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Apresentação

Município de Lábrea



“É um momento 
muito importante, 
por estarmos 
hoje aqui, todos 
os conselheiros 
da região sul do 
Amazonas, norte de 

Rondônia, participando de um segmento 
que começou há bastante tempo na linha 
do Chamado da Floresta. Esse momento 
é histórico para todos nós e acredito 
que daqui surgirão decisões muito 
importantes. Que nós possamos sair daqui 
com resultados, colocar as questões na 
mesa e não deixar de cobrar.” 
José Maria Carneiro de Oliveira, conselheiro da 
Resex do Médio Purus.

Entre os dias 9 e 11 de novembro de 2011, 
Lábrea, cidade do sul do estado do Amazonas, 
foi sede do Encontro dos Conselheiros 
Extrativistas do Sul do Amazonas e norte de 
Rondônia. O encontro foi fruto de uma demanda 
das lideranças comunitárias para abrir um 
espaço em que os conselheiros pudessem 
expressar suas preocupações acerca da forma 
de gestão feita atualmente em cada Unidade 
Conservação, partilhar experiências com líderes 
de outras unidades, aprofundar o conhecimento 
a respeito dos direitos e obrigações envolvidos 
na gestão, além de debater os problemas 
e desafi os enfrentados pelas lideranças 
comunitárias daquelas regiões na gestão das 
unidades de conservação de uso sustentável. 
Ao fi nal, esses conselheiros puderam, ainda, 
apresentar suas propostas para o avanço 
da parceria comunidade/ICMBio/CEUC na 
administração dos territórios protegidos, o que 
resultou na redação do documento Carta de 
Lábrea, entregue às autoridades presentes no 
último dia do encontro.

Liderado pelo Conselho Nacional de 
Populações Extrativista (CNS), com apoio do 
Instituto Internacional de Educação do Brasil 

(IEB), participaram do evento 67 lideranças 
comunitárias e conselheiros, representantes 
de onze Unidades de Conservação federais 
e estaduais de seis municípios do sul do 
estado do Amazonas e norte do estado de 
Rondônia, organizados em quinze associações 
comunitárias. Quatro categorias de UCs de uso 
sustentável estavam representadas: Reserva 
Extrativista (Resex), Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável (RDS), Floresta Nacional (Flona) 
e Floresta Estadual, além de uma de proteção 
integral a Estação Ecológica (Esec).

O evento contou também com a participação 
de um líder indígena, dois chefes de UCs 
estaduais e representantes de entidades de 
apoio, como a Comissão Pastoral da Terra (CPT-
Lábrea) e o Memorial Chico Mendes (MCM), 
totalizando 77 participantes.

Ao fi nal do encontro foram apresentadas 
propostas, pactuadas publicamente entre os 
participantes e o Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio), 
resultado de avaliações e sugestões para um 
novo modelo de gestão participativa de UCs de 
uso sustentável.

Esta não foi a primeira, e nem será a 
última discussão sobre o processo de gestão 
participativa das UCs de uso sustentável. O 
tema foi debatido no encontro de Parintins, 
em abril de 2011, bem como no I Chamado da 
Floresta, na Resex Terra Grande-Pracuúba, na 
Ilha do Marajó, em agosto deste mesmo ano, 
e vem fazendo parte da agenda dos encontros 
nacionais do CNS desde 2005.

O documento fi nal do encontro foi entregue 
ao presidente do ICMBio, Rômulo Mello. 
Denominado Carta de Lábrea, foi dirigido 
à Comissão Interministerial coordenada 
pelos ministérios do Meio Ambiente e do 
Desenvolvimento Agrário, formada para tratar 
desses assuntos no âmbito do governo federal 
após o I Chamado da Floresta. O documento 
apresenta críticas, avaliações e propostas 
para melhorar a gestão dos territórios de uso 
sustentável dos recursos.
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No Unidade de Conservação Esfera Adm. Municípios Abrangidos
No de 

Participantes*
1. Reserva Extrativista Ituxi Federal Lábrea (AM) 14

2.
Reserva Extrativista 
do Médio Purus

Federal
Lábrea (AM)
Pauini (AM)
Tapauá (AM)

13

3.
Reserva Extrativista do 
Lago do Capanã Grande

Federal
Beruri (AM)
Manicoré (AM)
Tapauá (AM)

01

4.
Reserva Extrativista 
Lago do Cuniã

Federal Porto Velho (RO) 06

5.
Reserva Extrativista 
Canutama

Estadual
Canutama (AM)
Lábrea (AM)
Tapauá (AM)

07

6.
Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável Rio Amapá

Estadual Manicoré (AM) 01

7.
Floresta Nacional 
de Balata-Tufari

Federal
Canutama (AM)
Tapauá (AM)

02

8. Floresta Nacional de Humaitá Federal
Humaitá (AM)
Porto Velho (RO)
Machadinho D’Oeste (RO)

05

9.
Floresta Nacional 
Mapiá-Inauiní

Federal
Boca do Acre (AM)
Pauini (AM)

01

10. Floresta Estadual Canutama Estadual
Canutama (AM)
Tapauá (AM)

03

11. Estação Ecológica Cuniã Federal
Canutama (AM)
Porto Velho (RO)

01

Total 54

* A soma do número de participantes por unidade não corresponde ao total de lideranças e conselheiros presentes 
no encontro porque treze pessoas não especifi caram a qual UC estavam vinculadas.

“Se a reserva extrativista é para extrativista, 
nós queremos esse direito. Nós queremos colocar 

nosso respeito em prática.” 
Francisco Carneiro de Oliveira (Azeite), 

conselheiro da Resex Médio Purus.

“Nós somos os verdadeiros guardiões da fl oresta. (...) Nós temos 
que ser respeitados não só como populações tradicionais, mas 
como cidadãos que somos.”
Vanderleide Ferreira de Souza, coordenadora regional do CNS.
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Metodologia

Construindo a linha do tempo



O Encontro dos Conselheiros do Sul do 
Amazonas e Norte de Rondônia foi organizado 
em torno de três grandes temas, em tempos 
diferenciados:
(i) Passado: reconstituição da história 
do movimento social dos seringueiros e 
extrativistas, na Amazônia, entre as décadas 
de 1970 e 1990.
(ii) Presente: sistematização da história 
recente de criação das unidades de 
conservação e de construção dos conselhos 
deliberativos.
(iii) Futuro: defi nição dos problemas e das 
soluções para o exercício da gestão participativa 
nestas unidades nos próximos anos.

O primeiro tempo foi apresentado pela 
antropóloga Mary Allegretti, a qual reconstituiu 
a história do movimento social extrativista 
tendo como referência central a trajetória 
política de Chico Mendes.

O segundo tempo foi resultado de um 
trabalho em grupo no qual os participantes 
reconstruíram a história da criação das unidades 
de conservação e da organização dos conselhos 
em suas regiões. Nesse momento, os líderes 
e conselheiros presentes também fi zeram um 
balanço de como está ocorrendo a gestão e a 
implementação de suas unidades.

Por fi m, o tempo futuro resultou da 
sistematização da experiência de gestão 
participativa sob o ponto de vista dos 
conselheiros representantes das comunidades, 
buscando realizar uma refl exão crítica sobre 
tópicos específi cos.

Para reconstruir o processo de criação das 
UCs de uso sustentável no sul do Amazonas 
e norte de Rondônia e discutir a gestão 
participativa, foram organizados seis grupos 

conforme a afi nidade das áreas representadas 
no Encontro:1

Grupo 1. Conselheiros da Resex Ituxi.
Grupo 2. Conselheiros da Resex Médio Purus.
Grupo 3. Conselheiros da Resex do Lago do 
Capanã Grande e da RDS Rio Amapá.
Grupo 4. Conselheiros da Resex Lago do 
Cuniã e da Esec Cuniã.
Grupo 5. Conselheiros da Resex Canutama e 
da Floresta Estadual Canutama.
Grupo 6. Conselheiros das Flonas de Humaitá, 
Balata-Tufari e Mapiá-Inauiní.

A intenção foi fazer com que os diversos 
grupos refl etissem conceitualmente, construindo 
sua visão de gestão participativa, calcada na 
realidade do que tem sido a gestão por parte 
do Estado e no nível de amadurecimento dos 
movimentos sociais e organizações envolvidas 
com esta temática nas diversas UCs.

A discussão entre grupos de diferentes 
unidades de conservação que partilham o 
mesmo espaço geográfi co e, em alguns casos, 
partilham também a gestão, permitiu a troca de 
experiências e o amadurecimento das soluções 
pela comparação das diferenças e semelhanças 
existentes entre elas.

A partir das refl exões dos grupos sobre 
qual seria o seu papel enquanto conselheiros 
e sobre os problemas e soluções para 
a gestão participativa das UCs de uso 
sustentável, foi elaborado um documento 
que sintetiza o que se alcançou e os desafi os 
para o futuro, identifi cando e qualifi cando os 
problemas, desafi os, oportunidades e lições 
aprendidas.

1 Para o relatório, a ordem dos grupos foi organizada 

de acordo com as categorias de UCs.
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A última etapa do encontro foi dedicada 
à apresentação das principais conclusões e 
recomendações advindas dos debates entre 
os conselheiros, para os representantes 
do governo federal que atenderam ao 
convite do CNS e do IEB para irem a Lábrea 
dialogar com os líderes extrativistas e as 
entidades de apoio. A Carta de Lábrea foi 
aprovada e encaminhada a instituições 
governamentais e não governamentais 
federais e estaduais, destacando-se entre 
elas a Comissão Interministerial formada 
pelos Ministérios do Meio Ambiente (MMA) 
e do Desenvolvimento Agrário (MDA), o 
ICMBio e o Centro Estadual de Unidades de 
Conservação (CEUC), órgão do Governo do 
Amazonas responsável pelas unidades de 
conservação. Esse documento também foi 
amplamente divulgado nas redes sociais.

Assim, a discussão acerca da gestão 
participativa, preconizada nos principais 
instrumentos legais que dispõem sobre a 
organização das unidades de conservação (Lei 
no 9.985 e Decreto no 4.340), que tem alcançado 
cada vez mais espaço nos eventos organizados 
por lideranças extrativistas e entidades de apoio 
ligadas às UCs de uso sustentável, foi o ponto 
central do evento.

O Encontro dos Conselheiros do Sul do 
Amazonas buscou refl etir sobre as várias 
questões que têm mobilizado as UCs e 
movimentos sociais no sul do Amazonas: até 
que ponto os princípios democráticos expressos 
na Lei do SNUC têm sido considerados na 
criação e no funcionamento dos conselhos 
deliberativos? Como têm se efetivado a gestão 
participativa das UCs? Que instrumentos têm 
sido empregados para se avaliar a gestão? 
E que resultados têm sido obtidos? Qual a 
responsabilidade do Estado para viabilizar 
o funcionamento dos conselhos? Como 

O Decreto 
no 4.340/2002.

O Decreto no 4.340/2002 regulamentou 
vários artigos da lei do Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação (SNUC). 
Entre eles, os que orientando sobre 
a gestão participativa, tratando da 
composição dos conselhos, sobre 
quem deve participar, e qual o papel do 
órgão gestor na gestão da unidade de 
conservação.

Nele foi tratada a questão da 
paridade dos conselhos gestores, 
estabelecendo-se que estes deveriam 
ter “sempre que possível” o mesmo 
número de representantes da sociedade 
civil e do poder público. Outro ponto 
importante do Decreto no 4.340 é o que 
regula os conselhos, informando sobre 
a obrigatoriedade de elaborarem seu 
regimento interno, seu papel na gestão, 
seu poder sobre várias temáticas, tais 
como elaboração do plano de manejo, 
manifestação quanto a obras que 
impactem a Unidade, entre outras.

aperfeiçoar o fl uxo de informações entre o 
ICMBio, órgão gestor das UCs, e os conselhos 
e movimentos sociais na base? Como abrir a 
caixa preta da gestão por parte do ICMBio, 
na sua coordenação regional e em Brasília, 
à participação dos movimentos sociais e 
conselhos?

As respostas construídas durante o evento 
são apresentadas na sequência deste relatório.
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Um elo entre 
Lábrea e Marajó

A noite no Rio Purus



Na abertura do Encontro de Conselheiros 
Extrativistas do Sul do Amazonas e Norte de 
Rondônia, as lideranças enfatizaram a ligação 
entre o evento que ali se iniciava e a reunião 
na Ilha do Marajó, o I Chamado da Floresta, 
que ocorreram com um intervalo de três meses 
entre um e outro.

“A gente poder ver alguém do governo 
chegar numa comunidade daquelas é 
uma grande conquista. Poder trazer a 
realidade para eles, eles poderem ver 
a realidade do povo, que não é só da 
reserva Terra Grande Pracuúba, mas de 
todas as reservas. Dali saíram propostas 
de mudança e a partir dali abriu-se um 
espaço de negociação. O encontro na 
Ilha de Marajó aconteceu com a presença 
de dois ministros e outros três ministros 
interinos. Esse encontro foi promovido 
pelo CNS, com o nome de Primeiro 
Chamado da Floresta, reunindo pessoas 
de UCs de todos os estados. Recebemos 
uma pauta para preencher e colocar os 
pontos a serem discutidos e as prioridades 
de curto, médio e longo prazo. Passamos 
todas as informações antes para que fosse 
apresentada uma pauta aos ministros para 
ver se eles iam aceitar discutir essa pauta.

Lá não foi tomada uma decisão, não 
foi batido o martelo, mas os ministros 
que lá estiveram presentes aceitaram 

trabalhar em cima da pauta apresentada, 
que trazia várias mudanças, inclusive 
no SNUC, que hoje nos deixa, como 
população, meio de escanteio; dá mais 
prioridade para os animais do que para 
as pessoas. Em dezembro, a pauta vai 
ser fechada. Hoje estamos em um desses 
eventos, que o IEB esta promovendo em 
parceria com o CNS, para que possamos 
colocar as nossas questões. Lá no Pará 
puderam colocar as questões a serem 
resolvidas e, quem sabe, aqui também 
poderemos sair com algumas pautas 
resolvidas. Se isso não puder acontecer, 
pelo menos temos um espaço para 
colocarmos nossas preocupações. Aqui a 
gente tem que ter a mesma coragem. 
Francisco Carneiro de Oliveira (Azeite), 
conselheiro da Resex Médio Purus.

Entre os compromissos assumidos 
pelos ministros do Meio Ambiente e do 
Desenvolvimento Agrário durante o evento 
na Ilha do Marajó estava o de “revisar o 
processo de gestão pública das Resex, 
porque o modelo atual não está preparado 
para lidar com as demandas sociais para 
a política ambiental no Brasil”. Naquela 
ocasião, vários compromissos fora assumidos 
pelos representantes do governo federal ali 
presentes, itens que remetem diretamente 
a necessidades e demandas urgentes das 
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unidades de conservação de uso sustentável 
e que versam sobre regularização fundiária, 
créditos do Incra, apoio à geração de renda, 
denúncias de abuso e ameaças de morte a 
lideranças. Porém, malgrado a importância 
destas e outras propostas, uma das mais 
importantes para o futuro das unidades de 
conservação do tipo Resex foi a criação de uma 
comissão interministerial visando apresentar 
uma proposta de regulamentação da categoria 

Resex, para aumentar o poder das comunidades 
nos conselho de gestão e defi nir prioridades e a 
estratégia de como fazer essa mudança.

O Encontro de Conselheiros Extrativistas 
do Sul do Amazonas e Norte de Rondônia 
discutiu a mesma agenda e trouxe 
contribuições específi cas e muito concretas, 
calcadas na realidade da região e que 
também expressam a realidade das UCs em 
toda a Amazônia. 

Dialogando sobre gestão participativa
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Amazônia: o tempo 
passado

Amanhece no Purus



"É preciso conhecer o 
passado e avaliar o presente 
para planejar o futuro".
Mary Allegretti

O Encontro dos Conselheiros do Sul do 
Amazonas iniciou-se por uma cronologia 
referente à mobilização que resultou na 
criação da reserva extrativista como uma 
unidade de reforma agrária e de proteção 
ambiental. Na condição de facilitadora do 
encontro, Mary Allegretti traçou uma linha 
temporal incorporando o contexto histórico 
geral do extrativismo e os fatos marcantes da 
trajetória do movimento social, com especial 
ênfase à história de Chico Mendes.

Posteriormente, os conselheiros foram 
convidados a preencher a linha do tempo 
com suas próprias histórias, incluindo datas e 
fatos marcantes na criação e implementação 
das UCs que representavam. Como resultado 
de um dia dedicado a relembrar o passado 
e, principalmente, o legado daqueles que 
lutaram pela conquista dos direitos dos povos 
tradicionais, ou seja, a permanência em seus 

territórios de maneira digna, formou-se uma 
linha do tempo segmentada em três grandes 
períodos: tempo dos patrões, tempo dos 
confl itos e dos empates, e tempo das reservas 
extrativistas. A linha do tempo passado 
foi complementada pela linha do tempo 
presente das unidades de conservação de uso 
sustentável do sul do Amazonas e norte de 
Rondônia.

Essa história, que aconteceu nos estados 
do Acre, Rondônia, Amapá e Pará nas décadas 
de 1970 e 1980, começou a se manifestar no sul 
do Amazonas em meados de 1990; esta pode 
ser uma das razões a explicar o fato de que a 
maioria dos participantes não conhecia o papel 
dos líderes históricos na formulação do conceito 
de reserva extrativista. Assim, a vida pessoal 
dos participantes foi inserida na linha do tempo 
procurando criar uma identifi cação entre a 
história passada e a presente.
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Tempo dos patrões/Tempo dos seringais/Tempo do cativeiro (1880 a 1975): características 
e elementos mais importantes dessa épocasão o sistema de aviamento (troca da borracha 
por bens de consumo gerando endividamento) e as relações de semiescravidão.

1880 a 1912 1912 a 1915

Expansão da economia da borracha na 
Amazônia
Primeira migração para os seringais: mais 
de 500.000 trabalhadores se deslocaram do 
Nordeste para a Amazônia

Roubo de 70.000 sementes de seringueira 
em 1874, causando a queda dos preços da 
borracha nativa pela entrada no mercado 
da borracha produzida pelos ingleses no 
Sudeste da Ásia.

