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Conselho Nacional da RBMA 
 
Planejamento Estratégico 
   
No início de setembro foi realizada a Reunião Regional dos Comitês Estaduais da RBMA da Região Sul para 
discutir as propostas  de Planejamento Estratégico da RBMA, elaborada pela secretaria-executiva e aprovada pelo 
Bureau. Com o mesmo objetivo, foi realizada em João Pessoa, Paraíba, nos dias 23 e 24, a Reunião Regional dos 
Comitês Estaduais da RBMA da Região Nordeste, onde participaram 8 representantes. 
 As decisões tomadas neste encontro serão levadas para a 12a Reunião do Conselho Nacional da RBMA (ver 
AGENDA) 
 
Paralelamente à Reunião de João Pessoa, foi realizada na mesma cidade a 1a Jornada de Estudos e Debates 
sobre a Mata Atlântica do Nordeste, onde foram discutidas  as estratégias para conservação. Destaque para  o 
projeto de Mapeamento da Mata Atlântica e seus Ecossistemas Associados do Nordeste, uma iniciativa da 
Sociedade Nordestina de Ecologia- SNE, com o apoio do Programa Nacional de Florestas (PFN) do MMA, do 
CNRBMA e da Rede de ONGS da Mata Atlântica. 
O mapeamento é feito a partir de imagens de satélites e cartas topográficas, além de visitas a campo.A etapa do 
estudo de áreas paraibanas deve ser concluída em dois meses. 
A SNE na net : www.sne.org.br 
 
 
Fase 5 da RBMA  
O projeto da Fase 5 que vai incluir o  Estado do Mato Grosso do Sul à Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, 
além de áreas dos estados de Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, já foi 
encaminhado à sede da UNESCO, na França. 
 
 
Sistema de Gestão da RBMA 
 
Foi decretado pelo governador de São Paulo, Dr.Geraldo Alckmin, no dia 18 de setembro, o Comitê Estadual da 
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica de São Paulo - Decreto 47.094. 
O decreto também cria três Sub-Comitês Estaduais da RBMA no Estado: Sub-Comitê do Litoral Norte e Vale do 
Paraíba do Sul, Sub-Comitê da RB do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo e Sub- Comitê do Vale do  Ribeira e 
Litoral Sul. 
 
Programas e Projetos 
Recursos Florestais - Workshop de certificação Florestal em Santa Catarina, nos dias 5 a 7 de setembro. 
O evento foi promovido pelo CNRBMA, através do Projeto  de Sustentabilidade e Certificação Florestal na Mata 
Atlântica (apoiado pelo FUNBIO- Fundo Brasileiro para a Biodiversidade), pelo Conselho  Brasileiro de Manejo 
Florestal e pela Fundação SOS Mata Atlântica. Além da participação de integrantes das Câmaras ambiental, social 
e econômica da região sul, o Workshop também teve pela primeira vez a participação dos representantes das 
Commodities Ambientais no processo de discussão dos princípios e critérios das certificações. 
Objetivo do evento-  A discussão do documento 3. 3 de Padrões, Princípios, Critérios e Indicadores de 
Certificação Florestal de produtos não madeireiros na Mata Atlântica. 
Resultados- Produção do documento 4.0 de Princípios, Critérios e Indicadores de Certificação  para 
Remanescentes (e não mais “produtos não madeireiros”) da Mata Atlântica. O documento estará disponível para 
consulta pública a partir do dia 02/10 no site do FSC-Brasil: www.fsc.org.br 
 

 
 
 
 
 



Ações Regionais 
 
Reunião do Conselho Consultivo da Estação Ecológica de Murici-A Sociedade Nordestina de Ecologia- SNE, 
em parceria com a BirdLife Internacional inicia um projeto de levantamento e monitoramento da avifauna da  
Estação Ecológica- ESEC.O projeto tem período inicial de seis meses e consta com instalações para  ornitólogos 
próximas da área onde se observam e onde é possível fazer o mapeamento das espécies encontradas na ESEC. 
Foi assinado um Termo de Cooperação entre a SNE e o IBAMA de apoio à implementação da Estação Ecológica de 
Murici. 
 
A Federação  das Entidades Ambientalistas Potiguares  realiza o I Fórum Mata Atlântica do RN. 
O encontro das ONGs ambientalistas potiguares-FEAP foi realizado nos dias 20 a 22 de setembro, com o objetivo 
de discutir a situação da Mata Atlântica no Rio Grande do Norte, a área que ela ocupa no Estado e o que está 
sendo feito para preservá-la. 
Também foram discutidos estudos sobre as espécies mais ameaçadas do Bioma e quais as prioridades a serem 
tomadas. 
 

 
Outras Notícias 

 
Foi realizado em Fortaleza, em setembro o III Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação. Paralelamente à 
programação do evento, a CMAP (Comissão  Mundial de Áreas Protegidas) Região Brasil realizou uma reunião 
para discutir a preparação brasileira para o V Congresso Mundial de Parques. 
Já foi divulgada a data para o Congresso: 8 e 17 de setembro de 2003 em Durban, na África do Sul. A 
participação não será de livre acesso. As informações podem ser adquiridas pelo site da UICN: 
http://wcpa.iucn.org 
 

Agenda 
 

Prepare-se para os eventos que serão realizados em Aracaju, Sergipe, no Hotel Parque dos Coqueiros: 
 
5 de novembro – 4o Encontro Nacional dos Comitês Estaduais da RBMA. 
6 a 8 de novembro-  12a Reunião  Anual do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera  da Mata 
Atlântica. 
6 de novembro -  4a Assembléia Geral do Instituto Amigos da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. 
 
Em São Paulo- 
 
20 a 22 de novembro -  Wokshop do Anuário da Mata Atlântica 
 
Nos próximos boletins eletrônicos haverá o detalhamento das atividades para estes dias. 
 
 
 


