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INTRODUÇÃO 

r: 

A Rede de Ong's da Mata Atlântica foi criada em 1992 objetivando desenvolver 
ações para a conservação do Biorna Mata Atlântica. Em 1997, a rede recebeu 
apoio institucional através de recursos provenientes do PPG7, o que veio a 
fortalecer suas ações. 

r 

r 
r> 

Durante a 3ª Assembléia Geral Ordinária da Rede, que aconteceu na VI Reunião 
Nacional da Rede de Ong's da Mata Atlântica, em maio de 2000, elegeu-se nova 
coordenação. Buscando uma representatividade regional o critério adotado foi a 
indicação de 3 entidades por região geográfica inserida no domínio da Mata 
Atlântica. Para a região nordeste foram eleitos o Instituto Ambiental de Estudos e 

Assessoria (CE), a Sociedade Nordestina de Ecologia - SNE (PE) e o Grupo 
Ambientalista da Bahia - GAMBÁ (BA). Para o sudeste, Os Verdes {RJ}, 
Fundação SOS Mata Atlântica (SP) e Associação Mineira de Defesa do Ambiente 
- AMDA (MG) e para a região sul a Associação de Preservação do Meio Ambiente 
do Alto do ltajaí - APREMAVI (SC), Associação Ecológica Canela - ASSECAN 
(RS). O grupo Ecologia e Ação - ECOA {MS) completa os nove integrantes desta 
nova coordenação da rede, como terceiro representante da região sul. 

r: 

r: 

Atualmente, a Rede de Ong's da Mata Atlântica congrega 195 entidades filiadas 
nos 17 estados do domínio da mata Atlântica, além de entidades no Distrito 
Federal e nos Estados Unidos da América. Nesse período foram recebidos 35 
pedidos de filiação que serão avaliados na 4ª Assembléia Geral a ser realizada em 
dezembro de 2001. 

r 

r: 

Desde de sua criação a rede já realizou seis reuniões nacionais, estando 
agendada a VII Reunião Nacional para dezembro de 2001. Nestas reuniões são 
atualizadas discussões internas do funcionamento da rede, avaliadas as ações e 
mobilização da rede, analisadas novas filiações à rede, bem como traçadas as 
diretrizes nacionais para futuros períodos. 

r: 

3 
r 
r- 



r- 

1 - AÇÕES DA REDE 
r 
r 
r 
r 
r: 

r' 

r 
r 

A institucionalização da RMA transformou-a em um importante instrumento para a 
conservação do Biorna Mata Atlântica. Com este processo as demandas para 
atuar frente aos problemas ambientais relativos a gestão de florestas cresceram. 
Como estratégia importante a rede busca estabelecer um fluxo contínuo de 
informações entre as entidades filiadas e os parceiros. 

,,,.... 
As várias ações desenvolvidas pela RMA priorizam atuar no fortalecimento de 
políticas, programas, projetos e legislações que estabeleçam um maior controle e 
proteção do Biorna, bem como atuar identificando, monitorando e denunciando 
ações predatórias que ocorrem no mesmo. 

r 
r 
r· 

Como meta a RMA tem buscado um compromisso geral com a suspensão de 
qualquer desmatamento, com o slogan "Mata Atlântica - Desmatamento Zero" e 
trabalhando para aumentar o percentual de área florestada, apoiando projetos de 
recuperação florestal. 

r 
A seguir estão apresentadas as principais ações desenvolvidas pela RMA no 
período de junho de 2000 à novembro de 2001. 

1.1- PPG7 

r 
ARMA continua participando ativamente do Programa Piloto para a Proteção das 
Florestas Tropicais do Brasil - PPG7, colaborando para uma melhor gestão do 
Programa. Este período pode ser considerado um marco na luta desenvolvida pela 
RMA para ampliar as ações do PPG7 na Mata Atlântica, que até então se 
resumiam ao PDA e ao Projeto Corredores Ecológicos. O Subprograma Mata 
Atlântica foi finalmente elaborado, aprovado nas instâncias de coordenação e 
foram liberados os primeiros recursos. 

r: 
r· 
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O PPG7 está em transição entre a 1ª e a 2ª fase, aprovada na VI Reunião dos 
participantes ocorrida em junho de 2001 em Cuiabá. A RMA tem estado presente 
no processo dessas mudanças que estão sendo implementadas. 

As ações da rede ocorrem tanto com a participação nas comissões de 
coordenação conjunta e brasileira (CCC e CCB) como em contatos permanentes 
com representações do governo federal, do Banco Mundial e dos países doadores 
e articulações com a sociedade civil, em especial com o GT A 

07/06/00 

16/10/00 

31/08/00 

04/12/00 

19/01/01 

26/01/01 

08/02/01 

24/04/01 

17/05/01 

20/09/01 

10/10/01 

CCB e CCC/PPG7 - Participação nas reuniões 

Reunião da CCC/PPG7 

Reunião da CCB/PPG7 pi discussão da RMT. 

Seminário final da RMT/PPG7 

Reunião Subcomissão/CCB para analisar o relatório final da RMT 

Reunião da CCB Apresentação do trabalho do GT da RMT 

Reunião da CCB Apresentação e Aprovação Roteiro da Idéia 
Básica Projeto Institucional-RMA. 
Apresentação Subprograma Mata Atlântica. 

Reunião da CCC Apresentação e Aprovação Subprograma 
M.A. 

Reunião da CCC Cenários Futuros RFT e Estratégia Governo. 

Reunião da CCC Preparação Reunião dos Participantes 

Reunião da CCB Apreciação do Projeto Institucional da RMA 

Reunião da CCC Apreciação do Projeto Institucional da RMA 
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r: 
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r- 
1.1.1 - REVISÃO DE MEIO TERMO - RMT 

No ano de 2000 o PPG7 realizou sua revisão de meio termo, que teve por objetivo 

avaliar o programa até o momento e sugerir novas diretrizes e mudanças de 
rumos para melhor atingir seus objetivos. 

r: 
r: 

Nesse processo a rede participou em agosto de 2000 do seminário de Revisão de 
Meio Termo (RMT) onde foram debatidas e elaboradas estratégias para o futuro 
do PPG7. 

r: 
r 
r: 

r: 
r> 

Ainda em agosto a rede esteve presente no seminário sobre a "Participação da 
Sociedade Civil no PPG7", no qual foi apresentado e debatido um estudo 
contratado pelo Banco Mundial sobre os mecanismos e experiências da 

participação da sociedade civil no PPG7. 

r: 
r 
r 
r- 

O relatório final da RMT foi apresentado à Comissão de Coordenação Brasileira - 
CCB. Devido a várias questões colocadas, foi formada uma sub-comissão para 
analisar o documento, da qual a RMA fez parte. Após uma reavaliação o 
documento foi submetido a CCB e posteriormente a CCC. A RMA apresentou dois 
documentos para complementação do relatório final: "A Mata Atlântica no Brasil" e 
"Cenários Futuros para o Biorna Mata Atlântica". 

r 
r: 

Outra questão que começou a ser discutida na RMT foi a idéia da criação de uma 
Organização Social (OS) ou Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
(OSCIP) para gerir o PPG7, de forma a tornar sua gestão mais independente, 
flexível e menos burocrática e com isso maximizar os resultados e dar mais 
agilidade nas negociações, na confecção dos contratos e liberação de recursos. 

r: 

r 

A RMA esteve presente em maio de 2001 no seminário sobre Organizações 
Sacias para o PPG7, levando uma posição favorável à instituição de um desses 
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r: modelos de organização, no entanto sendo colocado a necessidade de ser 
estudado a forma mais adequada. 

r 
r· 1.1.2-SUBPROGRAMA MATA ATLÂNTICA 

r: 

O Subprograma Mata Atlântica, que é uma reivindicação da RMA desde o início 
do PPG7, e vem preencher uma lacuna dentro do Programa que era a falta de 
ações direcionadas para a proteção e recuperação da Mata Atlântica. Os 
principais objetivos do Subprograma Mata Atlântica do PPG7 são: 

r: 