1945 a 1975 1966 a 1984 1975

Período confl ituoso, quando se 
inicia a reação dos seringueiros 
contra o sistema de aviamento 
e o pagamento de renda. No 
Amazonas, ocorreram confrontos 
com patrões nos seringais 
Floresta, Veneza, Meteripuã, São 
Luiz do Mamuriá, Braguinha do 
Mapiá e Santa Maria do Suá, 
entre outros.

O governo militar iniciou 
Operação Amazônia, a 
política acabou com a 
proteção aos preços da 
borracha, oferecendo 
incentivos fi scais a 
grandes empresas 
agropecuárias dispostas a 
ocupar a nova fronteira.

Em função dos 
graves confl itos que 
ocorriam no Acre, a 
Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na 
Agricultura, com apoio 
da Igreja Católica, criou 
o primeiro Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais em 
Brasiléia (STRB).

Tempo dos confl itos e dos empates/Tempo dos militares (1964 a 1984): 
marcado pela eclosão de revoltas nos seringais, nas décadas de 1960 e 1970 
e, na década seguinte, de confrontos com empresas agropecuárias do Sul do 
Brasil que se instalaram na Amazônia atraídas por benefícios fi scais.
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1940 a 1944 15 de dezembro de 1944 1945 a 1967

Na Segunda Guerra, as áreas 
de cultivo na Ásia foram 
ocupadas pelos japoneses e, por 
causa disso, o governo norte-
americano fez um acordo com o 
Brasil para reativar os seringais 
da Amazônia.

Nasceu Chico Mendes, 
fi lho e neto de seringueiros 
nordestinos, no Seringal Porto 
Rico, fronteira com a Bolívia, em 
Xapuri, estado do Acre.

A produção de borracha 
continuou nos seringais da 
Amazônia, depois da Segunda 
Guerra Mundial, em decorrência 
da criação da política do 
monopólio da borracha pelo 
governo brasileiro.

10 de março de 1976 21 de junho de 1980 1983 1970 a 1985

O Sindicato dos 
Trabalhadores 
Rurais de Brasiléia 
(STRB) organizou o 
primeiro empate, ação 
coletiva voltada para 
impedir (empatar) 
o desmatamento, 
evitar a expulsão de 
seringueiros e conseguir 
o reconhecimento de 
seus direitos de posse.

Wilson Pinheiro, 
presidente do 
Sindicato, foi 
assassinado.

Chico Mendes foi 
eleito presidente 
do Sindicato de 
Trabalhadores Rurais 
de Xapuri, criado em 
1976.

Em toda a Amazônia, 
posseiros foram expulsos de 
forma violenta por fazendeiros 
grileiros de terra (CPT); a 
Comissão Pastoral da Terra 
passou a defender pequenos 
produtores rurais e o Conselho 
Indigenista Missionário a atuar 
junto às populações indígenas 
ameaçadas por grandes 
projetos agropecuários 
e minerais, estradas e 
desmatamentos. No Acre, sob 
a liderança de Chico Mendes, 
os empates se multiplicam em 
todos os seringais, impedindo 
a derrubada da mata.
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Depoimento de Francisco 
Carneiro de Oliveira 
(Azeite) seringueiro da 
Resex do Médio Purus, 
sobre o tempo dos patrões.

"Em 1976 ainda existiam os patrões, 
só que as coisas já eram bem mais 
modernas; não era aquela coisa de 
antigamente, que se o cabra vendesse 
uma pela de borracha ou uma prancha 
de borracha ou uma pele de fantasia - 
que na época dava muito dinheiro - o 
patrão tomava a colocação, expulsava 
ou mandava prender. Aí já não, não 
tinha mais, já tinha modernizado muito, 
muito. Isso aí era na época dos patrões 
coronel. Os arigós quebraram esse arco. 
No São Luís do Mamuriá, que é aqui 
dentro do município de Lábrea, tinha 
o coronel Luís Lopes e ainda tem hoje 
o poço do Quissian, que é um poço 
que tem aqui no rio, na curva de uma 
volta, que dá 25 braças de profundidade 
d'água, da tona d'água até tapar na 
terra. Ele jogou várias pessoas lá dentro, 
quando não se fazia as coisas do jeito 
dele, se não agradasse os olhos dele, ele 
matava, mandava amarrar pedra e jogar 

o cara lá; se o cara conseguisse aboiar 
com uma pedra, se salvava, se não, o 
peixe comia e ia embora. Isso foi antes 
dos arigós, antes de 1942."

"Para mim, o ponto mais signifi cativo 
do dia de ontem foi aquele ensino que 
a professora deu aí para que toda a 
população olhasse o passado de 20, 30 
anos ou 40 anos atrás, para que hoje 
os jovens, crianças, possam obter esse 
conhecimento para que daí a 20, 30 
anos, sejam essas pessoas a repassar 
esse conhecimento. Há 30, 40 anos, 
começou a história de Chico Mendes, 
que foi um grande guerreiro, que se 
empenhou não em prol da pessoa dele, 
mas de uma nação, de uma população 
brasileira, porque o exemplo de Chico 
Mendes não está só no município 
de Acre, não está só no município 
de Lábrea, não está só no Estado do 
Amazonas, é mundial, é, quem sabe, 
nacional e internacional, é a história 
de Chico Mendes nas gravações, na 
consciência de muita gente. Então para 
mim, o ponto mais signifi cativo da 
história de ontem foi esse aí.” 
Francisco Carneiro de Oliveira (Azeite), 
Conselheiro da Resex do Médio Purus.

Momento expressivo do encontro



Sul do Amazonas 
e norte de Rondônia: 
o tempo presente

Por do sol no Purus



5 de outubro de 1988 Outubro de 1988 22 de dezembro de 1988

Promulgada a nova Constituição 
da República, onde foi inserido 
um capítulo sobre meio 
ambiente e admitida à ideia 
de territórios especialmente 
protegidos, abrindo um espaço 
para as reservas extrativistas na 
área ambiental.

O seringal Cachoeira, local 
onde mora a família de Chico 
Mendes há gerações, passou 
a ser ameaçado por grilagem 
e desmatamento.

Chico Mendes foi assassinado 
em sua própria casa. O 
assassinato resultou da 
perseguição feita por Darly 
Alves, mandante do crime, 
acobertado por políticos 
locais.

15 de janeiro de 1985 Outubro de 1985 1985

Fim do regime militar 
brasileiro, com a eleição 
indireta do primeiro 
presidente civil em vinte 
anos, Tancredo Neves.

Realizado o 1o Encontro Nacional dos 
Seringueiros. Resultou na criação do 
Conselho Nacional dos Seringueiros 
(CNS) e na formulação do conceito 
de reserva extrativista.

Fundação do Sindicato 
dos Trabalhadores 
Rurais (STR) de Boca 
do Acre

Tempo das reservas extrativistas/Tempo da democracia (1985 até o presente): 
com a democratização do Estado brasileiro, inicia-se um novo período, marcado 
pela organização de uma entidade representativa, o Conselho Nacional dos 
Seringueiros, e pela formulação de um modelo original de reforma agrária e 
proteção dos recursos naturais na Amazônia, as reservas extrativistas.

22



1989 14 de agosto de 1989 23 de janeiro de 1990

Realizado o II Encontro Nacional 
dos Seringueiros e I Encontro 
dos Povos da Floresta, em Rio 
Branco, Acre.

Criação da Floresta Nacional 
Mapiá-Inauiní, nos municípios 
de Boca do Acre e Pauini, 
estado do Amazonas, pelo 
Decreto no 98.051. O Conselho 
dessa unidade foi formado com 
dezesseis anos de atraso, em 
2005, e tem funcionamento 
limitado.

Foi criada a primeira reserva 
extrativista, do Alto Juruá, no 
Acre, pelo Decreto no 98.863, 
assinado pelo presidente José 
Sarney.

1985 a 1988 1986 a 1987 30 de julho de 1987

A atuação de Chico Mendes 
à frente do movimento dos 
seringueiros se fortalece e 
ganha destaque internacional, 
com vários prêmios. Articulação 
com o movimento indígena 
liderado pela União das Nações 
Indígenas (UNI) dá origem à 
Aliança dos Povos da Floresta

Tem início a busca por apoio 
governamental para criar 
ofi cialmente o modelo de 
reserva extrativista

Publicada a Portaria Incra 
no 627, institucionalizando 
o modelo de Projeto de 
Assentamento Extrativista (PAE), 
concebido como uma reserva 
extrativista no âmbito da reforma 
agrária, primeira modalidade de 
solução dos confl itos agrários 
na Amazônia em benefícios dos 
seringueiros
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30 de janeiro de 1990 1991 1992 

Decreto no 98.897 assinado 
pelo presidente José Sarney, 
criou o conceito e a política 
reserva extrativista e as reservas 
extrativistas Chico Mendes, 
no Acre, Rio Ouro Preto, em 
Rondônia, e Rio Cajari, no 
Amapá.

Criaçao das Terras Indígenas 
Boca do Acre (Apurinã-Boca 
do Acre), Apurinã km 124 
(Apurinã-Boca do Acre) e 
Caititu (Apurinã–Lábrea)

Ampliação da Terra Indígena 
Kaxarari 

02 de fevereiro de 1998 10 de novembro de 1999 2000

Criação da Floresta Nacional 
de Humaitá, nos municípios de 
Humaitá (AM), Machadinho 
D’Oeste (RO) e Porto Velho 
(RO), pelo Decreto no 2.485.

Criação da Reserva Extrativista do Lago do Cuniã, 
no município de Porto Velho, estado de Rondônia, 
pelo Decreto no 3.238. Resultou de cinco anos 
de trabalho da primeira associação, a Associação 
dos Moradores e Produtores Rurais da Reserva 
Extrativista do Lago Cuniã (Asmocun), que contou 
com a participação da comunidade e apoio da CPT, 
parceria que já vinha sendo realizada desde 1986. 
O Conselho Deliberativo só foi criado oito anos 
depois, em 2007.

Criação da Terra 
Indígena Seruini-
Marienê (Lábrea)
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10 de fevereiro de 1992 1997 Ano indeterminado

Publicada a Portaria Ibama no 22, 
quem criou o Centro Nacional de 
Desenvolvimento Sustentado das 
Populações Tradicionais (CNPT), 
órgão do Ibama responsável pela 
criação e implementação das 
reservas extrativistas.

Criação da TIs Alto Sepatini, 
São Pedro do Sepatini, Tumiã e 
Acimã

Criação das Terras Indígenas 
Jarawara/Jamamadi/Kanamati e 
Paumari do Rio Ituxi

18 de julho de 2000 27 de setembro de 2001 22 de agosto de 2002

Promulgada a Lei no 9.985, 
que criou o Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação 
(SNUC), incluindo a reserva 
eExtrativista e criando a categoria 
de reserva de desenvolvimento 
sustentável.

Criação da Estação Ecológica 
Cuniã, no município de Porto 
Velho, Rondônia, por meio de 
Decreto s/n.

Promulgado o Decreto no 4.340, 
que regulamentou vários artigos 
da Lei do SNUC, dando atenção 
especial à composição e ao 
funcionamento dos conselhos 
gestores.
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2003 2004 17 de fevereiro de 2005

Criação da Terra Indígena 
Paumari do Lago Marahã

Criação das Terras Indígenas Apurinã 
do Lago Mucuim (Apurinã-Lábrea), 
Deni (Deni-Lábrea), Banawa (Banawa-
Lábrea)

Criação da Floresta 
Nacional Balata-Tufari, nos 
municípios de Tapauá e 
Canutama, por Decreto s/n. 
O conselho foi criado por 
meio da Portaria do ICMBio 
no 129, em 14 de dezembro 
de 2010.

01 de junho de 2005 Junho de 2006 8 de maio de 2008

Criação da Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável 
Rio Amapá, no município de 
Manicoré, pelo Decreto Estadual 
no 25.041.

Criação da Resex 
Arapaixi (Boca do Acre)

Criação da Reserva Extrativista Médio 
Purus, processo iniciado em 2000, a 
partir da mobilização de comunidades e 
lideranças locais. O Conselho Deliberativo 
da Reserva foi formado dois anos depois, 
em julho de 2010.
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2005 28 de agosto de 2007 1990 a 2001

Criação da Terra 
Indigena Hi Merimã 
(Lábrea-Tapauá)

Promulgada a Lei no 11.516, 
criando o Instituto Chico 
Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio)

Entre 1990 e 2009, foram criadas 89 reservas 
extrativistas e reservas de desenvolvimento 
sustentável, federais e estaduais, totalizando 
25 milhões de hectares, abrangendo 5% da 
Amazônia, representando 19% das unidades de 
conservação da e 9% das fl orestas da região. 
Esse é o legado de Chico Mendes para as 
gerações atuais e futuras.

05 de junho de 2008 27 de março de 2009

Criação da Reserva Extrativista Ituxi, 
processo iniciado em 2000, a partir da 
mobilização de comunidades, lideranças 
locais e várias entidades de apoio, como 
CNPT, CNS, Ibama e ATAMP. O Conselho 
Deliberativo da Resex só foi formado 
em 2011.

Criação da Reserva Estadual Canutama e da 
Floresta Estadual Canutama, nos municípios de 
Canutama e Tapauá, estado do Amazonas, por 
meio do Decreto Estadual no 28.422.
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Da criação à 
implementação
Criadas as unidades de conservação de uso 
sustentável, inicia-se uma nova etapa nessa 
linha do tempo, que é a implementação dessas 
UCs, com a ampliação dos debates acerca 
da gestão e administração dos territórios 
conquistados, assegurando o futuro das 
próximas gerações.
Para complementar e qualifi car essa linha 
do tempo, os participantes trabalharam em 
grupos, respondendo às seguintes questões:

• Como foram o interesse e a mobilização 
antes da criação da unidade?

• Como foi o processo de criação da 
unidade?

• Qual foi o ano de criação da unidade?
• A criação da unidade ocorreu do jeito 

pedido/esperado?
• O que aconteceu de mais importante 

depois da criação da unidade?
• Como ocorre a gestão e a implementação 

da unidade?
A seguir, são reproduzidas as respostas 

dadas pelos grupos, possibilitando o traçado 
de um cenário histórico da constituição e da 
implementação das UCs do sul do Amazonas 
e norte de Rondônia cujos representantes 
estavam presentes no encontro.

Resex Ituxi

O interesse na criação da Resex Ituxi resultou 
da necessidade de proteção das comunidades 
frente à grilagem e à invasão. A mobilização, 
iniciada pelo pastor Antônio, foi uma resposta 
para garantir o território. Após expulsões de 
famílias que não queriam deixar a área para 
receber indenizações insignifi cantes, começou 

a luta. Nessa época foi criada a associação 
Associação dos Produtores Agroextrativistas da 
Assembleia de Deus do Rio Ituxi (APADRIT).

O processo de luta pela criação da reserva 
contou com o apoio de várias instituições, 
tais como: Instituto de Desenvolvimento 
Agropecuário e Florestal Sustentável do 
Estado do Amazonas (Idam), CNPT, CNS, 
Ibama e Associação dos Trabalhadores 
Agroextrativistas do Médio Purus (ATAMP). 
Em união com o Médio Purus, a luta reuniu 7 
mil pessoas, o que fez o movimento ganhar 
força. Foram oito anos de batalha, e a resposta 
do governo foi a sugestão de criação de uma 
RDS; entretanto, a comunidade bateu o pé e 
disse "ou é Resex ou não é nada".

A Resex foi criada de acordo com os desejos 
expressos pelos comunitários nesse processo, 
mas a implementação, a gestão, não é o que 
se esperava. O decreto de criação dispõe que 
a Resex tem como objetivo a melhoria da vida 
das populações tradicionais, mas, segundo os 
conselheiros da unidade, não é isso que está 
acontecendo; de acordo com os participantes, 
o ICMBio deixou de ser parceiro por conta de 
toda a burocracia implementada.

No dia 05 de junho de 2008, quarenta 
comunitários estiveram em Brasília e tiveram a 
oportunidade de ver o presidente Lula assinar o 
decreto de criação. O Conselho Deliberativo foi 
formado em 2011.

Com a criação da unidade, vieram os créditos 
do Incra de fomento e alimentação. A reserva 
já contava com associação, e o dinheiro foi 
depositado direto na conta dessa organização. 
Outro ponto importante foi a formação do 
conselho deliberativo e a elaboração de um 
Plano de Manejo Florestal Comunitário, que já foi 
aprovado e aguarda a licença para começar os 
trabalhos. Além disso, a Resex já foi contemplada 
por dois projetos do IEB.
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A gestão da unidade sofre com a 
constante troca de gestores e com a demora 
nos processos burocráticos, tal como aquele 
para a elaboração do Plano de Manejo (PM). 
Entretanto, hoje já se conta com o Plano de 
Utilização, que deverá ser aprovado na próxima 
reunião do conselho.

A falta de recursos para os conselheiros 
fazerem seus trabalhos atrasa e difi culta todos 
os procedimentos, bem como a informação das 
comunidades e o diálogo entre os moradores da 
reserva e os órgãos competentes, o que prejudica 
o atendimento às demandas.

Hoje, há apenas um servidor para administrar 
toda a área. Segundo os conselheiros, o governo 
federal não tem ajudado em nada a Resex. O Plano 
de Manejo não está sendo discutido; há quase 
três anos espera-se o início dos trabalhos do PM e 
sabe-se que quanto mais demorar para iniciar, mais 
vai demorar para terminar. Apesar disso a Resex 
já conta com Plano de Utilização, elaborado em 
parceria com o ICMBio.

Resex Médio Purus

A unidade da Resex Médio Purus foi criada 
para garantir os direitos das comunidades 
frente à pressão da retirada de seus produtos 
e de sua riqueza por proprietários de terra e 
invasores. Havia, também, pressão por parte 
das comunidades indígenas e dos pecuaristas. 
Para garantir os direitos das populações 
tradicionais de terem seu território demarcado, 
foi feita uma mobilização para a criação de uma 
Resex na área.

O movimento social começou a formar 
lideranças nas comunidades, inclusive com 
trabalhos de conservação de lagos; isso 
mobilizou os comunitários, que se uniram na 
causa da criação da unidade de conservação em 
questão. O processo fi cou engavetado durante 

muitos anos, tendo iniciado em 2000 e só sido 
efetivado em 2003, com o início dos trabalhos 
do Ibama. Nesse período, as comunidades 
foram perseguidas pelo Poder Público local que, 
aliado aos regatões, intimidava os que faziam os 
trabalhos de mobilização, gerando muito caos e 
medo entre os comunitários.

