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Retomada do boletim NOTÍCIAS DA RBMA 
 
Após um período investindo na comunicação por meio de redes eletrônicas, releases  de 
imprensa, atendimento direto aos interessados e o site  da RBMA – com destaque para o site 
do programa “Mercado Mata Atlântica – RBMA” –, o Conselho Nacional retoma o boletim 
“Notícias da RBMA”. Aguarde os próximos números, com mais novidades! 
 

RBMA: Outubro de 2007 – presença marcante em Vitória, ES 
 
A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, com apoio de vários parceiros estratégicos 
como o Governo do Estado do Espírito Santo e o Ministério do Meio Ambiente, estão 
preparando os eventos marcantes que acontecerão em Vitória, ES, ao final de Outubro 
de 2007: 

•  17ª Reunião do Conselho Nacional da RBMA, de 21 a 23 de Outubro de 2007. 
•  10º Seminário Nacional da RBMA, de 23 a 26 de Outubro de 2007 – com o tema 

“Mata Atlântica – Cenários e Estratégias”. Aguarde uma edição especial do 
Notícias RBMA com o programa do Seminário 

 
Entrega do Prêmio Muriqui 2006, em Agosto de 2007, abre o maior evento de 
áreas protegidas privadas da América Latina 
 
A RBMA, por meio do Presidente de seu Conselho Nacional,  Clayton Lino, partic ipou da 
abertura do III Congresso Brasi leiro de RPPN, ocorrido entre 23 e 25 de Agosto, em Ilhéus, 
BA. Este foi  o maior evento de áreas protegidas da América Lat ina. Neste ato, diante da 
importância das RPPN para a conservação do bioma, foi  of icial izado o convite para que um 
represente da Confederação Nacional de RPPN part ic ipe do CN-RBMA. 
 
Após a abertura, o Conselho Nacional da RBMA procedeu a entrega do Prêmio MURIQUI 2006 – 
Premiando a Conservação da Mata Atlântica. Criado pelo CN-RBMA em 1993, o Prêmio é uma 
das mais importantes homenagens às ações ambientais no país. Tem como objetivo incentivar 
ações na Mata Atlântica que contr ibuam para: 
* A conservação da biodiversidade. 
* O fomento e a divulgação dos conhecimentos tradicional e cientí f ico. 
* E a promoção do desenvolvimento sustentável.  
 
O Prêmio é consti tuído de uma estatueta de bronze representando um Muriqui  (Brachiteles 
arachinoides),  animal símbolo da RBMA, e um diploma. Os premiados de 2006 foram 
escolhidos em Novembro de 2006, durante a 16ª Reunião do Conselho Nacional  da RBMA, 
ocorrida em Salvador, BA – por meio de voto dos membros do Conselho. 
 
Foram eleitos três premiados, que desempenharam val iosos esforços no sentido de fortalecer 
as ações de conservação da Mata Atlântica. São eles: 
* Pessoa Física: Renato Pegas Paes da Cunha – Gambá, Grupo Ambiental ista da Bahia. 
* Pessoa Jurídica: PRESERVA – Associação dos Proprietários de Reservas Particulares da 
Bahia e Sergie, representada na entrega por sua equipe e por seu Presidente, Luis Henrique 
Berbert.  
* In memoriam: ao Prof.  Dr. Roberto Miguel Klein, representado no evento por Lauro 
Eduardo Bacca – RPPN Catarinense. 
 

 1



 
Veja algumas imagens da entrega do Prêmio MURIQUI 2006, durante a 
abertura do III Congresso Brasileiro de RPPN – Ilhéus, BA, 23 de Agosto 
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Seguem algumas fotos cedidas pela CNRPPN, 
retratando bons momentos da noite de 23 de 
Agosto de 2007, durante a entrega do Prêmio 
MURIQUI 2006, na abertura do III Congresso 
Brasi leiro de RPPN, em Ilhéus, BA. 
 
Na foto à esquerda, estão os três agraciados 
pelo Prêmio MURIQUI 2006. Da esquerda para a 
direita: Luis Henrique Berbert,  Presidente da 
PRESERVA (Pessoa Jurídica), Renato Cunha 
(Pessoa Fís ica), do GAMBÁ (Grupo Ambiental ista 
da Bahia) e do Comitê Estadual  da RBMA, na 
Bahia, e Lauro Eduardo Bacca, RPPN 
Catarinense, representando In Memoriam ,  o 
Prof.  Dr. Roberto Miguel  Klein. 

 
 

O Presidente do CN-RBMA, Clayton Ferreira 
Lino, durante a abertura do III Congresso 
Brasi leiro de RPPN.Iniciando o ato de entrega 
do Prêmio MURIQUI 2006. 
 
Ao seu lado, a Dra. Sônia Wiedmann, 
Procuradora do IBAMA, o Sr. Luis Henrique 
Berbert,  Presidente da PRESERVA, o Sr. 
Alexandre Mart inez, Presidente da CNRPPN, o 
Prof.  Dr. Alexandre Schiavetti ,  representando o 
Magníf ico Reitor da UESC, e a Dra. Maria Cecí l ia 
Wey de Bri to, Secretár ia Nacional  de 
Biodiversidade e Florestas, do Ministério do 
Meio Ambiente, entre outros. 
 

 
Parceria com Grupo Solabia amplia alcance do programa “Mercado Mata 
Atlântica – RBMA”, que já conta com apoios fundamentais como o 
recebido da União Européia 
 
O Grupo Solabia f i rmou parceria com a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, visando apoiar 
a conservação da Mata Atlântica. O atual  acordo iniciado em Julho de 2007, com 25 meses de 
duração, representa um avanço no sentido de buscar soluções de mercado para a conservação 
do bioma. Esta parceria vem reforçar alguns apoios recebidos que mantém em crescimento o 
programa “Mercado Mata Atlântica – RBMA”. Para saber mais, aguarde os próximos números 
do Notícias RBMA ,  ou visi te o site  www.rbma.org.br/mercadomataatlantica. 
 
Entre estes apoios, merece destaque o oferecido pela União Européia, por meio de seu 
Programa de Meio Ambiente para Países em Desenvolvimento. O investimento é voltado para 
o projeto “Al iança para o Consumo Sustentável”, que envolve os seguintes parceiros - Amigos 
da Terra – Amazônia Brasi leira, IMAFLORA e IMAZON. 

 
PCTS – Certificação de pousadas 
O Programa de Cert i f icação em Turismo Sustentável - PCTS, coordenado pelo IH (Insti tuto de 
Hospital idade) em parceria com o CBTS (Conselho Brasi leiro de Turismo Sustentável), possui 
trabalho em conjunto com a RBMA, em plena atividade no Vale do Ribeira, SP. A coordenadora 
do Programa de Turismo Sustentável  da RBMA, Ana Lopez, está em constante at ividade, 
dividindo seu tempo entre Iporanga e Ilha Comprida, onde os trabalhos correm com forte 
apoio e participação local.  O projeto busca viabi l izar a apl icação dos padrões brasi leiros para 
o turismo sustentável aprovados pelo CBTS. 

 

http://www.rbma.org.br/mercadomataatlantica
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