- Assegurar a conservação da biodiversidade da Mata Atlântica; 

Promover o desenvolvimento sustentável, assegurando a utilização dos 
recursos naturais de forma ecologicamente sustentável e socialmente 
justa; 
Promover a recuperação da Mata Atlântica. 

r- 

,I"'"' 

A RMA tem acompanhado e participado ativamente do lobby junto ao PPG7, 
MMA, Banco Mundial e países integrantes do G-7 para que o Subprograma Mata 
Atlântica venha a se fortalecer dentro do PPG7. De julho a dezembro de 2000, a 

representante da RMA-BSB, Miriam Prochnow ocupou, em meio período, a 
Coordenação Adjunta do Núcleo de Assessoria e Planejamento {Napma) situado 
no âmbito da Secretaria de Biodiversidade e Florestas do MMA dentro do 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) para iniciar a elaboração do Subprograma que 

foi conduzida de forma participativa, tendo sido realizados três seminários com a 
participação de 208 pessoas, representando 99 instituições governamentais 
(federal, estadual e municipal), Ong's, comunidades tradicionais, organismos 
internacionais, institutos de pesquisa e setor privado. Além desses seminários, 
foram realizados várias reuniões e encontros com setores específicos, como o 
Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e respectivos 
comitês estaduais, Rede de Ong's da Mata Atlântica, ABEMA (Associação 
Brasileira de Entidades do Meio Ambiente) e ANAMMA (Associação Nacional de 

,,...... 

r: 
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r: 

r 

Municípios e Meio Ambiente). Atualmente, Miriam ocupa, em tempo integral, o 
cargo de Coordenadora Adjunta do Napma, contribuindo para a implementação e 
execução do subprograma junto à equipe do MMA e consultores convidados. 

r 

r: 

O subprograma foi aprovado pela CCC/PPG7, em fevereiro 2001, estando em 
negociação novos recursos de países integrantes do G?, tendo o governo alemão 
já aprovado a liberação de 30 milhões de marcos para. 2002 e 2003 para serem 
administrados pelo PDA. Dentro do processo de oficialização do Napma e com 
base na experiência exitosa do PDA, o Subprograma está, dentre inúmeras outras 
ações, estabelecendo uma comissão coordenadora paritária. Os esforços agora 

estão voltados para construir uma estrutura que possa permanecer independente 

das mudanças de governo. 
0 
r- 

1.1.3 - CORREDORES ECOLÓGICOS 

Após 5 anos de elaboração e negociação, o projeto corredores ecológicos do 
PPG7 finalmente foi aprovado no "appraisal" realizado no início de 2001 pelo 

Banco Mundial. Para o corredor da Mata Atlântica a KfW será a instituição 

doadora. 

r 

A gestão ficará a cargo dos Comitês Estaduais da Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica da Bahia e Espírito Santo e cada estado terá uma unidade executiva. A 
RMA participa do projeto, tendo assento nos Comitês Estaduais, diretamente no 

Comitê da Bahia e por suas entidades filiadas no Espírito Santo. 
r 

Os contratos estão em fase de assinatura para liberação dos recursos, o que deve 
acontecer no início de 2002. A primeira fase do projeto terá a duração de 18 
meses quando serão elaborados e implementados os planos de manejo em 
unidades de conservação dos dois estados, e implementado um Programa de 
Fiscalização na Área do Corredor que está em fase de elaboração. Os Comitês 

r: 
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r 
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Estaduais devem apreciar os Planos Operativos Anuais (POA's) e indicar um 
coordenador e um técnico para compor as UCE's nos estados. 

1.1.4- PDA 

(' 

O PDA contínua sendo o Subprograma do PPG7 onde a participação da 
sociedade civil na execução dos projetos se dá de forma bastante interessante. O 
desafio que tem se trabalhado com maior ênfase, junto a Coordenação do PDA, é 
sua incorporação como Políticas Públicas. r 

A RMA trabalha para fortalecer sua participação no acompanhamento e 

divulgação de ações do PDA. Até o momento estão em execução 38 subprojetos 
na Mata Atlântica, que totalizam US$ 5.5 milhões. 

r 

r 

A RMA participa da Comissão Executiva do PDA, e esteve presente na oficina de 
Replanejamento entre 14 e 16 de março de 2001 que teve como objetivo avaliar 
sua situação atual, definir linhas de trabalho para consolidar e potencializar as 

experiências desenvolvidas pelo Subprograma e propor novas iniciativas visando 

a sua consolidação e emancipação do PDA enquanto política pública, com base 
nas diversas avaliações, sugestões das redes e da Revisão de Meio Termo do 
PPG7. 

r 
1.1.5 RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS BRASIL 

ALEMANHA 
r 

A RMA, através do seu escritório de Brasília, participou de importantes reuniões 
envolvendo a negociação de acordos intergovernamentais Brasil-Alemanha, a 
saber: 

9 
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r 
r 

r 
r 

A RMA-BSB representou a RMA na negociação do acordo intergovernamental 
Brasil-Alemanha em novembro de 2000, em Bonn na Alemanha, no qual um dos 
assuntos principais foi o PPG7 e a negociação de recursos para o Programa. Na 
negociação ficou acordado que o Subprograma Mata Atlântica estaria na lista dos 
próximos financiamentos. 

r 

A RMA-BSB representou a RMA em março de 2001 em uma reunião com o Vice 
Ministro Alemão de Relações Exteriores cujo objetivo era fornecer ao Vice-Ministro 
uma visão das ONG's sobre os problemas e desafios nas áreas de trabalho de 
cada um e sugerir ações conjuntas. 

r: 
r> 

r: 
r> 

A RMA-BSB representou a RMA em junho de 2001 em uma reunião com a 
comitiva da Comissão de Meio Ambiente, de Proteção da Natureza e de 
Segurança Nuclear do Parlamento Alemão. O deputado do Partido Verde, chefe 

da delegação, concluiu a reunião assinalando que dos temas discutidos o que ele 
achou mais importantes foi a posição da RMA contra o manejo florestal madeireiro 
predatório como é praticado hoje e a importância da continuação do apoio alemão 
ao PPG7. 

r 

1.2- PL 285/99 
r 
r- 

r 

A aprovação do projeto de lei nº 285/99 {antigo 3285/92) continua sendo uma das 
prioridades da RMA. Contatos sistemáticos tem sido mantidos com o Ministério do 
Meio Ambiente, nas pessoas do Ministro, do secretário executivo e da assessora 
parlamentar, e com a Câmara dos Deputados através dos Deputados envolvidos 
{Fernando Coruja, Luciano Pizato, Jacques Wagner) para acelerar a tramitação e 
aprovação do PL. 

r 
r: 

Í' 

r> 

Também foi feita uma mobilização de um abaixo assinado pela aprovação do 
projeto, que será detalhado no item da Campanha Desmatamento Zero. 

r 

r- 
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Após mais de um ano na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 
finalmente o relator Deputado Fernando Coruja - PDT/SC emitiu seu parecer em 

outubro passado considerando o PL constitucional com algumas mudanças de 
forma, em especial no tocante as atribuições dos órgãos. A RMA está trabalhando 
junto com o MMA para ajustar o texto a partir das observações do relator. Em 
audiência com o Ministro Sarney Filho em outubro passado, a RMA solicitou 
gestões urgentes do Governo Federal com a Câmara dos Deputados na tentativa 
de aprovação do projeto ainda no ano de 2001. 

r 1.3 - CAMPANHA DESMATAMENTO ZERO 

r 

r- 

Em 27 de maio de 2001 na cidade de Joinvile - Santa Catarina, durante a semana 
da Mata Atlântica, foi lançada nacionalmente a Campanha Desmatamento Zero 

que teve como objetivo principal coletar 1.000.000 de assinaturas no país como 
manifestação popular para pressionar o Congresso Nacional com o intuito de 
impulsionar a aprovação do projeto de lei nº 285/99. 

r 
r 

Para padronizar e melhor organizar as ações da campanha nacionalmente foi 
solicitada à Escola Superior de Propaganda e Marketing um Plano de Ação. Com 
este trabalho foram determinadas as metas, o público alvo, as cidades alvo, etc. 
dados estes que nortearam a campanha. Em contato com o provedor IG, foi criado 
um site específico da campanha (www.desmatamentozero.ig.com.br). O slogan da 
campanha "Faça lei com as próprias mãos. Assine pela Mata Atlântica" foi criado 
pelos alunos da ESPM. 

r 

1.3.1-ABAIXO ASSINADO 

r- 

O abaixo assinado foi a peça chave da campanha sendo distribuído às entidades 
filiadas para que fossem coletadas as assinaturas. Junto com os abaixo assinados 
foi encaminhado também a parte gráfica do material de divulgação. As entidades 
elo ficaram responsáveis de fortalecer a campanha em seu estado bem como 
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r- 
desenvolver ações visando a coleta de assinaturas. Para tanto estas entidades 
receberam uma ajuda de custo disponibilizada pela rede para custeio de despesas 
de voluntários. 

r A partir do lançamento, em alguns estados, aconteceram eventos públicos para o 
lançamento da campanha e do abaixo assinado, como em Salvador, Belo 
Horizonte, Campo Grande, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife e São Paulo. 