A Resex foi criada em 8 de maio de 2008. 
Os comunitários foram surpreendidos com o 
decreto de criação em um grande encontro 
realizado em Brasília com líderes extrativistas e 
órgãos públicos. A criação da reserva atendeu 
aos pedidos feitos pelos comunitários para que 
esta fosse uma Resex federal e não estadual.

Depois da criação da unidade, o crédito 
do Incra de alimentação e fomento, a formação 
do Conselho Deliberativo (em julho de 2010) 
e a posse desse conselho em dezembro de 
2010, foram as coisas mais importantes que 
acontecerem.

Em relação à implementação, a ideia 
predominante é que, embora a gestão 
devesse acontecer pelo conselho, os membros 
se sentem como parte de um conselho 
consultivo e não deliberativo, visto que suas 
decisões não são consideradas. O conselho 
se sente enfraquecido e os conselheiros 
desmotivados a percorrer as grandes 
distâncias para informar as comunidades 
acerca das resoluções que, depois, não 
recebem a devida atenção. Os conselheiros 
da Resex Médio Purus queriam participar mais 
das tomadas de decisão, principalmente no 
caso da destinação de recursos.

O Plano de Manejo está sendo discutido, 
porém, ainda não tem data prevista para início. 
Devido à urgência, por conta do Bolsa Verde, 
optou-se por fazer o Plano de Utilização 
primeiro. A promessa era de que os estudos 
do Plano de Manejo começassem até o fi nal 
de 2011.
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Resex do Lago do Capanã 
Grande e RDS Rio Amapá
A fi nalidade da criação da Resex do Lago do 
Capanã Grandeera buscar melhorias para os 
moradores das comunidades, mais recursos 
e conhecimento, para que um dia pudessem 
se ver livres de tudo o que estavam sofrendo, 
tanto por pressão de proprietários de terras 
e grileiros, quanto pela ação dos “patrões”, 
aos quais ainda eram forçados a vender sua 
produção abaixo dos preços de mercado.

Os moradores se juntaram para mostrar 
que, unidos, teriam forças para lutar pelos seus 
direitos. Foi feita uma audiência pública com os 
moradores e outros órgãos para conseguir a 
criação da reserva. Nessa ocasião, foi votada e 
aprovada a criação da Resex.

A Resex do Lago do Capanã Grande foi 
criada em junho de 2005 e a RDS Rio Amapá em 
2007. Com a criação da RDS, as comunidades 
têm recebido os benefícios individuais e coletivos 
que vêm do governo do Estado. Com a criação 
da Resex, todos tiveram oportunidade de explorar 
sua área livremente e poder trabalhar. A criação 
da Resex do Lago do Capanã Grande signifi cou o 
fi m de um tempo de escravidão.

Hoje, um dos grandes problemas na Resex é 
a invasão, assim, para impedir a entrada indevida 
de pessoas, seis ou sete pessoas fi scalizam a 
área durante a noite toda, circulando em um 
fl utuante, construído em parceria com o ICMBio.

Os moradores se uniram para traçar 
os passos de como seria o trabalho da 
comunidade, a fi m de constituir um conselho 
mais democrático e participativo. O conselho 
da Resex embora ainda não sendo o ideal, 
sendo realiza três reuniões ordinárias por ano.

Resex do Lago do 
Cuniã e Esec Cuniã
O interesse na criação da Resex do Lago do
Cuniã foi de toda a comunidade, mobilizada 

pelas lideranças que buscaram informações 
no CNPT. Antes, no Cuniã, era uma estação 
ecológica e as famílias estavam sendo 
pressionadas a vender seus lotes por preços 
muito baixos. Havia incursões violentas 
tentando tirar as famílias que se recusavam 
a sair dos lugares onde tinham nascido. Os 
comunitários se organizaram e promoveram 
empates para evitar a desocupação de seu 
território.

A comunidade fi cou sabendo que, por 
meio de uma associação, podia mudar essa 
história. Em 1994, foi criada uma associação no 
Cuniã, a Asmocum. Depois de cinco anos de 
muita batalha, muito trabalho e participação da 
comunidade, com a parceria da CPT, criou-se a 
Resex Lago do Cuniã, em 10 de novembro de 
1999. Como resultado de um trabalho que já 
vinha sendo feito desde 1986, isso oportunizou 
a permanência das comunidades no Lago do 
Cuniã. O Conselho foi criado em 2007.

A comunidade decidiu e pressionou para 
que fosse feita uma Resex federal. Mas, antes, 
estudou-se essa modalidade “nova” chamada 
de Resex com todos os moradores. As 
lideranças começaram a participar das reuniões 
de discussão sobre o tema e informaram as 
famílias sobre o que consistia a Resex. Assim, 
as famílias tinham base de informações para 
decidir qual seria a melhor modalidade de UC a 
ser implantada na área.

A criação da reserva garantiu a permanência 
das famílias nesse local, o recebimento de 
benefícios sociais por meio do governo federal 
e a entrada de recursos para realização de 
projetos, tais como o manejo de jacaré, de 
castanha e de açaí, a agricultura e vários que 
estão sendo encaminhados para a Resex. De 
acordo com os conselheiros, é possível dizer que 
a criação da reserva já melhorou e ainda está 
melhorando a situação das famílias.

A gestão acontece por meio do conselho, 
em uma gestão integrada com outras duas 
unidades de conservação (Esec Cuniã e Flona 
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A Gestão Integrada 
Cunião-Jacundá
No estado de Rondônia, a Estação Ecológica 
de Cuniã, a Reserva Extrativista do Lago do 
Cuniã e a Floresta Nacional de Jacundá, uniram 
esforços fi nanceiros e pessoal formando a 
Gestão Integrada Cuniã-Jacundá. A GICJ surgiu 
em 2005 por iniciativa dos gestores do ICMBio, 
tinha o intuito de viabilizar o desenvolvimento 
de atividades comuns, maximizando ações 
institucionais e consolidando a relação com as 
comunidades locais.

Atualmente, a Gestão Integrada Cuniã-
Jacundá estabelece um novo modelo na gestão 
de UCs, partindo da excelência de sua equipe, 
garantindo a proteção da biodiversidade, a 
geração de conhecimento e a promoção do 
uso sustentável dos recursos naturais. Isso se 
alia ao compromisso e à responsabilidade das 
comunidades envolvidas.

A GICJ estrutura-se no planejamento anual, 
envolvendo todos os membros da equipe do 
ICMBio, subdividindo este planejamento em 
programas (ações e prioridades): proteção, 
conselhos gestores, pesquisa, comunicação, 
consolidação territorial, integração com o 
entorno, manejo de recursos, desenvolvimento 

e capacitação de equipe e inovação. Além 
deste planejamento, são realizadas reuniões 
quinzenais, abordando os temas, motivação, 
mediação de confl itos, entre outros.

Suas ações têm apresentado resultados 
satisfatórios, otimizando recursos e 
proporcionando agilidade na realização das 
ações propostas. Entre os resultados, pode-
se citar a formação dos conselhos gestores; 
a instalação do Programa de Pesquisa em 
Biodiversidade-PPBio na ESEC de Cuniã; 
a ampliação da ESEC Cuniã; o projeto de 
ampliação da Resex Cuniã; a formação e a 
contratação de 21 brigadistas do PREVFOGO; o 
apoio a projetos de geração de renda na Resex 
Cuniã, como o Projeto de Manejo do Jacaré; 
o Projeto Estatística Pesqueira Comunitária/
Manejo do Pirarucu; o Projeto Agroindústria de 
Açaí no Rio Madeira: entre outros.

A formação da GICJ possibilitou a obtenção 
de resultados efetivos e um maior grau de 
satisfação da equipe com ampliação das ações 
e a implantação de um processo contínuo de 
avaliação e melhoria do gerenciamento das 
unidades envolvidas.

Cristiano Souza, s/data.

Jacundá). A implementação se dá de forma 
muito lenta, mas já é possível, inclusive, perceber 
a mudança na comunidade. A associação 
organiza os moradores cada vez mais, o que 
garante sua legitimidade.
Para que as reuniões aconteçam nas 
comunidades e para um bom funcionamento 
do conselho, é preciso de mais recursos e do 
fornecimento de uma logística que permita 
percorrer as grandes distâncias entre as 
colocações. O apoio governamental é mais 

do que necessário para otimizar a gestão e, 
provavelmente, a falta disso resulta na falta 
de escolas, de saúde e na situação defi citária 
encontrada nas comunidades.
O Plano de Manejo está sendo discutido 
com as outras duas UCs que fazem parte da 
gestão integrada. A comunidade se interessa 
e sempre pergunta pela posição do ICMBio. 
Aparentemente, em 2012, o Plano de Manejo 
estará pronto. A reserva já conta com Plano 
de Utilização.
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Resex Canutama e Floresta 
Estadual Canutama
Desde 2000, o pessoal da CPT e das 
comunidades lutava pela criação de uma 
reserva federal por causa da pressão dos 
muitos proprietários de terra que estavam 
no interior do território da reserva. As 
comunidades já sabiam que ia ser criada uma 
Resex e trabalharam o modelo. Em Canutama, 
em 2006, foi feita a Área de Proteção 
Ambiental (APA) do Jamanduá, que pegou um 
território no rio Purus.

Porém, uma negociação entre a Secretaria de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
(SDS) e o governo federal fez com que o Centro 
Estadual de Unidades de Conservação (CEUC) 
quisesse criar uma RDS no município. Portanto, 
no início, o intuito era fazer uma RDS, mas as 
comunidades resistiram ao governo estadual e 
optaram pelo modelo de Resex, que julgaram 
mais seguro. A comunidade Belo Monte, 
composta por 170 famílias, durante a consulta 
pública, não quis ser inserida na área da reserva. 
Apesar dessa caminhada pela formação da 
Resex, os moradores do território que hoje é a 
Floresta Estadual Canutama não escolheram 
a modalidade de fl oresta, quando tomaram 
conhecimento, já tinha sido decretada a área 
nessa modalidade de UC.

A criação das duas unidades foi feita em 
27 de março de 2009. A criação da Resex 
ocorreu do modo como foi pedido, apesar de 
inicialmente ter sido requisitada a criação de 
uma Resex federal e não estadual; no caso da 
Floresta, não há certeza sobre a escolha feita.

Na Resex já foi criada uma associação, 
a Associação dos Agroextrativistas da 
Reserva de Canutama (ASARC), enquanto na 
Floresta ainda há luta para a criação de uma 
associação. A gestão das duas unidades é 
feita unilateralmente pelo CEUC, uma vez que 

ainda não foram formados seus conselhos 
gestores.

O conselho da Resex ainda está sendo 
formado, assim como o plano de gestão ainda 
está em elaboração. Depois da criação da Resex 
Canutama acabou o arrendamento de castanha, 
borracha etc., diminuiu a invasão de lagos e há 
mais respeito pelas comunidades.

Flona de Humaitá e 
Flona Balata-Tufari
Não houve consulta pública para a 
criação das unidades. De acordo com os 
participantes, o Congresso Nacional criou as 
duas Flonas por meio de decreto, atuando 
junto com o Executivo, mas sem consulta aos 
que lá viviam e permanecem até hoje.

A Flona de Humaitá foi criada em 1998 e 
a Flona Balata-Tufari em 2005; o Conselho de 
ambas foi instalado somente em 2010. Porém, 
de acordo com os conselheiros ali presentes, 
na prática não há gestão por parte das 
comunidades, uma vez que elas estão atreladas 
às obrigações impostas pelo ICMBio.

A Flona de Humaitá foi criada em 
sobreposição a terras indígenas, e hoje os povos 
indígenas fazem parte do Conselho e discutem 
junto com os ribeirinhos. Após a criação dessa 
unidade, iniciou-se o trabalho de ONGs que 
transformaram os povos da fl oresta em seres 
pensantes, capazes de exigir seus direitos.

Flona Mapiá-Inauiní

A Flona foi criada em 1992 por um grupo 
de pessoas que foi a Brasília pedir a criação 
da reserva por causa dos madeireiros que 
entravam e tiravam toda a riqueza que existia 
no local. Os moradores queriam uma Resex, 
mas foi criada uma Flona.
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De acordo com os conselheiros, até agora 
não aconteceu nada importante. Nas palavras 
de Maria Estela, conselheira da Flona Mapiá-
Inauiní: “Ficou até pior do que antes, porque 
o ICMBio proíbe as pessoas de fazerem uma 
canoa, de plantar; eles vão lá e só multam, não 
levam soluções e a coisa está fi cando cada vez 
pior”.

A unidade tem conselho, mas ele não 
funciona. O conselho foi formado em 2005 e, 
de lá para cá, nunca funcionou. Os moradores 
não têm nem noção do que seja o conselho. 
O Plano de Manejo já foi aprovado há dois 
anos, mas não é colocado em prática. Um dos 
grandes problemas na Flona é que as próprias 
comunidades não conhecem o que já existe.

Alguns fatos chamam a 
atenção nestes relatos
As comunidades presentes no seminário têm 
consciência de que a modalidade reserva 
extrativista federal é a que melhor assegura 
os seus direitos sobre território se, nas áreas 
criadas mais recentemente, vêm conseguindo 
que suas demandas sejam atendidas. No 
entanto, nas mesmas regiões, quando se trata 
das Flonas, o processo de criação ocorreu 
de maneira autoritária e a situação, portanto, 

é mais complexa. Nos casos relatados 
no encontro, os moradores não têm um 
nível alto de organização e não conhecem 
adequadamente seus direitos.

Existe/ também uma grande diferença 
entre o processo de criação, que depende 
majoritariamente do poder público, e o de 
implementação, que gera um ônus muito 
grande às comunidades pelo fato de não 
contarem com parcerias para dividir os custos 
fi nanceiros e humanos envolvidos. O melhor 
resultado acontece naquelas áreas em que 
existem parcerias com entidades de apoio que 
suprem as demandas críticas que ocorrem logo 
após a criação de uma unidade de conservação 
de uso sustentável, pelo fato de desorganizar 
o que existia e não haver uma nova forma de 
gestão pronta para assumir o lugar da antiga. 
Confi rma-se também o fato de que as áreas 
nas quais houve um envolvimento forte das 
comunidades no movimento pela criação, são 
as que mais rapidamente têm conquistado 
resultados.

Por último, cabe ressaltar a experiência 
de cogestão de unidades de conservação de 
diferentes modalidades como um modelo que 
poderá trazer excelentes resultados e que 
deveria ser seguido pelo poder público federal 
e estadual.

Rômulo Mello fala durante o encontro
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O sistema de cogestão 
governo-sociedade 
civil do Amazonas
A cogestão de unidades de conservação 
entre Estado e sociedade civil é previsto 
na lei do SNUC, sendo posteriormente 
regulamentada através do Decreto no 4.340, de 
22/092002. Por meio de acordos de cogestão 
o Estado pode transferir para instituições não 
governamentais as responsabilidades pela 
gestão direta de um bem, espaço físico ou 
território.

No estado do Amazonas, o Sistema 
Estadual de Unidades de Conservação 
(SEUC) prevê a possibilidade da cogestão em 
concordância com o SNUC. O órgão gestor 
pelo governo estadual é o Centro Estadual de 
Unidades de Conservação/Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimentos Sustentável 
do Estado do Amazonas (CEUC/SDS). 
Atualmente, há um grupo de organizações não 
governamentais que são cogestoras de diversas 
UCs, por exemplo, o Instituto de Conservação 
e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas 
(Idesam), Fundação Vitoria Amazônica, Instituto 
Piagaçu-Purus, Ipê, Instituto Mamirauá e 
Fundação Amazônia Sustentável.

A cogestão traz inúmeros ganhos para as 
UCs e para o Estado: os cogestores geralmente 
possuem equipes altamente qualifi cadas, que 
dedicam a maior parte do seu tempo à gestão 
das UCs. Essas equipes tem mais proximidade 
com as comunidades tradicionais moradoras 
ou usuárias do território e também têm 

facilidade de diálogo com outros segmentos da 
sociedade. Possuem maior fl exibilidade no que 
tange à gestão e uso de recursos fi nanceiros 
e conseguem dar continuidade às gestão. No 
âmbito político, têm mais capacidade de “fuga” 
das oscilações devido a trocas de governos.

Porém, a cogestão de UCs possui 
contradições que são próprias da natureza 
das ONGs: frequentemente assumem papel 
do Estado sem ser Estado. Sua capacidade 
de ação oscila com o fl uxo de projetos para 
implementação das ações nas UCs. Muitas 
vezes, a sua agenda se restringe a elementos 
que são próprios de sua identidade e história, 
não enfatizando outros que lhe são estranhos, 
mas que são prioritários para as comunidades.

Há desafi os postos à cogestão: 
esclarecimento de papéis entre entidade 
cogestora e Estado, participação no 
planejamento do CEUC, integração de 
agendas, necessidade de regulamentação 
do setor, entre outros. Do ponto de vista do 
governo estadual do Amazonas, os acordos 
de cogestão estão sendo rediscutidos com 
as entidades cogestoras para a adequação à 
legislação. Esta prevê que as cogestoras têm 
que ser Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público (OSCIPs) e, no Amazonas, a 
maioria delas não o é. Além disso, o CEUC vê 
como mais adequado a celebração de acordos 
de cooperação técnica para fi ns mais afeitos à 
identidade das instituições cogestoras. 
A experiência de cogestão existe em outros 
estados brasileiros e aquela em curso no 
Amazonas traz importantes lições.
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Gestão participativa

Vida fl utuante



”Gestão é 
administração. 
O governo, federal 
ou estadual, cria 
as unidades de 
conservação de uso 
sustentável e afi rma 
que o instrumento 

de gestão é participativo; mas será que, 
na prática, essa gestão está mesmo sendo 
participativa? Quem são os principais 
atores desse processo, conselheiros ou 
ICMBio?”
Josinaldo Aleixo, IEB.

Neste momento, os/as presentes 
entregaram-se a um interessante trabalho 
de construção de conceitos a respeito da 
gestão participativa, a fi m de que emergisse 
uma visão contrastiva em relação àquela 
ofi cial. O diálogo foi realizado trocando 
experiências entre as lideranças que exercem 
o papel de conselheiros das UCs e entidades 
de apoio. Os principais resultados dessa 
discussão estão apresentados a seguir, 
seguindo as questões orientadoras dos 
debates nos grupos:

• O que é gestão participativa?
• Qual é o papel dos conselheiros e do 

ICMBio/CEUC?
• Quais os problemas enfrentados hoje na 

gestão da unidade?
• Quais as soluções?

