
                                                                      
                                                                                                                                                        
 

 
 

N.30 /EDIÇÃO ABRIL 2003                                                                     
CONSELHO NACIONAL DA RBMA 

Conselheira do CN-RBMA assume a presidência da Associação Brasileira de 
Entidades Estaduais de Meio Ambiente-  
Alexandrina Sobreira de Moura, Secretária-Adjunta de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente de 
Pernambuco e Conselheira do CN-RBMA é a nova presidente da ABEMA –Associação Brasileira de 
Entidades Estaduais de Meio Ambiente, entidade que articula os Secretários Estaduais de Meio 
Ambiente do SISNAMA-Sistema Nacional de Meio Ambiente. A escolha da nova Diretoria Nacional 
ocorreu durante Assembléia Geral, no dia 3 de abril, na sede do IBAMA, em Brasília.O mandato é de 
dois anos, sendo permitida uma reeleição. 
A ABEMA é uma sociedade civil de direito privado, criada em 1985, que representa mais de 40 órgãos 
estaduais de meio ambiente, atuando para fortalecer a participação dos Estados na definição e 
execução das políticas ambientais brasileiras. 
 
Reunião do Bureau realizada em São Paulo- 
No dia 15 de abril foi realizada na sede da Secretaria-Executiva da RBMA, no Horto Florestal, em São 
Paulo, a 13a Reunião do Bureau.Foi aprovado, conforme decido na 12a Reunião do CN-RBMA, o texto 
final do Planejamento Estratégico da RBMA. 
Indicados ao Premio Muriqui 2003-Os indicados na categoria pessoa física foram Osvaldo de Lira, 
Fredmar Correa e Maria das Dores V.C. Mello. Na categoria  pessoa jurídica os indicados foram 
Fundação Ted Turner, Universidade Estadual de Santa Cruz-UESC  e o Museu de Biologia Prof. Mello 
Leitão. 
Posto Avançado da RBMA-   O presidente do CN-RBMA participou da entrega do diploma e banner do 
Posto Avançado Parque Nacional Marinho de Abrolhos, em Caravelas no dia 23 de abril, nas 
comemorações dos 20 Anos do Parque e 500 anos de Caravelas.Foi aprovado também a RPPN de Santa 
Tereza, em Alagoas, e devolvida para complementação a proposta do Centro de Desenvolvimento de 
Guaçu-Vira , no Espírito Santo. 
13a Reunião do CN-RBMA-  Durante a Reunião do Bureau foram apresentadas duas propostas de datas 
para a realização em São Paulo  da Reunião Nacional do  
CN-RBMA: 21 a 26 de outubro  ou 11 a 16 de novembro. Agende-se! 

AÇÕES REGIONAIS 
I Encontro Estadual da Rede de ONGs da Mata Atlântica  em  São Paulo, Minas e 
Recife- 

Minas Gerais-25 e 26 de abril-A assessora técnica do CN-RBMA, Heloisa Dias, 
participou do encontro e apresentou o sistema de gestão da RBMA e sua importância 

para a sustentabilidade da Mata Atlântica.No encontro também foi focada na 
necessidade de instalação do Comitê Estadual da RBMA em MG, que requer o esforço 
das entidades junto ao Governo para a reformulação do Decreto de criação do Comitê 
Estadual. 

São Paulo-26 de abril- O encontro foi realizado no Memorial da América Latina,no dia 26 e contou com 
participação do presidente do CN-RBMA. Foi discutida a necessidade de estruturação e comunicação 
entre os integrantes da Rede de ONGs da Mata Atlântica. Clayton Ferreira Lino apresentou o Comitê 
Estadual de São Paulo, criado em setembro de 2002. 
Recife-29 e 30 de abril- O diretor–executivo do CN-RBMA, João Albuquerque apresentou o novo 
sistema de gestão da RBMA  durante a Reunião da Região Nordeste da Rede de ONGs da Mata 
Atlântica. 
O objetivo destes encontros foi o fortalecimento  da Rede, definições para atuação em 2003 e a 
preparação para a Reunião Nacional da Rede de ONGs da Mata Atlântica. 

 
 
 
 
 



OUTRAS NOTÍCIAS 
III Seminário  Regional sobre Ecomercado de Trabalho  e Responsabilidade Social-Realizado 
no dia 9 de abril, em parceria com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente de São Paulo, o evento  foi 
realizado no Auditório da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade- FEA/USP. O objetivo 
do evento foi o de envolver os diversos agentes sociais em reflexões sobre o tema “Ecomercado de 
Trabalho e Responsabilidade Social” e o estabelecimento de parcerias para difundir o Programa de 
Jovens, da Reserva da Biosfera da do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo - RBCV. 
Programa de Jovens do RBCV- Foi lançado em 96 e é dirigido a adolescentes de 15 a 21 anos de idade , 
habitantes de zonas de periferia urbana e de entorno de áreas protegidas da Reserva da Biosfera do 
Cinturão Verde da Cidade de São Paulo- RBCV. O programa tem duração de dois anos desenvolvendo-
se simultaneamente ao processo de educação formal, oferecendo aos jovens em situação de risco 
social a possibilidade de resgate  de valores ligados à solidariedade, auto-estima e cidadania. 
 
