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BOLETIM SOBRE nº9 
Informativo da Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica 

05 de agosto de 2019 

Balanço das atividades 
 

 
 

Caros associados da SOBRE,  

Esse Boletim tem por objetivo reportar aos associados um resumo das atividades da atual diretoria da 

SOBRE, cuja gestão teve início em novembro de 2018, durante a realização da II Conferência Nacional de 

Restauração Ecológica (SOBRE 2018), em Belo Horizonte. 

Para propiciar o ambiente adequado para o trabalho de nossa gestão, desenvolvemos o plano de 

trabalho que resultou no sucesso no processo de transição entre as diretorias, caracterizado pela 

transferência de titularidades de nossas contas bancárias. Esse foi um esforço que exigiu algumas idas e 

vindas, viagens de nossa tesoureira Natália Guerin e uma importante cooperação do presidente anterior 

da SOBRE, José Marcelo Torezan, atual conselheiro pela região Sul. 

Desde o começo de nossa gestão, dadas as ameaças recentes aos avanços testemunhados nas últimas 

décadas na área ambiental, a atual diretoria foi demandada e se organizou para a elaboração e 

publicação de dois manifestos, publicados como notas técnicas e disponíveis no nosso site: 

www.sobrerestauracao.org  
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Neste sentido a Nota Técnica 05/2019 traz a 

preocupação da SOBRE quanto ao conteúdo do 

Ofício Circular no. 01/2019/CC/PR, encaminhado 

pelos Ministros da Casa Civil e do Meio Ambiente, 

documento que expôs o interesse do governo na 

extinção, adequação ou fusão de colegiados. 

Entre os conselhos afetados está o CONAVEG – 

Comissão Nacional para Recuperação da 

Vegetação Nativa, criado em 2017 para 

promover a implementação, monitoramento e 

avaliação da PROVEG - Política Nacional de 

Recuperação da Vegetação Nativa. Esse 

posicionamento da SOBRE se juntou às 

manifestações de outras instituições e 

profissionais relevantes para o protagonismo 

global que o Brasil vem desempenhando no 

meio ambiente nas últimas décadas. 

A Nota Técnica 06/2019, por sua vez, 

desenvolveu um balanço de como a agenda da 

restauração ecológica foi tratada nos primeiros 

150 dias de governo. Esse documento, lançado 

em momento próximo a documento assinado 

por 8 ex-ministros do meio ambiente, se pautou 

em alertar para como atos da atual 

administração federal geram preocupação com  

a garantia de direitos fundamentais, com a 

continuidade das políticas ambientais como um 

todo, e com a agenda da restauração dos 

ecossistemas em particular. 

Ambas as notas técnicas contaram com a 

contribuição fundamental de colaboradores 

externos à SOBRE, além de serem submetidas ao 

Conselho da SOBRE, sempre colaborativo. Os 

manifestos podem ser encontrados na nossa 

página na internet: 

https://www.sobrestauracao.org/manifestos 

Outra atividade que mereceu dedicação da 

diretoria da SOBRE foi o apoio à organização da 

SOBRE2020 - III Conferência Brasileira de 

Restauração Ecológica, a ser realizada no 

próximo ano em Cuiabá - MT. O apoio tem se 

dado em várias etapas e inclui: definição do 

local, do período, dos temas, do formato, 

investimento inicial, entre outros. A diretoria 

colaborou ainda com o processo de contratação 

da empresa organizadora e com a definição da 

comissão organizadora, que contará com um 

membro da diretoria, a fim de facilitar o apoio 

logístico ao evento. 
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Também temos fomentado a realização de eventos regionais, ou apoiado eventos regionais já 

programados a convite dos organizadores. De 17 a 20 de julho de 2019, por exemplo, realizou-se, na PUC-

Rio o II Simpósio de Restauração Ecológica do Estado do Rio de Janeiro (II SIMRERJ) organizado em uma 

parceira entre a PUC Rio e o IIS e que contou com a participação da diretoria da SOBRE na comissão 

organizadora representada pelo nosso secretario geral Ciro Moura. Esta parece ser uma tendência de 

nossa atuação, neste período a SOBRE recebeu o convite para coordenar a submissão de uma proposta 

para a realização de um workshop regional sobre restauração na Amazônia, presidido pela Joice Ferreira, 

nossa conselheira pela região Norte. 

A propósito, a diretoria tem se esforçado na identificação de eventos de interesse para o público 

interessado na restauração ecológica para a divulgação de um calendário já disponível online, que 

pretendemos manter atualizado o máximo possível, e a sua contribuição para inserir eventos promovidos 

pela sua instituição é muito bem vinda. 

Mais recentemente, nossa diretoria tem feito um esforço para a automatização de cadastros de nossos 

associados, visando a facilitar a gestão pelos membros da diretoria, que seguem suas rotinas em suas 

instituições de origem, atuando voluntariamente na gestão e fortalecimento da Sociedade. 

Finalmente, devemos um agradecimento inequívoco a um Conselho atuante, que se posiciona quando 

acionado, além de ser constantemente propositivo, demonstrando comprometimento com a gestão e 

com o fortalecimento da SOBRE. 

Também buscamos amplificar a comunicação com nossos associados, e abertos a sugestões no email 

brasil.sobre@gmail.com 

Abraços restauradores! 

Diretoria da SOBRE (gestão 2018-2021) 

www.sobrestauracao.org 