Para o presente tópico, foi feita a opção 
metodológica de apresentar as respostas 
dadas pelos conselheiros em dois momentos. 
Primeiramente, as respostas são apresentadas 
por unidade de conservação a que se referem, 
possibilitando um cenário geral da situação da 

gestão na UC em questão. Em um segundo 
momento, as respostas de cada grupo de 
conselheiros são expostas de acordo com a 
pergunta a que se referem, com uma breve 
análise do conjunto. Com este método pode-se 
ter uma visão dos temas em cada unidade, e uma 
visão de todas as unidades em torno de um tema.

Gestão 
participativa em 
cada unidade
Nesse subtópico, estão dispostas as 
contribuições dos conselheiros ao debate 
sobre gestão participativa, agrupadas de 
acordo com a unidade a que pertencem. 
Desse modo, pode-se ter uma visão de como 
os conselheiros de cada Resex, RDS, Flona ou 
ESEC veem a questão da gestão participativa.

Resex Ituxi

O que é gestão participativa?
Nós já sabemos por que está no Regimento 
Interno, mas não funciona; porque o Conselho 
tem que participar da gestão da Resex e não 
o ICMBio decidir tudo em Brasília, mas, sim, 
os conselheiros também participarem, porque 
é direito nosso, moradores da Resex. E nós 
queremos. 

Qual é o papel dos conselheiros e 
do ICMBio/CEUC?
É fazer a gestão junto com as comunidades, e 
o ICMBio e o Conselho, participando de tudo 
que envolve a gestão da Resex; por isso é que 
foi criado o conselho.
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Quais os problemas enfrentados hoje na 
gestão da unidade?
Falta de recursos para os conselheiros 
fazerem seus trabalhos na comunidade. 
Descompromisso do ICMBio na melhoria de 
vida dos comunitários. Troca constante dos 
gestores sem dar satisfação.

Quais as soluções?
Recursos para os conselheiros e a 

Secretaria Executiva trabalhar. Políticas públicas 
com as comunidades, transparência nos 
recursos que entram no ICMBio e participação 
dos conselheiros nas decisões que envolvam a 
gestão da Resex.

Resex do Médio Purus

O que é gestão participativa?
Ligação direta entre conselheiros e gestão do 
ICMBio (ambos têm que falar a mesma língua), 
onde queremos participar do orçamento anual 
das UCs e defi nir juntos a forma de uso deste 
orçamento.

Qual é o papel dos conselheiros e 
do ICMBio/CEUC?
Conselheiros: fazer reuniões nas 
comunidades; levar e trazer demandas para 
o bom funcionamento da gestão; dar bons 
exemplos para que os comunitários não 
façam coisas erradas; ser bem esclarecido 
nas questões de tomadas de decisão; ser 
bem participativo nas reuniões do conselho 
e em seu setor de trabalho; cumprir com 
seu objetivo de porta voz e passar as 
informações; manter presença contínua nas 
comunidades; participar das discussões e 
tomada de decisão do Plano Operacional 
Anual da Unidade. ICMBio: fi scalizar, fazer 
reuniões e visitas às comunidades; orientar 

as comunidades a respeito da legislação 
ambiental, dos direitos e deveres das 
comunidades; fazer um plano de trabalho 
junto com os conselheiros. Obs: de modo 
que as ações sejam executadas de forma 
participativa.

Quais os problemas enfrentados hoje na 
gestão da unidade?
Falta de servidores do ICMBio; a associação 
acaba tendo que fazer o trabalho do ICMBio, o 
que acaba fazendo com que ela não faça nem o 
seu papel nem o dele direito; falta de recursos 
para as atividades nas UCs; manejo das UCs.

Quais as soluções?
Que o ICMBio possa qualifi car os servidores 
nomeados a trabalhar em UCs, principalmente na 
Amazônia. Aumentar número de servidores nessa 
região e o nível de capacitação para trabalhar com 
as populações tradicionais. Queremos um fundo 
orçamentário das UCs, que possa contemplar/
facilitar os trabalhos dos conselheiros e projetos 
de desenvolvimento nas comunidades (Fundo de 
Pequenos Apoios).

Resex do Lago do Capanã 
Grande e RDS Rio Amapá
O que é gestão participativa?
É a participação dos conselheiros nas 
decisões dos recursos para a unidade, 
onde as decisões deveriam ser feitas com a 
presença de representantes de cada unidade. 
Só assim podemos chamar as gestões 
participativas.

Qual é o papel dos conselheiros e 
do ICMBio/CEUC?
O papel do conselheiro é participar das 
reuniões em outros lugares. Trazer para os 
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moradores coisas novas e soluções para 
trabalhar. O papel do ICMBio é criar projetos 
e participar de reuniões nas comunidades e 
buscar recursos para as reservas.

Quais os problemas enfrentados hoje na 
gestão da unidade?
Falta de recursos, falta de projetos, falta de 
gestores mais atuantes nas comunidades. Não 
temos apoio do ICMBio e do CEUC para criar 
projetos. Invasão de lagos e caçadores.

Quais as soluções?
Chegar até o presidente do ICMBio e do CEUC, 
e cobrar e exigir a participação dos gestores 
para criar projetos e um bom fi nanciamento para 
as unidades. Se foi criado um órgão como o 
ICMBio, com certeza, ele tem que ter recursos 
para trabalhar.

Resex do Lago do 
Cuniã e ESEC Cuniã

O que é gestão participativa?
É onde todos participam e dão sua opinião, a 
comunidade, os conselheiros, as pessoas de 
entidades parceiras.

Qual é o papel dos conselheiros e 
do ICMBio/CEUC?
O papel dos conselheiros é informar, reunir, 
discutir, decidir, acompanhar, denunciar. O 
papel do ICMBio seria apoiar. O ICMBio é 
o nosso parceiro, que está sempre do lado, 
vendo os erros e os defeitos da comunidade. 
O conselheiro, para fazer o seu papel, 
precisa, primeiro, saber qual é o seu papel. 
Acreditamos que esse papel é informar 
a comunidade, quando a gente vem para 

essas reuniões, a gente precisa chegar 
às comunidades e informar, falar como foi 
à discussão, decidir algumas coisas que 
surgem na viagem. Acompanhar é de lei, 
depois de todo o trabalho, a gente precisa 
acompanhar; a gente tem que acompanhar 
os recursos que vêm e que podem alterar o 
planejamento.

Quais os problemas enfrentados hoje na 
gestão da unidade?
Falta de recurso é o que se evidencia para 
a gente poder fazer essa gestão. Esse é um 
problema, não só nosso, mas não tem como a 
gente trabalhar de graça. Lá no Cuniã, a gente 
precisa se deslocar para fazer as reuniões 
e, para isso, precisa de recursos. Melhorar 
organização comunitária, enfrentar sem baixar 
a cabeça. Já existe uma organização, tanto 
que hoje já existem alguns benefícios na 
comunidade por meio dela.

Quais as soluções?
Recursos, um fundo permanente, 
capacitações. O recurso tem que ser 
permanente, não pode ser uma única vez, 
porque aí a gente vai conseguir sustentar o 
que a gente está planejando. Até então, se 
colocar um arco e fl echa na minha mão, eu sei 
administrar melhor do que um computador, 
essas “parafernálias” que agora estão 
chegando à nossa comunidade.

Flonas de Humaitá, 
Balata-Tufari e 
Mapiá-Inauiní
O que é gestão participativa?
Participar junto com o gestor do planejamento, 
dos problemas e decisões.
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Qual é o papel dos conselheiros e 
do ICMBio/CEUC?
O conselheiro da Flona de Humaitá tem 
o papel de deliberar, criar condições que 
possibilitem aos comunitários que representa 
a acessibilidade de trabalho e produtividade 
para geração de renda, de acordo com as 
normas do regimento e condições de vida, e 
em comum acordo com o ICMBio.

Quais os problemas enfrentados hoje na 
gestão da unidade?
Confl itos com o ICMBio: abuso de autoridade, 
intimidação, desrespeito cultural das 
populações, falta de licenciamento para 
atividades, geração de renda, pois o ICMBio 
só fi scaliza e não traz solução. O Plano de 

Manejo que não sai do decreto há onze 
anos, prestação de conta que não foi feita 
pela gestão da unidade ao conselho. Os 
conselheiros não têm acesso aos arquivos 
do ICMBio e ninguém informa onde estão 
os recursos da compensação, só vemos o 
Exército e o ICMBio ir e vir sem solução.

Quais as soluções?
Sem o Plano de Manejo ninguém consegue 
nada, porque tudo esbarra no plano que não 
está concluído. Os conselheiros têm que 
ter participação na decisão e aplicação dos 
recursos da unidade. Queremos uma pessoa 
que represente as comunidades da Flona 
dentro dos espaços da coordenação regional 
de Porto Velho - RO.

Autoridades se reunem durante o encontro
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Resex Canutama e Floresta 
Estadual Canutama
O que é gestão participativa?
Tomar decisões defi nitivas dentro da unidade 
de conservação, junto com a participação 
das comunidades. E as comunidades devem 
gerenciar recursos para a melhoria das próprias 
comunidades. A comunidade tem que ter a 
última palavra.

Qual é o papel dos conselheiros e 
do ICMBio/CEUC?
Defender as comunidades e procurar recursos 
para as comunidades. Ajudar as comunidades 
em seus problemas. Trazer benefícios e 
projetos para as comunidades.

Quais os problemas enfrentados hoje na 
gestão da unidade?
Plano de Gestão não concluído. Invasão de lagos 
(com a criação da reserva isso diminuiu, mas 
ainda existe). Retirada de madeira ilegal. Falta 
de comunicação (telefone). Falta de escoamento 
da produção (grande problema para as 
comunidades que têm os seus produtos, mas 
fi ca muito caro para escoar). Falta de transporte.

Quais as soluções?
Que o Estado conclua o Plano de Gestão. Que 
haja mais fi scalização por parte do gestor e das 
comunidades. Projeto para implementação de 
telefonia rural móvel nas comunidades. Procura 
de mercado para os produtos através dos 
órgãos competentes, como: IDAM, Conama, 
ADS, SEC. Aquisição de barcos e a voadeiras.

Ao mesmo tempo que os cenários 
traçados pelos conselheiros de cada unidade 
apresentam semelhanças, em alguns tópicos, 
as diferenças são marcantes. Em relação à visão 
do que seja é gestão participativa, há duas 

posições bem delineadas; enquanto alguns 
conselheiros enfatizam que esse tipo de gestão 
deve ser paritária, com o empoderamento das 
comunidades – caso da Resex Canutama –, 
outros dão mais importância à participação, sem 
destaque à tomada de decisão – como pode-se 
observar nas falas dos representantes da Resex 
Lago do Cuniã e da Resex Ituxi.

A visão do papel dos conselheiros, tal como 
apresentada pelos grupos, é bastante similar em 
praticamente todas as respostas. Os problemas 
e soluções também são próximos, com 
ênfase na falta de recursos e na necessidade 
de funcionários públicos mais atuantes e 
conhecedores da realidade local. Entretanto, 
cada unidade apresenta suas particularidades, 
que não podem ser perdidas quando na visão 
do conjunto, ressaltando-se o fato de que alguns 
Conselhos já estão mais bem estabelecidos 
e assumem funções decisórias marcantes, 
enquanto outros, em processo de formação e 
implementação, ainda lutam para demarcar o 
seu território de atuação.

Qual é o papel dos conselheiros e 
do ICMBio/CEUC?
Grupo 1. É fazer a gestão junto com as 
comunidades e o ICMBio e o Conselho, 
participando de tudo que envolve a gestão da 
Resex, por isso é que foi criado o conselho.

Grupo 2. Conselheiros: fazer reuniões nas 
comunidades; levar e trazer demandas para 
o bom funcionamento da gestão; dar bons 
exemplos para que os comunitários não 
façam coisas erradas; ser bem esclarecido 
nas questões de tomadas de decisão; ser 
bem participativo nas reuniões do conselho 
e em seu setor de trabalho; cumprir com seu 
objetivo de porta voz e passar as informações; 
manter presença contínua nas comunidades; 
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participar das discussões e tomadas de decisão 
do Plano Operacional Anual da Unidade. 
ICMBio: fi scalizar, fazer reuniões e visitas às 
comunidades; orientar as comunidades a 
respeito da legislação ambiental, dos direitos e 
deveres das comunidades; fazer um plano de 
trabalho junto com os conselheiros. Obs: de 
igual modo que as ações sejam executadas de 
forma participativa.

Grupo 3. O papel do conselheiro é participar 
das reuniões em outros lugares. Trazer para 
os moradores coisas novas e soluções para 
trabalhar. O papel do ICMBio é criar projetos e 
participar de reuniões nas comunidades e buscar 
recursos para as reservas.

Grupo 4. O papel dos conselheiros é 
informar, reunir, discutir, decidir, acompanhar, 
denunciar. O papel do ICMBio seria apoiar. 
O ICMBio é o nosso parceiro, que está 
sempre do lado, vendo os erros e os defeitos 
da comunidade. O conselheiro, para exercer 
o seu papel, precisa, primeiro, saber qual é 
o seu papel. Acreditamos que seu papel seja 
informar a comunidade; quando a gente vem 
para essas reuniões, a gente precisa chegar 
às comunidades e informar, falar como foi a 
discussão, decidir algumas coisas que surgem 
na viagem. Acompanhar é de lei, depois de 
todo o trabalho, a gente precisa acompanhar; 
a gente tem que acompanhar os recursos que 
vêm e que podem alterar o planejamento.

Grupo 5. Defender as comunidades e 
procurar recursos para as elas. Ajudar as 
comunidades em seus problemas. Trazer 
benefícios e projetos para as comunidades.

Grupo 6. O conselheiro da Flona de Humaitá 
tem o papel de deliberar, criar condições que 

possibilitem aos comunitários que representa a 
acessibilidade de trabalho e produtividade para 
geração de renda, de acordo com as normas 
do regimento e condições de vida, em comum 
acordo com o ICMBio.

Comentário de 
Mary Allegretti
Basicamente, as soluções apontadas 
concentram-se na elaboração/fi nalização dos 
planos de manejo e na ampliação do repasse de 
recursos. Destaca-se a fala dos representantes 
das Flonas, que propuseram a criação de um 
assento para as comunidades tradicionais 
no Conselho Regional do ICMBio, em Porto 
Velho, bem como o que foi mencionado pelos 
representantes da Resex Ituxi, que enfatizaram a 
efetiva participação dos conselheiros na tomada 
de decisões.

Quanto ao papel assumido pelo ICMBio na 
solução dos problemas, José Maria Carneiro 
de Oliveira, conselheiro da Resex Médio Purus, 
enfatizou:

“Os conselhos são muito recentes, por 
isso, os conselheiros têm difi culdade de 
transmitir a informação. Para se ter uma 
ideia, o Médio Purus tem onze setores, 
e o ICMBio não dispõe de recursos 
para os conselheiros trabalharem e 
distribuírem essas informações, de forma 
que todo mundo esteja a par do que está 
acontecendo. Nesse caso, o ICMBio tem 
que estar mais presente, fazer reuniões 
nas comunidades e levar em primeira 
mão as informações. Mas, só fi scalizar 
sem ensinar não resolve muita coisa, por 
isso, o ICMBio tem que mostrar e explicar 
a legislação, os direitos e deveres dos 
comunitários.”
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A legislação federal e estadual defi ne 
gestão participativa como um instrumento de 
administração que permite uma democratização 
da gestão da unidade de conservação de uso 
sustentável. Entretanto, os textos legais não 
expressam tal conceito de modo claro, não 
se tem o registro objetivo do que signifi cam 
os termos gestão participativa, compartilhada 
ou descentralizada e qual ou quais modelos 
de participação devem ser institucionalizados. 
Desse modo, construir um conceito acerca do 
que é gestão participativa e transformá-lo em 
norma, compreensível e aplicada em todas as 
unidades, é um desafi o que os participantes do 
encontro procuraram enfrentar.
Dado que o papel dos conselheiros é de 
participar e decidir de modo paritário, 
de acordo com o Decreto no 4.340, que 
regulamenta o papel dos conselhos das 
unidades de conservação, as lideranças 
comunitárias que possuem assento no 
conselho devem tomar parte em todas essas 
funções, assumindo uma posição deliberativa 
quando for o caso, tal como previsto em lei.

O papel dos conselheiros é, em termos de 
legislação, amplo e signifi cativo. A participação 
dos membros da comunidade no Conselho é 

fundamental para o andamento dos trabalhos 
nas UCs, bem como para o próprio manejo 
dos recursos das unidades e tomadas de 
decisão acerca de assuntos de interesse 
dos comunitários e dos órgãos gestores. 
Comparando a resposta obtida nas discussões 
em grupo e o preconizado nos dispositivos 
legais (anexo), percebe-se que os conselheiros, 
na maioria das vezes, expressam seu papel em 
termos mais restritos do que lhes é garantido 
pela legislação pertinente.

Desde a criação das modalidades de 
unidades de conservação de uso sustentável, 
um dos principais desafi os para a implantação 
desses tipos de UCs no Brasil reside na 
abertura ao diálogo e no reconhecimento, 
por parte do poder público, do papel 
desempenhado pelas comunidades locais na 
gestão dos recursos naturais.

Os desafi os também são enfrentados pelas 
comunidades tradicionais que, a partir do 
momento em que conquistaram a condição de 
protagonistas do processo de gestão das UCs, 
encontraram difi culdades na defi nição de seus 
novos papéis institucionais. Desde a criação 
das primeiras reservas até os dias atuais, houve 
mudanças signifi cativas na forma como as 

Participantes dialogam com autoridades no último dia do encontro



comunidades tradicionais se organizam e se 
apropriam de seus territórios, na visibilidade 
política e inserção social adquirida por 
estes grupos, nas políticas públicas e nos 
procedimentos administrativos de criação e 
gestão dessas áreas. Esses fatores, somados às 
singularidades das categorias, representaram 
e ainda representam grandes desafi os de 
gestão, que exigem constantes adaptações 
e a elaboração de novas ferramentas 
administrativas.

