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20 anos depois

Sting e Raoni
O cantor Sting e o cacique Kayapó Raoni se reencontraram em São Paulo. Em pauta,
o mesmo tema que os uniu em 1989: a hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, em vias,
de obter o licenciamento ambiental. Emocionado, Sting reafirmou seu apoio a Raoni,
que lidera os índios na batalha contra a construção da usina. P.2

Expedição do ISA visita áreas
em recuperação no Xingu

Atlas mostra pressões sobre
TIs na Amazônia brasileira

O grupo percorreu quatro municípios
matogrossenses para conhecer experiências de
recuperação florestal. P.20

São 25 mapas que revelam a devastação nas
TIs e suas consequências sobre as populações
indígenas. P.6
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Defesa dos Direitos Socioambientais

Manifestações e protestos contra
usina de Belo Monte continuam
Depois das audiências públicas realizadas sobre o empreendimento, os povos indígenas e ribeirinhos que habitam a
região, e serão diretamente afetados pela usina hidrelétrica
de Belo Monte, considerada a maior obra do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal, prosseguiram com suas mobilizações e protestos. Paralelamente, em
novembro, pesquisadores, acadêmicos e representantes de
organizações da sociedade civil apresentaram à sociedade, um
painel esmiuçando aspectos que não foram levados em consideração nos estudos apresentados pelo governo. O chamado
“painel de especialistas” divulgou em Altamira as conclusões
de suas análises e um resumo executivo.

Desrespeito ao direitos indígenas
A ausência de diálogo entre Estado e a sociedade civil
tem marcado o apressado processo de licenciamento de Belo
Monte. Porém, no caso dos povos indígenas, o direito constitucional brasileiro e o direito internacional (a Convenção 169
da OIT, por exemplo, da qual o Brasil é signatário) oferecem
garantias especiais de proteção às Terras Indígenas e aos
recursos naturais, considera-

dos fundamentais para a sobrevivência física e cultural dessas
populações. Por isso mesmo devem receber informações claras
e suficientes sobre o empreendimento e seus impactos, além
de poderem manifestar suas preocupações e demandas em
consultas prévias antes que a obra seja autorizada.
Entre os impactos já identificados estão conflitos nas
Terras Indígenas devido ao aumento de população na região
que a obra trará; e o isolamento de comunidades causado
pela diminuição drástica da vazão do Rio Xingu. De acordo
com o Parecer Técnico 21 da Funai, a usina afetará ainda índios
isolados da região e outros sistemas hidrográficos e necessita
de estudos mais aprofundados. Apesar dessas constatações, o
órgão federal manifestou-se pela viabilidade do empreendimento e ignorou o direito de consulta dos povos, estabelecido
pela Convenção 169 da OIT e pela Declaração da ONU sobre Direitos dos Povos Indígenas, ambas chanceladas pelo Brasil. Ao
assinar tratados e declarações internacionais de direitos humanos, os Estados fortalecem seu compromisso de reconhecer
a necessidade de reparar danos históricos e de mudar sua
forma de relacionar-se com grupos historicamente oprimidos.
Caso dos índios que serão afetados pela obra.

Para saber mais acesse
www.socioambiental.org/
nsa/detalhe?id=2972

A índia Tuíra diz em audiência no MPF que Funai não conhece os
indígenas da área
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Em dezembro, o Ministério Público Federal promoveu
audiência pública em Brasília para falar sobre Belo Monte,
mas nem Funai, nem Ibama, nem Eletrobrás e Eletronorte
compareceram. Por essas razões, o ISA e a Coordenação das
Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab) preparam, a pedido das comunidades indígenas afetadas, uma
representação ao Conselho Interamericano de Direitos Humanos (CIDH) da OEA, em Washington, solicitando que o Estado
brasileiro realize um processo de consulta prévia adequado
com as comunidades, já que durante as audiências públicas
para o licenciamento isso não ocorreu.

Kayapó da Aldeia Kararâo, índios da
cidade de Altamira), agricultores,
pescadores, estudantes, representantes dos povos indígenas do Mato
Grosso e do Pará (Xavante e Kayapó),
representantes das comunidades
rurais do Projeto de Assentamento
(PA) da Ressaca, PA Assurini, Vila
Ressaca, Ilha da Fazenda, Garimpo do
Galo, Garimpo do Itatá, PA Morro dos
Araras, São Gaspar, representantes de
organizações não-governamentais
(Fundação Viver, Produzir e Preservar,
Conselho Indigenista Missionário,
FASE, Rede Brasileira de Justiça Ambiental, Instituto Socioambiental,
International Rivers, Movimento dos Atingidos por Barragens,
Fórum da Amazônia Oriental, Instituto de Pesquisa Ambiental
da Amazônia, Fetagri, Sociedade Paraense de Defesa dos
Direitos Humanos, Relatores Nacionais do Direito Humano ao
Meio Ambiente da Plataforma Dhesca, Conservação Internacional) e movimentos populares. No encerramento, divulgaram carta em que manifestam posição contrária ao projeto da
hidrelétrica, indignação porque se sentem excluídos do processo e denunciam a falta de esclarecimentos às dúvidas que
apresentaram às empresas que elaboraram o EIA e também
nas audiências públicas realizadas em setembro.

Cartas advertem governo

Raoni e Sting unidos, vinte anos depois

No final de outubro e início de novembro, 284 indígenas
de 15 diferentes etnias, reunidos da aldeia Piaraçu, na Terra
Indígena Capoto-Jarina, disseram não à construção de Belo
Monte. O encontro foi motivado pelo fato de o projeto estar
sendo levado adiante sem ouvir as comunidades. O parecer da
Funai, favorável ao empreendimento, aumentou a tensão durante a reunião. Saiba mais http://www.socioambiental.org/
nsa/detalhe?id=2988 . Ao final, os índios divulgaram carta na
qual ameaçam ir à guerra caso as obras se iniciem. Ainda em
novembro, outra reunião, desta vez em Vila Ressaca, distante
duas horas de Altamira, reuniu os povos da Volta Grande do
Rio Xingu. Dele participaram mais de duzentas lideranças
entre ribeirinhos, comunidades indígenas (Juruna do Paquiçamba, Arara do Maia da Volta Grande, Xikrin do Bacajá,
Juruna do km 17, Xipaya da Aldeia Tukamã e Aldeia Tukaiá,

Em meio a toda essa movimentação, o cantor Sting desembarcou no Brasil para fazer um show em São Paulo, em
fins de novembro, e aproveitou a oportunidade para reencontrar o amigo Raoni, cacique Kayapó. Ambos se conheceram
em fevereiro de 1989, em Altamira, quando juntos participaram do I Encontro dos Povos do Xingu, que tinha na pauta a
construção de Belo Monte, à época chamada Kararaô. O Cedi
– Centro Ecumênico de Documentação e Informação –, uma
das instituições que deu origem ao ISA, foi o organizador do
encontro. Vinte anos depois, quando Belo Monte está prestes
a obter o licenciamento, Sting veio dar seu apoio a Raoni, que
lidera a batalha dos índios do Xingu contra a construção da hidrelétrica. O reencontro foi registrado pela imprensa nacional
e estrangeira. O licenciamento de Belo Monte, esperado para
dezembro, foi adiado para início de 2010.

Sting e Raoni durante coletiva de imprensa em São Paulo
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Extinto processo contra construção
de hidrelétrica de Barra Grande (SC)
Em dezembro de 2009, foi julgado em primeira
instância o processo que a Rede de ONGs da Mata
Atlântica (RMA) e outras organizações ambientalistas
ingressaram contra a construção da usina hidrelétrica de
Barra Grande, no Rio Pelotas (RS/SC). Esse foi o mais
famoso caso de fraude no processo de licenciamento
ambiental que já ocorreu no País, pois o EIA/Rima
omitiu a existência de florestas primárias de araucária na
área onde seria formado o lago, indicando que ali havia
apenas áreas degradadas.
Os advogados do ISA,
Para saber mais acesse
www.socioambiental.org/
que representam a RMA,
nsa/detalhe?id=1842
ajuizaram em 2004 uma

Ação Civil Pública na Justiça Federal de Florianópolis
para evitar que a obra fosse terminada e a área alagada.
Após muitas idas e vindas, a Justiça, mesmo sem julgar
o mérito da ação, acabou permitindo a continuidade da
obra e hoje a área está irremediavelmente perdida. Assim
mesmo, a RMA busca uma decisão que reconheça o
equívoco cometido e a conivência do Judiciário com
esse crime ambiental. A sentença, como era de se esperar, julga extinto o pedido por não haver mais áreas a
serem preservadas e por haver sido firmado um Termo
de Compromisso entre o Ibama e a empresa responsável
pela obra para permitir sua continuidade. A RMA irá
recorrer da sentença.

