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CONSELHO NACIONAL DA RBMA 
 
1º Encontro de Coordenadores dos Colegiados Regionais da RBMA 
Real izada nos dias 11 e 12, na Sede da Associação Mico-Leão Dourado, na Reserva Biológica 
de Poço das Antas, Rio de Janeiro. A reunião teve a part ic ipação das três coordenadoras de 
Colegiados Regionais da RBMA: Ana Cimardi ,  Região Sul,  Denise Marçal  Rambaldi ,  Região 
Sudeste e Dorinha  de V.C Mel lo, Região Nordeste. Representando o CN-RBMA part ic iparam o 
presidente, Clayton F.Lino, o secretár io-executivo, João Lucí l io Albuquerque e a coordenadora 
do Comitê Estadual do RJ, Lara Moutinho. 
O primeiro encontro serviu para estabelecer importantes pontos, levantados na últ ima reunião 
do Bureau, em abri l  deste ano, em Alagoas. Entre eles f icaram def inidos os objet ivos dos 
Colegiados Regionais,  que são:   
Articular os interesses regionais visando o trabalho conjunto dos Comitês Estaduais e a 
promoção dos encontros regionais da RBMA; 
Estimular e apoiar a consol idação do Sistema de Gestão em cada um dos Estados de sua 
região; 
Promover em conjunto com os comitês estaduais e a secretaria executiva nacional  o f luxo 
permanente de informações e rot inas operacionais entre as instâncias nacional,  regionais e 
estaduais da RBMA. 
Prioridades para os Colegiados Regionais - 2004 
1.    Realizar reuniões dos colegiados regionais previamente a reunião do CN-RBMA; 
2.    Promover a criação - instalação de todos os comitês estaduais; 
3.    Fomentar a realização pelos comitês estaduais dos seus planos de ação seguindo o roteiro         
       do planejamento estratégico nacional; 
4.    Formalização, instalação e sustentabilidade dos Núcleos de Apoio 

 
Lançamento de Caderno da RBMA no II Congresso Brasileiro de RPPN 
O Congresso será real izado de 14 a 16 de outubro, em Curit iba, no Paraná. As inscr ições 
podem ser fei tas pelo si te: www.rppnbrasi l .com.br. A RBMA part ic ipa do evento, no dia 14, 
para o lançamento do Caderno Nº 28 da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, sobre RPPN. A 
publ icação foi  organizada por Carlos Alberto Bernardo Mesquita e Maria Crist ina Weyland 
Vieira. 
 

PROGRAMAS E PROJETOS 
 

RBMA apresenta estande e exposição 
na Adventure Sport Fair 2004 
A edição deste ano da Adventure Sport 
Fair (real izada em São Paulo de 7 a 11 de 
agosto) recebeu mais de 64 mi l  vis i tantes. 
A novidade deste ano foi  o terceiro andar 
da Bienal,  dedicada as ONGs. O CN-RBMA 
apresentou com um estande, o Programa 

de Turismo Sustentável .   
A Associação Cairuçu, parceira do Conselho nos Cursos de Monitor ia Ambiental ,  também 
apresentou material  informativo sobre melhores prát icas de Ecoturismo nas áreas onde atua, 
na APA do Cairuçu, extremo l i toral  sul  do Rio de Janeiro.Também no terceiro andar da Feira, 
f icaram expostas cerca de cem imagens da exposição “Jóias da Mata Atlânt ica”, de Clayton F. 
Lino, organizado pelo CN-RBMA. 
 

