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Patrocínio:

Realização:

Apoio: Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de São 
Paulo, Gol Linhas Aéreas, Museu de Arte Moderna (MAM), 
SPTrans, Hotel Emiliano, F/Nazca, Coca-Cola FEMSA, 
Academia Ecofi t, Conservación Internacional México y 
Centroamérica, Rede Globo, Folha de S.Paulo, O Estado 
de S.Paulo.
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AApresentaçãApresentação

O evento Viva a Mata foi concebido em 2005 para celebrar 
os 18 anos da Fundação SOS Mata Atlântica. Naquele ano, 
sua primeira edição, realizada no Parque Ibirapuera, em São 
Paulo (SP), já foi um sucesso.  Com o tema central “Passado, 
presente e futuro da Mata Atlântica”, a entidade apresentou 
a situação do bioma e promoveu debates temáticos com vá-
rios especialistas, premiou os “Inovadores da Mata Atlântica”, 
lançou publicações, campanhas, uma série especial de um 
programa de TV, realizou mostra de projetos e atividades de 
mobilização com participação popular.
A experiência bem-sucedida de reunir inúmeros parceiros, 
colaboradores, profi ssionais, voluntários e instituições nesta 
grande celebração em torno do Dia da Mata Atlântica (27 de 
maio) motivou a Fundação SOS Mata Atlântica a ofi cializar o 
Viva a Mata como um evento anual.
Nos dias 26, 27 e 28 de maio de 2006, a grande rede 
deste movimento em favor da  proteção deste importantíssimo 
bioma foi novamente reunida no Parque Ibirapuera, em São 
Paulo, agora sob o mote “A Mata Atlântica é aqui!”. Um 
esforço ainda maior foi realizado para convocar os mais di-
versos públicos para esta mostra e cerca de 60.000 pessoas 
compareceram naquele fi nal de semana de sol para conhe-
cer, aprender, vivenciar e brincar com a Mata Atlântica.
Ocupando parte da Marquise do Parque Ibirapuera, o au-
ditório do MAM e o Porão das Artes no Prédio da Bienal, a 
ONG promoveu novamente uma exposição com estandes te-
máticos, palestras, debates, atividades de lazer, mobilizações 
e lançou o livro “A Mata Atlântica é aqui. E daí?”, que narra 
seus 20 anos de história. 
O formato está consolidado. Para 2007, a Fundação se 
coloca o desafi o de realizar o Viva a Mata novamente em 
São Paulo e preparar sua chegada a outras capitais da Mata 
Atlântica. 

Roberto Klabin
Presidente da Fundação SOS Mata Atlântica
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ObObjetivosObjetivos

O objetivo geral do Viva a Mata é celebrar a Mata Atlântica, 
realizar anualmente um grande evento em comemoração ao 
Dia Nacional da Mata Atlântica (27 de maio) em São Paulo 
e, em outras épocas, levar o projeto para outras capitais deste 
bioma.

Em 2006, as propostas foram:
• Realizar o evento Viva a Mata no Parque Ibirapue-
ra, em São Paulo, entre os dias 26 e 28 de maio de 
2006;
• Lançar o livro de memórias da SOS Mata Atlântica e 
os novos dados do Atlas da Mata Atlântica;
• Promover debates sobre as tendências da conserva-
ção, recuperação e uso sustentável desse bioma;
• Reunir as ONGs, organismos governamentais, insti-
tuições de ensino e pesquisa e empresas privadas que 
atuam em favor do bioma em uma mostra de iniciativas, 
projetos e atividades de mobilização e educação am-
biental; 
• Abrir espaços para os parceiros promoverem lança-
mentos de campanhas, publicações, projetos e obras 
artísticas sobre o bioma, e 
• Realizar ampla divulgação de forma a envolver e 
atrair o grande público nas ações em favor da proteção 
da Mata Atlântica.
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MMM osoosata em númeViva a Mata em Números

3 dias de evento

Cerca de 60 mil pessoas presentes

20 estandes temáticos

415 quilos de lixo reciclável recolhido

Expositores: 

Mais de 60 organizações e empresas 

Mais de 100 projetos e iniciativas

3 painéis temáticos, 5 palestras, 3 debates, 2 ofi cinas, 

2 peças de teatro, 2 novos livros apresentados e 

2 lançamentos de programas de conservação

E a grande notícia divulgada 

pela Fundação SOS Mata Atlântica durante o evento:

Segundo dados preliminares da nova edição do Atlas dos 

Remanescentes da Mata Atlântica, realizado pela ONG 

e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 

houve uma redução de 71% na taxa de desfl orestamento 

do bioma no período de 2000 a 2005 em 

comparação ao período anterior (1995-2000)
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Viva a Mata 2006
26, 27 e 28 de maio, Parque Ibirapuera, São Paulo
Entrada gratuita.