Vitória em primeira instância para proteção de espécies em extinção
Quase dez anos após ser proposta, foi finalmente

sido julgado. Em 30 de outubro foi publicada a senten-

julgada em primeira instância a ação que o ISA ingressou

ça que condenou o Ibama a financiar um programa de

contra o Ibama para tentar evitar que espécies da flora

repovoamento das espécies que o próprio órgão havia

da Mata Atlântica ameaçadas de extinção continuassem

ilegalmente autorizado a exploração. Dessa decisão cabe

a ter sua exploração autorizada, mesmo sem a existência

recurso e possivelmente o caso ainda demorará vários

de estudos científicos que comprovassem a sustentabi-

anos até ser julgado definitivamente. O ISA também

lidade dessa atividade. As autorizações já haviam sido

recorrerá de uma parte da sentença que negou o pedido

suspensas por decisão

para condenar o Ibama a não mais autorizar a explora-

liminar, mas o pedido de

ção de espécies em extinção, por entender que a Lei da

reparação pelos danos

Mata Atlântica já diz isso expressamente e, portanto, não

causados não havia ainda

precisaria de uma decisão judicial.

Para saber mais acesse
www.socioambiental.org/
nsa/detalhe?id=1100

ISA deixa de representar os Gavião da Montanha
no processo pela reconquista da terra
De comum acordo com a comunidade Akrãtikatêjê, os
advogados do ISA deixaram de representa-los na ação que
movem contra a Eletronorte para reaver terras tradicionais
que perderam com a construção da hidrelétrica de Tucuruí, no Pará. A ação já se
encontra em fase final, dePara saber mais acesse
www.socioambiental.org/
pois de a Justiça ter dado
nsa/detalhe?id=310
ganho de causa à comuni-

dade indígena, restando agora identificar uma terra que
satisfaça as condições colocadas pelo Judiciário para que
seja comprada pela Eletronorte e repassada aos Gavião.
A saída dos advogados do ISA se deveu à necessidade de
agilizar o processo de identificação e compra da terra, que
está ocorrendo em Marabá (PA), o que impossibilita um
acompanhamento permanente e eficiente. Os Gavião já
nomearam um novo advogado.
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Decreto sobre compensação ambiental continua a ser questionado
O ISA e Amigos da Terra – Amazônia Brasileira proto-

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n° 3378, que

colaram, em setembro, petição junto ao STF para suspen-

julgou inconstitucional o dispositivo da lei do Sistema

der liminarmente o artigo 2° do Decreto n° 6.848, de 14

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) (Lei nº

de maio de 2009 – que estabeleceu teto de 0,5% do valor

9985/00), que fixava um piso de 0,5% do valor do empre-

do empreendimento para o cálculo da compensação am-

endimento para o cálculo da compensação ambiental. A

biental. A petição foi motivada pelo risco de aplicação aos

decisão do STF diz claramente que não se pode basear o

inúmeros empreendimentos em fase de implementação

valor da compensação no valor da obra, nem como piso

no País, de norma já declarada inconstitucional pelo STF.

e nem como teto. As duas organizações haviam apresentado reclamação ao STF, em junho, contra o decreto.
Mas o pedido foi indeferido, sob a alegação de que a ADI
nº 3378, não transitou em julgado. A Procuradoria Geral
da República ainda se manifestará.

Ações contra o garimpo TI Yanomami não obtém resultados esperados
Atendendo solicitação da Hutukara Associação Yanomami
(HAY), o ISA atuou nos dois maiores problemas da Terra Indígena
Yanomami, em Roraima: garimpo
e fazendeiros na região do Ajarani.
O Programa de Política e Direito
Socioambiental (PPDS) participou
de reuniões com a presidência da

Funai e com a diretoria da Polícia
Federal, nas quais se discutiu a
necessidade de ações policiais que
impedissem o garimpo de funcionar economicamente. Por conta de
divergências internas nos órgãos
do governo responsáveis, a ação
deflagrada pela Polícia Federal e
o Exército contra o garimpo, em

outubro, não obteve os resultados
esperados. Em relação à retirada de
fazendeiros do Ajarani os avanços
são lentos embora os trabalhos de
levantamento tenham sido concluídos. Falta agora realizar o pagamento da indenização das benfeitorias
por via administrativa ou judicial,
previsto pela Funai para 2010.
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Pesquisa e difusão de informações

Atlas aponta cenários críticos para
Terras Indígenas na Amazônia
Elaborado pelo pesquisador
do ISA, Arnaldo Carneiro Filho,
e pelo jornalista Oswaldo Braga
de Souza, o Atlas aponta pressões
e pontos de devastação nas Terras
Indígenas e suas consequências
sobre as populações indígenas na
Amazônia. Traz 25 mapas, além
de textos de contextualização
e casos emblemáticos, tabelas,

gráficos e fotos sobre temas
como: estradas, hidrelétricas,
desmatamento, agropecuária,
queimadas, mineração, exploração madeireira, garimpo, petróleo e gás, população, saneamento
básico, urbanização e projetos
do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC). A quase
totalidade dos dados foi colhida
em instituições que subsidiam
pesquisas, políticas e indicadores
oficiais, como o IBGE, o Inpe e
a Aneel.
A publicação mostra, por
exemplo, como os principais rios
afluentes da margem direita do
Amazonas e as Terras Indígenas

(TIs) localizadas em suas bacias,
na parte sul da Amazônia, estão
ameaçados por pressões socioambientais. Bacias como a dos
rios Tapajós, Madeira e Xingu
são apresentadas com alto grau
de ameaças, representadas por
barramentos de rios em cadeia,
desmatamento e mineração, entre
outros. O Atlas apresenta ainda
tendências sobre a possível movimentação da fronteira agrícola
nos próximos anos e dados sobre
potencial hidrelétrico e sua relação com as TIs. O conteúdo integral está no blog do ISA no portal
Globo Amazônia: http://colunas.
globoamazonia.com/isa/

Indicadores irão avaliar Unidades de
Conservação no Rio Negro e Xingu
Em outubro, o Programa Monitoramento de Áreas Protegidas
do ISA realizou três fóruns com
objetivo de atribuir caráter prático
e homologar a abordagem do sistema de avaliação de Unidades de
Conservação que está em construção. As experiências dos diferentes
setores da sociedade dos estados
da Amazônia Legal e Distrito Fe-

deral (17 ONGs, 13 órgãos de governo, 13 instituições de pesquisa
e quatro entidades internacionais)
e suas demandas por um sistema
de avaliação diante dos diferentes cenários amazônicos foram
assimiladas. Os produtos desses
eventos vêm sendo traduzidos
em sínteses e relatórios descritivos
para distribuição aos participantes
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e circulação geral. Em 2010 esse
conhecimento acumulado será
transformado em um conjunto
de perguntas indicadoras para
aplicação piloto em abril e maio
em Unidades de Conservação do
Baixo Rio Negro (AM) e da Terra
do Meio (PA). Ao final, o processo será registrado em um livro,
retratando desde a visão do ISA
sobre o tema, o contexto atual das
UCs na Amazônia, a construção
participativa desse sistema, até o
protocolo de avaliação e resultados de sua aplicação.

Pesquisa e difusão de informações

Blog do ISA cobre o dia-a-dia da COP 15
A comitiva do ISA que foi para Copenhague participar da 15ª Conferência das Partes (COP 15), em dezembro, incluiu o secretário executivo,
Sergio Mauro (Sema) Santos Filho, assessores dos programas Rio Negro,
Xingu, PPDS, e parceiros como
Maximiliano Menezes, da Federação das Organizações Indígenas
do Rio Negro (Foirn), Yanuculá
Kaiabi, da Associação Indígena
Terra Indígena Xingu (Atix) e
Francisco Coutinho, do Quilombo de Mandira, em Cananéia, no
Vale do Ribeira (SP). A criação
de um blog específico no site do
Para saber mais acesse
www.socioambiental.org/
ISA permitiu a postagem diária e
nsa/detalhe?id=3019 e 3015
atualizada de textos, entrevistas,
fotos e vídeos feitos pela equipe.
Os parceiros do ISA, Ianuculá Kaiabi e
Entre os destaques de cobertura da
Maximiliano Menezes com o ex-ministro
equipe está a entrevista feita com
Gilberto Gil em Copenhague
o embaixador Sergio Serra
Além de participar de vários eventos, o ISA apresentou, em evento
paralelo, estudos sobre os direitos das populações indígenas, no Brasil
e nos demais países amazônicos, em caso de realização de programas
de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação (REDD)
em suas terras.