Foram recebidas até o momento 148.921 assinaturas do abaixo assinado. Os 
estados que já enviaram, são os seguintes: 

,t'"°' 
Estado Nº de assinaturas 

São Paulo 48.000 
Minas Gerais 27.619 
Brasília 25.000 
Bahia 22.415 
Pernambuco 8.646 
Santa Catarina 6.220 
Paraíba 4.724 
Mato Grosso do Sul 3.300 
Ceará 2.997 

Total 148.921 

r 
r 
r 

No site do IG foram totalizados 15.000 assinaturas. 

1.3.2 - AGENDA POSITIVA 

r 
r 
r- 

Outra estratégia da Campanha Desmatamento Zero que começou a ser 
trabalhada foi o estabelecimento de compromisso, com essa bandeira, com os 
Governos Estaduais. 

O estado que mais avançou foi com o Rio Grande do Sul, estando em fase de 
elaboração uma carta de compromisso para a adesão do governo estadual à 
campanha. Trata-se de uma agenda positiva para a adoção de ações com vistas a 

12 
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proteção, conservação e recuperação da Mata Atlântica no Estado do Rio Grande 
do Sul. 

Esta "Carta de Compromisso" está em fase de negociação. Ela está sendo 
elaborada em reuniões realizadas com técnicos de governo, ONG's filiadas à 
RMA no estado, representantes do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da 

Mata Atlântica, Instituto Socioambiental (ISA) e diversos especialistas do Biorna. 

r: 
Os governos dos estados de Santa Catarina, Espírito Santo e São Paulo estão 
sendo contatados visando construir esse processo. 

1.4 - CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 
r: 
r> 

r 
r 

A RMA vem acompanhando permanentemente as atividades do CONAMA, em 
especial aquelas relacionadas com o biorna Mata Atlântica. Membros da RMA tem 
estado presentes nas reuniões ordinárias e extraordinárias e nas Câmaras 
Técnicas e Grupos de Trabalho. 

r: 

Na Câmara Técnica Temporária da Mata Atlântica, a RMA foi indicada, juntamente 

com o Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, para ser um 
assessor permanente, por sugestão do presidente Francisco Soares da FURPA 
conselheiro representante da Região Nordeste. Representantes da Rede tem 
participado em todas as reuniões dessa Câmara e dos seus grupos de trabalho, 

influindo decisivamente nas discussões. Os assuntos principais tratados nesse 

ano têm sido os seguintes: planos de manejo florestal, carcinicultura, exploração 
de espécies ameaçadas de extinção. r 

r 

r 
r 

Por sugestão da RMA ao MMA, foi realizada no dia 25 de maio de 2001 a Reunião 
Extraordinária do CONAMA sobre a Mata Atlântica, com uma pauta extensa, onde 
foram apresentados e discutidos vários assuntos relacionados ao Biorna. O 
principal ganho desta reunião foi a aprovação da resolução nº 278 que determina 
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r: 
r 
r 

r 

r: 

(' 

r- 

(' 

r: 
r 

(' 

r 
r: 

r 

r- 

r> 

r 

ao IBAMA a suspensão das autorizações para o corte e exploração de espécies 

florestais ameaçadas de extinção na Mata Atlântica. Segundo o artigo 7° a 
suspensão é válida até que sejam estabelecidos critérios técnicos, com base 

científica, que garantam a conservação das espécies. 

A RMA também tem participado das reuniões da Câmara Técnica do Código 

Florestal onde está em discussão a alteração do referido código. 

1.4.1 - CÂMARA TÉCNICA DA MATA ATLÂNTICA 

Nessa câmara a RMA têm contribuído nos seguintes assuntos: 

Manejo Florestal na Bahia: 

A Câmara Técnica determinou ao IBAMA a realização de 

auditoria em todos os planos de manejo existente no Sul e 
Extremo Sul da Bahia com a participação de técnicos da RMA, 
que indicou José Augusto Tosato e Carlos Alberto Mesquita para 
acompanhar esse trabalho. 

Tais técnicos contestaram a metodologia adotada pelo IBAMA e 
não assinaram o relatório elaborado pelo Instituto, preparando um 
relatório específico da RMA. 

Ambos relatórios foram apresentados na Câmara Técnica, que 
considerou o do IBAMA completamente inconsistente. A RMA 
formulou várias perguntas ao IBAMA sobre a sustentabilidade da 

continuidade da exploração madeireira, tendo as respostas do 
IBAMA continuado inconsistentes. 
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A decisão final sobre a suspensão definitiva da exploração, 
defendida pela RMA, ainda está para ser tomada, pelo Ministro e 
pelo presidente do IBAMA, que toda vez que se manifestam 

sobre o assunto afirmam que são favoráveis a suspensão 

definitiva da atividade. 

r· 
r- Manejo Florestal na Região Sul: 

(' 

r· 

A discussão tem se dado em relação as autorizações que o 
1 BAMA tem fornecido para a exploração de espécies ameaçadas 
de extinção, especialmente da araucária. A primeira decisão foi a 
aprovação da resolução nº 278, já comentado acima. 

r 

r 
r 

No momento tem se discutido, em grupo de trabalho específico, 

em várias reuniões que tem acontecido em Brasília, SC, PR e 
RS, as diretrizes que porventura possam ser adotadas para o 
manejo de cada uma das espécies. 

Carcinicultura: 

r 

A Câmara Técnica está discutindo uma proposta de resolução 
para estabelecer normas para o licenciamento ambiental de 
empreendimentos de cultivo de camarões em tanques escavados 
em áreas de marisma tropical e subtropical e apicuns, com 
exceção daquelas colonizadas por formações de mangue. 

r 
r- 
Í' 

A RMA vem participando ativamente desta discussão por 

entender que as áreas de apicuns são parte integrante do 
ecossistema de manguezal, compondo sua estrutura e dinâmica, 

r 
r 
r 
r- 
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r 
r: 
r- 

além de considerar que a atividade é altamente impactante, como 
vem acontecendo no Nordeste do Brasil e em outros países. 

r 
r 

Até o momento não houve consenso entre representantes do 

governo, setor produtivo, entidades ambientalistas e 
representantes da comunidade científica. 

r 
r 
(' 1.4.2- CÂMARA TÉCNICA DO CÓDIGO FLORESTAL 

(' 

Esta câmara tem acompanhado as discussões e encaminhamentos com 

referência a Medida Provisória do Código Florestal, e elaborado estudos para a 
regulamentação da mesma. Outros informes sobre as alterações do Código estão 
no item específico. Outra resolução que está sendo elaborada nessa Câmara trata 
das áreas de preservação permanente, tendo a RMA tem feito várias críticas ao 
seu conteúdo. 