Pelas respostas obtidas à pergunta, 
percebe-se uma duplicidade de opiniões que, 
em um primeiro momento, podem parecer 
complementares, mas, na realidade, são 
bastante distintas. Alguns grupos enfatizaram 
a questão da participação nas discussões, 
enquanto outros opinaram que uma gestão 
verdadeiramente participativa passa pelo poder 
de decisão. Considerando que os instrumentos 
legais que organizam as UCs já garantem 
o assento dos conselheiros extrativistas 
nas reuniões, a prioridade é justamente o 
empoderamento da voz dessas lideranças, 
de modo que suas preocupações sejam 
consideradas e seu voto decisivo.

Observando as respostas dadas 
pelos conselheiros, pode-se notar certa 
inconsistência em relação ao tema. Os 
problemas apresentados vinculam-se mais às 
questões práticas do cotidiano das unidades 
do que ao modo como é feita a gestão. Outra 
questão evidente foi o descontentamento dos 
conselheiros com a atuação do ICMBio, que 
assume uma postura muito mais fi scalizatória 
do que de parceria na administração das 
unidades.

Salvo algumas exceções, a maioria 
dos grupos buscou enfatizar a ausência 
e a rotatividade dos gestores públicos 
responsáveis pela administração da unidade 
e a falta de repasse de recursos. Em poucos 
momentos questionou-se a qualidade da 
participação dos conselheiros nas discussões 
no sentido de serem realmente ouvidos, 
considerados e contribuírem para o processo 
de tomada de decisões.

“Quem faz a gestão, está na lei, é a 
comunidade junto com o ICMBio. 
A comunidade é fi scalizadora da sua 
reserva, do seu território, mas ela não 
tem um poder de falar com autoridade. 
Pedimos que seja transparente essa 
gestão. Que vocês, como gestores dos 
órgãos competentes, se sensibilizem com 
a nossa condição de povos da fl oresta.” 
Gilberto Raposo, conselheiro da Resex do Lago 
do Cuniã.

“A gente não tem estudo, mas tem a 
prática. Às vezes tem mais experiência 
do que quem vem de um doutorado.” 
Francisco Carneiro de Oliveira (Azeite), 
conselheiro da Resex Médio Purus.

“Quem faz a gestão é o ICMBio, de 
acordo com as demandas e a opinião 
da comunidade. Nós temos direitos. 
O modelo de UC foi criado pelos 
companheiros, pelas populações 
tradicionais.” 
José Maria Carneiro de Oliveira, conselheiro da 
Resex Médio Purus.
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"A gente luta para 
sobreviver, ninguém 
acha que vai fi car 
rico; o ribeirinho 
trabalha para fi car 
confortável, para ter 
uma vida digna. A 
gente vai apelar para 

quem, se a própria autoridade tá fazendo 
isso com a gente? Se o ICMBio, que era 
para ser nosso amigo, é nosso inimigo, 
como a gente pode pensar no futuro?" 
Denilce Ramos de Alecrim, conselheira da Flona 
de Humaitá.

"Como as pessoas vão sobreviver? Se os 
ribeirinhos dependem dos recursos da 
fl oresta e não podem tirá-los? Há mais 
de um ano está para ser legalizado o 
Plano de Manejo. Houve um interesse 
muito grande do governo e outro maior 
da comunidade, foram feitos os estudos, 
mas até hoje a gente depende desse plano. 
A gente sabe que tem recurso para serem 
implementadas as UCs, a gente só não 
sabe é quanto e nem como esse dinheiro 
vai ser aplicado. A gente quer saber, pelo 
menos, quanto tem, porque até hoje o 
ICMBio não presta conta dos recursos."
Francisco Monteiro Duarte, vice-presidente da 
Resex Ituxi.

Questões 
em destaque nos 
debates
Três questões foram salientadas e analisadas 
nos debates envolvendo aspectos relacionados 
a todas as unidades: (i) as diferenças entre a 
gestão realizada pelo órgão estadual e federal; 
(ii) a manutenção fi nanceira das atividades 
do Conselho; (iii) a criação de uma instância 
estadual de gestão participativa.

(i) Diferenças entre a gestão 
estadual e federal das UCs
O Plano de Gestão exigido pelo CEUC, 
documento que equivale ao Plano de Manejo 
do SNUC, é elaborado de forma mais rápida, 
tem uma metodologia bem defi nida, e é mais 
parecido com um Plano de Utilização.

O CEUC tem mais presença do que o 
ICMBio, está mais próximo das comunidades; 
conta com técnicos escolhidos por seleção para 
aquela função, com experiência em trabalhos 
em comunidades tradicionais, conhecimento 
da região e da metodologia para trabalho 
participativo. O gestor do CEUC trabalha todo o 
tempo apoiado nas associações e comunidades.
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“Na RDS, o gestor está mais perto, porque ele é do próprio município. Ele sempre está 
presente, sempre tem reunião com ele. Para nós, é melhor, porque é decidido junto com 
os moradores. Cada entidade tem um representante para defender a gente. Na nossa 
reserva funciona assim, sempre na coletividade; vem um recurso, são convidados 
todos os presidentes das comunidades e é decidido o que vai ser feito naquele ano. Na 
nossa reserva não tem confl ito com o órgão competente; cada comunidade tem seu 
representante, que passa para a comunidade o que foi decidido. Lá a gente tem apoio, 
as comunidades já têm seu fl utuante, seu paiol, tem parceria com o IDAM, que vai 
fazer o Plano de Gestão. Nossa reserva é bem atendida.”
Dionésio Hipy, conselheiro da RDS Rio Amapá.

Padre Fernando faz uma boa ponderação:

“Toda a gestão e a estrutura de uma estadual é praticamente 
igual a uma federal. A diferença é a presença e, talvez, também 
os recursos. Nesse sentido, o governo do Estado deveria estar 
mais próximo, já que os relatórios da CPT têm muitas queixas de 
falta de recursos, de que os conselheiros não têm recursos para 
fazer o trabalho de gestão participativa. A primeira vez que eu 
estudei sobre conselho deliberativo de Resex foi de uma cartilha 
feita pelo CEUC. Nós aqui em Lábrea sempre lutamos para que 

as reservas fossem federais, porque teria mais garantia. As reservas estaduais e 
municipais enfrentam problemas de pressão dos interesses locais enquanto a federal 
é muito mais independente.” 
Padre Fernando Redondo Pavón, representante da CPT.

“Nesse plano, a gente faz tudo conversado com as comunidades; já foi tudo mais ou 
menos conversado. A participação do governo é só do CEUC mesmo, que está sempre 
apoiando viagem e tudo mais, bem próximo. A CPT também está bem próxima, o IEB 
também está por lá.” 
Raimundo Nonato, presidente da ASARC.

Participantes se apresentam em duplas
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(ii) Manutenção fi nanceira 
das atividades do Conselho

Essa questão foi enfatizada em todos os 
grupos. No debate, foi lembrado que o artigo 
19 do Decreto no 4.340, que regulamenta 
aspectos da Lei do SNUC, estipula que 
compete ao órgão gestor "prestar apoio à 
participação dos conselheiros nas reuniões, 
sempre que solicitado e devidamente 
justifi cado". Também foi esclarecido que o 
mandato do conselheiro é não remunerado, 
mas que o funcionamento do conselho 
requer recursos.

Outro aspecto refere-se à necessidade 
de maior transparência na aplicação 
dos recursos de compensação pelo 
asfaltamento da BR-319. Os participantes 
sabem da existência da verba, mas não têm 

informações sobre quanto foi aplicado, em 
quais atividades e qual é o saldo atual dessas 
operações monetárias.

“Se a gente não paga gasolina do bolso 
da gente para fazer o trabalho não dá. 
Mas tem associação aqui em Lábrea que 
ajuda muito, compra óleo de andiroba 
e tudo mais e ajuda até mais do que o 
governo.” 
Raimundo Nonato, presidente da ASARC

(iii) Criação de uma 
instância estadual de 
gestão participativa
“Para a gente conseguir fazer esse 
planejamento tem que ter representantes 
das comunidades participando dentro 

Fala de Daniel Penteado durante o Encontro
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da CR1-Coordenação Regional de Porto 
Velho/Rondônia. Outra coisa que acho bem 
interessante: esses dias que estivemos com 
Paulo Mayer, fomos reclamar dessa questão 
do número de servidores, e que o chefe da 
unidade nunca falou disso e ele disse que 
quem faz a gestão é o ICMBio e quem tem de 
determinar isso é o instituto.

Negativo, quem faz a gestão é o ICMBio 
de acordo com as demandas e a opinião da 
comunidade. Nós temos direitos. O modelo 
de UC foi criado pelos companheiros, pelas 
populações tradicionais. O governo estava 
perdido com aquele modelo que ele queria 
fazer, que só destruía e não contemplava 
as populações tradicionais dali. Esse é o 
momento de propormos em um modelo de 
implementação pensada do nosso jeito e não 
do jeito do governo. Aí entra a questão de 
mudar o SNUC, porque nós temos que atacar 
a cabeça pensante, o presidente do ICMBio, 
a lei... essa proposta tem que sair da nossa 
cabeça, saída das nossas necessidades. 
Todo o esforço que já foi feito não vai 
ter resultado nenhum se não estivermos 
envolvidos nessas conversas. Está na hora de 
começarmos a nos impor. Se não sabe fazer, 
dá a bola e passa a vez para quem sabe 
fazer. Se o governo e o funcionalismo público 
não conseguem fazer gestão, nós temos 
pessoas capacitadas para fazer. Entendo que 
seja dessa forma. O ICMBio tem que passar 

a nos ouvir e colocar na pauta o que estamos 
falando.” 
José Maria Carneiro de Oliveira, conselheiro da 
Resex Médio Purus.

“Acho que uma proposta muito 
importante é que nós não podemos fi car 
só nos problemas locais, temos que ter 
um olhar amplo e para o futuro, para 
que possamos ter uma participação real. 
Temos que participar para que as coisas 
não venham de cima para baixo, por isso 
temos que ter, nós, as entidades, um pé 
na base, nas comunidades, para ouvir 
e conscientizar os comunitários. Não 
temos que cansar. Nem o ICMBio está 
preparado para uma gestão participativa 
nem nossas bases, o que signifi ca 
formação e informação. As propostas 
têm que ser para a vida das pessoas, 
tem que sair não das entidades, mas das 
próprias pessoas. Em relação ao apoio 
fi nanceiro, os conselheiros não têm 
recursos para fazer o trabalho, o ICMBio 
diz que não tem recurso também, mas, 
no Regimento Interno do Médio Purus 
já diz que tem que ter esse recurso para 
a manutenção; a organização da reserva 
tem que ter um fundo e isso está também 
na legislação.”
Padre Fernando Redondo Pavón, representante 
da CPT.
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Conclusões 
e desafi os – 
Mary Allegretti

Vou sistematizar algumas coisas que vocês 
falaram para ajudar nesse processo, que é um 
processo de encaminhamento das propostas. 
Vou retomar aquilo que nós falamos ontem, 
que é conhecer o passado, avaliar o presente 
e planejar o futuro. Ontem fi zemos uma revisão 
do passado, agora vocês apresentaram 
uma visão do presente sob um tópico, que 
é a gestão, e o planejamento é aquilo que 
vai nos dizer para onde vamos no futuro. 
O problema que eu vejo, de tudo que foi 
colocado aqui, é que não está clara a divisão 
das responsabilidades entre os moradores 
da comunidade, o ICMBio, e as associações 

comunitárias. Está um pouco confuso. Tudo 
se resume nas palavras transparência e 
compartilhada, mas acho que é preciso defi nir 
um pouco mais.

A unidade mais básica em uma unidade 
de conservação é a comunidade, que tem 
uma liderança, estas lideranças participam 
das associações, que são representadas nos 
conselhos, locais de tomada de decisão, por 
isso, são chamados de conselhos deliberativos. 
É um processo de consulta para chegar à 
decisão. O que vocês estão enfatizando é que a 
gestão dos conselhos deve ser mais participativa 
e transparente. Mas o que está confuso é o que 
distingue o papel do conselheiro da comunidade 
e aquele do ICMBio. Cada grupo disse uma 
coisa diferente a esse respeito.

Participar é uma coisa, tomar decisão 
é outra. Então, vocês estão reivindicando 
participação ou poder de decisão? Não é a 
mesma coisa a reunião na comunidade e a 

 As cores de Lábrea
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reunião do conselho deliberativo, porque ali 
o representante terá que tomar decisões em 
conjunto com o ICMBio, porque ele tem a 
responsabilidade, a atribuição legal de fazer 
a gestão da reserva. O ICMBio, pela lei, é o 
gestor, porque está escrito assim no SNUC. Se 
vocês acham que não é assim, tem que mudar o 
SNUC. O que seria o correto seria uma gestão 
com parte da responsabilidade para o Poder 
Público e parte para as comunidades. Porque 
vocês estão na fl oresta protegendo os recursos, 
e o ICMBio faz a concessão e possibilita os 
meios para que vocês façam essa proteção; as 
duas funções são complementares. O Estado 
provê os meios e a comunidade cuida dos 
recursos, a gente chama isso de pacto.

Quando os primeiros representantes criaram 
o conceito da reserva extrativista, eles criaram 
essa ideia de um pacto; nós somos partes 
equivalentes de uma mesma equação; nós 
cuidamos de parte do território para o país e o 
governo nos dá os meios para isso. Não é uma 
relação de submissão, de autoridade, mas de 
complementaridade. O ICMBio não garante a 
Amazônia sozinho, mas as comunidades também 
não asseguram a integridades dos territórios 
sem a proteção do ICMBio.

É muito importante que a pauta das reuniões 
seja de decisão a respeito dos problemas. 
O conselheiro representa sua comunidade e 
tem que levar os problemas e cobrar soluções. 
É uma relação de paridade com o ICMBio; não 
existe chefe, que é uma palavra usada nas 
unidades de proteção integral, onde não existe 
nenhum morador fazendo a gestão. Sempre 
que vocês falam do "gestor", vocês se referem 
ao ICMBio, mas vocês também são gestores, 
porque a gestão é compartilhada, dividida.

O pessoal do passado defi niu como era a 
criação, mas não a implementação das reservas; 

agora é o momento, porque o SNUC está em 
revisão. Essa discussão que está acontecendo 
aqui também está ocorrendo em vários outros 
lugares e o pessoal está bravo. Vocês tem 
que dizer: nós queremos uma nova forma de 
implementar as reservas e isso passa por mudar 
o SNUC , se for necessário. Ou fazer uma nova 
regulamentação. Eu queria sugerir que vocês 
assumissem esse conceito mais de divisão de 
responsabilidades e deveres do que somente de 
participação, que pode ser muito passiva.

A participação no processo de decisão 
tem que acontecer em todos os níveis. Lá em 
Brasília não tem nenhum tipo qualquer de 
participação, não tem uma instância formal. 
Talvez seja necessário começar pelas bases 
enquanto isso não muda. Por isso, a proposta de 
criar um conselho regional com participação de 
representantes das unidades de conservação 
daquela regional é muito importante.

O que eu sinto é que vocês estão 
brigando muito pouco. Vocês se acomodam 
a esse papel assumido pelo ICMBio. O que 
está acontecendo é que, às vezes, vocês 
fazem toda essa movimentação aqui e quando 
as lideranças vão a Brasília, vão de modo 
desarticulado, sem fazer pressão. Tem que 
criar um caso, para que os outros prestem 
atenção no que vocês estão fazendo. Nesse 
ponto, o CNS tem um papel fundamental, 
porque tem que levar isso para o nível 
nacional. Eu queria que vocês tivessem na 
cabeça a ideia de que vocês são a alma do 
movimento social, sem a base, sem a força 
de vocês, o movimento não existe. Vocês 
têm que pressionar a direção do CNS para 
que isso seja levado adiante. Está faltando a 
unidade do movimento em nível nacional para 
que essas propostas sejam apresentadas e o 
governo se sinta pressionado a agir.
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O Fundo Amazônia tem recursos, o 
CNS está preparando um projeto para esse 
fundo. Vocês podem dizer que querem que 
o CNS capte esse recurso para capacitar as 
organizações e associações de toda a Amazônia. 
Isso seria ótimo, mas poderia também ser um 
recurso do Poder Público para esse fi m.

Também acho que vocês deveriam exigir a 
defi nição do papel das comunidades nas Flonas. 
Os moradores têm que pleitear concessão de 
uso nas Flonas da mesma forma como ocorre 
nas Resex. Não é possível permanecer nas 
Flonas sem regularização, caso contrário as 
famílias vão se transformar em intrusas em 
territórios que já estavam ocupados por vocês 
quando foram transformados em UCs.

Também a questão da concessão de uso 
familiar, que ocorre no Amazonas, merece uma 
análise jurídica. Uma vez que a concessão se 
restringe à área ocupada pela família, quais os 
direitos que a comunidade tem sobre o conjunto 
dos recursos da reserva?

Acho que o Programa Bolsa Verde é um 
erro, e vocês vão sentir no futuro as implicações 
desse erro. É uma política clientelista, que veio 
de cima para baixo e é difícil de combater, 
porque é dinheiro vivo na mão das pessoas 
e pode dividir o movimento. Daqui a pouco, 
vocês têm todo mundo virando as costas para 
o movimento, porque eles estão recebendo 
benefícios que vocês não puderam levar. Para 
mim, se o Programa Bolsa Verde não for revisto, 
vai dividir o movimento social, porque uns vão 
receber e outros não; além disso, é um benefício 
individual, quando a proteção da fl oresta, nas 

unidades de conservação, é coletiva. Acho que 
vocês deveriam prestar muita atenção nisso.

Essas coisas mostram o enfraquecimento de 
vocês como movimento social. Tem que ser uma 
voz única a brigar por aquele objetivo. Tem que 
fazer com que a direção do CNS compartilhe as 
reivindicações e pressione as políticas públicas 
a favor de objetivos que sejam apropriados 
aos moradores da fl oresta. Se for uma gestão 
partilhada, vocês têm o direito de saber para onde 
vai o dinheiro e de dizer quem vai fazer a gestão 
do outro lado. Quais são os critérios para ser 
diretor da gestão das UCs? Tem que ter critérios, 
tem que conhecer as populações tradicionais.