Raisg apresenta pôster indicando as
pressões sobre a Amazônia
A Rede Amazônica de Infor- ISA, lançou um pôster, em inglês
mação Socioambiental Georrefe- e espanhol, durante a COP 15, em
renciada (Raisg), coordenada pelo Copenhague. Os mapas mostram
as pressões que as Áreas Protegidas
e as Terras Indígenas na Amazônia sofrem com desmatamento,
construção de hidrelétricas e outras
obras de infraestrutura como estradas. Martin Von Hildebrand, da
Fundação Gaia, organização não
governamental colombiana que
integra a rede, fez a apresentação
em evento paralelo.

Curtas
Enawenê Nawê ganham
verbete novo na enciclopédia.

Embora já integrasse a Enciclopédia
Povos Indígenas no Brasil, disponível no portal do ISA, o verbete sobre
os Enawenê Nawê foi totalmente
reformulado e ganhou novas
imagens. Outra etnia que passou
a fazer parte da enciclopédia foi
a dos Xukuru. Confira: http://pib.
socioambiental.org.

Novas fotos contam parte da história
dos Enawenê Nawê

Publicação registra caso da
Raposa-Serra do Sol. A pedido
do Fórum de Defesa dos Direitos Indígenas (FDDI), o Programa Direito
e Política Socioambiental elaborou
boletim, que resume o julgamento
da demarcação da Terra Indígena
Raposa-Serra do Sol, em Roraima,
pelo Supremo Tribunal Federal
(STF). O processo durou 30 anos e
o julgamento,
iniciado em
agosto de 2008
, encerrou-se
em março de
2009.
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Mudanças climáticas foram tema de reunião
da Rede de Cooperação Alternativa
A Rede de Cooperação Alternativa
– RCA Brasil - realizou, em Brasília,
em novembro, encontro temático “Mudanças Climáticas, florestas tropicais e
povos indígenas”. os temas em debate
foram: o que são as mudanças climáticas, o papel das florestas na agenda
do clima, os serviços ambientais, o mecanismo de Redução de Emissões por
Desmatamento e Degradação (REDD),
e sua relação com os povos indígenas,
o que seria discutido na Convenção
de Clima em Copenhague e como
funciona o Fundo Amazônia (BNDES).
Participaram do encontro o Instituto
de Pesquisa e Formação em Educação
Indígena (Iepé), o Centro de Trabalho
Indigenista (CTI), a Comissão Pró Índio

do Acre (CPI-AC) e lideranças indígenas
representando as organizações da RCA
do Acre, Amazonas, Maranhão, Amapá
e Mato Grosso, entre eles Ianukulá
Kaiabi, da Associação Terra Indígena
Xingu (Atix), Eliseu Yanomami e Resende Maxipa Apiamö, da Hutukara
Associação Yanomami (HAY). O ISA
colaborou na montagem da programação e na condução das discussões,
que contaram com a participação de
palestrantes do Instituto de Pesquisa
Ambiental da Amazônia (Ipam), The
Nature Conservancy (TNC), Serviço
Florestal Brasileiro, Ministério do Meio
Ambiente (MMA) e Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES).

Curtas
Time divulga relação anual de
homens e mulheres que lutam
pelo planeta. Em sua edição de 5

de outubro, a renomada revista americana Time traz na capa a reportagem
Heróis do Meio Ambiente (Heroes of
the environment), reunindo um conjunto de lideranças, empreendedores,
cientistas, políticos e ativistas de todo
o mundo que se destacaram de alguma forma para salvar o planeta por
meio do trabalho que fazem. Marcio
Santilli, cooordenador do Programa
Política e Direito Socioambiental
(PPDS) do ISA, está entre eles.
Para saber mais acesse
www.socioambiental.org/
nsa/detalhe?id=2961

Formato de reunião de final de ano incentiva avaliação
O novo formato da reunião anual do ISA em dezembro de 2009 foi bastante elogiado por todos. A começar
pela “feira” montada pelos diversos programas, que
apresentaram de forma inovadora o trabalho realizado
durante o ano, incluindo a montagem de cenários e a
exposição de sementes, mudas e produtos como mel e
óleos produzidos pelas comunidades com as quais o ISA
trabalha. Todos puderam visitar os “estandes” montados
e comentar em plenária o que acharam, além de sugerir
melhorias para a reunião de 2010. Depois, os participantes se dividiram em grupos por área de interesse nos
seguintes temas: Pactos setoriais, Campanhas, Manejo
de Recursos Naturais, Povos Indígenas e Educação e
Juventude.
No segundo dia, tiveram início os debates e reflexões
de avaliação do ISA, que abrangeram missão, gestão
e procedimentos em curso na instituição. Os participantes, então, se manifestaram e expressaram em seus
grupos de trabalho o que consideravam pontos fortes

Grupos debatem pontos fortes e pontos a melhorar no ISA

e pontos a melhorar na instituição. Na plenária de
encerramento, cada grupo apresentou seu relatório. A
Secretaria Executiva irá analisar os relatos apresentados e
elaborar uma sistematização a partir das recomendações
sugeridas que será o ponto de partida para um processo
de autoavaliação ao longo de 2010.
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ISA inaugura blog no
portal Globo Amazônia

Estiveram no ISA

Em 9 de dezembro, o ISA iniciou a publicação de

Stanislav Kazecky, cônsul da República Tcheca;

textos no site Globo Amazônia (www.globoamazonia.

Brunhilde Haas de Saneaux, da Horizont3000;

com). A idéia do blog é publicar textos curtos produ-

Alex Atala e Pascal Barbot; Adriana Bonfiglioli;

zidos pelas equipes que trabalham em campo como

Miguel Loboguerrero da Fundación Etnollano e

na Bacia do Rio Xingu, (MT e PA), no Alto Rio Negro,

Beto Veríssimo, do Imazon; Nele Odeur, da Icco;

noroeste amazônico e na Terra Indígena Yanomami,

Torkjel Leira, da Fundação Rainforest da Noruega

em Roraima. O blog contará com a colaboração de

e uma Comitiva

sócios e diretores do ISA como Márcio Santilli, Beto

de representan-

Ricardo e Adriana Ramos, entre outros. O primeiro post

tes do governo

foi sobre o Atlas Pressões e Ameaças às Terras Indígenas

chinês.

na Amazônia Brasileira, de autoria de Arnaldo Carneiro
Filho e Oswaldo Braga de
Souza. Mapas e textos
foram disponibilizados
para download.

Visitas ao site
Outubro a dezembro
355.460
Total em 2009
1.748.604

Novas regras para ingresso em TIs e para licenciamento
de obras de impacto estão em discussão
Entre outubro e dezembro a

sendo elaborada pelos indígenas, e

tação do procedimento de consulta

Comissão Nacional de Política Indi-

o ISA vem colaborando com ideias e

prévia às comunidades indígenas nos

genista (CNPI), da qual o ISA participa

sugestões, baseado no entendimen-

processos de licenciamento ambien-

como membro suplente, discutiu

to de que o poder de autorizar ou

tal de obras que as impactem direta

dois assuntos bastante relevantes.

não o ingresso em TI é exclusivo das

ou indiretamente. Essa é uma ques-

O primeiro diz respeito à definição

comunidades que nela vivem, e que

tão muito delicada para o Governo

de novas regras para permitir a en-

a questão central é como aprimorar

Federal, que entende que os povos

trada de terceiros em Terra Indígena

os procedimentos de fiscalização de

indígenas são um fator de atraso às

(TI), demanda apresentada pelo

atividades ilegais, função para a qual

sua principais obras. Está sendo dis-

Ministério da Justiça. Apesar do en-

o Estado é insubstituível.

cutida uma minuta de resolução do

tendimento dos próprios indígenas

O segundo item é a regulamen-

Conselho Nacional do Meio Ambiente

membros da comissão, de que não

(Conama), originalmente apresentada

há necessidade de novas regras, o

pela Funai. O ISA, entretanto, apre-

MJ afirmou que editaria um decreto

sentou minuta alternativa, a partir

de qualquer forma, por entender que

do conhecimento acumulado sobre o

há urgência no aumento do controle.

tema. Essa proposta deve ser votada

Dessa forma, uma contra-minuta está

no começo de 2010.

