 
Cerrado e Mata Atlântica. 
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Por conta disso o ISA o convida a aderir a Campanha SOS Florestas. Acesse 
www.socioambiental.org/campanha  e conheça mais sobre o processo de 
discussão pública conduzido pelo CONAMA e envie a mensagem aos líderes 
partidários do Congresso Nacional e aos parlamentares da Comissão Mista 
responsável pela formulação do novo Código Florestal. 
Ajude a aprovar o novo Código Florestal! 
Multiplique essa campanha! 
  
10.- RESERVA DA BIOSFERA DO CINTURÃO VERDE DA CIDADE DE SÃO 
PAULO - PROGRAMA DE JOVENS - NÚCLEO PROFISSIONALIZANTE 
 
O objetivo do Programa de Jovens é o de preparar adolescentes para o 
chamado "Ecomerdado de Trabalho" com atividades ligadas à preservação e 
reconstrução ambiental que emerge com grande força nesta época. Os 
Núcleos Profissionalizantes, lançados pela Secretaria do Meio Ambiente de 
São Paulo e coordenados pela RBCVCSP, fazem parte do  Programa de 
Jovens e são conduzidos através de um sistema de parcerias que inclui 
prefeituras, órgãos privados e outras instituições estaduais. 
Os alunos são recrutados em escolas públicas e as atividades são 
desenvolvidas em período complementar ao escolar, com carga horária diária 
de 4 horas por um tempo mínimo de 10 semanas, podendo ser estendido para 
1, até 2 anos. 
São desenvolvidas 5 oficinas práticas: Ecoturismo, Agrossilvicultura, 
Reciclagem,  Monitoria Ambiental e Agroindústria Artesanal, buscando sempre 
um ajuste regional que aborde a problemática local do adolescente.  
No mês de abril foram inaugurados os Núcleos Profissionalizantes de Santo 
André, São Bernardo do Campo, Itapecerica da Serra e Santos. 
 
11.- RECIFE É SEDE DA  REUNIÃO DA REDE REGIONAL DE ONGs DA 
MATA  ATLÂNTICA - RMA E DOS PROJETOS PD/A NO NORDESTE 
 
Organizada pela Sociedade Nordestina de Ecologia - SNE, com a participação 
de oito estados nordestinos, representantes de 06 projetos apoiados pelo PD/A 
na região (03 na Bahia e 03 em Pernambuco) e da Coordenação Nacional, com 
a presença de Raymunda Monteiro, foi realizada uma produtiva reunião dia 27 
em  Recife. 
Participaram da reunião também representantes do Banco Mundial, do Serviço 
de Cooperação da Alemanha (GTZ e DED) BNDES, CHESF e CNRBMA. 
Foi feito um balanço crítico dos projetos e muitas recomendações para 
continuidade e aprimoramento do programa. Dorinha Mello da SNE, que 
coordenou a reunião enviará mais notícias brevemente. 
No dia seguinte a RMA reuniu-se com ONGs do Nordeste visando estabelecer 
maior capilaridade entre as instituições locais assim como discutir e definir 
prioridades para a Reunião Nacional da Rede de ONGs da Mata Atlântica que 
acontecerá em  maio próximo em Campo Grande. 
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