A reunião na Ilha do Marajó foi resultado do 
fato de que as comunidades cansaram de falar, 
falar e não serem ouvidas. O CNS resolveu 
levar os ministros para o lugar mais difícil, mais 
complicado, para eles verem a situação de 
perto. Foi criada uma comissão interministerial 
que até agora só se reuniu uma vez desde que 
foi criada e que assumiu a responsabilidade 
de elaborar um Plano de Desenvolvimento 
para as Reservas Extrativistas. A regularização 
fundiária não está acontecendo, mas não é 
só isso, tem saúde, educação habitação... Na 
minha opinião, a situação é crítica e se vocês 
não se movimentarem, pressionarem, não vai 
melhorar. Está na hora de mostrar a força de 
vocês e deixar claro que o que aconteceu em 
Marajó não foi uma manifestação isolada.

Acho muito importante a parceria que as 
comunidades têm com o IEB. Chico Mendes era 
um líder que se cercava de parceiros. E é com 
essa força que as coisas mudam.
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A cidade e o rio

Reunião com 
ICMBio/MMA



"Esse é o primeiro encontro de uma 
grande articulação dos conselheiros 
e dos povos da fl oresta, seguindo a 
mesma linha do que aconteceu em 6 
de agosto na Ilha do Marajó, no Pará. 
Aqui a gente teve uma grande discussão 
sobre a questão de gestão partilhada. 
Três dias de encontro para refl etir sobre 
essa gestão participativa e sobre todos 
os problemas que estão acontecendo 
dentro da unidade. A gente está cansado 
de gritar na fl oresta e só ouvir nossa 
própria voz." 
Vanderleide Ferreira de Souza, Coordenadora 
Regional do CNS.

Atendendo ao convite realizado pelos 
organizadores do Encontro dos Conselheiros 
do Sul do Amazonas, o presidente do ICMBio, 
Rômulo Mello, reuniu-se com os participantes 
para ouvir suas propostas, responder aos 
questionamentos, receber o documento fi nal e 
apresentar suas ideias a respeito dos tópicos 
analisados pelos extrativistas.

Além do presidente do ICMBio participaram 
da reunião:

• Daniel Penteado, coordenador-geral de 
Florestas Nacionais/ICMBio.

• Giovanna Palazzi, diretoria de Áreas 
Protegidas/MMA.

• Ana Rafaela D`Amico, coordenadora 
regional da CR1-Porto Velho, RO/ICMBio.

• Leonardo Pacheco, chefe da Resex do 
Ituxi, Lábrea-AM.

• Maria Cristina Adão Martins, secretária 
municipal de Meio Ambiente de Lábrea-AM.

Nesse tópico, a discussão é reproduzida 
tal como ocorreu na reunião; as falas foram 

transcritas de modo literal. O debate foi 
segmentado em três partes: apresentação 
das principais questões pelas lideranças 
extrativistas presentes; esclarecimentos do 
presidente do ICMBio, Rômulo Mello, e da 
representante do MMA, Giovanna Palazzi; 
e solicitação de informações adicionais e 
comentários associados à discussão.

Questões 
apresentadas pelos 
conselheiros
Na primeira parte da reunião, lideranças 
comunitárias representativas de cada uma 
das unidades de conservação ali presentes 
expressaram suas principais preocupações e 
fi zeram questionamentos acerca da atuação do 
poder público.

Vanderleide Ferreira de Souza, 
coordenadora regional do CNS

Sou coordenadora do Conselho Nacional 
das Populações Extrativistas (CNS). Aqui 
estão 72 conselheiros das Resex Médio 
Purus, Ituxi, Resex Estadual e Flona Estadual 
de Canutama, Resex e ESEC Cuniã, Flonas 
Humaitá, Balata-Tufari e Mapiá-Inauini, 
Resex do Lago do Capanã Grande e RDS 
Rio Amapá. Aqui se encontram conselheiros 
dessas unidades do sul do Amazonas e oeste 
de Porto Velho. Esse é o primeiro encontro 
de alguns que vêm e que vão acontecer. 
Essa é uma grande articulação dos 
conselheiros e dos povos da fl oresta, 
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seguindo aquela mesma linha do que 
aconteceu em 6 de agosto lá na Ilha do 
Marajó, no Pará. Aqui tivemos uma grande 
discussão sobre a questão de gestão 
compartilhada. Três dias de encontro, 
dias 09, 10 e hoje, 11, para refl etir sobre 
essa gestão participativa e sobre todos os 
problemas que estão acontecendo dentro 
das unidades. Estamos cansados de gritar na 
fl oresta e só ouvir a nossa própria voz.

Gostaríamos que as pessoas que estão 
fazendo parte, que estão dentro do ICMBio 
representando as populações extrativistas, 
as unidades de uso sustentável, sejam 
pessoas que tenham sensibilidade, pessoas 
que tenham compromisso com essas 
pessoas. O senhor, dr. Rômulo, está vendo 
aqui conselheiros de uma parte grande das 
unidades do sul do Amazonas; são pessoas 
que estão empenhadas com o ICMBio para 
desenvolver um trabalho dentro da unidade. 
Mas queremos uma parceria do ICMBio 
constante também, porque o Estado tem sua 
obrigação para com essas pessoas.

O servidor tem que ter a sua parte de 
sensibilizar e ser sensibilizado por essas 
pessoas. Por esse motivo, estamos muito 
descontente com um servidor do ICMBio, 
por fazer descaso dos nossos problemas, por 
não nos atender como merecemos – dentro 
do ICMBio nós sabemos que se trabalha com 
a fi scalização, mas também sabemos que se 
trabalha com o ser humano; nas unidades de 
uso sustentável há gente. Essa pessoa não 
respeitou e nem respeita as pessoas como 
elas merecem; as populações tradicionais 
e extrativistas estão cansadas de ouvir as 
mesmas palavras, a mesma ladainha. Vocês 
do ICMBio, servidores, presidente, sabem 
melhor do que eu que são feitos seminários e 

seminários, encontros e encontros, e as nossas 
reivindicações continuam as mesmas dentro 
das unidades, desde a época de Chico Mendes 
continuam as mesmas: as políticas públicas 
paradas, nossos povos gritando, pedindo 
socorro, e a entidade fi ca nos levando em 
banho maria.

Nós começamos a nos articular e 
queremos mudanças desde já. A grande 
mudança que queremos é pedir que o senhor 
diretor Paulo Mayer não faça parte mais da 
diretoria do ICMBio para representar a nossa 
classe. Já estamos articulados e já estamos 
conversados sobre isso. Essa é uma decisão 
tomada por pessoas que sabem o que está 
acontecendo, sabem a afl ição que estão 
passando, para sair daqui, ou seja, lá de onde 
for de outras unidades, e chegar a Brasília, e 
para as pessoas nos ouvirem e fazer de conta 
que está tudo bem, ou então dizer “a gente vai 
resolver” e não acontece nada.

Estamos aqui também para dizer que 
nós temos condições e capacidade de 
gerir as nossas unidades. Nós queremos a 
participação, o empenho maior, do órgão 
gestor. Eu estou sendo porta-voz não só 
desse povo, mas de todos os outros que ainda 
estão por vir. Gostaríamos de trazer algumas 
lideranças para poder pôr as nossas angústias 
para que o senhor fi que bem sensibilizado e 
não se esqueça de nenhuma palavra deles, 
que eles vão pôr aqui, porque esse grito já é 
antigo – as Resex são novas, mas os gritos de 
angústia são antigos.

A gente está se mobilizando e essa 
vai ser uma das primeiras reuniões, um 
dos primeiros encontros a acontecer das 
unidades e, principalmente, dos conselheiros. 
Nós temos que mudar essa cara de gestão 
"participativa".
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José Maria Ferreira de 
Oliveira, conselheiro da 
Resex Médio Purus

É um momento muito importante estarmos 
hoje aqui, todos os conselheiros da região 
sul do Amazonas, norte de Rondônia, 
participando de um segmento de um trabalho 
que começou há bastante tempo na linha 
do Chamado da Floresta, que aconteceu no 
estado do Pará, em agosto desse ano. Esse 
momento é importante e histórico para todos 
nós e eu acredito que daqui a gente vai sair 
com decisões muito importantes.

A gente, esteve em Brasília, em outubro, 
com o Daniel e com o Leonardo, e no fi nal 
da nossa conversa, deixamos um recado 
para o ICMBio, na pessoa do Daniel. A gente 
disse que tinha data para ver cumpridos 

aqueles temas que foram abordados e que 
se nada acontecesse, que o ICMBio não 
se assustasse com o que ia acontecer, 
com a repercussão que, ia ter. Eu acredito 
que o ICMBio já veio preparado para nos 
ouvir e para estar atento para o que pode 
estar acontecendo. Acho que isso que a 
Vanderleide colocou agora há pouco já é 
fruto daquilo que demos ciência ao ICMBio 
naquele dia.

Eu queria colocar aqui uma situação e pedir 
agilidade nesse processo de implementação da 
unidade com relação a créditos do Incra; é uma 
situação, senhor presidente, que está afetando 
todas as unidades federais e estaduais também, 
porque tudo depende do Incra. Hoje, a gente 
está nessa situação, porque antes não tinha 
esses esclarecimentos, mas agora está tendo 
com relação ao crédito habitação. O incra, 

Ribeirinhos do Sul do Amazonas
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agora no mês de outubro, nos informou que 
só pode liberar os créditos para as unidades 
que já têm regularização fundiária ou que já 
tenham o CCDRU. Nós entendemos a lentidão 
do governo para que se façam essas mudanças 
todas; mas isso que tem que acontecer. Para 
que se tenha uma agilidade maior diante desse 
processo, acho que é necessário que haja 
uma mudança na instrução normativa que diz 
respeito ao crédito, porque senão teremos que 
esperar mais cinco anos, e aí como será que vai 
fi car a situação das unidades?

Outra coisa, a quantidade de analistas das 
unidades aqui da Amazônia e principalmente 
da nossa região; nós temos tido problemas 
muito sérios com a quantidade de servidores 
que vêm para dentro das unidades: além de 
ser muito pouco, tem uma rotatividade que 
a gente não consegue ter um trabalho mais 
aprofundado e isso difi culta a implementação 
da unidade. Veja bem, a Resex do Médio 
Purus tem mais de 600 mil hectares, têm 
97 comunidades, mais de cinco mil pessoas 
e dois servidores; não tem condições de 
as reservas funcionarem assim, acaba 
que a associação tem que fazer parte do 
trabalho que é do ICMBio e acaba que nem 
a associação consegue fazer nada, nem o 
ICMBio consegue fazer nada. Que se tenha 
ciência que se deve levar em consideração 
a quantidade de pessoas e não de território, 
por exemplo, o que tem sido considerado na 
Resex Ituxi e na Resex Médio Purus. A Ituxi 
tem um território maior e, por isso, sempre 
vem tendo uma situação em que vêm mais 
analistas para a Ituxi do que para a Médio 
Purus, mas é preciso entender a quantidade 
de pessoas.

Outra situação é o confl ito que a Funai 
está trazendo para dentro das unidades de 
conservação; o problema é que as terras 

indígenas são exclusivamente dos indígenas 
e as UCs acabam não sendo exclusivamente 
dos extrativistas, pelo menos o que diz a Lei 
é que teria de ser, mas não está sendo. A 
Funai chega, manda e desmanda dentro das 
terras indígenas e defende a causa dos índios 
da melhor forma; e o ICMBio sequer defende 
as populações tradicionais que estão dentro 
das unidades de conservação. Queria colocar 
essa questão como um ponto de prioridade 
para que o ICMBio e o MMA tomem ciência 
dessa situação, se sensibilizem e coloquem 
isso como uma pauta de prioridades, porque 
não basta só representar, o órgão precisa 
defender com legitimidade.

Por fi m, eu quero reforçar o que a Vanderleide 
colocou aqui: a falta de apoio com relação à 
pessoa que está representando as populações 
tradicionais, o diretor de populações extrativistas. 
Esses dias nós estivemos lá em Brasília e saímos 
muito insatisfeitos com o senhor Paulo Mayer. 
Chegamos a enfatizar essa questão na reunião 
do dia seguinte. Eu acho que, para defender 
as populações tradicionais, precisa ter uma 
pessoa que fale a mesma língua, que entenda os 
nossos problemas e conheça a nossa realidade. 
Eu, que falo em nome da Resex Médio Purus, 
defendo que tenha uma pessoa com qualidade 
para administrar essa diretoria; por isso nós 
não queremos mais que o senhor Paulo Mayer 
continue na coordenação, na diretoria.

Francisco Monteiro Duarte, 
vice-presidente da APADRIT 
e conselheiro da Resex Ituxi
Esse é um momento oportuno para que a 
gente venha colocar nossos problemas, e 
não são poucos, que a gente enfrenta aqui. 
Os companheiros José Maria e Vanderleide 
já falaram sobre a problemática da gestão 
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hoje não existiria mais nada depois de cento e 
tantos anos de existência dessas comunidades; 
já teria acabado com tudo; mas muito pelo 
contrário, são comunidades que estão sendo 
muito bem preservadas como um todo.

Com a queda da borracha, o extrativismo 
foi enfraquecido de um modo geral, algumas 
pessoas sobreviviam de madeira, não todos, 
porque poucos têm esse hábito, mas com a 
criação da reserva, não pode tirar madeira, 
nem pedra, não pode tirar areia, enfi m, não 
pode nada. Como as pessoas vão sobreviver, 
se os ribeirinhos dependem dos recursos da 
fl oresta e não podem tirar? Quando eu vejo 
todo o processo das Resex até hoje, é que os 
comunitários, os ribeirinhos, a lei diz que eles 
têm que tirar sua sobrevivência dos recursos da 
fl oresta, mas hoje estão impedidos de fazer isso, 
porque precisa de plano madeireiro, precisa de 
Plano de Utilização, precisa de um monte de 
atribuições feitas pelo governo. Há mais de um 
ano estamos aguardando a legalização do Plano 
de Manejo. Houve um interesse muito grande 
por parte do governo e outro maior por parte da 
comunidade, foi feito todo o trabalho de campo, 
o inventário está 100%, mas até hoje a gente 
depende dessas madeiras, porque é um Plano de 
Manejo Comunitário, para complementar a renda 
familiar. Todos os comunitários estão esperando 
por esse momento, porque dependemos dele 
para trabalhar.

Sabemos que há recursos para serem 
implementadas nas UCs, só não sabemos 
quanto e nem como esse dinheiro vai ser 
aplicado. O que queremos, de fato, é que 
saibamos, pelo menos, quanto teremos para 
ser aplicado nas unidades de conservação, 
porque até hoje o ICMBio não presta conta dos 
recursos. Tem R$ 22 milhões de compensação 
ambiental, da BR-319, da BR-317, mas não 
sabemos quando e nem como esses recursos 
vão chegar até a unidade.

participativa. Ontem foi colocada aqui a 
pergunta de o que a gente entende por gestão 
participativa, e a gente só não sabe é como 
fazer isso funcionar, porque até hoje, no meu 
conhecimento, eu ainda não vi essa gestão 
participativa.

A gente não está tendo proximidade com 
o ICMBio; o Conselho, hoje, está impedido de 
fazer sua função por conta de recursos, que não 
tem. A gente sabe, pelo menos quando foi feita 
a reunião no Ituxi, das coisas dos conselheiros; 
já foi colocado que eles não são remunerados. 
Mas, tudo bem, esse não é o maior problema; 
o problema maior é que os conselheiros além 
de não serem remunerados, eles ainda têm que 
arrumar o recurso para fazer o trabalho que é o 
da gestão participativa, eles têm que fazer só, 
remando. O Zé Maria colocou que a Resex Ituxi 
é menor, acho que foi ontem que eu ouvi falar 
que são 500 km ou 600 km daqui até o fi nal da 
reserva. A nossa reserva é menor, mas esse é 
um trabalho que não dá para fazer remando, a 
via lá é fl uvial, não dá para andar de carro, de 
bicicleta ou coisa nenhuma. Então, fi ca difícil de 
ter um acompanhamento do conselho.

Têm trinta dias para os conselheiros se 
reunirem nas comunidades, trazerem a pauta 
para a Secretaria Executiva e junto com o gestor 
do ICMBio fazerem a pauta da reunião, mas 
isso não tem acontecido. Nunca são colocados 
os problemas dos companheiros que estão lá, 
porque os conselheiros fi cam impedidos de 
fazerem seu trabalho por conta disso. Isso para 
nós é um grande problema, e eu espero que 
agora seja resolvido e que as coisas passem a 
funcionar, porque é um encargo grande que até 
hoje a gente não tem conseguido resolver.

Continuando sobre a gestão, eu conheço 
no Ituxi comunidades que foram exploradas 
pelos avôs e até hoje têm madeira, têm seringa, 
enfi m, têm tudo... Isso prova que os comunitários 
sabem fazer gestão, e muito bem, porque senão 
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João Batista Bezerra 
Brito, conselheiro da 
Flona Balata-Tufari

O que nossos companheiros estão falando 
aqui é verdade mesmo; nós precisamos 
de recurso para trabalhar, porque nós do 
conselho não temos recurso. A Flona Balata-
Tufari não tem estrada, não tem transporte de 
carro; tudo tem que ser feito de canoa, rabeta, 
e nós não temos condições adequadas muitas 
vezes para chegar até a comunidade. Por isso, 
a gente precisa de ajuda do ICMBio; dentro 
das nossas condições na Balata, a gente 
precisa de uma ajuda, porque se não a gente 
não tem como trabalhar. O conselho não está 
participando do recurso que está saindo, nada 
é passado para a gente; o ICMBio não tem 
passado nada. Nós sofremos anos e anos e 
nada disso tem saído.

Na Balata-Tufari nós queremos a anulação 
das multas que foram aplicadas na população de 
dentro da Flona, porque elas não têm as mínimas 
condições de pagar essas multas. Queremos 
também o afastamento dos gestores da Flona, 
porque não estão preparados para administrar 
uma Flona como a Balata.

Denilce Ramos de 
Alecrim, conselheira da 
Flona de Humaitá
Vou fazer um resumo, porque se fosse falar o 
confl ito que está lá ia tomar muito tempo.

Há confl itos com o ICMBio a respeito 
do comportamento de analistas ambientais 
de unidades de conservação; eles usam sua 
autoridade para humilhar e oprimir os moradores 
da reserva e do entorno. Tem que mudar a 
mente deles para lidar com as pessoas, somos 
trabalhadores e não bandidos. Trabalhamos para 

ter o mínimo de conforto e eles não deixam, 
proíbem tudo, Essa unidade só existe porque 
moramos nela, fazemos parte dessas áreas 
antes de sua criação. Queremos viver com 
dignidade e não reprimidos. Concordo com a 
fi scalização, tem que ter, só que da maneira 
correta e não da maneira como está sendo feita; 
espero que o senhor tome providências.