(www.socioambiental.org) Boletim Socioambiental 9

Política para Gestão de TIs conta com assessoria do ISA
No segundo semestre de 2009,
representantes da equipe de Monitoramento de Áreas Protegidas
e do PPDS participaram de duas
reuniões do Grupo de Trabalho
Interministerial (GTI) encarregado
de elaborar uma Política Nacional
de Gestão Ambiental em Terras
Indígenas. A proposta será apresentada em cinco consultas públicas
regionais envolvendo mais de mil
indígenas em todas as regiões do
Brasil. O GTI foi criado em 2008
pelo Ministério do Meio Ambiente
e Ministério da Justiça. Um seminário e seis reuniões foram realizadas
até agora com representantes de
ambos os ministérios e representantes indígenas, em número paritário.

Também a Apib (Articulação dos
Povos Indígenas do Brasil) e o Ministério da Defesa são convidados
permanentes da composição do
GTI. Além do ISA, outras ONGs
foram chamadas a prestar assessoria
em assuntos técnicos pertinentes
ao tema. Durante as reuniões
foi formulada uma proposta base
para uma Portaria que será levada
às consultas públicas. A primeira
aconteceu em novembro de 2009
e a última deverá ocorrer em março
de 2010. Entre os temas contidos
na proposta base estão: sobreposição entre TIs e UCs; serviços
ambientais; componente indígena
no licenciamento ambiental de
obras; garantia de participação e o

controle social dos povos indígenas
no processo de elaboração e implementação das políticas públicas
que os afetam; manejo sustentável
de recursos naturais - mineração
e aproveitamento dos recursos
naturais nas TIs, principalmente
recursos hídricos (hidrelétricas);
recuperação de áreas degradadas;
faixa de segurança etnoambiental
no entorno das TIs; valorização e
reconhecimento dos conhecimentos tradicionais referentes à biodiversidade e ao patrimônio genético;
e controle de poluição.
Para saber mais acesse
http://sites.google.com/site/
pngati/Home/consultas

ONGs divulgam nota contra anistia do governo para desmatadores
No dia 14/12, organizações da sociedade civil divul-

mais três anos o prazo para regularização de Reservas Le-

garam nota em repúdio ao Decreto nº 7.029, de 10 de

gais. A carta, assinada por 18 organizações, descreve como

dezembro de 2009, que instituiu o Programa Federal de

o decreto, apesar de dizer que apoiará a regularização am-

Apoio à Regularização Ambiental de Imóveis Rurais, deno-

biental das propriedades rurais, não traz nenhuma medida

minado “Programa Mais Ambiente”. A adesão ao programa

concreta, recursos ou estrutura administrativa para tirar

suspende a cobrança

do papel o programa, que, na realidade, enfraquece a lei

das multas aplicadas

florestal brasileira, anistiando o desmatamento. Em 16 de

em decorrência de

dezembro, o ISA publicou no site, um artigo do advogado

infrações ambientais,

Raul Telles do Valle, coordenador adjunto do PPDS, sobre

além de estender por

os equívocos do programa.

Leia o texto em:
http://www.socioambiental.
org/nsa/direto/direto_
html?codigo=2009-12-16-151146
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Modelos de sustentabilidade socioambiental
Para saber mais acesse
www.socioambiental.org/
nsa/detalhe?id=3010

Curtas
Prossegue a recuperação de
APPs no Vale do Ribeira. O
Programa de Revitalização Ambiental - Todos Juntos Pelo Vale do
Ribeira,lançado em 2008, realizou
plantio de duas mil mudas no
final de outubro, na comunidade
de Pedro Cubas, dentro do projeto
Rio Pedro Cubas. Divididas entre
espécies pioneiras, secundárias e
clímax, nativas da Mata Atlântica,

Pascal Barbot (ao fundo) e Alex Atala na cozinha do ISA em São Gabriel da Cachoeira

Sistema agrícola do Rio Negro
inspira visita de chefes de cozinha
A convite do ISA e do Institut de
Recherche pour le Développement
(IRD), no âmbito do Ano da França no
Brasil, os chefes de cozinha, Alex Atala
(restaurantes D.O.M e Dalva e Dito, em
SP) e Pascal Barbot (L’Astrance, Paris)
estiveram em São Gabriel da Cachoeira
(AM), em novembro. Ambos visitaram
roças, casas de farinha e provaram vários menus degustação no entorno da
cidade, de maioria indígena. Também
conheceram o sistema agrícola do Rio
Negro, em processo de patrimonialização pelo Iphan (Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional).
O processo foi iniciado em Santa
Isabel do Rio Negro pela Associação
das Comunidades Indígenas do Médio
Rio Negro (Acimrn), em 2007. A base
do dossiê que sustenta a tese dessa
patrimonialização é o projeto de pesquisa denominado Pacta (Populações,
Agrobiodiversidade e Conhecimentos
Tradicionais Associados), iniciado no
final de 2005, por conta da cooperação
bilateral Unicamp-CNPq e IRD, coorde-

nado pelo antropólogo Mauro Almeida e
pela etnobotânica Laure Emperaire, com
a participação de pesquisadores do ISA.
Nesses cinco anos, com apoio do
Iphan, vem sendo possível a realização de um projeto de documentação
sobre o sistema agrícola do Rio Negro,
articulações e parcerias afins com a
Acimrn, a Foirn (Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro) e a
Asiba (Associação Indígena de Barcelos). Em agosto de 2009, foi assinado
um termo de cooperação técnica para
ampliar e consolidar a reflexão sobre
a diversidade dos sistemas agrícolas
tradicionais no Brasil.
Ainda em novembro, o Iphan e o IRD
promoveram seminário sobre o tema
no qual foram apresentados estudos de
caso e etnografias para debater as dinâmicas do manejo agrícola, dos conhecimentos locais associados e das redes
sociais que os sustentam, além de orientarem a discussão sobre instrumentos
para salvaguardá-los. O destaque foi o
sistema agrícola do Rio Negro .

as mudas foram plantadas por 36
pessoas incluindo um grupo de 12
jovens da comunidade. Os objetivos
do programa, que conta com o
apoio da Aymoré Financiamentos,
são o restauro de floresta nativa com
função ecológica local e global, a
conservação das florestas existentes
e a implementação de sistemas
agroflorestais com palmito juçara e
outras espécies em consórcio.
Para saber mais acesse
www.socioambiental.org/
nsa/detalhe?id=2991

Renato Nestlhener, do ISA,acompanha
embarque das mudas para o plantio
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Diagnóstico Sociolinguístico aponta ações
para fortalecer línguas indígenas no Xingu
O diagnóstico sociolingüístico iniciado em 2007 com
os Ikpeng, Kawaiwete, Trumai
e Yudja, habitantes do Parque
Indígena do Xingu, já tem resultados a mostrar. Os Yudja e
Kawaiwete, por exemplo, tem
clareza das questões que estão
colocadas e puderam avançar na
definição de estratégias para lidar
com os conflitos e problemas
identificados. Nos dois grupos
são presentes dificuldades de
entendimento das convenções
de escrita, ou da inexistência
dela para vários casos, o que era
de se esperar para línguas cuja
ortografia têm histórico recente.
Foi identificado também que
os professores apresentam, por
diversos motivos, dificuldades
na alfabetização na língua, o que
se tornou uma das prioridades
para a atuação junto às escolas.
Ainda não terminaram as avaliações em relação aos Ikpeng e aos
Trumai.
Concebido a partir de preocupações partilhadas entre
lideranças, professores e a equipe
do Programa Xingu do ISA, para
identificar aspectos das línguas
indígenas e do uso do português,
ambos na linguagem oral e escrita, o diagnóstico foi dividido em
três etapas. A primeira foi realizada em 2008, durante reunião do
Núcleo de Estudos em Educação,
no Parque do Xingu, em que os
professores puderam aprofundar seus estudos em lingüística,

analisando conceitos sobre as
variedades da língua falada,
levando-se em conta as questões
de gênero e idade, bem como aos
conceitos de língua, língua materna e segunda língua. Tiveram
contato com temas como gíria,
dialeto, variação, mudança e estabilidade linguística; bilinguismo
e multilinguismo. Esses conceitos
embasaram a elaboração e revisão
do questionário para realização
de um diagnóstico sociolinguístico nas aldeias. Os professores
responderam e planejaram a
aplicação dos questionários em
suas comunidades.

