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Carta Aberta aos Candidatos a Presidente, Governador, Senador,  

Deputado Federal, Estadual e Distrital – Eleições 2018 
 

 

 

Prezados Candidatos: 

 

 

 

A Confederação Nacional de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (CNRPPN), inscrita sob o CNPJ 

04.939.573/0001-36, com sede na Rua Alfredo Juliano, 85, Sapucaia do Sul, CEP 93220-470, Rio Grande 

do Sul, é o órgão máximo de representação em nível nacional das Associações Estaduais e Regionais de 

Proprietários de RPPNs brasileiras. 

As Reservas Particulares do Patrimônio Natural, também conhecidas como RPPNs, correspondem a uma 

das categorias de Unidade de Conservação (UC) instituídas pela Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000, a 

qual criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. São reservas ambientais criadas 

em áreas particulares por meio de um ato voluntário de seus proprietários firmado junto a órgãos 

ambientais (federal, estaduais e/ou municipais) e registrado em caráter de perpetuidade na matrícula do 

imóvel, garantindo assim a conservação da área e da sua biodiversidade para todo o sempre.  

Ao longo dos seus 18 anos de atuação, a CNRPPN vem desenvolvendo por meio de sua Diretoria e de 

Associações Estaduais e Regionais de Proprietários de RPPNs diversas iniciativas junto ao Poder Público 

para ampliar e fortalecer as políticas públicas relacionadas a esse importante modelo de conservação 

ambiental em áreas particulares no Brasil, considerado um dos maiores e mais importantes do mundo por 

contribuir, na atualidade, para a conservação 100% voluntária de 1.503 reservas que juntas protegem 

774.845,28 hectares distribuídos em todos os biomas e estados brasileiros. 

Visando manter os objetivos de ampliar e fortalecer as políticas públicas relacionadas ao modelo de 

conservação ambiental em áreas particulares no Brasil, a CNRPPN vem por meio dessa Carta Aberta 

convidar os candidatos a Presidente, Governador, Senador, Deputado Federal, Estadual e Distrital – 

Eleições 2018 – para que assumam durante o período da campanha eleitoral o compromisso público com 

a implementação das 5 (cinco) medidas consideradas prioritárias para a causa das RPPNs durante os seus 

respectivos mandatos eleitorais, caso sejam eleitos: 

1) Compromisso integral com a implementação de medidas efetivas para a conservação de áreas 

naturais e da biodiversidade brasileira; 

2) Apoio para a aprovação do Projeto de Lei nº 1.548, que dispõe sobre a criação, gestão e manejo de 

Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN); 

3) Desenvolvimento e institucionalização de programas e de mecanismos de incentivo para a criação de 

novas Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN); 

4) Desenvolvimento e institucionalização de programas e de mecanismos de apoio a manutenção das 

Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) já existentes; 

5) Oferta de suporte técnico e de apoio ao gestor da RPPN nas ações de fiscalização e proteção efetiva 

das Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) para garantir que as mesmas cumpram a sua 

função de conservação ambiental.  

 

 



 

Essa carta aberta será amplamente divulgada na mídia e nas redes sociais. 

dispostos e desejarem assumir 

propostas nesse documento deverão 

Eleições 2018” do site www.rppn.org.br

Periodicamente divulgaremos em nosso 

publicamente com a implementação das 5 

esses possam fazer a divulgação 

à causa das RPPNs brasileiras. 

 

Desde já contamos com o seu apoio e participação!

 

A natureza e a biodiversidade brasileira 

 

Atenciosamente, 

 

Maria Cristina Weyland Vieira

Presidente da Confederação Nacional de RPPN

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

Espaço Reservado para a Assinatura do Candidato

 

Essa carta aberta será amplamente divulgada na mídia e nas redes sociais. Os candidatos 

dispostos e desejarem assumir o compromisso público com a implementação das 5 (cinco) medidas

deverão manifestar a sua condição de apoio via opção “

www.rppn.org.br. 

em nosso site a relação dos candidatos que já se compromete

a implementação das 5 (cinco) medidas sugeridas pela CNRPPN,

a divulgação em suas respectivas campanhas do compromisso público 

esde já contamos com o seu apoio e participação! 

A natureza e a biodiversidade brasileira agradecem!  

 
Maria Cristina Weyland Vieira 

Confederação Nacional de RPPNs 

_________________________________________ 

Espaço Reservado para a Assinatura do Candidato 

candidatos que se sentirem 

implementação das 5 (cinco) medidas 

via opção “Carta Aberta - 

se comprometeram 

, possibilitando que 

público assumido junto 


