
 

Caro leitor, é com imensa satisfação que divulgamos o local e data da II Conferência Brasileira de 

Restauração Ecológica: a cidade escolhida foi Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, nos dias 7 a 9 de 

novembro de 2018! 

O processo de escolha do local e data começou durante a 1ª Assembleia Geral Ordinária da SOBRE, 

realizada em Foz do Iguaçu, durante a SER2017. Lá foi destacado um grupo de trabalho que realizou um 

diagnóstico sobre a viabilidade da segunda conferência. Esse diagnóstico considerou relevante já realizar o 

evento em 2018, aproveitando a mobilização gerada em Foz e o momento importante pelo qual a 

restauração ecológica está passando no Brasil e no mundo, com compromissos internacionais sendo 

assumidos, mas ainda com muitos desafios para ganho de escala, com qualidade técnico-científica e 

mobilizando pessoas. 

O local foi escolhido pela Diretoria da SOBRE, com aval do Conselho, após avaliar cerca de 10 outras 

opções, inclusive as sugestões vindas da REBRE. Levaram-se em conta vários fatores, mas principalmente 

custo de viagem, custo de hospedagem e alimentação, mobilidade urbana, e o custo do local para o evento. 

A opção por um evento mais curto (três dias, sem saídas de campo e minicursos) também ocorreu 

pensando em torná-lo mais econômico. Essa rotina decisória foi uma exceção, levando em conta o pouco 

tempo que temos para organização. Portanto, para 2020 estas restrições não necessariamente serão 

mantidas. 

De acordo com o Regimento da SOBRE, a diretoria indicou, também com aprovação do Conselho, 

Ingo Isernhagen, da Embrapa, como presidente da comissão organizadora da SOBRE2018. O Ingo já está 

em campo buscando pessoas para compor a Comissão. Outra excelente notícia é que, juntamente com a II 

Conferência Brasileira de Restauração Ecológica – SOBRE2018, será realizado o Simpósio Brasileiro de 

Sementes Florestais. Além disso, durante o primeiro semestre de 2018 esperamos propostas de formato e 

localização para a SOBRE2020. Estas propostas poderão ser apresentadas por qualquer pessoa ou grupo, 

com base em um edital a ser divulgado no início do ano, e a decisão final será tomada durante a 2ª 

Assembleia Geral Ordinária, na SOBRE2018 em Belo Horizonte. Assim, a comissão organizadora da 

SOBRE2020 terá o dobro do tempo para planejar e organizar. 

Nas próximas semanas divulgaremos mais informações, e prezaremos pela rápida e fluida 

comunicação na construção desse evento, com a intenção de promover as opções mais econômicas 

possíveis, mas com qualidade, e uma programação bastante rica em ciência e prática da restauração 

ecológica.  

Abraços restauradores! 

A Diretoria 
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