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1- REUNIÃO DA COMISSÃO BRASILEIRA DO PROGRAMA MaB - COBRAMAB 

Realizada em Brasília dia 27 de abril, aprovou, entre outros pontos importantes, a Proposta 
de Criação da Reserva da Biosfera do Cerrado - Fase 3, a Reserva da Biosfera da 
Caatinga e a Reserva da Biosfera da Amazônia Central, dando assim continuidade ao 
projeto de solicitar à UNESCO a declaração de pelo menos uma reserva da biosfera para 
cada um dos biomas nacionais. 

Clayton Ferreira Lino, Presidente do CNRBMA, presente à reunião informou aos presentes 
sobre as atividades previstas para as comemorações dos 10 anos da RBMA. 

Informou também sobre a existência de superposião de áreas núcleo da RBMA e da RB da 
Caatinga (Serra de Ibiapaba e na Chapada do Araripe no Ceará). Este fato, sem dúvida 
será um  importante exercício de gestão integrada entre as duas reservas 

 
2-  11ª REUNIÃO DO “BUREAU” DA RESERVA DA BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA 

 
Foi realizada, na sede do Conselho, no Horto Florestal de São Paulo, dia 22 de maio a 11ª 
Reunião do “Bureau”, que entre outros assuntos aprovou a Pauta da 11ª Reunião do 
CNRBMA que deverá ocorrer de 16 a 20 de outubro próximo em Santa Catarina. Foi 
analisada a  situação da Reserva nos estados,  aprovada  a Proposta de Regulamentação 
dos Postos Avançados da RBMA e definidas as indicações para o Prêmio Muriqui 2001. 
 
3-  SEMANA MATA ATLÂNTICA EM SANTA CATARINA   
 
A Semana Mata Atlântica realizada de 22 a 27 de maio em Joinvile - SC pelo Ministério do 
Meio Ambiente, Governo de Santa Catarina, Prefeitura Municipal de Joinvile e Rede de 
ONGs da Mata Atlântica e teve, entre outros, o apoio deste Conselho através do Comitê 
Estadual da RBMA-SC. 
Vários eventos muito importantes para a Mata Atlântica ocorreram durante a Semana: 
Reunião Extraordinária do CONAMA  
Esta reunião, aberta ao público, foi um marco para as questões da Mata Atlântica. 



Entre outros assuntos foi aprovada durante a reunião a proposta elaborada pelo Comitê 
Estadual da RBMA de Santa Catarina que suspende a autorização de corte de exploração 
do palmito sem Plano de Manejo no Estado de Santa Catarina.  
Outra medida importante foi a aprovação da Resolução CONAMA que proíbe o corte de 
espécies da flora em extinção na Mata Atlântica. 
A minuta da resolução aprovada foi elaborada pela Câmara Técnica da Mata Atlântica e 
teve a participação do Comitê Estadual de Santa Catarina. 
Ao final da reunião foi assinado um Termo de Cooperação entre o Ministério do Meio 
Ambiente, a Fundação Universidade Regional de Blumenal - FURB, o IBAMA e o CNRBMA 
visando a criação e a implantação do Parque Nacional da Serra de Itajaí, que é uma área 
de 56.000 há. de Mata Atlântica bem conservada . 
 
Seminário Mata Atlântica  
 Com o tema "A Preservação como Oportunidade de Negócios e Investimentos" foi 
realizado um importante seminário que contou com inúmeros especialistas sobre o assunto. 
O CNRBMA  participou do seminário com palestras do Presidente Clayton Ferreira Lino 
sobre as relações do tema proposto e a RBMA. A Eng. Florestal Luciana Simões fez   
palestra sobre Sustentabilidade e Certificação Florestal na Mata Atlântica . 
 
Entrega do Prêmio Muriqui 2000 
Durante a bela festa  de abertura do Seminário Mata Atlântica foram entregues os Prêmios 
Muriqui do ano 2000 à República Federal da Alemanha - Categoria Instituição, ao Fotógrafo 
Sebastião Salgado - Categoria Personalidade e à Professora Judith Cortesão que recebeu 
o Prêmio Especial 2000. 
Os premiados fizeram discursos emocionados e demonstraram o orgulho que sentiram ao 
receber o Prêmio. 
 