ProgramaçãoProgramação

Sexta-feira (26/05)

Auditório do Museu de Arte Moderna (MAM), 

Parque Ibirapuera

9h30 às 12h Painel temático internacional 

  “Unidades de conservação como 

  indutores de desenvolvimento”

14h às 15h15 Painel temático “Saneamento e qualidade 

  da Água”

15h30 às 17h Painel temático “Plataforma Ambiental”

17h às 18h Lançamento da Aliança Brasileira 

  para Extinção Zero

Marquise do Parque Ibirapuera

10h às 18h Exposição “Viva a Mata - mostra de 

  iniciativas e projetos em prol da 

  Mata Atlântica”, com 20 estandes

  temáticos. Atividades com Academia 

  Ecofi t. Gestão ambiental e separação 

  de lixo com ONG Pueras.

Porão das Artes – Prédio da Bienal

18h30  Solenidade ofi cial “A Mata Atlântica é 

  aqui. E daí?”
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Sábado (27/05) - Dia da Mata Atlântica

Marquise do Parque Ibirapuera

10h às 18h Exposição “Viva a Mata - mostra de 

  iniciativas e projetos em prol da 

  Mata Atlântica”, com 20 estandes

  temáticos, área de eventos com ofi cinas, 

  brincadeiras e palestras e distribuição 

  de mudas de árvores da Mata Atlântica.

  Mobilização com Grupo de Voluntariado

  da Fundação SOS Mata Atlântica.

  Atividades com Academia Ecofi t. 

  Gestão ambiental e separação de lixo 

  com ONG Pueras.

Mini-eventos na Marquise.

10h  Palestra - Mata Atlântica do 

  Nordeste – SNE e Cepan

11h  Teatro - Corredores Ecológicos – Grupo

  Movimento, de Extrema (MG)

12h  Ofi cina - Corredores de Biodiversidade 

  Instituto Supereco

13h  Lançamento - Programa do Fundo de Fauna

  – Funbio/Ibama/Ministério Público Federal

14h  Palestra - Aliança Brasileira para Extinção 

  Zero – Biodiversitas

15h  O que é RPPN?  – Debate sobre Decreto e 

  lançamento do site da CNRPPN

16h  Teatro - “Era uma vez, Chapeuzinho

  Vermelho” – espetáculo ecológico, com o

  grupo de voluntários da Tintas Coral

17h  distribuição de mudas da Mata Atlântica

ProgramaçãoProgramação
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Domingo (28/05)

Marquise do Parque Ibirapuera

10h às 18h Exposição “Viva a Mata - mostra de 

  iniciativas e projetos em prol da Mata 

  Atlântica”, com 20 estandes temáticos, 

  área de eventos com ofi cinas, brincadeiras

  e palestras e distribuição de mudas de 

  árvores da Mata Atlântica. Mobilização 

  com integrantes da Rede das Águas. 

  Atividades com Academia Ecofi t. Gestão 

  ambiental e separação de lixo com ONG 

  Pueras.

Mini-eventos na Marquise.

10h  Palestra - Estado da costa brasileira e 

  Carcinicultura – Yara Schaeffer Novelli

11h  Palestra e lançamento de livro - Áreas 

  importantes para conservação das aves da 

  Mata Atlântica – Birdlife / Save Brasil

12h  Lançamento de livros sobre conservação 

  – Instituto Biomas

13h  Debate - Modelo colaborativo – Beloyanis

  Monteiro, Fabrizio Violini e 

  Helda Abumansur

14h  Diálogo - Voluntariado e questões 

  ambientais em parques 

15h  Ofi cina de garrafa PET – Karina Albanez

16h  Palestra - Monitoramento da qualidade 

  de água – César Pegoraro

17h  distribuição de mudas da Mata Atlântica

ProgramaçãoProgramação
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Viva a Mata – mostra de iniciativas e projetos em prol 
da Mata Atlântica

Estandes institucionais
Fundação SOS Mata Atlântica 
Banco Bradesco - Fundação Bradesco, Bradesco Cartões e 
Bradesco Capitalização 
Colgate-Palmolive / Sorriso Herbal
Secretaria do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo 

Estandes temáticos
Recuperação da Mata Atlântica: Clickarvore, Florestas do Fu-
turo, Instituto Ambiental Vidágua, Grupo Abril, Instituto Terra e 
Instituto Floresta Viva.