Curtas
Fundo Amazônia aprova os
primeiros projetos. Os cinco
primeiros projetos aprovados pelo
Fundo Amazônia são de organizações
não governamentais. Dois deles, do
Instituto do Homem e Meio Ambiente
(Imazon) e da TNC Brasil, destinam-se
a apoiar a regularização ambiental de
municípios do Pará e Mato Grosso. O
Projeto Semente do Portal, do Instituto
Ouro Verde, de Alta Floresta, tem o objetivo de recuperar áreas degradadas
e resgatar a agricultura familiar na
região norte do Mato Grosso. O Fundo
Brasileiro de Biodiversidade (Funbio)
aprovou projeto para a segunda
fase do Programa Áreas Protegidas
da Amazônia (Arpa), e a Fundação
Amazonas Sustentável para ampliar

Oficina identifica avanços
e dificuldades

o programa Bolsa Floresta. O total

A segunda etapa, consistiu na
aplicação dos questionários individuais nas aldeias, desenvolvido
pelo professores indígenas. Os
dados foram tabulados, representados por gráficos e analisados.
Para avaliação dos resultados,
foram utilizados como parâmetro
alguns conceitos desenvolvidos
pela Unesco no trabalho do Atlas
das Línguas do Mundo em Perigo
de Desaparecer 2009. O levantamento de informações é completado por uma oficina sobre a
escrita da língua para identificação dos avanços e dificuldades
em relação à ortografia.A terceira
foi a devolução dos resultados e a
discussão das questões apontadas
para tomar decisões e promover
ações de fortalecimento das lín-

70,3 milhões, dos R$ 150 milhões dis-
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de recursos dos cinco projetos é de R$
poníveis no Fundo atualmente. O Comitê Orientador do Fundo Amazônia
referendou os critérios já aprovados,
incluindo a modalidade de Fundos de
Pequenos Projetos entre as prioridades
para 2010. Está prevista a realização
de uma oficina para promover a
apresentação de propostas por parte
destes fundos. O ISA aprovou projeto
junto à Fundação Packard para
implementar um site colaborativo
para o monitoramento dos projetos
apoiados pelo Fundo Amazônia.

Modelos de sustentabilidade socioambiental

Comunidades indígenas do Xingu buscam fontes alternativas de energia
Em meio às discussões e debates sobre os impactos

com a Ajuda da Igreja da Noruega (AIN), foi realizado de

que a construção da usina de Belo Monte trará aos que vi-

31 de outubro a 5 de novembro, um curso de capacita-

vem naquela região do Rio Xingu, no Pará, as comunidades

ção para a instalação e manutenção de sistemas solares.

indígenas do Parque Indígena do Xingu (PIX) e TI Panará,

Dele participaram representantes dos povos Panará,

em Mato Grosso, estão sendo pressionadas a aceitar a

Kawaiwete, Kisêdjê, Ikpeng e Yudja. A iniciativa equipou

rede de energia

duas associações indígenas e duas escolas indígenas com

elétrica prove-

sistema solar e a perspectiva para 2010 é ampliar a rede de

niente de linhas

equipamentos e aprimorar os conhecimentos dos índios

de alta tensão.

em relação a esses sistemas de energia, com a realização

Por isso, deci-

de novos cursos. Também estão previstos investimentos

diram buscar

em estudos sobre novas formas de iluminação para os

fontes de ener-

prédios das Unidades Básicas de Saúde, escolas e asso-

gia alternativa

ciações do parque e ainda levantamentos do potencial

para atender às

de produção de óleo de

suas demandas
Oficina capacita os índios a instalar e
manter as placas solares

e com apoio do
ISA em parceria

Para saber mais acesse
www.socioambiental.org/
nsa/detalhe?id=2990

macaúba e tucum para
alimentar os geradores,
hoje movidos a diesel.

Debate sobre ordenamento territorial
no Médio Rio Negro vai continuar
Organizado pela Federação das Organizações Indígenas
do Rio Negro (Foirn) e associações de base, em parceria com a
Rede Rio Negro, (formada pelo ISA, Fundação Vitória Amazônica
- FVA, WWF-Brasil e Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ),o
seminário sobre ordenamento territorial realizado em Barcelos
(AM), entre 30/9 e 3/10, teve a participação de 150 pessoas,
dando continuidade aos debates iniciados em novembro de
2008. O objetivo foi apresentar as agendas de cada instituição
e organização locais envolvidas no debate de ordenamento
territorial, reforçando a interlocução entre a sociedade civil e as
instituições governamentais em torno de interesses comuns,
e respeitando os direitos territoriais coletivos das populações
tradicionais. E garantindo a conservação dos ecossistemas, com
a utilização adequada dos recursos naturais.
Entretanto, informações equivocadas que circularam na
cidade geraram protestos, promovidos, principalmente, pela
Cooperativa dos Piaçabeiros
do Médio e Alto Rio Negro e
Para saber mais acesse
www.socioambiental.org/
Colônia de Pescadores Z-33,
nsa/detalhe?id=3006
com o apoio de vereadores

de Barcelos. Os manifestantes foram convidados a participar
do seminário e reafirmaram suas posições, dizendo que a demarcação de Terras Indígenas (TIs) seria feita de maneira obscura,
desrespeitando moradores, pescadores e extrativistas nascidos e
criados na região. Não levaram em conta o fato de que a demarcação de TIs tem processos oficiais e não poderiam ser concluídos em
um seminário. Os organizadores do seminário se esforçaram para
esclarecer que o reconhecimento das TIs tradicionalmente ocupadas
é um direito garantido pela Constituição, cabendo à Funai conduzir
o processo até a aprovação do ministro da Justiça e demarcação e
homologação pelo Presidente da República.

Também foi explicado que os índios de Santa Isabel e Barcelos têm direito de requerer o reconhecimento de suas terras
e isso não significa isolamento ou proibição de acesso a estes
territórios, assegurando também os direitos dos indígenas residentes nas sedes municipais. De acordo com a Constituição,
o direito de usufruto exclusivo dos recursos é garantido nos
casos de reconhecimento de TIs, e faculta aos índios definir
relações com não-indíos na área demarcada, no marco da legislação. O debate terá continuidade. com novos seminários
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Peixes do Rio das Pacas (MT) apresentam
contaminação por metais pesados
Medicina Veterinária de Viena)
montaram uma equipe formada
por pesquisadores, indígenas e
biólogos e em junho começaram a coletar os peixes em três
pontos diferentes do território:
no “sítio preservado”, localizado
no Rio Wawi, que nasce dentro
da TI e, portanto, não deveria
apresentar contaminação de fora
por via fluvial; o “sítio teste”,
no principal local de pesca dos
moradores da aldeia Ngojhwêrê, no Rio das Pacas; e o “sítio
degradado”, também localizado
no Rio das Pacas, porém fora da
TI e parcialmente cercado por
cultivos agrícolas.
Em todos os sítios foram coletados seis tucunarés (Cichla
mirianae) e seis raias-marrom
(Potamotrygon orbignyi) e, no
ponto de pesca dos Kisêdjê, ainda
foram coletadas amostras de mais
três espécies muito consumidas

Renata Faria/ISA

Esta é a conclusão de uma
pesquisa realizada por especialistas
que realizaram trabalho de coleta
no Rio das Pacas, na aldeia Ngojhwêrê, dos índios Kisêdjê, na TI
Wawi (MT). Em todas as amostras
a quantidade de chumbo, cobre,
mercúrio ou zinco é superior ao
aceitável. Há alguns anos os Kisêdjê vinham notando alterações
nos rios que passam por suas terras
e estavam bastante preocupados
com a qualidade do pescado que
consumiam. É que o Rio das Pacas,
onde se localiza a a aldeia, a maior
do povo Kisêdjê, nasce fora da TI
e no caminho passa por fazendas
de soja e gado.
Por essa razão, pediram apoio
ao ISA, que encaminhou a
demanda ao pesquisador Luis
Schiesari, da Universidade de São
Paulo. Schiesari, coordenador
da pesquisa, e sua colaboradora,
Britta Grillitsch (Universidade de