r: 

r 

r 

r 
r- 

1.4.3 - GRUPO DE TRABALHO SOCIOBIODIVERSIDADE 

Í' 

r: 
r- 
r- 

A RMA vem participando da consulta para elaboração da versão preliminar do 
documento da Política Nacional de Biodiversidade (PNB) do MMA através do GT 
de Sociobiodiversidade que tem se articulado para tomar à frente das discussões 
com o MMA, aumentando a participação da sociedade civil no processo da 
construção da PNB. Í' 

r 

Em fevereiro de 2001, foi criada a Comissão de Acompanhamento da Política 
Nacional de Biodiversidade, onde a RMA possui acento. Esta comissão tem 
levado este processo de articulação e interlocução do GT de Sociobiodiversidade 
à Secretaria de Biodiversidade e Florestas do MMA alcançando os seguintes 
acordos: que as solicitações da sociedade civil sejam incluídas no processo de 
consulta do documento da PNB e que este seja submetido a um amplo e 
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r: 
r 
r 

r- apropriado processo de consulta; a criação de uma Câmara Técnica de 
Biodiversidade no CONAMA que acompanhe o processo de consulta; que o 
documento final seja encaminhado para o CONAMA; a participação mais efetiva 
do Pronabio no processo; a indicação por parte do grupo (GT Sociobiodiversidade) 
de representantes para as reuniões regionais a serem promovidas pela MMA no 

arcabouço do processo de consulta; um workshop em Brasília com recursos do 

MMA para elaboração de propostas visando contribuir com a PNB e posterior 
divulgação. 

,,..... 

r 
r- 

r: 
r: 

1.5 - CÓDIGO FLORESTAL 

r 
r 
r 

Em março de 2001, a conversão da Medida Provisória que modifica o Código 
Florestal (Lei # 4. 771, de setembro de 1965) retornou à pauta das discussões 

políticas do Congresso Nacional sob pressão da bancada ruralista, convicta da 
sua capacidade de influenciar os tomadores de decisões dentro do Executivo e de 
compor maioria no Legislativo. 

r 

A RMA participa ativamente da Campanha SOS Florestas que foi criada em 12 de 
abril de 2001, em Brasília, por 11 organizações não-governamentais que se 
reuniram para discutir e analisar a conjuntura do quadro político atual e 
estabelecer uma estratégia para defender a conversão da MP 2.080-61 em lei e 
manifestar sua oposição às mudanças divulgadas pelo relator da Comissão 
Parlamentar Mista no Congresso Nacional. A bandeira das ONG's é a proposta do 

Conama que foi amplamente debatida pela sociedade civil organizada entre os 
meses de fevereiro e março de 2001, através de 30 reuniões com todos os 
segmentos interessados no assunto e 25 consultas públicas em 20 diferentes 
unidades da federação. 

r: 

r: 
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,r. 

r 
r 
r- 

1.6 - SEMANA DA MATA ATLÂNTICA 

r 
r: 
r: 

A RMA realizou, em Joinville - SC, de 22 à 27 de maio de 2001 a semana da Mata 
Atlântica, em parceria com a prefeitura de Joinville, governo de Santa Catarina e 
Ministério do Meio Ambiente, contando com o apoio e patrocínio de várias 
entidades, órgãos públicos e empresas, a saber: 

r 

O evento contou com uma ampla participação de pessoas e representantes de 
várias instituições e com uma cobertura na mídia local e nacional bem 
significativa. 

r: 
A programação foi bem extensa. r 

r 
r 
r 
r- 

Dia 22 - Caminhada de lançamento da campanha "Mata Atlântica - 
Desmatamento Zero" 
Plantio de espécies da Mata Atlântica no Bosque dos defensores da 
Mata Atlântica. 
Reunião do NAPMA/SBF/MMA com os projetos bilaterais aprovados 
pelo Banco Alemão KfW. 
Reunião "Os guaranis e a Mata Atlântica". r 

r: 
r: 
r 
r 

Dia 22 e 23 - Encontro Regional Sul da RMA 

Dia 24 - Reunião Extraordinária do CONAMA sobre a Mata Atlântica. 

r- Dia 24,25 e 26 - Seminário "Mata Atlântica": Preservação como Oportunidade de 
Negócio e Investimento. 

r 
r Dia 27 - Dia da Mata Atlântica. Visitas a pontos da Mata Atlântica do Município de 

Joinville - Baía de Batitonga, Serra Ora. Francisca, Estrada Barista, Castelo do 
Burguês, Salto de Cubatão e morro da Boa Vista. 

r- 

r 
r 
r- 
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r- 

O evento teve importantes ganhos, como: 

r 
r: 

r· 

• A aprovação da resolução 278 do CONAMA sobre a suspensão da 
exploração de espécies ameaçadas de extinção (vide item específico). 

r: 
r> 
;-. 

• O resultado do seminário que objetivou discutir e demonstrar as 
oportunidades de negócios e investimentos que a preservação, 

recuperação e uso sustentável não madeireiro da Mata Atlântica podem 
proporcionar aos órgãos públicos, empresas, ONG's, movimentos sociais, 
proprietários de áreas florestais e instituições de ensino e pesquisa. 

r: 

r> 
O lançamento da campanha Desmatamento Zero e o início da coleta de 
assinaturas pela aprovação de PL 285/99 foram fatos marcantes. O plantio de 
espécies da Mata Atlântica foi uma homenagem à vários defensores da Mata 
Atlântica que, infelizmente, já nos deixaram. 

r: 

r: 

1. 7 - ENCONTROS REGIONAIS DA RMA 

r: Nesse período a RMA só teve condições de realizar dois encontros regionais: o da 
região Sul, durante a Semana da Mata Atlântica em Joinvile e o encontro 
envolvendo os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Essa é uma estratégia 

importante da RMA que deverá ser priorizada no próximo ano. 
r: 

1.8- PARQUE NACIONAL DA SERRA DA BODOQUENA 
r: 

r- 
A rede realizou em maio de 2000 uma grande manifestação, em Campo Grande, 
que marcou a posição da RMA pela criação do Parque Nacional da Serra da 
Bodoquena, no Mato Grosso do Sul, durante a VI Reunião Nacional da entidade. 
No ato ocorreu o plantio de uma muda de ipê amarelo e o enterro simbólico do 
projeto de alteração do Código Florestal, do deputado ruralista Moacir Micheletto 
(PFL-PR). 

r 
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r: 

r: 
r 
r 
r 
r: 

A RMA encaminhou carta aberta à população alertando sobre a importância da 
biodiversidade da Serra da Bodoquena e a degradação da área, que tinha 13 

planos de desmatamento que ameaçavam 1 O mil hectares de florestas. A serra 

contém os últimos remanescentes de Mata Atlântica do Mato Grosso do Sul 
totalizando cerca 90 mil hectares. A manifestação teve a presença de crianças e 
estudantes de Campo Grande, além do Secretário de Meio Ambiente do Mato 
Grosso do Sul, Egon Krakhecke, que ajudou a enterrar o projeto. 

r 
r: 

r: 

r Após 5 anos de espera e mobilizações o Parque Nacional da Serra da Bodoquena 
foi finalmente criado. A criação se deu pela assinatura de decreto pelo Presidente 

Fernando Henrique Cardoso em comemoração ao dia da Arvore, em setembro de 
2000. O decreto determina a desapropriação de 76.481 hectares. Logo após a 
criação do parque fazendeiros donos de terras naquela região entraram com 
processo pedindo a suspensão do decreto que criou o Parque. 

r 

r: 
r 

Em 23 de setembro a RMA, o Fórum de Onqs de Mato Grosso do Sul e a ECOA 
(MS) pediram o indeferimento do mandado de segurança proposto pelos 
fazendeiros ao Supremo Tribunal Federal. Atualmente o parque está oficialmente 

criado, entretanto o processo de desapropriação e elaboração do plano de manejo 
não foi executado. 