Árvores da Mata Atlântica: Florestal Cantareira, Flora Tietê, 
Floresce Brasil, Beta Empreendimentos, Viveiro N. Sra. Apa-
recida. 

Empresas e fl oresta: Hotel Villa Rossa, Coca-Cola FEMSA e 
Gênesis Empreendimentos.

Flora da Mata Atlântica: Fundação Biodiversitas, Centro de 
Pesquisas Ambientais do Nordeste (Cepan), Biota-SP, Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro, projetos benefi ciados pelo Progra-
ma de Espécies Ameaçadas – CEPF Mata Atlântica.

Mapas da Mata Atlântica: Atlas dos Remanescentes Florestais 
da Mata Atlântica, INPE, Mapa de distribuição de espécies 
da Conservação Internacional.

Pedacinhos de Mata (Reservas Privadas): Programa de Incenti-
vo às RPPNs da Mata Atlântica, Confederação Nacional das 
RPPNs, Associações Estaduais de Proprietários de RPPNs da 
Mata Atlântica.

ExposiçãoExposição
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O Parque é nosso (Áreas Protegidas Públicas): Ibama, Estradas 
Parques, Associação Cairuçu, Estação Ecológica de Murici, APA 
Cananéia-Iguape, Sociedade Nordestina de Ecologia (SNE). 

Paisagens da Mata: Associação para a Proteção da Mata 
Atlântica do Nordeste (Amane), Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica, Picus - FUNBIO (Fundo Brasileiro para a Biodiversi-
dade), Corredores de Biodiversidade / Aliança, MMA/Cor-
redores Ecológicos, Corredor Mantiqueira/Valor Natural, The 
Nature Conservancy (TNC-Brasil).

Produtos da Mata Atlântica: Fsc/Imafl ora (Instituto de Manejo 
e Certifi cação Florestal e Agrícola), Mercado Mata Atlânti-
ca da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA), Rede 
Brasileira Agrofl orestal (REBRAF), Cooperação dos Produtos 
Orgânicos do Sul da Bahia (Cabruca) e Coquim.

Educação Ambiental: Plantando Cidadania, Clube da Terra 
Tintas Coral, Supereco, BioBras, Emef General De Gaulle.

Gente da Mata Atlântica: Instituto de Estudos Socioambientais 
do Sul da Bahia (IESB), Natureza Bela e Grupo Ambientalista 
da Bahia (GAMBA).

Ecoturismo na Mata Atlântica: Pólo Ecoturístico do Lagamar, 
Equipe SOS Mata Atlântica de Aventura, Conselho Brasileiro 
de Turismo Sustentável (CBTS), Adventure Fair.

Recicle!: Jogue Limpo Guararu, Jogue Limpo Cairuçu, Progra-
ma de Resíduos Sólidos, Fórum Lixo e Cidadania do Estado 
de SP, Antena Verde, Recicla-se.

Participe!: Voluntariado SOS Mata Atlântica, Centro de Volun-
tariado de São Paulo, Greenpeace, Rede de ONGs da Mata 
Atlântica, Instituto Ethos.

ExposiçãoExposição
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ExposiçãoExposição

Denuncie!: Guia de Denúncias contra Agressões ao Meio Am-
biente, Ibama, Associação Mineira de Defesa do Ambiente 
(AMDA). 

Divulgue!: F/Nazca; Lew, Lara; Dez Brasil; JWT; Prêmio 
de Reportagem sobre a Biodiversidade da Mata Atlântica; 
Concurso SOS Mata Atlântica de Fotografi a; Canal Futura / 
Fundação Roberto Marinho.

Águas da Mata Atlântica: Rede das Águas, Núcleo União 
Pró-Tietê, RBMA - Águas e Florestas, WWF – Programa Água 
para a Vida.
Águas da Mata Atlântica: grupos de monitoramento do proje-
to Observando o Tietê.

Costa Atlântica: Vale Verde, Programa Marinho da Con-
servação Internacional, Ecotuba, TerraMar, Laboratório 
Bioma (USP).