http://www.rppnbrasil.com.br/


AÇÕES REGIONAIS 
 

VI Jornada de estudos e debates sobre a 
Mata Atlântica do Nordeste 
A Jornada de Estudos foi  real izada no Jardim 
Botânico de João Pessoa, que recebeu no 
mesmo evento o t í tulo de Posto Avançado da 
RBMA, no dia 30 de julho.  Durante o evento, 
foi   real izada a mesa-redonda “A Mata 
Atlântica no Nordeste- Situação Atual”,   
coma part ic ipação do presidente do CN-RBMA, 
Clayton Lino, a coordenadora do Colegiado 
Regional  Nordeste da  RBMA, Dora  Mel lo e o 
coordenador do Comitê Estadual  na Paraíba, 
Boisbaudran Imperiano. 
Importantes dados foram apresentados, como 
o de que o número de hectares devastados na Paraíba caiu de 100 mi l  para 42 mi l ,  nos 
últ imos dez anos. 
A diretora do Jardim Botânico, Márcia Aquino, fez uma apresentação histór ica do Jardim 
Botânico da Capital  aos presentes, enquanto que o superintendente da Sudema, José Ernesto, 
apresentou o l ivro "Atual ização do Diagnóstico Florestal  do Estado da Paraíba".  
 
Jardim Botânico de João Pessoa recebe o título de Posto Avançado da RBMA  

O Jardim Botânico de João Pessoa, recebeu no dia 
30 de julho, o t í tulo de Posto Avançado da Reserva 
da Biosfera da Mata Atlântica. O t í tulo foi  
formal izado com a entrega ao Secretário do Meio 
Ambiente, dos Recursos Hídricos e Minerais,  Chico 
Franca, pelo presidente Clayton Lino, do Conselho 
da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, em 
solenidade no auditór io do Jardim Botânico. O t i tulo 
foi  concedido ao Jardim Botânico por este vir 
cumprindo ao longo dos anos os seus objet ivos 
relacionados ao meio ambiente. 
O Jardim Botânico recebeu a comenda por seus 
trabalhos de pesquisa, conservação de água e dos 
remanescentes da mata, além dos trabalhos 
voltados para a educação ambiental . 
O CN-RBMA parabeniza o Comitê Estadual da 
Paraíba, através do seu coordenador, 

Boisbaudran Imperianao, pelo esforço na realização e divulgação do evento.  
 
Histórico-Jardim Botânico Benjamin Maranhão  
Foi  cr iado em 28 de agosto de 2000, local izado na Mata do Buraquinho em João Pessoa, é 
uma área protegida, const i tuída por coleções de plantas vivas cient i f icamente reconhecidas, 
organizadas, documentadas e identi f icadas com a f inal idade de estudo, pesquisa e 
documentação, servindo à educação, cultura, lazer e conservação ambiental .  
A Mata do Buraquinho foi  onde ocorreu o iníc io do abastecimento de água da cidade de João 
Pessoa em 1909, concluído em 1912. Em 1940 foi  inaugurada a barragem do Buraquinho que 
hoje possui  32 poços de abastecimento preservados. 
 
 
Programa Pau-Brasil lança site  
Está no ar o s ite do Programa Pau-Brasi l:  www.arvorenacional.com.br  
A Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira- CEPLAC (órgão 
do Ministér io da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) em parceria 
com a Universidade Estadual  de Santa Cruz colocaram à disposição do 
Programa técnicos para desenvolver pesquisas de extensão ambiental  
para promover a conservação produtiva desta espécie. Os primeiros 
resultados já estão disponíveis no si te. 
As informações foram enviadas ao CN-RBMA pelo coordenador do 
Programa Pau –Brasi l ,  Demosthenes Lordel lo de Carvalho, também 
coordenador do Subcomitê Estadual  do Sul  da Bahia da RBMA. 
Contato:demosthenes@cepec.gov.br 
 

mailto:demosthenes@cepec.gov.br?Subject=Contato&CC=demosthenes@arvorenacinal.com.br&BCC=&Body=


IESB, na Bahia, lança boletim sobre a Rede de Gestores de UCs do 
Corredor Central da Mata Atlântica 
O Inst i tuto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia - IESB lançou a segunda edição 
eletrônica da Rede de Gestores de UCs do Corredor Central  da Mata Atlântica - CCMA, no si te 
da entidade. Neste bolet im o lei tor poderá encontrar o Planejamento Part ic ipat ivo para as 
Ações de Comunicação para o CCMA e a instrução normativa sobre as novas normas que 
regem a cr iação de RPPNs. 
Para acessar: http://www.iesb.org.br/Boletim_Eletronico_Ano_1_n2_ago_04/index.htm 
Este trabalho é especialmente  importante  para os membros dos Comitês estaduais da RBMA 
da Bahia e Espír i to Santo, que atuam nos Conselhos Gestores do Corredor Central  da Mata 
Atlântica. 