Kwawiri Kisêdjê pesca tucunaré com arco e flecha adaptados para a coleta
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pelos indígenas - o trairão (Hoplias
aimara), o bagre (Trachycorystes
trachycorystes) e o piau (Laemolyta
taeniata) - utilizando quatro métodos distintos: rede de pesca;
mergulho com arco e flecha com
ponta de madeira ou osso; espinhel
e pesca com linha e anzol.
As amostras foram preparadas
e enviadas para dois laboratórios,
nos quais foram conduzidas varreduras de resíduos de 39 dos 47
pesticidas usados na região e de
seis metais de interesse toxicológico (mercúrio, chumbo, cádmio,
arsênio, cobre e zinco).
Os resultados pedem atenção
já que em todas as amostras, a
quantidade de metais pesados encontrados é superior ao aceitável
para a saúde humana. Contudo,
os pesquisadores ainda não conseguiram identificar a origem da
contaminação. Tanto pode ser
antrópica de dentro da TI; antrópica de fora da TI; ou física do
ambiente (geogênica). Não foram
detectados resíduos de pesticidas
o que pode significar ausência na
amostra, concentração abaixo do
detectável ou degradação prévia.
Considerando que o pescado é
a principal fonte de proteína dos
Kisêdjê e que o consumo destes
peixes, conforme os resultados da
análise, pode ser danoso à saúde.
As pesquisas serão aprofundadas,
de forma a identificar a origem da
contaminação e seus efeitos .
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Mel do Xingu é campeão de vendas do “Caras do Brasil”
A aceitação do Mel dos Índios do Xingu no mercado e

de giro. Com certificação orgânica, concedida pelo In stituto

seu reconhecimento como um produto de extrema qua-

Biodinâmico (IBD), desde 2001, o produto passou a ser co-

lidade facilitaram renegociar o preço do produto vendido

mercializado pelo Pão de Açúcar em meados de 2003.

pelo programa “Caras do Brasil”, na rede do Grupo Pão de

De acordo com o diretor executivo da Atix, Daikir

Açúcar, tendo em vista seus custos de produção e valor

Waura, o pote de mel é o campeão de vendas do “Caras

simbólico. A Atix (Associação Terra Indígena Xingu) fez uma

do Brasil”, entre os 175 comercializados nas 45 lojas pau-

revisão de custos para a produção, embalagem, transporte

listanas do Pão de Açúcar, vendido a R$ 18,99 cada um.

e comercialização do produto. Esse processo consistiu em

Em reunião realizada em São Paulo, Daikir foi informado

construir estratégias capazes de regular o volume de produ-

também que a demanda pelo produto cresce a cada dia.

ção em relação à sua capacidade de mercado

A assessoria do ISA segue acompanhando o processo de

e, principalmente, de gestão da logística

produção e comercialização, orientando e construindo

necessária à comercialização e adminis-

alternativas conjuntas para garantir a sustentabilidade

tração financeira para o reinvestimento na

da atividade, e fortalecer cada vez mais a relação com o

produção, por meio da formação de capital

“Caras do Brasil”, seu maior e mais fiel cliente.

Campanha Cílios do Ribeira traça metas para 2010
Em dezembro, o Conselho Gestor da Campanha Cílios do Ribeira se reuniu na Unesp/Registro (SP) para avaliar e traçar metas
para 2010. Foram apresentados os resultados obtidos no biênio
2008-2009 como: recuperação de 10 hectares em caráter demonstrativo, suporte para projetos regionais, cursos e seminários
de capacitação para Sistemas Agroflorestais e Serviços Ambientais,
produção de vídeos, envolvimento de escolas e parceiros, além
da troca de experiências sobre recuperação de áreas na Bacia do
Ribeira de Iguape e em outras do Estado de São Paulo.
Algumas experiências de recuperação foram relatadas por
parceiros. O Idesc mostrou os projetos desenvolvidos nos rios
Jacupiranguinha, Turvo e Capelinha pelo Instituto para o Desenvolvimento Sustentável e Cidadania do Vale do Ribeira (Idesc).
A Amavales apresentou os projetos de recuperação e educação
ambiental no Rio Ribeira pelo setor de mineração. Os participantes realizaram atividades para identificar fatores facilitadores e
outros a serem melhorados pela campanha, para elaborar o planejamento de ações futuras. Ao final, as metas definidas foram:
M Desenvolvimento de projeto de pesquisa sobre Recuperação
de Áreas Degradadas, voltado à realidade do Vale do Ribeira;
M Envio de projeto ao Fehidro para dar continuidade às ações
de mobilização;
M Reforçar a articulação na bacia, integrando os municípios
do Paraná e São Paulo;

M Participação na elaboração do Plano Diretor de Educação
Ambiental da Bacia Ribeira de Iguape/Litoral Sul;
M Dialogar com os órgãos responsáveis pela regularização
fundiária;
M Execução de projeto piloto para averbação de Reserva
Legal (mesmos moldes dos projetos implantados pelo Ministério do Meio Ambiente, em Santa Catarina);
M Fortalecer discussões pertinentes às matas ciliares, como
cobrança pelo uso da água, serviços ambientais, Resolução SMA 08/08;
M Criar estratégias de monitoramento para áreas em recuperação;
M Estabelecer parcerias para arrecadar recursos que garantam a ampliação da equipe e a efetividade dos plantios;
M Enviar recomendação ao Conselho Estadual de Recursos
Hídricos para que as deliberações 95 e 97, caso reeditadas
em 2010, contemplem também córregos na zona rural.
Além disso, a campanha tem metas estabelecidas para
realizar ações técnicas, de mobilização e educação ambiental
como reuniões, oficinas, seminários, expedição, atividades
culturais, curso de produção de mudas e plantios entre outras.
Para saber mais, entre em contato:
campanharibeira@socioambiental.org
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Conexões sustentáveis São Paulo-Amazônia
apresentam balanço do ano
O II Seminário Conexões Sustentáveis mostrou em

(Sema) Santos Filho, apresentou o resumo desse ano de

novembro, em São Paulo, os avanços obtidos depois de

trabalho, no qual as partes envolvidas passaram por uma

um ano de trabalho do Comitê de Acompanhamento dos

fase de adaptação e receberão as recomendações do

Pactos Empresariais (CAP) (madeira, soja e pecuária). O

CAP relativas a eventuais não conformidades nos relatos

Conexões Sustentáveis foi criado em outubro de 2008

enviados pelos signatários dos pactos. Os que não envia-

por iniciativa do Fórum Amazônia Sustentável (FAS) e

ram seus relatórios foram suspensos e serão excluídos. O

do Movimento Nossa São Paulo, duas redes formadas

resumo na íntegra está em: http://www.socioambiental.

por organizações da sociedade civil, movimentos e

org/banco_imagens/pdfs/Apresenta%20Balanco%20

empresas,

Conexoes%20vFinal.pdf

O objetivo é criar exemplaridade e trazer mais em-

O CAP é formado pelas ONGs Amigos da Terra, Instituto

presas para participar dos pactos, além de estimular que

Socioambiental, Instituto Akatu, Repórter Brasil, Imaflora,

outras cidades também assumam responsabilidades. O

Grupo de Trabalho Amazônico, Imazon e Movimento Nossa

evento teve o patrocínio da Fundação Avina e da Natura

São Paulo; pelo Instituto Ethos que exerce a secretaria exe-

Cosméticos e o apoio ins-

cutiva e pelas empresas Carrefour, Walmart, Pão de Açucar e

trucional do Sesc-SP.

Grupo Orsa. O CAP valida ou não as ações declaradas pelos

Para saber mais acesse
www.socioambiental.org/
nsa/detalhe?id=3000

O secretário executivo do ISA, Sergio Mauro

signatários dos pactos setoriais como sendo suficientes para
o cumprimento de cada um deles.