Lançamento da Revista Florestar Estatístico-A Revista Florestar, produzida pela Fundação 

Florestal em parceria com o Fundo Florestal, volta a circular após quatro anos  de 
interrupção. Com  visual e conteúdo reformulados, é uma publicação especializada 

na divulgação de dados técnicos, econômicos e socioambientais do setor florestal. O 
lançamento da Florestar Estatístico, edição de janeiro de 2003, foi realizado no 
auditório da CETESB, São Paulo. 
Nesta edição o leitor encontrará informações sobre a situação dos 
reflorestamentos e da cobertura vegetal nativa do Estado de São Paulo, além de 
preços de produtos florestais e dicas sobre as principais fontes  de financiamentos 

de projetos.A próxima edição está prevista para o meio do ano. Mais informações sobre a revista pelos 
telefones 011-6997-5014 ou pelo e-mail- edulustosa@fflorestal.sp.gov.br. 
 
Sancionada a Lei de Acesso a Informação Ambiental- O presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
sancionou, no último dia 16 de abril, a Lei de Acesso à Informação Ambiental, de autoria do ex-
deputado Fábio Feldmann (PSDB-SP). Ela obriga as instituições públicas integrantes do Sistema 
Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) a fornecerem todas as informações ambientais, que estejam 
sob sua guarda, em meio escrito, visual, sonoro ou eletrônico. Sob o numero de 10.650, entra em 
vigor no próximo dia 2 de junho, na Semana do Meio Ambiente. 
http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.650-
2003?OpenDocument-PARA ACESSAR A LEI NA WEB 
 
Criada Unidade de Conservação para a proteção do cervo-do-pantanal- O Consema aprovou no 
mês de abril  a criação do Refugio de Vida Silvestre, na foz do Rio Aguapei que vai proteger uma das 
ultimas populações de cervo-do-pantanal em várzeas preservadas em São Paulo. A nova unidade 
prevista para ter 15.960 hectares e localiza-se em área contígua ao Parque Estadual do Rio Aguapei, 
ampliando a proteção ao cervo e outras espécies associadas a ambientes úmidos que caracterizam os 
ecossistemas da região.Na reunião que aprovou a criação do Refugio, o Consema ampliou em 4.100 
hectares a área do Parque Estadual do rio do Peixe e o reflorestamento de 921 hectares em áreas 
degradas do remanescente da Reserva Florestal da Lagoa São Paulo, nas proximidades do Ribeirão 
Mato Grosso, que devera´ formar corredores ecológicos entre fragmentos de Mata Atlântica. 
 
Novos dirigentes no IBAMA- Os novos titulares para as gerencias e escritórios regionais: 
SERGIPE-Marcio Costa Macedo, SANTA CATARINA-Luiz Fernando Krieger Merico, PARANÁ-Marino 
Eligio Gonçalves, PERNAMBUCO- João Arnaldo Novaes Junior, PARAÍBA- Erasmo Rocha Lucena, MINAS 
GERAIS- Roberto Messias Franco, GOIÁS- Clelia Brandão Alvarenga Craveiro, ESPÍRITO SANTO- 
Ricardo Vereza Lodi, ACRE-Anselmo Alfredo Forneck e RIO DE JANEIRO- Edson Bedim de Azeredo, 
BAHIA- Salvador- Julio César de As da Rocha e para Eunapolis- Jose Augusto de Castro Tosatto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA 
 
8,9 E 19 de Maio- VIII- Encontro Nacional da Rede de ONGs da Mata Atlântica, em Brasília- 
O encontro será no anexo 2 da Câmara dos Deputados e terá seu primeiro dia dedicado a uma grande 
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mobilização junto aos deputados para a aprovação  do projeto de lei da Mata Atlântica. A abertura 
oficial será às 17 horas com a presença do presidente da Republica, Luiz Inácio Lula da Silva. O dia 9 
será dedicado às discussões temáticas sobre a Mata Atlântica e o dia 10, a 4a Assembléia Ordinária de 
ONGs da Mata Atlântica. 
 
9 de Maio- Reunião Estadual do Comitê Estadual do Rio de Janeiro, no Instituto Estadual de Florestas  
 

15 a 18 de maio- Comemorações dos 45 anos do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira- 
PETAR- Serão três dias de comemorações nos Núcleos de Santana e Ouro Grosso, com atividades 
educativas e de integração com a comunidade local. Nos dias 15 e 16 haverá um Workshop de 
Pesquisas do PETAR com mesas de discussões e apresentação de diagnósticos, destinado a 
pesquisadores.Inscrições pelo telefone 011-6231-8555 r. 2046  ou pelo e-mail rbma@iflorestsp.br 

 
15 e 16  de maio- V Jornada de Estudos e Debates sobre a Mata Atlântica do Nordeste e 
Reunião de Comitês Estaduais da RBMA da Região Nordeste- 
O encontro será realizado em Natal, na sede do IDEMA- Instituto de Desenvolvimento  Econômico e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte.No evento haverá a apresentação do projeto Mapeamento da 
Mata Atlântica e seus Ecossistemas Associados no Estado do Rio Grande do Norte, a apresentação   do 
FUNBIO sobre Centro de Biodiversidade e as reuniões do Grupo de Trabalho dos Corredores Ecológicos 
e dos Comitês Estaduais da RBMA da Região Nordeste.  