Para a maioria das pessoas do entorno e 
da unidade, a culpa do ICMBio agir assim é do 
Chico Mendes, porque antes nada era proibido, 
criavam os fi lhos, meus avôs criaram meus 
pais e agora eu estou lá, vivendo. Faço uma 
pergunta, mas não precisa responder: imaginem 
vocês morando lá, com fi lhos doentes, sem ter 
o que comer, porque vivem do extrativismo, e 
chegassem, pegassem tudo que você tem e 
proibissem de tirar, e aí? Qual a reação desse 
pai ou dessa mãe ao chegar em casa e não ter 
o que dar para os seus fi lhos, sem poder levar 
numa unidade de saúde? Não é fácil.

Peço que vocês pensem nisso se 
colocando no lugar de cada ribeirinho, 
porque é muito fácil para pessoa que tem 
seu salário todo mês. O ribeirinho não tem 
salário fi xo, ele depende da natureza. Nós 
vivemos por época, vivemos do extrativismo 
de maneira geral. Todos os que estão aqui 
estão pelo mesmo objetivo. O nosso objetivo 
é viver com dignidade. Fiscalização sim, eu 
repito, tem que ter para evitar invasores, mas 
a fi scalização tem que ser digna, e nos dar 
condições para viver com dignidade.

Clodoaldo de Oliveira R. 
Filho, conselheiro da Resex 
do Lago do Capanã Grande
Pela segunda vez estou frente a frente com o 
dr. Rômulo: estive com ele na Ilha do Marajó, 
quando foram discutidas muitas coisas. E hoje 
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estou aqui para expressar a minha difi culdade 
pelo que está acontecendo na minha área 
de conservação. Há três anos tudo corria 
conforme a lei, tudo estava sendo muito bem 
feito; com o passar do tempo, de um ano para 
cá, os gestores da área de conservação não 
estão tendo uma atuação defi nitiva na área, não 
estão participando de muitas reuniões. A gente 
chega ao município convocando para a reunião, 
eles estão lá na frente do computador, sei lá 
fazendo o quê, a gente convoca eles e eles 
dizem que não dá, que estão agendando uma 
viagem e que passe outras vezes.

Quem está com um problema vai ter que 
esperar por amanhã? O que tem que acontecer, 
tem que começar desde hoje, não esperar para 
mais tarde. Eu quero fazer uma pergunta 
ao dr. Rômulo: quanto tempo os gestores 
têm que passar fora das reservas? Porque a 
gente fala e eles dizem que não são babás 
das pessoas que moram nas unidades, que 
eles estão aqui apenas para representar 
essas pessoas. Eu acho que não precisa estar 
vigiando o tempo todo, eu não quero que eles 
estejam vigiando o tempo todo; mas eu quero 
que eles atuem, que estejam em reuniões, 
que a gente os convoque e eles participem. 
Eles não podem fi car fazendo a gente de 
brinquedinho, enganando, dizendo que vai 
fazer e nunca faz.

Eles não estão participando das 
fi scalizações. Eles dizem quem tem que fi scalizar 
Capanã Grande, a reserva, são as pessoas 
que moram lá, mas quem somos nós para sair 
fi scalizando e apreendendo as pessoas que 
estão entrando lá, que estão invadindo, estão 
tirando o pescado, a madeira, estão destruindo? 
Nós não temos autoridade para isso. Nós 
contamos com a presença deles e, nesse 
momento, eles não estão colaborando com 
a gente. Eu queria pedir ao dr. Rômulo que 
faça isso acontecer, que chame a presença 

deles, porque isso não está certo, eles têm 
que trabalhar, não fi car viajando, passeando, 
tirando férias.

Maristela Lopes da 
Silva, conselheira da 
Flona Mapiá-Inauiní
O nosso Plano de Manejo está aprovado já há 
dois anos, mas ele não funciona. Eu vejo muita 
gente reclamar sobre os analistas, lá tem 
Flona e tem uma pessoa só trabalhando; mas 
uma pessoa só não tem como fazer um bom 
trabalho. Sobre as compensações da BR-317, 
porque nós fi camos sabendo que tem R$ 3,2 
milhões para as Resex.

Gilberto Raposo, conselheiro 
da Resex do Lago do Cuniã

Nós queremos clareza dos gestores, que 
eles vão às comunidades, mas a comunidade 
precisa de transparência para que as pessoas 
perguntem. Pergunta-se como está o 
andamento da unidade, mas na unidade de 
conservação nós não temos como responder 
e nem como mostrar. Nós pedimos que seja 
enviado esse momento aqui para os gestores, 
que se dizem parceiros da comunidade. Há 
pouco tempo, houve um fato de gestores 
levarem pessoas, levar policiamento, e entrar 
na casa e multar a pessoa. Se a malhadeira 
da pessoa pegar um peixe para comer - 
porque nós não somos proibidos de ter uma 
malhadeira em casa para pegar nosso alimento 
- a pessoa ter autoridade de ir lá dentro, 
prender a malhadeira e multar a pessoa é uma 
falta de respeito com as pessoas ribeirinhas, 
com os extrativistas, com os povos da fl oresta. 
Cuniã está aí na mídia por causa do projeto 
de manejo de jacaré, que a comunidade vem 
lutando desde 2004, mas não é aquilo que a 
gente está pensando que é o paraíso.
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Sobre os gestores, nós precisamos 
saber se, quando um gestor, como os 
outros colegas colocaram aqui, não 
está trabalhando da maneira correta, a 
comunidade tem o poder de pedir para 
que se troque esse gestor, para que seja 
uma pessoa que conhece a realidade. É 
um pedido que eu faço aqui em nome da 
comunidade. Por que o gestor não pode ser 
um comunitário se existem aqueles contratos 
tipo emergencial? Para ajudar a comunidade, 
por ser uma pessoa que conhece o 
andamento da comunidade. Se existe 
também a possibilidade desse gestor com 
acompanhamento do ICMBio, porque, quem 
faz a gestão, está na lei, é a comunidade 
junto com o ICMBio. A comunidade é 
fi scalizadora da sua reserva, do seu território, 
mas ela não tem o poder de apreender as 
pessoas, de falar com autoridade.

Eu quero também entregar um 
documento aqui, dr. Rômulo, em mãos, que 
você receba para gente; um pedido que foi 
indeferido de uma linha que leva energia 
ao Cuniã, é um pedido de vinte e poucos 
quilômetros até o fi m da linha. Nós não 
estamos pedindo nada não, nós estamos 
procurando saber qual é a importância do ser 
humano dentro da mata. Será que é preciso 
indeferir o nosso documento? Estamos 
pedindo 5 metros da linha que leva a rede de 
transmissão até a comunidade, onde tem a 
escola, o posto de saúde, os outros projetos 
em andamento, como o manejo de jacaré, 
– se nós tivermos duas toneladas de jacaré 
elas vão estragar porque faltam 5 metros de 
um lado e 5 metros do outro do linhão? Acho 
um absurdo indeferir uma coisa que é nossa, 
que nós precisamos.

Senhor presidente, a gente pede também 
– olha só como é o olhar dos povos da 
fl oresta – encarecidamente que olhe para um 
documento que os pescadores fi zeram lá. Nós 

vivemos sim do extrativismo, da pesca, da 
castanha e de todo esse globo que existe na 
fl oresta de produção, de renda familiar. Nós 
pedimos encarecidamente que olhe para isso 
que estamos trazendo de baixo para cima. Nós 
pedimos no mínimo dois anos para que a pesca 
seja fechada na comunidade para que retorne 
a população de peixe, de pescado. Mas que 
também, os povos que lá vivem, na fl oresta, 
tendo sua cota de sua cara a tapa para que 
saia dali um beija-fl or bonito, um papagaio, 
para que os outros possam vir ver e a gente 
não ter nada de renda. Fechando a pesca por 
dois anos e tendo uma remuneração para os 
pescadores, que não são muitos lá dentro, isso 
pode ser uma compensação que ninguém - 
compensação de hidrelétrica, de asfalto que 
passa pela gente - está vendo. O que a gente 
vê? É dentro do ICMBio, para os gestores, 
carros novos, voadeiras novas e mais outras 
coisas; e os povos da fl oresta, que precisam, 
que têm essa oportunidade, que têm esses 
recursos para ser gasto lá... Por que não ajudar 
os povos?

Eu peço, em nome da nossa da 
comunidade, da Resex e da estação 
ecológica, que seja transparente essa gestão. 
O que precisa para a comunidade? Se nós 
temos um recurso para ser gasto lá... O prédio 
do manejo do jacaré não foi construído com 
recurso que veio através do ICMBio não, nem 
dos órgãos gestores, porque a hidrelétrica do 
rio Madeira, pela compensação, ajudou um 
pouquinho lá, e para terminar aquele prédio lá 
a gente teve o apoio do IEB. Falou-se alguma 
coisa aqui que ofendeu a pessoa de vocês, 
me desculpe, mas eu quero falar diretamente 
com os órgãos gestores. Que vocês, 
como gestores dos órgãos competentes, 
se sensibilizem por esse momento. Nós 
esperamos um resultado que mesmo que 
não seja 100%, melhore um pouco a nossa 
condição de povos da fl oresta.
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Dionésio Hipy, conselheiro 
da RDS Rio Amapá

Como os companheiros colocaram aí, o que 
nós queremos é mais apoio, projetos também, 
porque se não tiver dinheiro não tem como a 
gente fazer nada. A difi culdade é muito grande 
para a gente, e os gestores dão pouco apoio. 
Nós precisamos de mais apoio junto com a 
gente e também na gestão participativa, porque 
só funciona melhor se tem o acompanhamento 
dos conselheiros junto com os gestores.

Edson Neves Jiahui, 
representante dos Povos 
Indígenas de Humaitá, 
Terra Indígena Jiahui
Nós conselheiros queremos participar, 
deliberar e criar um planejamento. Decidir 
junto com o gestor da Flona de Humaitá na 
aplicação do recurso da unidade. Queremos 
uma pessoa representante dentro do espaço 
da Coordenação Regional de Rondônia, porque 
é decidido tudo lá, mas não se planeja junto 
com os conselheiros de Humaitá; isso que 
causa a maioria desses problemas. Por isso 
nós, de Humaitá, queremos participação dentro 
da regional de Porto Velho. O ICMBio tem que 
fazer o seu papel sem nos humilhar. 

Alceni Benignes dos 
Santos, vice-presidente da 
comunidade Santo Expedito, 
na Flona Balata-Tufari
Para eu chegar aqui, eu tive que sair da 
minha casa, andar horas de rabeta, pegar 
um carreador, andar duas horas de pernada, 
chegar até Humaitá, 100 km numa estrada 
esburacada, pegar um ônibus para chegar até 

aqui... Foram gastadas 12 horas de Humaitá 
para cá. A gente passou fome, passou sede 
na estrada, empurramos o ônibus para 
chegar até aqui. Tudo isso eu fi z para poder 
entregar esse documento para o dr. Rômulo, 
e eu vou querer que o senhor assine e me dê 
uma via. Só porque aconteceram uns fatos na 
nossa comunidade que deixou todo mundo 
frustrado e eu espero que o senhor leia 
com atenção e tenha uma solução para os 
problemas. Era só isso.

Francisco Carneiro de 
Oliveira (Azeite), conselheiro 
da Resex Médio Purus
Eu sou Francisco Carneiro de Oliveira, mais 
conhecido como Azeite. Sou da Médio Purus, 
comunidade Vila Limeira, a 8 km do município 
de Lábrea. Quero me identifi car muito bem 
identifi cado. Tem 53 anos que resido naquela 
comunidade, com essa permanência lá dá para 
alguém entender que eu sou realmente um 
morador extrativista de boa consciência, que 
venho preservando; porque, se não preservasse, 
não estaria mais lá e quem sabe eu já estaria até 
em outro estado ou em outro município.

Com o conhecimento que a gente tem e as 
propostas que tivemos, quando foi para criar 
a reserva, nós acompanhamos passo a passo, 
e no dia 26 de julho de 1986 nós estivemos 
numa consulta pública. Leonardo Pacheco é 
testemunha disso aí. Nós brigamos junto com 
a Resex Ituxi, porque nós precisaríamos de 
permanência, segurança e apoio lá dentro da 
comunidade, onde eu posso dizer que nasci, me 
criei, criei meus fi lhos, e hoje estou vendo meus 
netos e quem sabe até meus bisnetos.

Eu trabalho ainda com esse propósito de 
preservar para ver futuramente, daqui a 30 ou 40 
anos, meus tataranetos vivendo com qualidade 
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de vida sustentável. Existimos nas reuniões, 
nós somos apelidados – vou falar assim, não 
sei se estou maltratando, magoando, mas vou 
falar como eu vejo e conheço; peço desculpas 
porque sou um analfabeto, eu não sou uma 
pessoa culta não, nasci e cresci na mata, no 
meio da fl oresta, o pouquinho que eu aprendi 
a ler e escrever, peço desculpas pelo meu 
modo de falar, porque eu não sei falar baixo, 
gosto de deixar tudo bem explicadinho, bem 
correto de – conselho deliberativo. Mas eu me 
reconheço como conselho executivo, porque 
quando é para deliberar alguma coisa, nós 
aprovamos, ou eles aprovam, mas as coisas fi cam 
no papel, na prática não sai. Nós não estamos 
metendo o cacete no sr. Henrique, que é o nosso 
gestor. Mas, eu estou pedindo mais parceria, 
mais reverência das autoridades máximas e 
competentes – como o dr. Rômulo é.

O superintendente geral do ICMBio 
que tome conhecimento e procure executar 

as coisas como as leis nos mostram, nos 
esclarecem; tem a Lei no 9.985 que nos dá 
apoio, que nos dá confi ança e segurança lá nas 
nossas áreas, na nossa região de extrativismo. 
Tem também a Lei no 4.340, que nós 
conhecemos e que também nos traz confi ança 
de sobrevivência lá onde nascemos e nos 
criamos.

Outro órgão federal poderoso, que eu até já 
apontei e fi co me perguntando: será que existe 
duas federações dentro do país brasileiro ou 
será que a Funai é um bicho de sete cabeças 
que assombra o ICMBio, que assombra qualquer 
outro órgão que está defendendo a população 
ribeirinha ou extrativista, que nasceu e se 
criou no meio da fl oresta? Lá dentro da nossa 
comunidade, nós já temos dois anos de prejuízo 
de uma safra de castanha, que corresponde 
a 2 mil latas de castanha por ano, por conta 
da intervenção de gestores da Funai. Nós já 
reivindicamos, tem documento criado, do dia 18 
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de abril de 2010, reuniões realizadas na cidade 
de Pauni, com acordo concordado para esse 
castanhal fi car intacto ou impactado até que as 
autoridades competentes tomassem a decisão 
de que seriam Resex ou terras indígenas. Nós 
obedecemos; os indígenas não obedeceram, 
quebraram a castanha e como resultado foram 
para o fumo, foram para a bala, morreram três, 
e vai continuar acontecendo, porque eles ainda 
estão lá.

Eu pergunto – é uma pergunta que depois 
o doutor vai fazer uma avaliação lá no seu 
gabinete, com a sua assessoria, e vai dar com 
certeza a resposta para esse documento, 
que nós precisamos urgentemente –, se é 
extrativista, é extrativista; então nós queremos 
executar o que nós temos dentro da nossa área, 
porque não adianta nós termos uma casa e o 
outro vir e mandar. Nós queremos ser donos e 
queremos mandar. Se a reserva é extrativista, 
com direito para assistir o extrativista, então, 
nós queremos esse direito. E nós queremos ver 
funcionar, nós não queremos ver só no papel, 
nós queremos ele na prática. E se é reserva 
indígena, nós também vamos pôr nosso respeito 
em prática. Eu tenho compromisso de deliberar 
e participar das reuniões.

Padre Fernando Redondo 
Pizón, representante 
da CPT-Lábrea
As pessoas que já falaram já explicaram muito 
bem o que eles estão vivendo, o que estão 
precisando e o que estão pedindo para a 
Diretoria, para a Presidência do Instituto Chico 
Mendes. A CPT sempre acompanhou, desde 
o início, as Resex e continua acompanhando 
e apoiando as comunidades e os conselhos 
para que as unidades de conservação possam 
alcançar os objetivos para que fossem 

criadas. Então quero simplesmente dar uma 
palavra de apoio como instituição, como 
Comissão Pastoral da Terra. Nós apoiamos 
totalmente todas essas reivindicações 
que foram apresentadas por cada um dos 
companheiros representantes das unidades 
de conservação. E pedimos, realmente, que o 
Instituto Chico Mendes não feche os ouvidos 
a esses pedidos.

Há duas semanas, nós fi zemos uma visita às 
comunidades do Purus e nós experimentamos 
as difi culdades dos conselheiros para poder 
se articular, para reunir as comunidades e até 
para poder dar cumprimento ao que a própria 
lei fala, o Regimento Interno do Conselho 
Deliberativo. Escutamos os comunitários 
para levar isso para a Secretaria Executiva, 
para que a pauta seja feita. Eles não têm 
recursos e nós somos parceiros, temos as 
nossas responsabilidades, mas achamos que 
a primeira obrigação é do Instituto Chico 
Mendes. Quando o ICMBio cria uma UC, 
tem que colocar a serviço dos comunitários 
todos os meios para que isso não fi que solto, 
no papel, nas boas intenções, para que as 
unidades de conservação possam realmente 
ser implementadas. Simplesmente isso. O meu 
apoio a todos os companheiros e companheiras 
aqui presentes.

Ademilton Alves Lopes, 
conselheiro da Resex 
do Lago do Cuniã
Queria agradecer que o ICMBio está aqui para 
ouvir. O ICMBio foi feito, ele existe por causa das 
populações tradicionais, dos povos da fl oresta, 
e não o contrário. Essa burocracia danada 
que existe para concluir os planos de manejo 
das unidades de conservação, isso aí atrasa o 
desenvolvimento e a sustentabilidade das UCs.
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Queria falar da insatisfação dos moradores 
de toda a Resex, do entorno, do rio Madeira, 
da forma que a fi scalização aborda as pessoas, 
que pescam de forma correta, com tarrafa; os 
caras chegam pisando na canoa e agredindo 
os moradores daquela região. Isso desagrada 
a gente, isso não é legal e pode acontecer o 
pior, como teve pessoas que falaram aqui, nesse 
sentido, coisas muito graves.