Animais da Mata Atlântica: Associação Mico-Leão-Dourado, 
Fundação Biodiversitas, Cepan, Instituto de Pesquisas da 
Mata Atlântica (Ipema), Birdlife/Save Brasil, projetos benefi -
ciados pelo Programa de Espécies Ameaçadas - CEPF Mata 
Atlântica, Fundo Fauna (Funbio, Ibama e Ministério Público 
Federal) , Instituto Biomas. 



11Viva a Mata 2006 - 26 a 28 de maio - Parque Ibirapuera - São Paulo - SP

O Viva a Mata está longe de ser um evento contemplativo. 
O tempo todo, o público é convidado a interagir e participar.

No sábado (27 de maio), Dia da Mata Atlântica, o Grupo 
de Voluntariado da Fundação SOS Mata Atlântica comandou 
as ações de mobilização. 

No espaço “Amigo da Mata”, montado na Marquise com 
consultoria da Açaí Eventos, os voluntários realizaram ativida-
des como o Ecofutebol, Ofi cina de Plantio e ações ligadas à 
água. Os visitantes receberam o cartão “Amigo da Mata” e 
puderam medir sua relação de respeito com a natureza, além 
de obter informações sobre como fazer denúncias e a quem 
recorrer, além de uma tabela, na qual devem ser anotados 
os pontos ganhos pela participação em atividades como o 
desafi o do Ciclo da Água. 

À tarde, o público foi presenteado com mudas de árvores 
nativas da Mata Atlântica e convidado a hastear a bandeira 
da entidade, símbolo da luta pela conservação do bioma. 
Encerrando o cortejo de maracatu, dois percussionistas da 
Nau de Ícaros fi zeram rapel no prédio da Bienal enquanto a 
bandeira de 500 m2 da Fundação era levantada.
No domingo (28 de maio), integrantes da Rede das Águas, 
setor de recursos hídricos da entidade, comandaram as 
ações de conscientização sobre uso e proteção desse re-
curso natural.

d M b ltt zlizariado e MoVoluntariado e Mobilização
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Para atrair o público de todas as idades, o Viva a Mata 2006 
incluiu uma variada programação de lazer e uma série de 
ações de educação ambiental.

A Academia Ecofi t ofereceu um calendário completo de ativi-
dades físicas e de bem-estar nos três dias do evento. Convi-
dou os visitantes a se movimentarem e  checarem a saúde.

A Fundação Bradesco presenteou o público com alguns desfi -
les da fanfarra formada por seus alunos.

Voluntários do ClubEco Colgate-Palmolive / Sorriso Herbal rea-
lizaram ofi cinas de dobraduras com caixas de creme dental. E 
Karina Albanez, voluntária da Fundação SOS Mata Atlântica, 
ensinou como transformar pedaços de garrafas PET em fl ores.

O Instituto Supereco envolveu pais e fi lhos em atividades que 
trabalharam a relação entre os elementos da fl oresta com as 
ofi cinas “Cooperando com os Muriquis” e “Mosaico da Sus-
tentabilidade”.

Dois grupos utilizaram a magia da linguagem teatral para 
traduzir as emergências ambientais a crianças e adultos. O 
Grupo Movimento, de Extrema (MG), trabalhou o conceito 
de Corredores Ecológicos, falando sobre a experiência na 
Serra da Mantiqueira, produção que teve a colaboração da 
ONG Valor Natural. E os voluntários do Clube da Terra das 
Tintas Coral, dirigidos por Rony Guilherme, apresentaram o 
Chapeuzinho Vermelho Ecológico.

d bmmmbe educaçãoLazer e educação ambiental
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Uma mini-usina de separação de lixo foi montada pela 
ONG Pueras, do bairro Cidade Tiradentes / São Paulo, na 
Marquise do Parque Ibirapuera.

A ONG parceira da Fundação SOS Mata Atlântica propõe 
incorporar parcelas da população excluídas do mercado de 
trabalho numa proposta solidária de coleta seletiva aliada 
à educação ambiental. Ao realizar a gestão ambiental de 
eventos, os cooperados conscientizam os participantes e co-
mercializam os resíduos recicláveis obtidos no evento. Além 
da coleta e triagem de todos os resíduos do evento numa 
mini-usina instalada na Marquise do Ibirapuera, os resíduos 
recicláveis seguem para uma cooperativa na Penha, onde 
propiciam renda aos cooperados.
O trabalho coordenado pelo Pueras começou na montagem 
do evento e seguiu até a desmontagem, num total de sete 
dias. Foram coletados 123 kg de papel, 185 kg de 
plástico, 81 kg de vidro, 5 kg de metal e 21 kg de 
carpetes.

