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1- NOTÍCIAS GERAIS     
  

• PROGRAMA PILOTO PARA A PROTEÇÃO DAS FLORESTAS TROPICAIS 
BRASILEIRAS SUBPROGRAMA  MATA  ATLÂNTICA - PPG7     -      SEMINÁRIO 
REGIONAL NORDESTE e SEMINÁRIO REGIONAL SUL/SUDESTE 

          Dando continuidade às reuniões para apresentação e discussão da proposta do  Subprograma Mata  
          Atlântica - PPG7, formulado pela Secretaria de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio 
          Ambiente, foram realizados com muito sucesso  os Seminários para as Regiões Nordeste e       
          Sul/Sudeste  em Salvador e São Paulo. 
          As mesas redondas e as discussões foram de alto nível e muito produtivas.Vários grupos de trabalho   
          formados pelos participantes e apresentaram propostas, que, com a aprovação deverão ser  
          incorporadas à proposta final do Subprograma que será apresentada à Agência Brasileira de  
          Cooperação - ABC e discutida com os doadores. 
          As reuniões contaram com intensa participação da presidência e equipe técnica do CNRBMA e de  
          muitos membros de Comitês Estaduais da RBMA. 
          Para maiores informações entrar em contato com o Coordenador do NAPMA, Dr. Aloysio Costa  
          Lima no MMA. 
.         Fones (61) 317 1309 / 1305 
          e-mail: aloysio.costa@mma.gov.br 
             
           
  

• REUNIÃO NA COLÔMBIA 

          Entre 18 e 20 de setembro, realizou-se em Villa de Leyra, na Colômbia, o seminário sul-americano 
          para discutir o "Enfoque ecossistêmico na aplicação da Convenção da Biodiversidade (CBD) - 
          da Teoria à Prática". A reunião foi organizada pela Comissão de Ecossistemas  da IUCN em parceria  
          com a UNESCO e a Coordenação RAMSAR ( áreas úmidas).  
          Foram 37 participantes de todos os países da América do Sul, da Costa Rica, França e Alemanha. 
          A RBMA foi escolhida pela CDB como um dos estudos de caso mundiais para exemplificar o  
          chamado "enfoque ecossistêmico". O estudo foi apresentado pelo Presidente do CNRBMA, Clayton 
          Lino. 
          Em breve estaremos enviando relatório síntese e conclusões desse importante encontro. 
  

• APA DA BALEIA FRANCA , PARQUE NACIONAL DA SERRA DA BODOQUENA e 
RESERVA EXTRATIVISTA DE CORUMBAU   

          3 BOAS NOTÍCIAS! 
          Foram criadas pelo Ministério do Meio Ambiente 3 novas Unidades de Conservação no Domínio 
          da Mata Atlântica. 
           
          A APA da Baleia Franca no Estado de Santa Catarina.  
          O principal objetivo é o de proteger, em águas brasileiras, a baleia franca austral, Eubalaena 
           australis, ordenar e garantir o uso racional dos recursos naturais da região, ordenar a ocupação  
           e utilização do solo e das águas , o uso turístico, as atividades de pesquisa e  o tráfego local de  
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           embarcações e aeronaves. 
           Foi criada, através do Decreto de 15 de setembro de 2000, publicado no Diário Oficial  da União 
           Nº 179. 
         
           O Parque Nacional da Serra da Bodoquena , com 76.461 ha, no Estado de Mato Grosso do Sul. 
           O objetivo  principal é o de preservar ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza 
           cênica, possibilitar a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de           
           educação ambiental e ecoturismo. 
           Esta é uma grande vitória na defesa da Mata Atlântica do Interior, depois de muitos anos de luta pela 
           proteção de seu maior remanescente no centro-oeste brasileiro. 
           Foi criado através de Decreto de 21 de setembro de 2000, publicado no Diário Oficial da União 
           Nº  184. 
           A criação do Parque Nacional da Bodoquena foi comemorada internacionalmente, tendo recebido o  
           apoio e congratulações de várias entidades internacionais. 
     
           A Reserva Extrativista Marinha do Corumbau, no Estado da Bahia, nos municípios de Prado e  
           Porto Seguro, compreendendo o cinturão pesqueiro entre a Ponta do Espelho, Praia de Coruipe,a  
           Barra das Ostras e Praia de  Comuruxatiba, incluindo a faixa marinha de 8 milhas náuticas paralela ao 
           Parque Nacional Costa do Descobrimento. A Reserva tem uma área de 895 km². 
           O objetivo principal é o de garantir a exploração auto-sustentável e a conservação dos recursos  
           naturais renováveis tradicionalmente utilizados pela população extrativista da área. 
  
