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CONSELHO NACIONAL DA RBMA 
 

CNRBMA no Fórum Social Mundial CNRBMA no Fórum Social Mundial 
 

A coordenadora técnica do Conselho Nacional da RBMA, Heloísa Dias, participou como 
palestrante de duas oficinas destinadas à Mata Atlântica no Fórum Social Mundial: 
A Mata Atlântica: políticas públicas e sustentabilidade, organizado pela Rede de 

Ong´s da Mata Atlântica.Foram apresentadas diretrizes para a Política de Conservação e 
Desenvolvimento Sustentável da Mata Atlântica, visando delinear ações integradas que promovam a 
conservação e o desenvolvimento sustentável desse bioma. 
Perspectivas pós RIO+10- gestão da água e da floresta: lacunas, sobreposições e sua interface com as 
políticas setoriais- organizado pelo WWF-Brasil.Nesta oficina, Heloisa Dias apresentou subsídios para 
a formulação e implantação de uma política de conservação e gestão integrada de recursos hídricos e 
florestais. Esta proposta visa integrar o papel estratégico dos ecossistemas aquáticos e florestais para 
o equilíbrio do ciclo hidrológico regional, para a preservação  da biodiversidade e para o uso 
sustentável dos recursos naturais das bacias hidrográficas no bioma mata atlântica. 
 
 

CN-RBMA na reunião preparatória para o Congresso Mundial de Parques  CN-RBMA na reunião preparatória para o Congresso Mundial de Parques  
 

O presidente da RBMA, Clayton Ferreira Lino, participou a convite da UNESCO, da 
reunião preparatória para Congresso Mundial de Parques, na sede da UNESCO em 
Paris, França. O encontro teve a presença de cerca de 15 pessoas com experiência 
internacional em aspectos sociais e culturais na conservação da biodiversidade e do 
uso sustentável em grandes áreas , incluindo o trabalho na Convenção sobre Sitos do 
Patrimônio Mundial e da rede mundial de Redes das Reservas da Biosfera. O objetivo 
da reunião foi encontrar linhas de discussão para a participação no Congresso 
Mundial de Parques dos dois programas da UNESCO: Homem e Biosfera (Man and 
Bispohere-Mab) e o Patrimônio Mundial. A principal questão levantada foi como  
integrar em campo as questões culturais e ambientais. O Congresso Mundial de 
Parques será realizado em Durban, África do Sul, de 8 a 17 de setembro.  
 
 
 

 

Seminário Internacional de Economia de Qualidade será em São Paulo Seminário Internacional de Economia de Qualidade será em São Paulo 
O Seminário Nacional que é organizado a cada dois anos pelo CN-RBMA neste ano de 2003 ocorre em 
São Paulo e terá como tema central “Economia de Qualidade  nas Reservas da Biosfera”. Nesta edição 
o evento passa a ser internacional, com a presença de cerca de 15 representantes de diferentes países 
e também de todas as Reservas da Biosfera Brasileiras.  Durante a Reunião Preparatória da UNESCO 
para o Congresso Mundial de Parques, ficou decidido que a participação do grupo focal de Economia de 
Qualidade da UNESCO seria essencial para o enriquecimento do evento. A principal questão a ser 
tratada é o desenvolvimento da economia efetivamente sustentável dentro das RBs que favoreça 
comunidades tradicionais que habitam nessas áreas, bem como a sociedade em geral. 
 



               NOVA GESTÃO 
  
JJooããoo  PPaauulloo  CCaappoobbiiaannccoo  aassssuummee  aa  SSeeccrreettaarriiaa  ddee  BBiiooddiivveerrssiiddaaddee  ee  FFlloorreessttaass,,  
nnoo  MMiinniissttéérriioo  ddoo  MMeeiioo  ee  AAmmbbiieennttee  
Biólogo, ambientalista, um dos fundadores da Associação em Defesa da Juréia, da Fundação SOS Mata 
Atlântica e da Rede de ONGs da Mata Atlântica.Atualmente era um dos coordenadores do Instituto 
Socioambiental, do qual foi um dos fundadores e integrava seu Conselho Diretor. Capobianco  é 
reconhecido com uma das principais lideranças  do movimento ambientalista brasileiro  e da luta pela 
conservação  da Mata Atlântica. Como Secretário de Biodiversidade e Florestas, substituindo o Dr. José 
Pedro de Oliveira Costa, Capobianco passará a ser membro do CN-RBMA e presidente da COBRAMaB  
(Comissão Brasileira do Programa MaB)  aos quais as Reservas Brasileiras estão vinculadas. 

  
MMaarryy  HHeelleennaa  AAlllleeggrreettttii  aassssuummee  nnoovvaammeennttee  SSeeccrreettaarriiaa  ddee  CCoooorrddeennaaççããoo  ddaa  
AAmmaazzôônniiaa  ((SSCCAA))  
Antropóloga foi Secretária de Estado de Planejamento e Meio Ambiente do Governo do Amapá, entre 
1995 e 1996. Em 1999 assumiu seu primeiro mandato na Secretaria de Coordenação da Amazônia. 
 

