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Seminário Florestas do Brasil em Bruxelas- Forêt Du Brésil  
A convite da Fundação Gi lberto Freyre, Eletrobrás, Chesf e Embaixada do Brasi l  em Bruxelas, 
o presidente do CN-RBMA, Clayton Ferreira Lino, part ic ipou do Seminário Florestas do Brasi l .  
O evento foi  real izado no dia 30 novembro, na Casa do Brasi l ,  em Bruxelas, Bélgica, e teve a 
coordenação do professor Josué Souto Mussalém, economista e conselheiro da Fundação 
Gi lberto Freyre. Clayton Lino e o ex-secretário de Biodiversidade e Florestas, José Pedro de 
Ol iveira Costa apresentaram o tema ‘Florestas do Brasi l-  Disseminação ecológica, cadeia 
econômica e produtiva’.  
 

RBMA com grandes perspectivas para  2005 
 
A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica  esquenta as baterias para 2005 com vários 
projetos e parcerias que serão firmadas.Este informativo a cada mês fará um balanço 
de cada projeto, mas segue agora um breve resumo do que vem por aí. 
 
Projetos PICUS I e PICUS II- Reuniões definem plano de trabalho para o ano 
que vem 
A RBMA part ic ipa de dois projetos aprovados pelo Funbio no Programa Integrado de 
Conservação e uso sustentável  da Biosdiversidade (PICUS). 
No PICUS I- para a conservação da Mata Atlântica da região Nordeste, a próxima reunião 
com os representantes das entidades part ic ipantes deve ocorrer em janeiro, em Embu, São 
Paulo. O objet ivo deste encontro é o detalhamento dos diagnósticos e o plano de trabalho do 
Projeto. 
No projeto PICUS II- para a região da Serra de Paranapiacaba, no Vale do Ribeira, em São 
Paulo, está programada para maio a entrega  do planejamento f inanceiro do projeto para o 
Funbio. 
As entidades part ic ipantes de ambos projetos têm se encontrado freqüentemente  nos últ imos 
meses de 2004 justamente para o planejamento das ações ano que vem. 
 
Parceiras internacionais 
Visita de equipe da prefeitura de Paris à sede do CN-RBMA 
No f inal de novembro, a RBMA recebeu na sede do Conselho Nacional,  no Horto Florestal ,  em 
São  Paulo, a vis i ta da Diretora  e técnicas  da Divisão de Parques da prefei tura de Paris,  
responsáveis pela parte francesa da exposição Florestas Urbanas, que será  real izada ano que 
vem na França. 
A exposição, promovida pela RBMA, UNESCO e Prefei tura de Paris e vários parceiros, já tem 
lugar def inido, o Parque de Bagatel le,  em Paris.  As especial istas, acompanhadas pelo 
presidente do CN-RBMA, Clayton Ferreira Lino, aproveitaram para fazer duas vis i tas 
monitoradas: ao Museu Florestal  de Inst i tuto Florestal  de São Paulo e à Pedra Grande, no 
Parque da Cantareira, uma das mais belas vistas panorâmicas  da Mata Atlântica em São 
Paulo. 
No Rio de Janeiro, em companhia do secretár io-executivo do CN-RBMA, João Lucí l io 
Albuquerque,vis i taram o Jardim Botânico onde se reuniram com o diretor Li tz Vieira e a 
impressionante Floresta Urbana do Parque Nacional  da Ti juca. 
Com o avanço das negociações está mais do que conf irmada a part ic ipação da RBMA no ano 
do Brasi l  na França. 
 
 
 
 



 
 

Expedição Araucária- Mais uma parceria franco-brasileira da RBMA 
Um grande projeto envolvendo a entidade francesa CCVS, a RBMA, o Ministér io do Meio  
Ambiente, o Inst i tuto Florestal  de São Paulo e o Inst i tuto Ambiental  do Paraná com o objet ivo 
de pesquisar e divulgar a f loresta ombróf i la mista, em especial  a araucária, também está 
previsto para 2005.  
A CCVS – Conservatorie dês Col lect ions Végétales Spécial isées é uma rede  francesa que 
agrupa  colecionadores especial izados em plantas (públ icos e privados) e objet iva contr ibuir 
para a conservação  do patr imônio vegetal  e botânico francês. 
A entidade se destaca principalmente por incentivar o aperfeiçoamento de seus integrantes no 
conhecimento da vida das plantas das coleções na natureza. E é por isso que promovem 
regulamente viagens de estudo pelo mundo, principalmente em zonas tropicais e temperadas. 
Nesta missão no Brasi l ,  seis especial istas franceses vis i tarão a part i r  de abri l  de 2005 áreas 
do Rio Grande do Sul,  Santa Catarina, Paraná e São Paulo, acompanhados pelos 
representantes dos Comitês Estaduais da RBMA. Os resultados desta expedição também serão 
apresentados durante os eventos em homenagem ao Brasi l ,  na França. 