1.9 - ESTRADA DO COLONO 

Uma reivindicação de mais de 3 anos da RMA e de entidades do Paraná, a 
Estrada do Colono, ilegalmente aberta no Parque Nacional do Iguaçu, finalmente 
foi fechada no dia 14 de junho em uma operação conjunta envolvendo o Ministério 
da Justiça, Ministério do Meio Ambiente com apoio da Polícia do Exército, em 
cumprimento a decisão judicial. Durante esses anos, a estrada ficou aberta, 
causando enormes danos à floresta e a fauna que ali vive. A manutenção da 
estrada com livre circulação de veículos e cobrança de pedágio não prejudicava 
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r: 

r 
apenas a biodiversidade, era um caso explícito de desrespeito à legislação e a 
decisão do poder judiciário. 

r: 

r: A RMA aproveitou audiências com o Ministro José Sarney Filho para parabenizar 
o MMA e o Governo Federal pela ação, assim como em ofício endereçado ao 
Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

r 
r: 

1.1 O - FÓRUM BRASILEIRO DAS ONG'S E MOVIMENTOS SOCIAIS 

r 
r 
r- 

Em outubro de 2000 o Fórum Brasileiro de Onq's e Movimentos Sociais se reuniu 

no Rio de Janeiro no seu XIV Encontro Nacional que objetivou repensar sua 
continuidade como espaço importante de articulação das Ong·s e movimentos 
sociais na discussão da sustentabilidade do desenvolvimento. 

r: 
r: 

Nesse encontro definiu-se por buscar uma repactuação entre seus filiados. Várias 

entidades filiadas à RMA estiveram presentes no evento. Na eleição de uma 
comissão executiva para a repactuação, a RMA foi indicada para compô-la, 
juntamente com a CUT, SEAN e o FAOR. 

r- 

r 
r- 

No início de 2001, em Porto Alegre, membros da RMA participaram do Fórum 
Social Mundial contactando diversas entidades presentes nesse evento, além de 
acompanhar as várias oficinas e mesas redondas que ocorreram. 

r 

r: 
Ao longo de 2001 esses contatos continuaram juntamente com os outros membros 
da comissão. O XV Encontro Nacional do Fórum foi realizado em outubro de 2001 
no Rio de Janeiro, com o objetivo principal de discutir a Cúpula para o 
Desenvolvimento Sustentável que ocorrerá na África do Sul em setembro de 2002, 
a Rio + 1 O. O encontro foi apoiado pelo MMA e contou com um número 
significativo de entidades, o que mostrou a importância e o papel que o Fórum 
pode desempenhar. r: 
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,,,..... 

r= No mesmo período, no Rio de Janeiro, ocorreu o Encontro Latino Americano e 
Caribe de Onqs visando a Rio+ 10 e o Fórum de Ministros de Meio Ambiente da 
América Latina e Caribe tendo também como tema central a Rio + 1 O, quando 
todos os presentes no Encontro Nacional do Fórum tiveram a oportunidade de 

participar. 
r: 
r Nesse XV Encontro foi definido nova Coordenação Nacional, composta agora pela 

RMA, CUT, SEAN, FAOR, APEDEMA - RJ, APEDEMA - RS, MAB, Rede 
Cerrado, Coalizão Rios Vivos e uma entidade da Amazônia a ser identificada pelo 

GTA. 

O próximo passo do Fórum será organizar um evento, em conjunto com a 
Secretaria de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, Prefeitura de Porto Alegre e 
Apedema - RS durante o Fórum Social Mundial, em janeiro de 2002, em Porto 

Alegre, tendo como tema central a Rio+ 10. 

f' 

1.11 - CONSELHO NACIONAL DA RESERVA DA BIOSFERA DA 
MATA ATLÂNTICA 

O Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica tem sido um 
parceiro permanente da RMA nas ações visando o estabelecimento de programas 
de proteção, preservação e recuperação da Mata Atlântica. 

r- 

Os membros ambientalistas, que compõem o conselho, são indicados a partir de 
um processo eleitoral organizado pela RMA. Podem ser eleitas somente entidades 
filiadas a RMA. Na última eleição em setembro de 2001, foram eleitos as 
seguintes entidades para um mandato de 4 anos: ASPOAN (região nordeste), 

ACAPRENA {região sul) e SOS Mata Atlântica (região sudeste). Para essa última 
região será realizada nova eleição. Essas entidades entraram nas vagas do 
CEPEDES (região nordeste), Vitae Civilis (região sudeste) e APREMAVI (região 

r: 
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r 

sul), que participaram das atividades do Conselho desde 1998. Atualmente, 
compõem o Conselho as seguintes entidades: 

r-. 

Região Nordeste: SABIA {PE) e ASPOAN {RN) 
Região Sudeste: AMDA (MG) e SOS Mata Atlântica (SP) (Para esta segunda vaga 
deverá ser realizada nova eleição) 
Região Sul: SPVS (PR) e ACAPRENA (SC) 
Atualmente a RMA e o CNRBMA executam um projeto em parceria, juntamente 

com a WWF e o ISA, para uma avaliação do esforço de conservação e uso 
sustentável da Mata Atlântica, que está descrito no item 2.2 deste relatório. 

/' 

r: 
(• 

A RMA participa ativamente dos Comitês Estaduais, diretamente e através de 
seus filiados, a exemplo dos Comitês dos estados da Bahia, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul. 

1.12- CONSELHO BRASILEIRO DE MANEJO FLORESTAL - CBMF 

r> O Conselho Brasileiro de Manejo Florestal, criado em setembro para a promoção 
da certificação florestal do Forest Stewardship Council - FSC, no país, deverá 
definir as regras para a sustentabilidade e certificação florestal na Mata Atlântica. 

Segundo o representante da RMA no segmento ambientalista do CBM, Mário 
Mantovanni, o CBMF terá por base o estudo da cadeia produtiva da piaçava, 
palmito jussara e erva mate resultante das contribuições da Fundação SOS Mata 
Atlântica, Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia - IESB, Reserva 
da Biosfera da Mata Atlântica e lmaflora, que desde maio de 2000 trabalham para 
a adaptação dos Princípios e Critérios do FSC para avaliações de manejo 

florestal na Mata Atlântica. 

r 
r: 

r 

Presente no Brasil há cinco anos, o FSC que é uma organização internacional 
independente, sediada no México, era representado por um grupo de trabalho 
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coordenado pelo WWF-Brasil. Segundo o secretário-executivo do FSC Brasil 
Walter Suiter, a criação do Conselho Brasileiro de Manejo Florestal, era 
necessária para garantir a autonomia e imprimir mais agilidade na promoção da 
certificação florestal no país. Na primeira Reunião do FSC Brasil, em 30 de 
outubro 2001, em Belo Horizonte, o secretário-geral do WWF-Brasil, Garo 
Batmanian, foi eleito presidente do Conselho Diretor do Conselho Brasileiro de 

Manejo Florestal. 

r- 

r 

Existem hoje no Brasil 870.511 hectares de florestas certificadas, desde o estado 

do Amazonas até o Rio Grande do Sul, e mais de 100 produtos ostentam o selo 

FSC. No mundo, as florestas certificadas somam 24 milhões de hectares e há 
mais de 20 mil produtos com selo FSC. A certificação é feita por organizações 
especializadas credenciadas e monitoradas pelo FSC. As certificadoras fazem a 
auditoria conforme os princípios e critérios do FSC, que são os mesmos para todo 
o tipo de floresta no mundo inteiro. Além desses princípios e critérios, existem 

também padrões nacionais ou regionais, que traduzem esses critérios para os 
diversos tipos de floresta e a realidade local. Para que o produto ostente o selo 
FSC é preciso certificar todo o processo, rastreado desde sua comercialização até 
a floresta de onde é extraído a madeira ou outro insumo florestal utilizado em sua 

confecção. 

r: 

r 

{' 

O primeiro Conselho Diretor do CBMF, eleito com mandato até abril de 2003, é tri 

cameral e está constituído de uma Câmara Ambiental composta por WWF-Brasíl, 
representado por Garo Batmanian; Greenpeace, representado por Marcelo 
Marquesini; e Rede Mata Atlântica, representada por Mario Mantovani. A Câmara 
Econômica é formada pela Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira 
dos Estados do Pará e Amazonas - Aimex, representada por Guilherme Carvalho, 
Indústrias Klabin S.A., representada por José Artemi Totti; e Abracave - 
Associação Brasileira de Florestas Renováveis, representada por Antônio Claret 
de Oliveira. A Câmara Social é formada pelo - Grupo de Trabalho Amazônico 
GTA, representado por Marcelo Argueles de Souza; Organização dos Seringueiros 

r 
r 

r: 
r 
r- 

r: 
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r: 
r: 
r: 

r de Rondônia - OSR, representada por Oswaldo Castro de Oliveira e por Vitae 

Civilis, representada por Rubens Bom. 