4- AMEAÇA AO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO TABULEIRO - SC 
 
A presidência do  CNRBMA fez uma manifestação à Assembléia Legislativa contra o 
Projeto de Lei 469/00 que dispõe sobre desanexação de área do Parque Estadual da Serra 
do Tabuleiro, considerada Área Piloto da RBMA em Santa Catarina. 
O CNRBMA recebeu resposta da assessoria ambiental da Deputada Idelli Salvatti, 
Presidente da comissão de Justiça da Assembléia Legislativa que foi aprovado por 
unanimidade o parecer técnico da deputada que exige apresentação de EIA/RIMA para que 
seja tomada qualquer decisão com respeito a desanexação de área do Parque. 
Esta foi a maneira encontrada para paralisar a tramitação do projeto e de conseguir tempo 
para contrapor as justificativas apresentadas no PL. 
Mesmo que ainda não se tenha uma solução definitiva, esta é mais uma vitória em prol da 
conservação da Mata Atlântica.   

 

5- EXPOSIÇÃO "JÓIAS DA MATA ATLÂNTICA" INAUGURA SOLAR DA 
IMPERATRIZ NO RIO DE JANEIRO. 

Comemorando o Dia do Meio Ambiente, foi aberta pelo Ministro do Meio Ambiente e outras 
autoridades, a Exposição Fotográfica "Jóias da Mata Atlântica" de autoria de Clayton 
Ferreira Lino inaugurando o Solar da Imperatriz do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, onde 



funcionará a Escola de Botânica daquele Instituto. A exposição dá início oficial às 
comemorações dos 10 anos da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 

As fotos são uma visão intimista da Mata Atlântica que mostram detalhes da flora, da fauna 
do ambiente , as estratégias de sobrevivência, caça, reprodução e interação entre uma 
enorme diversidade de plantas e animais. A beleza de suas formas, cores e textura, o gesto 
inusitado, o momento único o jogo de luz e sombra valorizam a natureza como matriz de 
todas as formas de arte. A estrutura conceitual da exposição é formada de 3 partes, cada 
uma delas com um tema: 

As Quatro Estações, Matéria e Energia e Crescei e Multiplicai-vos . 

Tudo o que foi documentado é visível a olho nu, embora nossos olhos urbanos 
normalmente não costumem enxergar. Assim, a exposição é antes de mais nada um 
grande estímulo à observação e à descoberta de segredos e belezas da vida na Mata 
Atlântica. 

6-   MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE LIBERA RECURSOS PARA A CONSOLIDAÇÃO 
DAS RESERVAS DA BIOSFERA NO BRASIL 

Encerrando a Fase 1 do Projeto de Consolidação das Reservas da Biosfera no Brasil - 
Projeto BRA-MaB. O Ministério do Meio Ambiente liberou recursos da ordem de 
R$200.000,00 para as Reservas da Biosfera. 

A continuidade do projeto deverá ser assinada no próximo mês. 

7-  SIMPÓSIO INTERNACIONAL EL MANU - PERU  E OUTRAS EXPERIÊNCIAS DE 
PESQUISA E MANEJO DE FLORESTAS TROPICAIS 
Foi realizado, de 4 a 7 de junho em Puerto Maldonado, Peru, o "Symposium Internacional El 
Manu y otras Experiéncias de Investigación y Manejo de Bosques Tropicales". 
O Conselho Nacional foi representado por Heloisa Dias que proferiu uma palestra sobre 
"Zoneamento e Ampliação da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica". 
Do referido evento também participaram diversos representantes de Reservas da Biosfera 
da América Latina que apresentaram trabalhos e experiências de gestão e investigação, 
além de propostas de criação de novas reservas transfronteiriças. 
 
8-  REUNIÃO  DE TRABALHO PARA DISCUSSÃO DE ESTRATÉGIAS PARA 
IMPLEMENTAÇÃO DE CORREDORES ECOLÓGICOS 

 
O Comitê Estadual da RBMA da Bahia e a equipe de pesquisa do Subprojeto  "Abordagens 
Ecológicas e Instrumentos Econômicos para o Estabelecimento do Corredor do 
Descobrimento" - Projeto PROBIO/MMA/Banco Mundial, realizaram em Salvador nos dias 
11 e 12 de junho, em parceria com o Instituto de Biologia da UFBA, reunião de trabalho 
para discussão de estratégias para implementação de corredores ecológicos na Bahia. 
Participaram também da reunião representantes do Comitê Estadual da RBMA do Espírito 
Santo e representando o CNRBMA, Heloisa Dias. Através de trabalhos em grupos foi feita 
uma aplicação experimental do modelo bio-econômico, avaliando cenários, políticas 
alternativas  e metodologias que poderão ser utilizadas pelo Projeto Corredor Ecológico 
Central da Mata Atlântica- PPG7. 
 
  



 

 

   

 
 
 

 

 

 

 