 
 
Comissão européia aprova projeto para a Amazônia e Mata Atlântica. 
O Programa de Meio Ambiente em Países em Desenvolvimento da Comissão Européia  acaba 
de aprovar  um projeto inédito para dois importantes biomas brasi leiros: a Amazônia e a Mata 
Atlânt ica. 
Liderado no Brasi l  pela ONG Amigos da Terra, e com parceria da RBMA, o projeto tem o 
objet ivo de cr iar al ternativas econômicas  e de mercado  nas prát icas  de produção 
relacionadas com as f lorestas. Visa com isso conseguir est imular a conservação e o 
desenvolvimento sustentável tanto na Floresta Amazônica quanto na Mata Atlântica. Os 
grupos–alvo do projeto são  empresas rurais sustentáveis, incluindo cooperat ivas, 
associações comunitár ias, empresas de pequenos produtores, e outros. 
A RBMA trabalhará com o bioma Mata Atlântica implantando um balcão de negócios 
sustentáveis. 

 
 
PCTS – Certificação de pousadas 
O Programa de Cert i f icação em Turismo Sustentável  - PCTS, coordenado pelo IH (Inst i tuto de 
Hospital idade) em parceria com o CBTS (Conselho Brasi leiro de Turismo Sustentável),  possui  
sete áreas pi loto para trabalhos. A RBMA coordenará em duas delas, uma na região de 
Iporanga, no Alto do Vale do Ribeira, em São  Paulo, e outra em Paraty, no Rio de Janeiro. A 
Reserva da Biosfera trabalhará com a cert i f icação de pequenas pousadas nestas áreas, 
fomentando a apl icação dos padrões brasi leiros para o turismo sustentável  aprovados este 
ano pelo CBTS. 

 
 

AÇÕES REGIONAIS 
 
Reuniões dos Comitês Estaduais da Paraíba e Rio Grande do Sul 
Paraíba-   
No dia 10 de dezembro, no auditór io do Jardim Botânico Benjamin Maranhão, em João Pessoa, 
Paraíba, foi  real izada a 10ª Reunião ordinária do CE-RBMA deste Estado. 
O Coordenador do Comitê, Boisbaudran Imperiano, informou os temas da pauta: relato da 14ª 
Reunião Anual do Conselho Nacional  da RBMA, lançamento do si te sobre o Comitê Estadual da 
RBMA na Paraíba, e a discussão sobre a formação de Grupo de Trabalho para os estudos do 
Corredor Ecológico entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte. 
Rio Grande do Sul-  
O CE-RBMA do Rio Grande do Sul   real izou sua 84ª Reunião no dia 14 de dezembro em Porto 
Alegre.O coordenador do Comitê, Alexandre Krob, apontou os temas do encontro: relatos da 
reunião anual do CN-RBMA, em Petrópol is,  informes sobre o Parque Estadual do Delta do 
Jacuí,   Parque Estadual de Itapuã e conf l i tos com comunidade indígena, Usina Hidrelétr ica de 
Barra Grande  e Mata Atlântica na 50ª Feira do Livro de Porto Alegre, entre outros pontos. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Encerrado o 2º Curso de monitores ambientais de Paraty 
No dia 18 de dezembro  foram diplomados os 35 monitores do 2º Curso de Monitores  
Ambientais de Paraty e região. O projeto é resultado de uma parceria da RBMA com a 
Associação Cairuçu, para dar al ternativas  e uma formação a jovens de Trindade, Ponta 
Negra, Campinhos e outras comunidades da região. A solenidade de encerramento do curso  
contou entre outros  com a presença do presidente do CN-RBMA, Clayton  Ferreira Lino, da 
coordenadora do Programa de Turismo Sustentável  da Reserva, Ana Lopez e do coordenador 
da Associação Cairuçu.Como continuação deste projeto, a RBMA já está organizando uma 
Ofic ina  a ser real izada em março do ano que vem, onde part ic iparão  todos os formados nos 
dois cursos de monitor ia ambiental .  O objet ivo do encontro é fazer um balanço dos cursos e 
levantar as demandas em cada área estudada.  
Durante a Of ic ina, os novos monitores também terão a oportunidade de conhecer mais 
detalhes das Unidades de Conservação da região, como o Parque Nacional  da Serra da 
Bocaina, APA do Cairuçu e Reserva Ecológica da Juatinga, além de áreas indígenas e 
qui lombolas. Também durante o encontro está prevista  a cr iação da Associação de Monitores 
Ambientais de Paraty. 
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