1.13 - OUTRAS AÇÕES 

r 
r: 
r: 
r: 

a) Workshop "A Proteção Legal da Mata Atlântica na Bahia" 

r 

Por iniciativa conjunta do IESB - Instituto de Estudos Sócio-Ambientais do 
Sul da Bahia, ISA - Instituto Sócio Ambiental, Associação do Ministério 

Público da Bahia e RMA, estão sendo realizadas 3 oficinas para a proteção 
legal da Mata Atlântica da Bahia. O objetivo principal é discutir com 
membros do Ministério Público e Poder Judiciário as prioridades e os 
problemas ambientais da região da Mata Atlântica na Bahia e definir 
estratégias de atuação para contribuir com soluções utilizando a legislação 

vigente. 

b) Click-arvore 

r A RMA vem acompanhando e divulgando as atividades do projeto 
clickarvore, projeto da Fundação SOS Mata Atlântica e Instituto Vidágua. O 
site www.clickarvore.com.br já recebeu 620.000 "clicks", já tendo sido 

plantadas 260.000 mudas através de projetos aprovados. 

r: c) Ação judicial 

r 

r: 

A RMA deu total apoio à ação judicial impetrada pelo ISA referente a 
exploração e corte de espécies ameaçadas de extinção da Mata Atlântica. 
A ação solicitava ao presidente do IBAMA a suspensão das autorizações 
liberadas pelo órgão. A ação foi protocolada em Junho de 2001 e recebeu 
liminar favorável da 3ª vara de Justiça Federal de Florianópolis. O IBAMA 

(• 

r: 
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r: 
r: 
r: 

(' 

r>. 

apresentou recurso que não foi acatado pelo Tribunal Regional Federal. A 
decisão é válida para todos os 17 estados da Mata Atlântica. 

r- 
r: 
r- 

2 - PROJETOS DA RMA 

r 2.1 MONITORAMENTO PARTICIPATIVO DA MATA 

ATLÂNTICA 
r 

r 

,t""" 

A Rede de ONGs da Mata Atlântica, com apoio do Instituto Socioambiental e 
Sociedade Nordestina de Ecologia,realizou curso de capacitação para utilização 
do software de geoprocessamento ArcView, nos dias 9, 1 O e 11 de novembro, em 

São Paulo. O curso faz parte do Projeto Monitoramento Participativo da Mata 

Atlântica, que conta com apoio do Napma - Núcleo Assessor da Mata Atlântica, 
PNF - Programa Nacional de Florestas e SBF - Secretaria de Biodiversidade e 
Florestas, do Ministério do Meio Ambiente. 

r 

r 

r 

O curso teve duração de três dias, foi realizado em São Paulo, na sede do Instituto 

Socioambiental, e contou com a presença de 17 organizações, provenientes de 
quase todos os estados inseridos no Domínio da Mata Atlântica, que foram 
selecionadas previamente pela Coordenação da RMA, mediante uma série de 
critérios. 

r>. 

r: 

r: 

O objetivo principal deste curso foi o de capacitar ONGs atuantes na Mata 
Atlântica na utilização do Arcview e criar uma rede de monitoramento do biorna, 
com troca constante de informações entre as ONGs. Para atingir tal objetivo, além 
da capacitação, estas ONGs receberão uma cópia do software Arcview, após 
assinatura de um Termo de Comodato para utilização do mesmo, e assessoria 
remota (por e-mail) durante um mês. O primeiro desafio lançado as ONGs 
presentes foi de ampliar e complementar as informações sobre UCs existentes em 
cada um dos estados. 

r: 

r: 

r 
r- 
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Outro produto do projeto é o Dossiê da Mata Atlântica, uma brochura com uma 
série de informações sobre o biorna e um CD-ROOM, que apresenta também uma 
base cartográfica digital da Mata Atlântica. 

2.2- "QUEM FAZ O QUE PELA MATA ATLÂNTICA?" 

A RMA, juntamente com o CNRBMA, WWF e ISA, está realizando desde 
dezembro de 2000 o Projeto "Avaliação do Esforço de Conservação, Recuperação 

e Uso Sustentável dos Recursos Naturais da Mata Atlântica". Este projeto tem 
como objetivo reunir e cadastrar as experiências realizadas nos últimos dez anos 
por entidades de iniciativa pública ou privada, governamental, ONG's, empresas e 
movimentos sociais, universidades e centros de pesquisa. O projeto é financiado 
pela WWF, PDA/PPG7, GTZ e MMA/SBF/PNF/NAPMA. 

r: 
r> 

r 

Até o momento foram cadastrados 841 projetos, sendo 512 de conservação de 
recursos naturais, 154 de recuperação ambiental e 175 de uso sustentável de 
recursos naturais. Das 603 entidades executaras cadastradas, 250 foram ONG's. 

Foram cadastradas 430 entidades parceiras das quais 95 foram ONG's. Das 266 
entidades financiadoras cadastradas 48 foram empresas privadas, 46 ONG's, 32 
instituições públicas municipais. 

r> 

r 
r: 

Nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 2001 será realizado em São Paulo o 
Seminário "Quem faz o que pela Mata Atlântica". Este seminário visa apresentar 
os dados obtidos com o projeto, avaliar a eficácia das ações desenvolvidas e os 

problemas de operação dos principais fundos de financiamentos públicos e 
privados. 

r 
r· 

Está programada também a realização da exposição "Mata Atlântica - 
Desmatamento Zero: a luta dos brasileiros pela conservação e recuperação da 
mais ameaçada de suas florestas". Tal exposição será organizada pelo Instituto 
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r 
r: 
r: 
r> Socioambiental e RMA e acontecerá de 28 de novembro a 02 de dezembro, no 

Sesc Vila Mariana - SP. 
r' 
r 

3 -ATIVIDADES DO ESCRITÓRIO DA REDE EM BRASÍLIA 

r- 

O escritório da rede de Brasília desempenha um papel primordial de 
acompanhamento das políticas públicas relacionadas à Mata Atlântica na capital 
Federal, uma interlocução permanente nos poderes executivos e legislativos, nas 
instituições financeiras multilaterais e em constante articulação com Onqs e 
movimentos sociais sediados em Brasília. As principais atividades do escritório 
estão descritas nesse relatório e se concentram nas seguintes ações: PPG7, PL 

285/99, CONAMA, Código Florestal, GT Sociobiodiversidade, assessorando a 
coordenação da RMA em todas as necessidades e demandas que ocorrem no 
Distrito Federal. 

r 

r> 

r 
r 4-ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO 

4.1 ELABORAÇÃO DO PROJETO INSTITUCIONAL DA 
RMA 

r: Desde meados do ano passado a coordenação decidiu e começou a elaborar um 
projeto institucional de longo prazo (2001-2005) visando a sustentação da Rede 
por um prazo mais elástico, já que os recursos disponíveis estão encerrando no 
final de 2001. 

r No início de 2001, o projeto foi encaminhado para apreciação no PPG7, 
respectivamente à CCB e CCC. Na última reunião da CCC em outubro 2001 foram 

liberados US$ 300 mil correspondentes ao primeiro ano do projeto. 
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A necessidade de reforçar a captação de recurso para a RMA é estratégica para 
seu funcionamento. Consta no primeiro ano do projeto a implementação de uma 

ação mais efetiva nesse sentido. 

4.2 - REUNIÕES DA COORDENAÇÃO 

r 
r: 

Foram realizadas as seguintes reuniões da coordenação no período contemplado 
pelo presente relatório: 

26/07/00 - Brasília 

12/09/00 - Salvador 
09/02/01 - Brasília 
17 e 18/04/01 - Belo Horizonte 
22/05/01 - Joinville 
26/09/01 - Teleconferência 
15 e 16/10/01 - Santa Catarina 

As atas destas reuniões encontram-se disponíveis para consulta. 