Povos indígenas reivindicam sistema próprio de educação escolar
A I Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena, realizada em novembro, em Luziânia (GO), inaugurou um espaço
importante de valorização da diversidade, das diferenças, da
alegria e da união entre os povos indígenas no Brasil, expressas em suas pinturas corporais, em apresentações culturais, e
na possibilidade de realizar diversas formas de manifestação.
Contou com a participação de organizações indígenas, indigenistas, sociedade civil e órgãos governamentais para debater
e recomendar diretrizes que orientem políticas educacionais
específicas voltadas aos povos indígenas. A frase que melhor
resume o desejo dos representantes de 210 povos indígenas
presentes, foi dita durante o evento: “A educação escolar indígena é um direito, mas tem que ser do nosso jeito”. Assessores
dos projetos de educação indígena dos programas Rio Negro,
Pró-Yanomami e Xingu do ISA participaram do evento.
As discussões foram pautadas por três eixos principais:
Educação Escolar, Territorialidade e Autonomia dos Povos
Para saber mais acesse
www.socioambiental.org/
Indígenas; Práticas Pedagónsa/detalhe?id=3007
gicas, Participação e Controle

Social e Diretrizes para a Educação Escolar Indígena; e Políticas, Gestão e Financiamento da Educação Escolar Indígena
A realização da conferência vinha sendo reivindicada há
alguns anos pelos indígenas, que queriam participar diretamente das definições das políticas para as suas escolas de
forma legítima e organizada. Foi precedida por 1.862 conferências locais, onde as comunidades tiveram oportunidade
de opinar e sugerir mudanças e melhorias para as escolas.
Depois vieram as conferências regionais, em 18 diferentes
regiões do Brasil e nelas foram escolhidos os delegados e
delegadas à conferência. O documento final aprovado teve
como principal proposta a criação de um Sistema Específico
para a Educação Escolar Indígena a ser organizado, basicamente, a partir de uma Secretaria Nacional de Educação
Escolar Indígena, coordenada pelo MEC, um Conselho Nacional dos Territórios Etnoeducacionais e pela Coordenação
e Conselhos Territoriais. O texto também considerou disposições gerais para a educação escolar indígena e disposições
transitórias que deverão ser implantadas de imediato até
que se constitua o sistema específico.
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Escola indígena do Alto Rio Negro vai utilizar óleo
vegetal em gerador e água de igarapés
Pioneira no uso da energia solar no Rio Içana, tecnologia
utilizada desde 2004, a Escola indígena Pamáali (Baniwa e
Coripaco) , no noroeste amazônico, começou a utilizar óleos
vegetais na geração de energia elétrica, substituindo o
óleo diesel. O centro de pesquisa da escola planeja instalar
microturbinas em igarapés para complementar o uso de painéis solares e ampliar o percentual de energia limpa em uso.
Com a instalação de uma antena do GESAC, programa de
inclusão digital do Ministério das Comunicações, aumentou
o uso de computadores, a demanda por energia elétrica e a
energia solar gerada deixou de ser suficiente.Diante disso, e
constatado o alto índice pluviométrico da região com o baixo grau de insolação, insuficiente para recarregar as baterias
das placas, a escola optou pela compra de um gerador a
diesel. Para não ficar dependente do combustível, a Associação Comunidade Escola Pamáali fez uma parceria com
o Instituto de Permacultura
Para saber mais acesse
www.socioambiental.org/
nsa/detalhe?id=2987

Oficina na Escola Pamáali realiza conversão de gerador

da Amazônia (IPA), que realizou uma oficina com alunos,
professores, assessores do ISA e parceiros da Ajuda da Igreja
da Noruega (AIN) e da Organização para Pesquisa de Energia
Limpa (ZERO) da Noruega, na qual o gerador foi convertido
para óleo vegetal.
O óleo de cozinha usado é coletado em restaurantes de
Manaus com os quais a escola fez parceria. É enviado, então,
para São Gabriel e posteriormente para a escola. Ali, é lavado
e filtrado, separando-se as impurezas resultantes de seu uso
na fritura e fica apto à queima no gerador da escola. Além de
contribuir para reduzir o diesel, combustível fóssil, o óleo de
cozinha deixa de ser jogado no esgoto de Manaus, diminuindo
a contaminação da água dos rios da bacia amazônica.
Os pesquisadores Baniwa e Coripaco estudam a possibilidade de produzir, no futuro, óleo a partir de oleaginosas
disponíveis na região. Por isso já iniciaram uma pesquisa e
planejam realizar testes com ele. Além da conversão do gerador, a Escola Pamáali, em parceria com o Programa Rio Negro, identificou pequenos geradores hidrelétricos produzidos
na Ásia, que serão testados no igarapé Padzoma, próximo
à escola. O ISA importou três unidades, com capacidades
de geração de 200, 500 e 1000 watts. Também foi realizada
uma prospecção para verificar qual a área do igarapé mais
adequada à instalação. Para fixar a base onde será colocada
a pequena turbina uma estrutura como as utilizadas nas
armadilhas de pesca, os chamados “Cacuri”, será construída,
valorizando, assim, a técnica construtiva indígena, com manutenção que pode ser feita localmente, a custo mais baixo
e pela população.

Meliponicultura avança em sete aldeias xinguanas
A criação de abelhas sem ferrão em aldeias dos Ka-

dos técnicos do ISA por meio de visitas de acompanha-

waiwete e Yudja no Parque Indígena do Xingu (MT), e

mento e apoio material aos meliponários, eles multipli-

dos Panará, no Rio Iriri, fronteira do Mato Grosso com o

caram os enxames. A meliponicultura, assim, começa a

Pará, avançou nos segundo semestre de 2009. As sete

ganhar escala de produção no parque, embora tenha

aldeias que participam do projeto alcançaram o total de

de enfrentar os desafios pelos quais passou a apicultura

200 colméias manejadas. Os meliponicultores já apre-

para chegar ao mercado externo, ou seja: estruturar a

sentavam habilidade no manejo dos enxames, mas com

infraestrutura de processamento, criar e certificar uma

investimentos na formação e capacitação, e assessoria

marca e conquistar mercados.
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Pesquisa conclui que ainda há peixe suficiente no Rio Tiquié
A pesquisa de opinião foi realizada entre maio e julho junto a
homens e jovens, acima de dez anos de idade, em 55 comunidades do Rio Tiquié, noroeste amazônico, onde estão representados
12 diferentes povos indígenas, de duas famílias lingüísticas
(Tukano Oriental e Maku). O objetivo foi entender melhor a pesca
naquele rio e ter uma ideia mais clara sobre a crescente escassez
de peixe, conforme relato dos pescadores, e a partir daí, traçar as
situações críticas de pressão pesqueira, suas características e quais
os riscos para a sustentabilidade da produção. A pesquisa faz parte
da construção de um plano de manejo dos peixes para a Bacia do
Rio Tiquié, em discussão e implantação por 13 associações indígenas locais, incluindo sua parte colombiana, e liderada pelas associações Atriart, Acimet e AEITY, com apoio do ISA. A conclusão é
que ainda tem peixe suficiente
para sustento das famílias indíPara saber mais acesse
www.socioambiental.org/
genas. Entretanto, a diminuinsa/detalhe?id=2971
ção no tamanho e quantidade

é preocupante. Agentes indígenas de manejo ambiental (Aima)
foram treinados para a aplicação da ficha de pesquisa. As entrevistas foram feitas nas comunidades por um agente mais experiente
em conjunto com aprendizes. Alguns deles estão desenvolvendo
pesquisas há mais de quatro anos.
Em sua primeira parte, a ficha dentifica o pescador, segundo
sua comunidade, etnia e dados pessoais. Isso permite elaborar
comparações exaustivas entre diferentes comunidades e trechos
de rio, fornecendo uma compreensão mais detalhada das diferentes situações. O Baixo Tiquié, com seus lagos e igapós, é mais
favorável ao pescador. Mas, ainda assim, é preciso conhecer os lugares de pesca. Atualmente, algumas associações, como a Acimet,
têm criado regras para o uso dessas áreas por pescadores de outras
comunidades, coerentes com as estratégias de manejo sustentável
que vêm adotando entre suas próprias comunidades. A pesquisa
também levanta os métodos de pesca bem como os instrumentos
utilizados.

Quilombolas do Ribeira avaliam repovoamento
de Juçara ao fim de quatro anos
Com o término do financiamento do
PDA/MMA, que por quatro anos apoiou
o projeto de Conservação, Recuperação
e Uso Sustentável da Palmeira Juçara,
representantes de 12 comunidades quilombolas do Vale do Ribeira (SP) e equipe técnica do ISA realizaram oficina para
avaliar os resultados. A conclusão é que