  
2- NOTÍCIAS DO CONSELHO 

• 2º ENCONTRO NACIONAL DE COMITÊS ESTADUAIS DA RBMA 
• 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNRBMA  
• 2ª ASSEMBLÉIA GERAL DO INSTITUTO AMIGOS DA RBMA  

          As reuniões anteriormente programadas para os dias o5,06 e 07 de outubro foram adiadas  
          para os dias 26, 27 e 28 de outubro, no mesmo horário e local. 
          Mosteiro Zen do Morro da Vargem em Ibiraçu - ES. 
          As pautas de discussão continuam as mesmas apresentadas nas Notícias Nº 10 
           

• II ENCONTRO DOS COMITÊS ESTADUAIS DA RBMA DA REGIÃO NORDESTE  

          Foi realizado no dia 14 de setembro, em Aracaju SE, o II Encontro Estaduais da  de Comitês da  
          RBMA  da Região Nordeste.  
          Estiveram presentes representantes de quase todos os estados do NE, que discutiram  
          a situação da RBMA em cada um deles. 
          Ao final da reunião foram definidas Linhas de Ação Prioritárias para os vários estados  e para a 
          ação integrada dos comitês, tendo-se definido  a realização de uma reunião regional dos Comitês  
          Estaduais da RBMA a cada semestre. 
          Esperamos que essa resolução seja seguida também pelos comitês das outras regiões da Reserva. 
           

• PROGRAMA "ÁGUAS E FLORESTAS NA MATA ATLÂNTICA" FINALIZA 
PROJETOS DA FASE I - 2000  

           Estão sendo feitos os ajustes finais dos projetos elaborados nas áreas piloto da Fase I do 
"Programa 
           Águas e Florestas": 
           Bacia do Rio Pirapama/PE; Bacia do Rio Cachoeira - Santana/BA; Bacia do Rio Ribeira  



           do Iguape/SP e Bacia do Rio Tramandai/RS. 
           Estão sendo consolidadas como Linhas de Ação Prioritárias do Programa, o Conhecimento e     
           Sistema de Informações; a Recuperação e/ou Restauração e o Uso Sustentável da Mata  
           Recursos Hídricos e Florestas e a Educação Ambiental e Mobilização.  
  

• COMITÊ ESTADUAL DA RBMA NO ESPÍRITO SANTO 

          O Comitê Estadual da RBMA do Espírito Santo está retomando suas atividade  por solicitação da  
          Secretaria de Estado para Assuntos Ambientais. Houve modificação para atender paridade entre as  
          representações governamentais e não governamentais, proposta por seu Decreto de Criação. 
          Esperamos uma grande atuação desse Comitê, contribuindo para a implementação da RBMA no     
          também na do Corredor Ecológico Norte do Espírito Santo/ Sul da Bahia.  
  

• VISITA DE EQUIPE DO GOVERNO BASCO - ESPANHA À RBMA  

          Uma equipe doSistema de Meio Ambiente do Governo Basco - Espanha, visitou o CNRBMA. 
          Formada por Francisco J. Ormazabal Zamakona ,Secretário de Meio Ambiente Regional, 
Antôn.  
          Aramburu Albizuri, Diretotor de Recursos Ambientais e Ester Larrañaga, Vice- 
conselheira de     
          Meio Ambiente, é responsável pela Reserva da biosfera de Urdaibai - Espanha . 
          Reuniram-se com  técnicos do CNRBMA, da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de    
          São Paulo, e do Instituto Florestal de São Paulo,  no dia 02 de setembro para trocar experiências 
          sobre   gestão  de  Unidades de Conservação e implementação de Reservas da Biosfera. 
          A equipe visitou o Núcleo de Jovens da RBCV em Santos. 
           

• VISITA DE EQUIPE DO WWF À RBMA 

          Dia 27 de setembro realizou-se na sede do CNRBMA uma reunião com técnicos do WWF-Finlândia,  
          Paula Siitonene e Jari Lukomen.WWF-Brasil,  Luiz Paulo Ferraz  e Sergio Salazar Salvatti. Vitae 
          Civilis, Rubens Harry Born e Gemina C.C. Born. RBCVCSP, Rodrigo Victor, CNRBMA, Clayton Lino 
e 
          João L. Albuquerque e do PETAR, Gisela Menezes Vianna. 
          O objetivo principal da reunião foi tratar de uma possível parceria do WWF na implantação do      
          Programa de Ecoturismo na Região do Alto Ribeira, que é desenvolvido por várias instituições  
          Governamentais e ONGs. 
          A equipe finlandesa, acompanhada pelos técnicos do WWF-Brasil, visitou o PETAR e ficou  
          bastante impressionada.   
           
           
 


