
 

 

Mensagem inicial 

 

Caro leitor, inauguramos hoje o primeiro canal de comunicação com os interessados e associados da 

recém-nascida Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica (SOBRE). Trata-se de uma associação civil sem 

fins lucrativos, fundada pelos 43 participantes da III Oficina da Rede Brasileira de Restauração Ecológica 

(REBRE), realizada em 12 de março de 2014, na cidade de Antonina, Paraná. A REBRE é uma entidade irmã, 

não formal, que busca integrar todos os interessados no tema da restauração ecológica no Brasil. 

Nós, membros da primeira diretoria e conselho, fomos eleitos em 2015 pelos membros fundadores, 

(presentes em Antonina) para um mandato de três anos, conforme consta no estatuto (do qual todo 

associado deve ter conhecimento). Vale resgatar um pouco das propostas de trabalho dessa primeira 

gestão, disseminadas à época pela Comissão Eleitoral: 

"Como programa de trabalho pretendemos estruturar a SOBRE, dando-lhe existência física e jurídica, de 

modo a criar condições para que a Sobre possa cumprir a sua missão, desenvolvendo projetos de interesse 

da Comunidade da Restauração Ecológica no Brasil. O primeiro mandato será dedicado a organizar 

fisicamente a sociedade (registro, CNPJ, finanças), colocar a SOBRE em condições de interagir com a 

sociedade (criar site, produzir documentos quando necessário), expandir a base de associados e, como uma 

grande primeira tarefa, organizar a primeira Conferência Internacional da Society for Ecological Restoration 

na América Latina, em Foz do Iguaçu, 2017, coincidindo com a primeira Conferência Nacional da SOBRE. 

Projetos mais arrojados, como a criação de um periódico, provavelmente ficarão para a gestão seguinte 

que, espera-se, contará com recursos para tanto." 

Nesse primeiro informativo queremos passar as informações básicas para operação da SOBRE. Esperamos 

contar com um grande número de adesões para mostrar ao Brasil e, ano que vem, ao mundo, que nosso 

país tem em sua diversidade de paisagens e culturas um “caldo” muito bom para alavancar de vez a 

restauração ecológica por aqui, com bases técnico-científicas bem fortes e sempre em busca do diálogo. 

Mãos à obra! Abraços restauradores! 
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Composição da Diretoria e Conselho – Gestão 2015-2017 
 

Diretoria  

1- Presidente: José Marcelo Domingues Torezan (UEL - PR)  

2- Vice-Presidente: Rafael Barreiro Chaves (SMA - SP)  

3- Secretário Geral: Luiz Fernando Duarte de Moraes (Embrapa Agrobiologia - RJ)  

4- Secretário Adjunto: Vera Lex Engel (Unesp - SP)  

5- Primeiro Tesoureiro: Ingo Isernhagen (Embrapa Agrossilvipastoril - MT)  

6- Segundo Tesoureiro: Robson dos Santos (Unesc - SC)  

 

Conselho Superior  

Conselheiro 1 (Região Sul): Ademir Reis (RAS - SC); Suplente: Márcia Marques (UFPR - PR)  

Conselheiro 2 (Região Sudeste): Luiz Roberto Zamith Coelho Leal (UFF - RJ); Suplente: João Carlos Costa 

Guimarães (UFI - MG)  

Conselheiro 3 (Região Centro-Oeste): Daniel Vieira (Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia - DF); 

Suplente: Rodrigo Gravina Prates Junqueira (ISA - DF)  

Conselheiro 4 (Região Nordeste): Flávia de Barros Prado Moura (UFAL - AL); Suplente: Luci Ferreira 

Ribeiro (CRAD - BA)  

Conselheiro 5 (Região Norte): Joice Ferreira (Embrapa Amazônia Oriental - PA); Suplente: Marcelo 

Lucian Ferronato (Ecoporé - RO) 

 

Objetivos da SOBRE 

Trecho retirado do Estatuto da SOBRE (divulgado nas plataformas da REBRE). 

“São objetivos da SOBRE a ampliação do conhecimento sobre o restabelecimento de processos ecológicos 

nos ecossistemas brasileiros que foram alterados, danificados ou degradados; o apoio à formação de  

recursos humanos em Restauração Ecológica; o fornecimento de subsídios, dados, parâmetros e outras 

contribuições para a tomada de decisões e para o desenvolvimento e estabelecimento de políticas públicas 

relacionadas à restauração da biodiversidade e dos diferentes ecossistemas brasileiros, mediante: 

a) a promoção do intercâmbio permanente com estudiosos da Restauração Ecológica, da Ecologia da 

Restauração e ciências afins, e com órgãos, entidades e empresas interessadas no desenvolvimento e 

aplicação destes temas; 

b) apoio à pesquisa, ao ensino, à extensão e à prática no campo da Restauração Ecológica; 

c) manutenção de bancos de informações no seu campo de atuação; 

d) promoção de reuniões científicas e técnicas entre pesquisadores, professores, estudantes, servidores de 

órgãos públicos, empresas, organizações não governamentais e outras entidades interessadas na 

Restauração Ecológica e nas ciências afins; 

e) promoção de encontros, seminários, simpósios e da Conferência Brasileira de Restauração Ecológica; 

f) edição e divulgação de trabalhos especializados em Restauração Ecológica e Ecologia da Restauração, por 

meio da edição de periódicos científicos e revistas de divulgação técnica.” 

 



Anuidades da SOBRE 

A SOBRE foi fundada em 2014, ano em que, segundo o Estatuto, os membros fundadores estão isentos de 

pagamento de anuidade. Assim, somente para os membros fundadores, será necessário pagar valor 

retroativo a 2015. Os demais pagarão somente o valor do ano corrente. 

Para não encarecer demais e reunir mais membros, a Diretoria, com aval do Conselho, propôs a seguinte 

tabela de valores: 

Valores de anuidades SOBRE (R$) 

 Categoria 2015* 2016** 2017*** 

Efetivo 50,00 50,00 100,00 

Institucional N/A 200,00 400,00 

Estudante de Pós 37,50 37,50 75,00 

Estudante de Graduação 25,00 25,00 50,00 

* apenas para sócios fundadores 
  ** abertura para novos sócios 
  *** primeiro ano de "pagamento cheio" 

 

 

Cadastro para associar-se à SOBRE 

Para associar-se, você deverá preencher o cadastro que consta no link abaixo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePOvPUESrDuK6iGWDoK6XQ51A3hFMfaxXR9xOzbXNED1qw

ug/viewform?c=0&w=1 

Após esse primeiro cadastro e conferência dos dados, especialmente referentes aos membros fundadores, 

a Diretoria entrará em contato (via e-mail brasil.sobre@gmail.com) para informar os dados bancários e o 

valor a ser pago, conforme tabela acima. 

A SOBRE ainda não possui um site próprio. Momentaneamente as plataformas da REBRE, especialmente o 

site, serão as fontes para consulta a documentos, como o Estatuto, as atas de reuniões, os informativos, 

balanços, etc. À medida que a sociedade se estruturar teremos melhores condições de abrigar essas fontes. 
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