Grupos debatem resultados do projeto de
sustentabilidade da Juçara

o trabalho não terminou e a busca pela
sustentabilidade continua. Realizada em
novembro, na Pousada do Quilombo de
Ivaporunduva, em Eldorado (SP), a oficina
mostrou a complexidade que envolve o
uso da Juçara (Euterpe edullis), bem além
da questão do manejo ou extração ilegal
do palmito. Existem fatores relativos à a
geração de renda das comunidades que
fazem parte da história do Vale do Ribeira tais como: as restrições ambientais
que limitaram a abertura de roças no
sistema tradicional de coivara que, em
consequência, reduziu a produção dos
agricultores quase que exclusivamente à
subsistência; e o incentivo à exploração
do palmito, com a abertura de fábricas
de processamento nas décadas de 1970
e 1980. Os quilombolas do Vale do
Ribeira participaram desse processo e,
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como a maioria das pessoas da região,
acabaram explorando a espécie para
gerar renda, sem pensar na sustentabilidade a longo prazo. De alguns anos para
cá, perceberam a importância da Juçara
para a floresta e as gerações futuras e
descobriram o valor da árvore em pé,
e como usá-la de forma sustentável.
Atualmente, 12 comunidades estão
repovoando áreas de floresta com Juçara
em seus territórios (95 ha/ano) pensando, agora, na sustentabilidade a longo
prazo. O grupo elaborou uma agenda de
encerramento das atividades e levantou
conteúdos que farão parte de um informativo sobre o projeto.
Para saber mais acesse
www.socioambiental.org/
nsa/detalhe?id=2997
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Fórum sobre agrofloresta e serviços ambientais no
Vale do Ribeira levanta oportunidades e propostas
Os sistemas agroflorestais (SAFs) e o pagamento por

botânicos para SAFs, fruto de projeto desenvolvido pelo

serviços ambientais foram os temas do evento promo-

Programa da Terra (Proter). No segundo dia, a ênfase foi

vido em outubro, em Registro, no Vale do Ribeira (SP)

dada aos serviços ambientais e o debate girou em torno

que reuniu cerca de 200 participantes entre agricultores

da minuta de projeto de lei do Estado de São Paulo sobre

familiares, representantes de comunidades quilombolas,

a questão, a cobrança pelo uso da água, o mercado de

gestores públicos, membros de ONG’s, universitários e

crédito de carbono e a situação dos serviços ambientais

outros interessados. A iniciativa foi da Campanha Cílios do

no Paraná, onde se localiza parte do Vale do Ribeira.

Ribeira. Durante dois dias, as discussões giraram em torno

Os participantes se dividiram em grupos e levantaram

das oportunidades de desenvolvimento regional por meio

questões como a falta de crédito para iniciativas em SAF’s,

de instrumentos de produção agrícola, como os SAFs, e de

a necessidade de capacitação dos grupos organizados

remuneração pela conservação e recuperação de recursos

para elaborar projetos e a demanda pela criação de con-

naturais (pagamento por serviços ambientais).

selhos municipais de Meio Ambiente para fortalecer as

O SAF permite produzir e conservar os recursos na-

articulações locais e regionais. Desse trabalho surgiram

turais e reflorestar áreas degradadas, associando várias

propostas para desburocratizar os processos de averbação

espécies nativas e exóticas num mesmo espaço ao longo

de Reserva Legal e recuperação de APP’s (Áreas de Prote-

do tempo. Inicialmente, permite colher culturas tempo-

ção Permanente), para disponibilizar serviço técnico gra-

rárias, como o milho e a soja; depois, plantas medicinais,

tuito ao pequeno produtor, e para divulgar os SAFs e seus

óleos, essências e outros produtos florestais; mais tarde

benefícios. A campanha é coordenada pelo ISA e Instituto

madeira..Experiências concretas de sistemas agroflo-

Ambiental Vidágua, Proter, Pólo de Biotecnologia da Mata

restais por agricultores de Cajati, Barra do Turvo, Cana-

Atlântica, Unesp/Registro, Instituto de Desenvolvimento

néia, Sete Barras e Eldorado

Social e Econômico do Vale do Ribeira (Idesc), Sindicato

foram relatadas. Também

dos Trabalhadores em Agricultura Familiar do Vale do Ri-

foram discutidos indicado-

beira (Sintravale) e Associação Sindical dos Trabalhadores

res sociais, econômicos e

na Agricultura Famliar (Asstraf).

Para saber mais acesse
www.socioambiental.org/
nsa/detalhe?id=2979

Índios Ikpeng e agricultores familiares do
Assentamento Ena trocam experiências
Em outubro, 20 jovens Ikpeng do Parque Indígena do
Xingu e 50 agricultores familiares trocaram experiências em
agricultura, meio ambiente, artesanato e culinária entre tantas outras no Assentamento Ena, no município de Feliz Natal
(MT). Foram cinco dias de trocas de conhecimentos próprios de
cada cultura. Na última noite aconteceu uma roda de dança e, ao
final, a avaliação do encontro ao redor de uma fogueira.
Entre os índios, visitantes, o sentimento era o de encontro
com irmãos: muitos sorrisos. Já os depoimentos dos assentados
traduziram a felicidade de poder compartilhar as experiências e
aprendizados tão indispensáveis em uma região que ainda necessita de cuidados.

A ideia da reunião entre
Para saber mais acesse
eles surgiu em 2008, quando
www.socioambiental.org/
nsa/detalhe?id=2957
os Ikpeng e os agricultores se
encontraram pela primeira vez
num evento realizado pela Campanha Y Ikatu Xingu, em Canarana, dentro do Projeto Governança Florestal. Foi uma oportunidade
de se conhecerem como vizinhos, já que estão distantes apenas
60 km uns dos outros. E eles também têm em comum o fato de
integrarem a Rede de Sementes do Xingu. O intercâmbio foi promovido pelo Instituto Centro de Vida (ICV), em parceira com o ISA
(Instituto Sociambiental), a Associação Terra Indígena Xingu (Atix)
e a Univida (Grupo de Trabalho União e Vida do Ena).
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Expedição registra experiências de restauração
em quatro municípios de Mato Grosso
Organizada pelo ISA, no âmbito da Campanha Y Ikatu Xingu,
a 1ª Expedição de Restauração Florestal das Cabeceiras do Rio
Xingu aconteceu entre 4 e 10 de outubro, e percorreu quatro
municípios do nordeste do Mato Grosso, ao longo de 850 km
de estradas de terra. O grupo de 27 pessoas, vindo de cidades
diferentes e diversas instituições governamentais, não governamnetais, de pesquisa - do Brasil e da Noruega -, de empresas,
do jornal Folha de S. Paulo, do MPF e de técnicos do ISA, visitou
oito áreas experimentais, e dois viveiros. Nelas estão sendo
testadas técnicas de restauração de áreas degradadas que têm
em comum o uso de semeadura direta de sementes florestais
nativas consorciadas com plantas anuais e semi-perenes, como
leguminosas de adubação-verde e variedades agrícolas.
As áreas visitadas contemplaram tanto a realidade da
agricultura familiar, como a da média e grande propriedade.
As técnicas utilizadas em cada local são tentativas de se encontrar as que se adequem melhor às condições socioeconômicas e ambientais de cada perfil de produtor rural. No planejamento de cada experimento foi observado, além das condi-

Luciano Eichholz, do ISA, explica ao grupo a maneira correta de
manusear sementes, na Casa da Criança, em Canarana

ções de solo e potencial de regeneração natural, o maquinário
e a mão-de-obra disponível na propriedade, assim como as
técnicas de plantio e as variedades agrícolas e nativas, que os
produtores mais dominam. As experiências foram apresentadas pelos agricultores e discutidas com os participantes e
com o precursor da agrofloresta no Brasil, o pesquisador Ernst
Gotsch. Nos três primeiros dias, Gotsch visitou com o grupo
algumas áreas que ele havia implantado em assentamentos
da região. A expedição passou por antigas áreas de soja e de
pecuária que receberam diferentes preparos de solo, de misturas de sementes nativas e exóticas e de combinações de leguminosas de adubação-verde - feijão-de-porco, feijão-guandu,
estilosantes e crotalária, ou ainda combinações com culturas
agrícolas - como mandioca, milho, abacaxi e maracujá.
A comitiva participou de plantio e manejo de agrofloresta
e de plantio mecanizado também. Os participantes da expedição observaram ainda o envolvimento dos proprietários nas
pesquisas de restauração florestal, que vêm produzindo valiosos conhecimentos para a região, aumentando a quantidade
de árvores por metro quadrado, a abundância de espécies
frutíferas e madeireira (como pequi e baru), a melhoria do
solo que os adubos-verdes produzem e os baixos custos e praticidade da implantação das técnicas. A restauração florestal
se liga diretamente à produção de sementes e mudas, que
avança com a Rede de Sementes do Xingu, com centenas de
coletores indígenas e agricultores familiares e já gera renda.
Em2009, a campanha contabilizou cerca de mil hectares de
restauração florestal em Áreas de Preservação Permanente
(APPs) degradadas. Esse é o resultado de três anos de trabalho do ISA, ICV, CPT, ANSA, ATV, STRLRV, com 25 grandes
proprietários rurais, 20 médios proprietários, 130 famílias
assentadas pela reforma agrária e seis etnias indígenas.
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