OUTRAS NOTÍCIAS 
 
Mater Natura- Instituto de Estudos Ambientais comemora 21 anos de fundação  

 No dia 07 de agosto o Mater Natura completou 21 anos de sua fundação. 
Dentre as ações para comemorar a data foi  lançado o l ivro "Ô De Casa - O 
saber popular nas comunidades rurais", resultado de projeto para resgate 
do conhecimento popular dos moradores de seis comunidades rurais do 
município de Castro, Paraná. Conheça o Mater Natura 
www.maternatura.org.br .  
 

Lançado o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada de Extinção no Paraná, 
elaborado pelo Mater Natura 
Em junho, a  Secretar ia de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídr icos (SEMA) e o Inst ituto 
Ambiental  do Paraná (IAP) lançaram o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do 
Paraná. Elaborada pelo Mater Natura que coordenou uma equipe de 19 autores, a obra contou 
com a colaboração de 115 pesquisadores vinculados a 28 inst i tuições. O projeto inic iou-se em 
f ins de novembro de 2002 com a assinatura de contrato entre o IAP e o Mater Natura. Em 17 
de janeiro de 2003 reuniram-se 52 pesquisadores em workshop real izado em Curit iba com 
vistas a proceder a revisão da l ista da fauna paranaense ameaçada de extinção, cuja primeira 
versão remonta a 1995. No decorrer de 2003 os ci tados pesquisadores elaboraram uma base 
de dados contendo informações sobre 344 espécies da fauna paranaense. Deste total ,  163 
espécies foram classi f icadas como ameaçadas de extinção (abrangendo quatro categorias 
dist intas de ameaça), outras 43 espécies foram consideradas como NT, isto é, "quase 
ameaçadas",  bem como 138 espécies foram classi f icadas como DD (Dados Insuf ic ientes). 
Mamíferos, aves, répteis,  anf íbios, peixes, borboletas e abelhas são os grupos taxonômicos 
tratados no l ivro, que também está disponível  em CD-ROM e na internet. Para acessar o 
conteúdo:http://www.gb2.com.br/livro  
(Com informações do Mater Natura)  
 
Prêmio de Reportagem sobre a Biodiversidade 2004: os vencedores 
serão anunciados no final de agosto 
Quatorze jornal istas chegaram à etapa f inal  do Prêmio de Reportagem sobre a Biodiversidade 
da Mata Atlântica de 2004. O concurso recebeu 42 inscr ições na Categoria Impresso e 22, na 
Categoria Televisão.Dentre os f inal istas, estão representantes dos estados de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Pernambuco  e Minas Gerais.Em duas reportagens f inal istas, a RBMA é destaque: 
“Perf i l  Clayton Lino-Petar”,  do programa Globo Ecologia e “Biodiversidade”, da série Brasi l  
sustentável ,  exibida na TV Cultura.  
Os vencedores serão anunciados dia 31 de agosto, em São Paulo, numa festa que espera 
reunir mais de 300 jornal istas, personal idades, ambiental istas e voluntários, para celebrar, 
junto com Prêmio, os cinco anos de existência da Al iança para Conservação da Mata Atlântica, 
uma parceria  entre as ONGs Conservação Internacional  (CI-Brasi l)  e Fundação SOS Mata 
Atlântica (SOS).Para mais informações sobre o Prêmio e os f inal istas acesse o si te  
www.biodiversityreporting.org/index.php?  
(Com informações da CI) 
 
AGENDE-SE!!!Já está marcado para os dias 8 a 12 de novembro o Seminário 
Internacional de Conservação Transfronteiriça, organizado pela Rede Brasileira 
de Reservas da Biosfera e os eventos nacionais do CN-RBMA.Ambos serão realizados 
no Parque Nacional do Iguaçu. 
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