G b lGG aaalestão ambieGestão ambiental
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Nos três dias de evento, uma série de especialistas se reuni-
ram para discutir as principais tendências e emergências do 
esforço de conservação da Mata Atlântica.

Na sexta-feira, três painéis temáticos foram realizados no au-
ditório do Museu de Arte Moderna (MAM).
“Unidades de Conservação como indutoras de desenvolvi-
mento” foi o tema do primeiro debate. Para compor um ce-
nário do valor dessas áreas como catalisadoras de oportuni-
dades regionais, serviços ambientais e casos de turismo nos 
parques, a Aliança para a Conservação da Mata Atlântica 
(parceria da Fundação SOS com a Conservação Internacio-
nal) reuniu personalidades-chave como o ex-ministro de Meio 
Ambiente da Costa Rica, Carlos Rodríguez; o secretário de 
Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente 
do Brasil, João Paulo Capobianco; o gerente de economia 
da Conservação Internacional, Alexandre Prado, o diretor de 
pesquisas da Conservation Strategy Fund, Marcos Amend e o 
diretor do Programa Mata Atlântica da Conservação Interna-
cional Luiz Paulo de Souza Pinto. 

À tarde, aconteceu a discussão sobre a participação da so-
ciedade civil na gestão da qualidade da água com represen-
tantes da equipe da Rede das Águas; da Sabesp; e Grupo 
de Trabalho do Fórum Brasileiro de ONGs.

C hConhecimenConhecimento
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O último painel foi dedicado à “Plataforma Ambiental” ela-
borada em 2006 pela SOS Mata Atlântica em conjunto com 
a UNESP de Rio Claro. Mário Mantovani, diretor de mobili-
zação da SOS Mata Atlântica, coordenou a discussão com 
representantes da Abong (Associação Brasileira de ONGs) e 
a professora de Geografi a da UNESP, Magda Lombardo.
No sábado e no domingo, uma área central para mini-eventos 
foi montada na Marquise. Neste espaço, por meio da apre-
sentação de temas pelos próprios participantes e expositores 
da exposição, o público fi cou sabendo mais sobre ameaças 
e oportunidades ligadas à realidade da Mata Atlântica.

As palestras abordaram a situação da Mata Atlântica do 
Nordeste, as Reservas Particulares do Patrimônio Natural 
(RPPN), o estado da costa brasileira, a questão da carcini-
cultura, as áreas importantes para conservação das aves da 
Mata Atlântica, a metodologia do Modelo Colaborativo, o 
desenvolvimento de voluntariado em parques municipais e o 
monitoramento da qualidade da água. Foram apresentados 
também os até inéditos Fundo de Fauna, do Funbio em par-
ceria com o IBAMA e Ministério Público Federal e a Aliança 
Brasileira para Extinção Zero, liderada pela ONG Fundação 
Biodiversitas.

C hConhecimenConhecimento
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O Porão das Artes, no Prédio da Bienal, abrigou a solenida-

de ofi cial do Viva a Mata 2006 na noite de sexta-feira (26 de 

maio). Cerca de 400 convidados compareceram.

José Raimundo Oliveira, jornalista da TV Globo Bahia, ven-

cedor do Prêmio de Reportagem sobre a Biodiversidade da 

Mata Atlântica 2005, foi o mestre de cerimônias. Ele resga-

tou o histórico de atuação da Fundação SOS Mata Atlântica, 

apresentou os dados preliminares do Atlas dos Remanescen-

tes Florestais da Mata Atlântica e lançou ofi cialmente o livro 

“A Mata Atlântica é aqui. E daí?”.

Fabio Feldmann e Ana Augusta Rocha, autores da publica-

ção, leram alguns trechos para o público, dando um ar de 

sarau à noite. 

Convidados pela Fundação, o economista e fi lósofo Eduardo 

Gianetti da Fonseca, o sociólogo e cientista político Sérgio 

Abranches e a jornalista Miriam Leitão apresentaram suas visões 

sobre o movimento ambientalista, inspirados pela leitura do livro. 

Debateram entre si e responderam a provocações da platéia.