GGiillnneeyy  VViiaannaa  nnaa  SSeeccrreettaarriiaa  ddee  PPoollííttiiccaass  ppaarraa  oo  DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  SSuusstteennttáávveell  
((SSDDSS))  
Médico epidemologista, Viana trabalhou na coordenação da campanha Lula Presidente em 1989, 
elegeu-se deputado federal pelo Mato Grosso em 1995 e deputado estadual em 1999, tendo como 
pontos de sua atuação o ambientalismo, a defesa dos direitos humanos e dos povos indígenas, e 
projetos de desenvolvimento sustentável. 
 

JJooããoo  BBoossccoo  SSeennrraa  nnaa  SSeeccrreettaarriiaa  ddee  RReeccuurrssooss  HHííddrriiccooss  ((SSRRHH))  
Engenheiro civil e sanitarista, foi secretário nacional de meio ambiente do Partido dos Trabalhadores 
(PT), secretário Municipal do Meio Ambiente  em Belo Horizonte e entre outras atividades foi diretor 
geral do IGAM-Instituto Mineiros de Gestão nas águas (99/00). 
 

MMaarriijjaannee  LLiissbbooaa  nnaa  SSeeccrreettaarriiaa  ddee  QQuuaalliiddaaddee  AAmmbbiieennttaall  ddee  AAsssseennttaammeennttooss  
HHuummaannooss  ((SSQQAA))--  
Socióloga, em 1991 ingressou na organização ambientalista Greenpeace, onde trabalhou até 
2002.Coordenou campanhas nas áreas de transgênicos, resíduos sólidos e poluição do ar, além de ter 
sido diretora executiva da instituição no Brasil. 
 

A TODOS ELES A RBMA DESEJA UMA ÓTIMA GESTÃO 
 

 
 

PROGRAMAS E PROJETOS 
 

ECOTURISMO 
Desde março de 2002 o CN-RBMA, através do seu programa de Ecoturismo, 
desenvolve o projeto de capacitação e treinamento de monitores em parceria com o 
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade/Melhores Práticas em Ecoturismo 
(FUNBIO/MPE). A atividade foi dividida por fases, sendo a primeira entre março e 

maio de 2002, onde foram capacitados 40 monitores ambientais pelo MPE em curso realizado em 
Linhares/ES.Na segunda fase, os monitores ambientais que já estavam em treinamento e distribuídos 
em vários pólos de ecoturismo aplicaram o quem lhes foi passado  no curso, seguindo um plano de 
trabalho enfocando a realidade de cada local.A RBMA em parceria com o FUNBIO e o IF- SP coordenou 
os trabalhos realizados no PETAR. Esta fase teve o término no mês de fevereiro. O material preparado, 
como o Diagnóstico do Impacto do Ecoturismo no Município de Iporanga, o Núcleo Santana e as 
propostas de implantação de trilha do Betari,  serão apresentados nas comemorações dos 45 anos do 
PETAR, em maio. 

 
 
 
 
 
 



 
OUTRAS NOTÍCIAS 

 

Programa destinado a RPPNs na Mata Atlântica terá fundo de US$1 mi  Programa destinado a RPPNs na Mata Atlântica terá fundo de US$1 mi  
A Aliança para Conservação da Mata Atlântica (Fundação SOS Mata Atlântica e Conservation 
Internacional) lançou no dia 4 de fevereiro o Programa de Incentivo a sustentabilidade de RPPNs 
(Reservas Particulares do Patrimônio Natural) na Mata Atlântica. O principal objetivo será 
disponibilizar nos próximos três anos, US$1 milhão em fundos para auxiliar pessoas físicas e jurídicas  
a preservar a biodiversidade em suas reservas particulares. 
Atualmente, a Aliança estima que 50% dos remanescentes da Mata Atlântica estejam nas mãos de 
particulares e em todo o país, as RPPNs somam mais de 500 mil hectares. Na primeira etapa, o 
programa de incentivo vai privilegiar  as seguintes regiões: sul da Bahia e o centro-oeste do Espírito 
Santo; e o Corredor de Biodiversidade da Serra do Mar. Mais informações estão disponíveis em edital 
nos sites das instituições participantes- www.conservation.org.br, www.sosmatatlantica.org.br e  
www.aliancamataatlantica.org.br 

AGENDA 
 
Águas e Florestas na Mata Atlântica- Evento Comemorativo ao Ano 
Internacional da Água Doce 
Águas e Florestas na Mata Atlântica- Evento Comemorativo ao Ano 
Internacional da Água Doce 

No dia de 21 de março será realizado no auditório Augusto Ruschi, 
CETESB/SMA, São Paulo, o evento “Águas e Florestas na Mata 
Atlântica”. Serão abordados vários aspectos  sobre a certificação 
florestal na Mata Atlântica.Também serão apresentados subsídios 
para a implantação de uma política de conservação e gestão dos 
recursos hídricos e florestais produzidos em projeto conjunto do 
CN-RBMA e SOS Mata Atlântica com recursos do PNF/MMA. A data 
do evento coincide  com a comemoração do Dia Mundial das 
Florestas, 21 de  março, e com o Dia Mundial da Água, em 22 de 
março, no ano  Internacional da água Doce. A realização do 

evento “Águas e Florestas na Mata Atlântica” é uma promoção em conjunto do CN-
RBMA e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, com o 
apoio o Ministério do Meio Ambiente, UNESCO  e outros parceiros. 
 
<<EM BREVE DISPONIBILIZAREMOS A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO EVENTO. AGUARDE!>> 
 
  
 

http://www.conservation.org.br/
http://www.sosmatatlantica.org.br/