4.3 - REUNIÃO NACIONAL DA RMA 

r: 

No dia 26 de maio de 2000, a RMA realizou a VI Reunião Nacional da Rede de 

Onq's da Mata Atlântica, em Campo Grande - MS, onde ocorreu também a 3ª 
Assembléia Geral Ordinária da RMA. Participaram 35 entidades filiadas a RMA e 
mais 11 entidades que estavam aguardando aprovação de filiação. 

Na 3ª assembléia foi aprovado a existência de 1 entidade elo por estado que ficará 
responsável por ampliar a articulação regional da rede. Foi eleita a coordenação e 
vice-coordenação para o período de 2000-2002, e aprovada as representações da 
rede em diversas instâncias. Foram também apresentados e aprovados os 
relatórios de atividades e financeiro. 
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r: 

Esta reunião foi realizada em Campo Grande visando fortalecer a luta para a 
implantação do Parque Nacional da Serra da Bodoquena. Na ocasião houve 
manifestações populares que foram decisivas para a criação do Parque (vide item 

1.9). 

5 -ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA 

As ações da secretaria executiva visam dar suporte ao funcionamento da rede. 

Consta de suas atividades toda a burocracia necessária para filiação, cobrança de 
anuidade, organização dos encontros, reuniões, eleições, contatos com filiados, 
gerenciamento financeiro, cadastro, organização da documentação, apoio às 

atividades da coordenação, entre outras. 

Em abril de 2001 a secretaria executiva foi transferida do GAMBÁ para a AMDA, 
ficando algumas atividades ainda realizadas no GAMBÁ, que incluem apoio ao 

coordenador nacional da RMA. 

a) Reformulação do Cadastro 

Em 97/98, foi estruturado um cadastro baseado no Microsoft Access 1997. Este foi 
uma adaptação de um cadastro de outra entidade e, portanto, não atendia 
plenamente as necessidades específicas da RMA. Além disso, apesar do 
Microsoft Access ser um excelente programa para banco de dados não é simples 
utilizá-lo. Então, foi iniciada, em agosto de 2001 e concluída em setembro, uma 
reestruturação do cadastro da rede. Esta reestruturação objetivou facilitar o uso do 
cadastro e atualizar os dados. Para fins de acompanhamento das informações 
contidas no cadastro foi criada uma versão 1.0 e proposto o lançamento de novas 
versões, de acordo com o ritmo de atualização dos dados. Atualmente o cadastro 
está na sua versão 2.0. 
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O cadastro da RMA (versão 2.0} já está atualizado no que se refere às entidades 

dos estados da Bahia, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 
Sergipe, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Entretanto, os 
demais estados carecem de atualizações, sendo o estado de São Paulo o 
principal problema com relação aos dados das entidades filiadas. Atualmente está 
sendo desenvolvida, pela SOS Mata Atlântica, uma atualização dos endereços do 

estado de São Paulo e a versão 3.0 deverá conter esta atualização. 

Os principais problemas do cadastro são: 33,85 % das entidades não tem e-mail; 
8 % apresentam problema no endereço, sendo que 50 % destas a RMA não 

possui nenhuma informação; 14 % só possuem o endereço no cadastro. 

Este cadastro servirá como base para a elaboração do banco de dados das 

entidades filiadas que objetiva a caracterização das entidades quanto à questões 

estruturais, financeiras, etc ... 

b) Ações na AMDA - Associação Mineira de Defesa do Ambiente 

Material recebido do Gambá, quando da transferência da secretaria 

executiva para Amda 

Exame e organização do material recebido. Implantação da 
estrutura necessária a seu funcionamento: contratação de 
pessoal, compra de mobiliário e computador, 
operacionalização contábil, abertura de contas e outras 
atividades necessárias. 

Recursos do Banco Mundial no valor de US$60.000 

Recebimento da 3ª parcela de Apoio Institucional à RMA: 
dezenas de telefonemas, abertura de contas, preparação de 
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documentos, reuniões com funcionários do Banco, contatos e 
reuniões com o Banco do Brasil, etc. 

Seminário Oportunidade de Negócios da Mata Atlântica 

Apoio à organização do seminário, realizado em Joinville, no 

período 22 a 27 de maio de 2001, emitindo correspondência 
convocatória, fazendo contatos com palestrantes, prestando 

esclarecimentos de dúvidas das entidades quanto à 
participação no evento e controle das inscrições do seminário. 

r: 
r 
r 

Votação do Projeto de Lei sobre o Código Florestal - maio 2001 

r- Campanha via internet para emissão de mensagens 

contra os ruralistas; organização de manifestação 
pública na Praça da Liberdade, juntamente com a 
Fundação Biodiversitas e outras ONG's mineiras. 

,,...., 

r 

Manifestação em 21 de abril/2001 

A Rede e Amda colocaram uma coroa de flores no 

pescoço da estátua de Tiradentes, com a faixa: 
"Liberdade e vida para as florestas ainda que tardia". 

r: 
r: Fechamento da Estrada do Colono 
r: 

r Divulgação à imprensa e expedição de 
correspondências aos órgãos públicos responsáveis. 

(' 

r: 
r 
r-. 
r 
r: 
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Encontros regionais 

Eleição do CNRBMA 

Apoio à realização do Encontro da região Sul e do Rio 

de Janeiro e preparação do de Minas Gerais, que não 
chegou a acontecer por falta de recursos: organização 
de viagens, emissão de passagens, marcação e 

coordenação de vôos, revisão e assinatura de 
contratos, atendimento a ONGs, elaboração e execução 

do Painel Políticas Públicas na Mata Atlântica. 

Processo eleitoral para escolha dos 
representantes das ONGs das regiões nordeste, 

sudeste e Sul: divulgação, atendimento às ONGs 
para informação, cobrança, apuração. 

Organização de reuniões da Coordenação 

Curso ARCVIEW 

Foram realizadas nos seguintes locais e datas, 

em Belo Horizonte, dias 17 e 18 de abril; em 
Joinville, dia 22 de maio; teleconferência no dia 

26 de setembro; na Praia dos Rosas em Santa 
Catarina, nos dias 15 e 16 de Outubro e reunião 
a ser realizada em São Paulo no dia 27 de 
novembro. 

Realizado pelo ISA, dentro do Projeto 
Monitoramento Participativo da Mata Atlântica: 
divulgação, seleção dos participantes, 
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atendimento às ONGs para informações, contato 
com o ISA, envio de lista e outras atividades. 

r- 

r: 
r 
r 

Seminário "Quem faz o Quê pela Mata Atlântica" 

r' 
r: 
r 
r 
r: 

Etapa do Projeto "Mata Atlântica: Avaliação dos 
Esforço de Conservação, Recuperação e Uso 
Sustentável dos Recursos Naturais": apoio ao 
ISA para realização do evento, divulgação, 
seleção dos participantes; atendimento para 

informações, facilitação, resolução de impasses, 
envio de lista e outras atividades. 

VII Encontro Nacional da Rede e 4ª Assembléia Geral 

Planejamento e organização: planejamento da 

infraestrutura (espaço físico, mobiliário, 
alimentação, hospedagem, café, deslocamento e 
outras), organização da pauta, divulgação, 
atendimento às ONGs para informação, 

elaboração de relatório, contatos com 
palestrantes e participantes, etc. 

Campanha Desmatamento Zero 

r: 
r: 
r: 
r 
r 
r 
r 
r: 

Lançamento da campanha em Minas, com 
mobilização da imprensa e ato público. 
Coordenação da campanha em todos os 
estados: envio de material, atendimento às 
ONGs para esclarecimentos, resolução de 
impasses, cobrança, coleta dos abaixo 
assinados. Infelizmente, foram coletados até a 
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r> 
r> data 20/11/01 somente 148.921 assinaturas, o 

que contempla somente 14% do planejado. O 
otimismo inicial quanto à facilidade do processo, 
cedeu lugar à dura realidade, de que é 
necessária uma estrutura maior e mais planejada 

em todos os estados para que conseguíssemos 

êxito. 

r 

Controle de solicitação de filiação 

Organização dos documentos necessários. 