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, apresentou um 

poema de autoria própria para falar da importância da 

Mata Atlântica.

Depois de receber esta chuva de conteúdos, os convidados 

puderam se confraternizar em um coquetel no foyer do Porão, 

animados pelo DJ Zé Pedro.

S l d dSolenidadeSolenidade
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Como o sonho de um grupo de jovens se transformou numa 
história de 20 anos de conquistas e ações? A resposta está 
no livro  “A Mata Atlântica é aqui. E daí? – história e luta da 
Fundação SOS Mata Atlântica”, de autoria da jornalista Ana 
Augusta Rocha e do ambientalista Fabio Feldmann. A publi-
cação, da Terra Virgem Editora, com patrocínio do Bradesco, 
traça cronologicamente, da década de 50 até a atualidade, 
os principais problemas ambientais enfrentados pelo País, a 
mudança de percepção da população sobre o tema e as 
ações efetivas em defesa da Mata Atlântica.
Na segunda metade do livro, os autores tratam das soluções 
que também foram colecionadas neste período. Fazem um ba-
lanço dos projetos e programas desenvolvidos pela Fundação 
SOS Mata Atlântica ao longo desses 20 anos, assim como 
campanhas publicitárias e publicações que contribuíram para 
a conscientização dos brasileiros em relação ao tema. Entre 
eles, está o Atlas de Remanescentes Florestais, lançado pela 
entidade em 1990, em parceria com o Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE)  e o IBAMA e que, pela primeira 
vez, mostrou a situação real do bioma no Brasil. 
No fi nal do livro, a ONG apresenta sua repactuação com a 
sociedade em um Manifesto.

“A M A lvv âlââro A Mata ALivro “A Mata Atlântica é aqui. E daí?”

Trechos do livro

“Lembro do Fabio Feldmann, certo 
dia na São Francisco (Faculdade 
de Direito da USP), dizendo que 
queriam fazer um aeroporto in-
ternacional em Caucaia do Alto, 
uma das últimas reservas fl orestais 
perto de São Paulo. Quando me 
dei conta, lá estava eu fazendo 
reuniões semanais, montando es-
tratégias, organizando. Foi por 
instinto ou por impulso que abra-
cei a causa e me tornei militante. 
Tempos depois criamos a Oikos 
– União dos Defensores da Terra 
-, nome que fazia alusão ao plane-
ta, à nossa casa”. Roberto Klabin, 
atual presidente da Fundação SOS 
Mata Atlântica.

 “Hoje a nova geração nem sabe, 
mas, nos anos 60 e 70, todas as 
pessoas que lutavam pelo meio 
ambiente em São Paulo cabiam 
em uma Kombi. Eram umas 12 
pessoas, no máximo”. Paulo No-
gueira Neto, vice-presidente do 
conselho da Fundação.
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M f SOS MMM MMMMManifesto SOManifesto SOS Mata Atlântica

O ser humano é parte integrante da natureza.

Que a humanidade só 
garantirá a qualidade 
de vida quando souber 
conviver em harmonia 
com o ambiente 
em que vive.

Que a responsabilidade 
da preservação é de 
toda a sociedade, 
com ações praticadas 
no seu dia-a-dia.

Que a sensibilização de 
um indivíduo é a base 
da mobilização coletiva.

Que a nossa luta 
é hoje, agora e 
deve ser renovada 
a todo momento.
Não podemos deixar 
para agir amanhã.

Que a sustentabilidade 
da vida no planeta 
depende de uma 
economia que tenha 
o sócioambiental 
como premissa.

Acreditamos...



19Viva a Mata 2006 - 26 a 28 de maio - Parque Ibirapuera - São Paulo - SP

SOS M A loo âttlâSOS MataManifesto SOS Mata Atlântica

É urgente convocar nossa comunidade para o 
exercício de uma cidadania ambiental, responsável e 
comprometida com o futuro do nosso território, 
o bioma Mata Atlântica, patrimônio da humanidade.

Esse é um compromisso de todos nós 
como reconhecimento do nosso vínculo, 
solidariedade, respeito e integração com a natureza.

A contribuição da SOS Mata Atlântica é alertar, informar, 
educar, mobilizar e capacitar para o exercício da cidadania, 
catalisando as melhores práticas, os conhecimentos e as alianças.

Nosso Compromisso...
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Campanha publicitária desenvolvida 
voluntariamente pela agência F/Nazca

  Colocação de 5 faixas no Parque 
  Ibirapuera com 20 dias de
  antecedência do evento.
  
  Veiculação de anúncio na TV Globo.

  60 busdoors.

  Anúncio nos jornais O Estado 
  de S. Paulo e Folha de S. Paulo.

  Anúncio em 14 abrigos / paradas
  de ônibus na região do Ibirapuera,
  Moema e Paraíso.

  Vinheta na Eletromídia no período de
  24 a 28 de maio, das 11h30 às
  16h /20h30 à 1h, nos painéis da
  Bandeirantes/Hélio Pellegrino/JK/
  Sumaré/Cidade Jardim/Nove de Julho.

 DivulgaçãoDivulgação
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Para encerrar as comemorações do Viva a Mata 2006,  
um grande show foi realizado no Via Funchal, em São 
Paulo, com a banda carioca O Rappa. O grupo, que 
participou da exposição no Parque com o projeto Recicla-
se, contribuiu para traduzir as mensagens do movimento 
ambientalista para seus fãs. O cantor pernambucano 
Otto fez a apresentação, chamando a atenção para os 
problemas da Mata Atlântica e para a importância dos 
jovens participarem de causas como esta.  Maria Rita  
também fez uma participação especial. 
O Show Viva a Mata com O Rappa também foi o 
primeiro evento deste tipo a ter sua emissão de gases 
neutralizada no Brasil. Em parceria com a Carbono-
Neutro®, da empresa MaxAmbiental, a Fundação SOS 
Mata Atlântica plantou a quantidade de árvores corres-
pondentes à compensação de gás carbônico em áreas 
do Programa Florestas do Futuro.

SS aaaathow Viva a MShow Viva a Mata com O Rappa
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Coordenação Geral:

Coordenação do Evento 
e Plano de Comunicação:

Conteúdo e Painéis Temáticos:

Mobilização pela Água:

Boas práticas Voluntárias:

Captação de Recursos:

Produção/Execução do Evento:

Campanha:

Assessoria de Imprensa:

Fotos:

Patrocínio:

Apoio:

h dcc eeeha técnica dFicha técnica do evento

Roberto Klabin e Mario Mantovani

Ana Ligia Scachetti

Márcia Hirota

Mario Mantovani

Beloyanis Monteiro

Adauto Basílio

360º btl

F/Nazca 

Voice Agência de Comunicação

Fabio Muniz

Banco Bradesco

Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, 
Gol Linhas Aéreas, MAM, SPTrans, Hotel Emiliano, 
Fnazca, Coca-Cola FEMSA e Academia Ecofi t.
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Roberto Luiz Leme Klabin
Paulo Nogueira-Neto
Antonio Teleginski, Clayton Ferreira Lino, Crodowaldo Pa-
van, Gustavo Martinelli, Ícaro Cunha, José Olympio da 
Veiga Pereira, Modesto Carvalhosa, Paulo José da Costa 
Júnior, Pedro Luiz B. Passos, Pedro W. Leitão Filho, Plínio 
Bocchino, Yara Schaeffer-Novelli.

Roberto Luiz Leme Klabin

Mario Cesar Mantovani
Adauto Tadeu Basílio
Marcia Makiko Hirota

Ana Ligia Scachetti 
Olavo Garrido
Andréa Godoy Herrera
Renata Lessia
Camila Feitoza
Renato Suelotto
Beloyanis Monteiro
Maria Luiza Ribeiro
Nilson Máximo
Alysson Costa

Rua Manoel da Nóbrega, 456
CEP 04001-001- São Paulo, SP.
Tel. (11) 3055-7888  
Fax. (11) 3885-1680
e-mail: fsosma@sosma.org.br 

www.sosma.org.br

d SOS Muu MMMMndação SOSFundação SOS Mata Atlântica

Presidente:
Vice-presidente:

Conselheiros: 

Presidente:
Diretorias:

Mobilização:
Captação de Recursos:

Gestão do Conhecimento:

Departamentos e 
Programas Comunicação: 

Controller: 
Documentação: 

Filiação: 
Financeiro:

Tecnologia da Informação: 
Voluntariado: 

Recursos Hídricos/Núcleo União Pró-Tietê: 
Programas Clickarvore/Florestas do Futuro: 

Programa Lagamar: 

CONSELHO ADMINISTRATIVO

Sede: 
 

Portal::
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