Contato com as ONGs inscritas. 

r: 
r- 

Ações diversas 

r: 
r 
r 
r- 

A secretaria executiva/vice-coordenação, como 
não poderia deixar de ser, desenvolve suas 

ações de forma integrada com a Coordenação, o 
que significa conversas telefônicas, contatos com 
autoridades para desenvolvimento de ações de 
interesse da RMA, serviços de escritório, 
atendimento ao público e às filiadas, apoio a 
ONGs e outras atividades inerentes. 

r 
r: 

5.1 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

A Assessoria de Comunicação de Rede de ONG's da Mata Atlântica manteve seu 
funcionamento no período de junho de 2000 a novembro de 2001 sediado no 

Grupo Ambientalista da Bahia, em Salvador (BA). A Ascom-RMA tem se ocupado 
da publicação de boletins eletrônicos (Últimas da Mata Atlântica) e do impresso 
Boletim Informativo da Mata Atlântica, além do contato com imprensa, produção 

r: 
r: 
r: 
r 
r: 
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r: 
(' de releases e de material promocional da RMA, supervisão do conteúdo da home 

page da RMA, que está em fase final de elaboração, e monitoramento do mailling 
do correio eletrônico. r 

r- 

Uma jornalista responde pela Ascom na função de assessora de comunicação, 

tendo sido auxiliada neste período por quatro estagiários (três de Comunicação - 
Laíse Gomes Rabelo Costa, de maio a outubro/2000, Djã Santos da Silva, em 

novembro e dezembro/2000, Elizabete Sodré Tomazelli, janeiro a maio/2001 e de 
um de Processamento de Dados - lloma Salles Araújo, desde abril/2001 ). 

r 
r: 

O período ora relatado tem como marco inicial o VI Encontro Nacional da RMA, do 
qual a assessora de comunicação participou, tendo contado com o apoio do staff 
de comunicação da ong anfitriã, Ecoa, sediada em Campo Grande (MS), para a 
divulgação do evento na imprensa local, infra-estrutura de transmissão de 
informações e cobertura fotográfica. Foi produzido um caderno de informações 
para a imprensa com textos sobre a RMA, a lista de entidades filiadas e a situação 
do biorna Mata Atlântica. 

r- 

No período preparatório do Encontro Nacional, a Ascom tornou semanal o boletim 
eletrônico e o nomeou como Últimas da Mata Atlântica. Desde então, este boletim 
tem circulado semanalmente e tem se firmado como um veículo regular de difusão 
de notícias da Mata Atlântica e da RMA. Dada a conquista desta regularidade, a 
Ascom tem conseguido inserir o noticiário do Últimas da Mata Atlântica em alguns 
sites de meio ambiente, a exemplo de Portal Ambiente Brasil, Ambiente Global, 
Ecolinks e Coalizão Rios Vivos além de ter sido disponibilizado para as entidades 
filiadas o utilizarem em seus sites na internet. 

r 

r- 

r: 

A cobertura do noticiário é feita basicamente em consulta às fontes da RMA, 
principalmente aos membros da coordenação e eventualmente a coordenadores 
de entidades filiadas, além de representantes de órgãos ambientais e técnicos 
especialistas na Mata Atlântica. 

r: 
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r: Somente em duas ocasiões a assessora de comunicação se deslocou de Salvador 
para acompanhamento de eventos em outros locais. Em julho de 2000, quando 

participou da reunião da coordenação e da apresentação do Subprograma Mata 
Atlântica em Brasília. Em outubro deste ano a assessora cobriu o evento dos 500 
anos do Rio São Francisco a convite do Grupo Ambientalista da Bahia. 

r 

r 

r: 

Durante a Semana da Mata Atlântica promovida em Joinville pela RMA e outras 
entidades, a Ascom optou pela contratação de profissionais free-lancers para 
cobertura do evento, em razão da indisponibilidade do deslocamento da assessora 
(que mantinha vínculo empregatício incompatível) e dos custos operacionais (os 
custos de deslocamento e estada da assessora seriam maiores que a contratação 
de serviços de terceiros). Foram contratados dois repórteres (um para a abertura 
da Semana e outro para os outros três dias e um fotógrafo para a abertura do 
evento). 

r: 

r: Foram produzidas até o dia 14 de novembro, 73 edições do boletim Últimas da 
Mata Atlântica e nove edições do boletim impresso. 

A Ascom/RMA produziu o folder Rede de ONG's da Mata Atlântica lançado 
durante a Semana da Mata Atlântica, em maio de 2001, em Joinville (SC). 

r 

Em novembro de 2000, a coordenação da RMA, reunida em Brasília, aprovou a 
proposta de construção do site www.redemataatlantica.org.br apresentada por 
Marcelo Mesel. O conteúdo do site foi produzido com a contribuição dos membros 
da coordenação. A empresa Longoalcance apresentou a primeira versão do site, 
que, a partir de então passou a ser revisado na forma e no conteúdo pela 
Ascom/RMA. A Ascom/RMA encaminhou para registro na Fapesp os domínios 
www.redemataatlantica.org.br e www.rma.org.br . A home page da RMA será 
acompanhada de um news letter que circulará pelo correio eletrônico com o 
conteúdo do boletim Últimas da Mata Atlântica. 

r: 
r 

r: 
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A Ascom/RMA contribuiu para a elaboração do capítulo dedicado às ações de 
comunicação do Projeto Institucional da RMA aprovado pelo Programa Piloto de 

Proteção das Florestas Tropicais Brasileiras - PPG7. Foram propostas linhas de 
ação para: implementação da Campanha Desmatamento Zero; produção e 
manutenção do site da RMA para a divulgação de dados e notícias do biorna; 
produção e atualização constante da página de notícias sobre o biorna no site da 
RMA; ampliação da veiculação do boletim eletrônico Últimas da Mata Atlântica e 

fortalecimento do sistema interno de comunicação entre as entidades da RMA. 

r 
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7. - REPRESENTAÇÕES 

A rede tem sido sempre procurada para participar das discussões que envolvem 

decisões sobre a Mata Atlântica, e hoje tem representações nos seguintes 
coletivos e comissões: 

r: 

r> 

r 

Fórum Brasileiro de Titular: Renato Pegas Paes da Cunha - GAMBÁ Ong's e Movimentos 
Sociais Suplente: Pedro Eduardo Graça Aranha - Os Verdes 

Pronabio João Paulo R. Capobianco - ISA 
Conselho Brasileiro De Mário Mantovani - SOS Mata Atlântica Manejo Florestal 

Comissão De Titular: Renato Pegas Paes da Cunha - GAMBÁ Coordenação Brasileira 
-PPG7 Suplente: Maria das Dores V. Mello - SNE 

Comissão De Titular: Renato Pegas Paes da Cunha - GAMBÁ Coordenação Conjunta - 
PPG7 Suplente: Maria Dalce Ricas - AMDA 

Titulares: Kátia Vasconcelos (Núcleo Amigos da Terra) 
PDA Rodrigo Agostinho - Vidágua 

Suplentes: Antônio Carlos Assunção - BA 
Daniela Nart - Centro Vianey - SC 

Conselho Nacional de Titular: André Rodolfo Lima - ISA Populações Tradicionais Suplente: José Augusto Tosato - CEPEDES CNPT/IBAMA 
Titulares: João Paulo R. Capobianco - ISA 

Grupo de Trabalho Mata Maria das Dores Mello - SNE 
Atlântica • MMA Suplentes: Káthia Vasconcelos - Núcleo Amigos da Terra 

José Augusto Tosato - CEPEDES 
Titulares: João Paulo R. Capobianco - ISA 

Núcleo Assessor de Maria das Dores Mello - SNE 
Planejamento para a Suplente: José Augusto Tosato - CEPEDES 

Mata Atlântica Gisela Hermann - Fundação Biodiversitas 
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