A gente fi ca querendo até desistir de 
viver. O entendimento nosso é que somos 
os gestores das unidades de conservação; 
a população tradicional é a gestora das 
unidades e, para isso acontecer melhor, 
nós precisamos de pernas para trabalhar, 
condições para mobilizar as comunidades 
para vir para as reuniões, discutir os 
assuntos, porque tudo isso é papel dos 
conselheiros. A gente precisa de condições 
para fazer isso, a gente que discute como 
conselheiros com os gestores. Se está dito 
no SNUC que é só o ICMBio que é gestor, 
a gente precisa mudar esse negócio e 
escrever lá certinho que quem administra as 
unidades de conservação é a comunidade 
junto com o ICMBio. E dessa vez colocar que 
a comunidade tem mais poder sobre isso do 
que o ICMBio, que precisa apoiar o que a 
comunidade está precisando.

A gente precisa de vocês. Os nossos postos 
de saúde lá no Cuniã estão caindo aos pedaços, 
precisamos de apoio nessa área. O ICMBio, junto 
com a prefeitura pode fazer alguma coisa. Se 
a gente fala atrapalhado aqui é porque precisa 
melhorar a educação lá na nossa comunidade. 
Acredito que a gente tendo condição para 
mobilizar, para fazer isso aqui, a gente chega a 
fazer um movimento, a encaminhar, a resolver 
essas problemáticas aí. Estamos entendendo 
cada vez mais o nosso papel de conselheiros e 
administradores do lugar onde a gente mora. 

Acredito que não pode ter mais dúvidas sobre 
isso. Mas ao contrário disso, os recursos das 
unidades estão sendo detonados, porque não 
estamos preparados; os projetos – da pesca, do 
açaí, da castanha, do jacaré – não estão sendo 
executados. A gente precisa de apoio, porque 
já estamos conseguindo demandar o que nós 
precisamos.

Zé Bajara, coordenador 
geral da Focimp

Presidente, o que vem acontecendo aqui 
na nossa região, aqui no Purus é a forma 
de abordagem das pessoas do ICMBio aos 
ribeirinhos, como é abordado na fi scalização. 
Há pouco tempo, tem mudado. Mas, às 
vezes, eles abordam muito rude, muito 
severo. Eles agridem, ameaçam, porque nós, 
na canoa, não trazemos arma nenhuma e 
eles vêm na nossa direção apontando um 
rifl e, nos intimidam. É preciso trabalhar com 
esses agentes para que tenha mais educação 
na abordagem das pessoas. Nós vivemos 
de forma muito abaixo da linha de pobreza. 
É crítica a situação em que vivemos, para 
sairmos, chegarmos ao município e sermos 
abordados da forma como somos pelos 
agentes. Nós não aceitamos que seja assim, 
por isso nós queremos que se trabalhe com 
essas pessoas, para que se fi scalize com 
mais educação, porque nós não somos 
criminosos. Nós temos nossa maneira de 
sermos, nós somos pessoas humildes. É por 
isso que vim falar aqui, aproveitando, senhor 
presidente, sua vinda aqui.

Nós sabemos que tem que se resolver 
esse impasse do ICMBio. Eu sei onde nós 
habitamos, mesmo que não seja demarcado, 
porque o que vem da demarcação é a 
delimitação do nosso território. A terra 
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indígena, onde nós vivemos e habitamos, 
antropologicamente; é nossa há mais de 5 
mil anos. Para que não se debata ribeirinho 
contra índios, para que não se jogue um contra 
outro, é preciso resolver isso o mais rápido 
possível. Nós aqui nos matamos, mas eles lá, 
no órgão gestor, estão numa boa, assistindo 
de camarote. Nós temos que nos unir para 
nos proteger, nos fortalecer, só assim nós 
venceremos. Nós podemos trazer as coisas 
melhores aqui para a nossa região do Purus, a 
reivindicação não é só para os índios, é para o 
Purus; eu quero uma educação de qualidade 
para o Purus, uma saúde de boa qualidade 
para o Purus. Desta forma que a gente vem 
ganhando espaço. A partir do momento que 
os povos que vivem às margens desse rio 
começam a se denegrir, nós perdemos força e 
qualquer um que chega nos derruba, porque 
coloca um contra o outro. Vamos pensar como 
queremos viver de agora para frente? Temos 
que pensar...

Esclarecimentos 
do presidente do 
ICMBio
Eu queria dizer que é um prazer muito grande 
estar aqui com vocês, queria agradecer o Davi 
e o Zé Maria, que nos receberam ontem – eu 
tive o prazer de inaugurar a futura casa nova 
do Davi na Médio Purus. Vou colocar no meu 
currículo, porque poucos presidentes do 
ICMBio já dormiram lá, mesmo porque têm 
poucos, tem um e meio até agora. Mas foi um 
prazer muito grande estar com vocês lá. Parte 
das coisas que vocês colocaram aqui a gente 

pôde sentir. Visitamos a unidade de produção 
de borracha do sr. Luís. Percebemos que a 
reserva extrativista já gerou pelo menos um 
produto concreto, que foi a possibilidade de 
que cada um dos moradores possa fazer o 
seu plantio de árvores ou fruteiras próximas 
de suas residências, que antes os patrões 
ou coronéis não permitiam. Então, temos 
resultados práticos.

Gestão participativa

Queria voltar um pouco nessa coisa toda 
das unidades de conservação, das reservas 
extrativistas... Quando um de vocês colocou aqui, 
"eu sei o que é e eu sei como fazer", eu gostei 
de ouvir aquilo, porque eu não sei como fazer. 
Quando eu vi aqui alguém que sabe como fazer, 
é muito importante que esse conhecimento de 
vocês possa ser trocado conosco. Por quê? O 
que nós estamos fazendo – e quando eu falo 
nós, é em relação a nós todos que estamos aqui, 
no Brasil, com relação às reservas extrativistas, 
a esse modelo que foi criado no Brasil a partir 
de confrontos, a partir de empates que o Chico 
Mendes manteve lá e outras iniciativas, nós 
estamos desenvolvendo uma coisa nova. Os 
próprios conselhos são novos no processo – só 
para vocês terem uma ideia, até dois anos atrás 
nós tínhamos noventa e poucos conselhos 
instalados, hoje nós temos 210, e a ideia é que no 
próximo ano tenhamos 100% das unidades de 
conservação com processo de conselho criado, 
implantado e funcionando.

O histórico das unidades de conservação 
no Brasil, inclusive as reservas extrativistas 
era de criação; criou e, na grande maioria 
delas, nós criamos e esquecemos criadas. 
Então, o Instituto Chico Mendes vem, nos 
últimos quatros anos, numa perspectiva de 
se estruturar e se organizar para desenvolver 
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bem o papel que o Estado brasileiro assumiu 
com vocês. Principalmente no que diz respeito 
às reservas extrativistas, eu acho que nós 
precisamos reorganizar esse jogo nosso. As 
reservas extrativistas, a grande maioria delas, 
nasceu por demanda da sociedade, nasceu 
da demanda de vocês, e o Estado assumiu 
uma parceria – que eu não chamo de parceria, 
eu chamo de casamento perpétuo, porque 
nós vamos, a partir do momento em que 
construímos uma Resex, vamos estar a vida 
inteira juntos. E aí, nós estamos extrapolando 
também o modelo das reservas extrativistas 
para todas as populações tradicionais que 
estão habitando as unidades de conservação 
de uso sustentável, que são as Flonas e RDS.

Agora é importante que vocês tenham 
clareza do papel do ICMBio, que é um ponto 
direto de diálogo e de construção direta com 
vocês nas comunidades, entretanto, ele nunca vai 
ser a única instituição responsável por fazer tudo 
o que vocês precisam dentro de uma reserva 
extrativista. Ontem, eu estive na Médio Purus; tem 
uma série de coisas que são responsabilidade 
nossa, como a questão do plano de utilização ser 
mais ágil, o conselho – graças a Deus – a Médio 
Purus já tem, a questão do CCDRU também 
precisava lançar mais rápido.

Confl ito com indígenas

Mapeamos, rapidamente, em duas reuniões 
rápidas com as comunidades da onde partem 
os problemas, o confl ito da questão indígena 
colocado, já uma reunião marcada no dia 6 ou 
7, quando a Funai virá aqui, a Funai de Brasília 
vem aqui sentar com o Instituto Chico Mendes 
e dar uma orientação para os seus gestores. 
Por favor, não é com confl ito armado, com a 
troca de agressões, que nós vamos resolver 
esse tipo de problema. Nós, populações 

tradicionais, vamos chamar como os índios 
chamam de brancos, e as populações 
tradicionais indígenas têm a obrigação de 
buscar um convívio. Esses dois grandes 
grupos têm como necessidade a fl oresta em 
pé. Então, nós temos muita convergência 
e tudo que vocês colocaram aqui, eu não 
tenho dúvida que a gente tem uma série de 
corredores.

Reforma no modelo de 
fi scalização e gestão das 
reservas – Regulamentação 
da categoria Resex
Ponto A, com relação à fi scalização das 
reservas. Primeiro eu queria falar que tudo 
que vocês colocaram aqui é importante e 
reforça uma série de coisas, já dizendo uma 
posição para o padre: padre, se você pudesse 
nos chamar de orelhão com relação a ouvir 
o que a comunidade está colocando, eu 
colocaria não só como uma responsabilidade 
nossa, mas também como uma determinação 
direta da nossa ministra.

Depois de alguns momentos e algumas 
informações que nós recebemos, nós temos 
clareza da necessidade de fazer ajustes na 
forma de gestão das reservas extrativistas. 
Nas reservas extrativistas, fl orestas nacionais, 
reservas de desenvolvimento sustentável e 
APAs também, que vocês conhecem pouco 
aqui. Por que nessas quatro? Nessas quatro 
categorias de unidades de conservação, a 
realidade das unidades depende diretamente 
da forma como as comunidades estão, a forma 
de vida que essas comunidades têm dentro 
dessas unidades. E o que é que nós queremos? 
Nós queremos que vocês tenham qualidade 
de vida a partir do uso sustentável ou do uso 
responsável desses recursos.
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E isso, gente, implica sim em mudança de 
posicionamento do Instituto Chico Mendes.

Como nós já anunciamos claramente que 
vamos mexer no modelo de fi scalização, vamos 
mexer no modelo de implementação dos 
conselhos, dando um empoderamento maior e 
promovendo a participação da sociedade. Não 
transferiremos a responsabilidade de fi scalização 
para vocês, porque seria colocar em risco a vida 
de vocês, mas faremos a fi scalização, sim, de 
uma forma participativa, construindo junto com 
o conselho. Nesses próximos seis meses, tem 
uma série de mudanças que vocês sentirão que 
começarão a acontecer.

A ministra, na discussão em Terra Grande-
Pracuúba, que é uma eeserva extrativista lá no 
Marajó, criou imediatamente um grupo para 
trabalhar na regulamentação da categoria da 
reserva extrativista, ou seja, em Terra Grande-
Pracuúba ela determinou um grupo para fazer a 
regulamentação. O que quer dizer isso? Existe a 
Lei nº 9.985, citada pelo Chico Azeite, e vai existir 
um decreto defi nindo, claramente, uma série de 
responsabilidades, uma série de papéis, uma 
série de fórmulas para administrar e gerenciar 
uma reserva extrativista. Quem coordena esse 
trabalho é a Giovanna, que está aqui. Só para 
tranquilizar vocês, esse trabalho está bem 
adiantado, a ideia é que em dezembro possa fazer 
uma consulta mais ampla – eu não posso falar 
muito sobre isso porque a Giovanna ainda não 
falou com a ministra –, mas a ideia é que, antes 
de baixar esse decreto, haja uma oitiva maior da 
sociedade. Além dos representantes que já estão 
participando desse processo de construção, 
queremos ouvir uma gama maior de pessoas para 
ratifi car se nós estamos no caminho certo.

Então nós vamos fazer o processo de 
mudança na fi scalização. Eu recebi algumas 
denúncias escritas aqui e estas terão um 
tratamento diferente; elas simplesmente não 

vão mudar o processo. O que vocês mandaram 
por escrito, demonstrando abuso de poder 
e arbitrariedade ou uma forma inadequada 
na ação de fi scalização, se transformará 
em processos administrativos, e a gente vai 
apurar a responsabilidade de quem atua 
daquela forma, porque aquela não é a atuação 
padrão do Instituto. Eu estou falando de uma 
instituição que, nesses poucos quatro anos 
de vida, treinou mais de mil pessoas para a 
atividade de fi scalização e parte do curso de 
fi scalização que nós damos tem abordagem e 
tem uma parte que se relaciona, diretamente, 
com a questão de relações humanas, em que a 
gente trabalha o fi scal para que ele respeite o 
interlocutor, infrator ou não infrator, porque ele é 
o cidadão que paga as nossas contas. O nosso 
patrão não é o governo; nós somos agentes do 
governo, e o nosso patrão é a sociedade. São 
vocês que pagam as contas todas.

Gestão dos recursos

Já que eu comecei a falar de contas, vamos 
falar de compensação e transparência. 
Nós não temos difi culdades em liberar 
informações claras com relação aos nossos 
gastos e, em especial, em relação aos gastos 
de compensação. Nós nos comprometemos 
a enviar, a colocar na página do Instituto 
e, eventualmente, no que diz respeito às 
compensações específi cas relacionadas 
às unidades de vocês, nós podemos gerar 
informações específi cas e elas serem 
apresentadas no conselho para que vocês 
possam saber, efetivamente, qual é o destino 
dos recursos. Não é possível, nesse estado, 
que recursos que têm destinos específi cos 
sejam utilizados para outros destinos, como 
aconteceu na nossa instituição há muito 
pouco tempo. Isso é um compromisso da 
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gente, de corrigir efetivamente e colocar 
transparência e clareza com relação a isso.

Gestores do ICMBio

Com relação à gestão, nós buscamos sim 
que os nossos gestores sejam do instituto, 
sejam analistas de carreira do instituto. 
Por que a gente quer isso? Nós buscamos 
isso, primeiro, para garantir que o gestor 
que esteja à frente da instituição ali, 
representando a instituição, tenha qualidade 
e competência para fazer aquilo. E quando 
não tem, como nós vamos assumir o 
compromisso, no caso de todos os gestores 
das unidades, principalmente das reservas 
extrativistas, de fazer uma avaliação da 
gestão; isso está previsto de ser feito até 
fevereiro. Em alguns casos, nós temos 

consultado, inclusive no conselho, pessoas 
sobre como está se desenrolando o trabalho. 
Então vamos avaliar e o gestor que não 
tiver afi nidade – o que nós chamamos de 
afi nidade do ponto de vista de uma Resex? 
Não é possível ter um gestor no Instituto 
Chico Mendes que não tenha capacidade de 
dialogar com a comunidade, não é razoável –, 
então a gente vai buscar ter pessoas na frente 
das unidades com capacidade de dialogar 
com vocês num padrão que está sendo 
estabelecido, num padrão que está sendo 
revisto e será estabelecido de forma clara, em 
que o conselho terá sim um papel maior.

Agora camaradas, nós vamos sim ter confl itos 
de uso, porque não é verdade que todo uso 
tradicional é sustentável. E nós vamos ter a 
capacidade de ser francos e dialogar com vocês, 
e não fi ngir para vocês que, como a Resex é 

Dr. Rômulo responde perguntas
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bonitinha, está tudo bem, está tudo OK. Não é 
verdade. Têm situações que, do ponto de vista 
ambiental, não são razoáveis, não são; não é 
razoável continuar a abater espécie ameaçada 
de extinção e nós vamos discutir com vocês 
modelos de como fazer isso diferente. Têm 
muitas espécies que não sobrevivem a pressões. 
Nós estamos numa categoria de unidade de 
conservação que nos permite desenhar um 
modelo. Eu não estou dizendo para vocês 
que nós vamos ser quadrados e administrar 
o processo como se fosse uma unidade de 
proteção integral, onde a natureza está aqui 
e a sociedade está aqui. O jacaré de Cuniã foi 
iniciado a partir da discussão de uma portaria 
estabelecida em 2002 por nós, que gerou um 
processo em que a dr. Carolina começou a 
fazer uma discussão entre duas unidades de 
conservação há pouco mais de quatro anos, 
ainda quando era Ibama. E vai sim fazer com 
que uma reserva extrativista produza, gere 
economia, gere qualidade de vida a partir do uso 
de seus recursos. É isso que nós queremos na 
reserva extrativista, é isso que nós queremos na 
RDS, é isso que nós queremos nas Flonas.

Limites de atuação 
do ICMBio
Agora, vocês precisam também ter clareza de 
que nós temos um limite de capacidade. Eu 
adoraria, e se dependesse de mim o Instituto 
Chico Mendes não teria 2 mil funcionários 
permanentes, teria 6, 8, 10 mil, para que a 
gente pudesse desenvolver todos os trabalhos 
que são necessários do ponto de vista 
da gestão, porque nós não queremos ser 
responsáveis pela saúde, pela educação, por 
várias outras questões, pelo fi nanciamento. 
Por quê? Porque já existem outras estruturas, 
outros órgãos públicos que fazem isso bem 

feito ou pelo menos melhor do que nós, que 
teríamos que criar um instituto para isso. E o 
Estado brasileiro não tem verbas para fi car 
triplicando ou quadruplicando órgãos para 
fazer a mesma coisa.

Por isso nós entendemos quando, há 
alguns anos, a ministra Marina, na época, fez 
um movimento junto ao MDA, ao Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, para que todos os 
recursos relacionados à política de crédito da 
reforma agrária benefi ciassem as Resex. Foi para 
isso. Ou vocês acham que existe a possibilidade 
de o Estado criar uma fonte de fi nanciamento 
paralela só para nós se já existe um órgão que 
já está, há alguns anos, à frente e já tem um 
mecanismo estabelecido para isso. A mesma 
coisa com a saúde; vocês acham que o Estado 
brasileiro vai criar, dentro do Instituto Chico 
Mendes, um órgão para tratar das reservas 
extrativistas? Não, temos a Funasa, nós temos 
que reivindicar que a Funasa, que o Ministério 
da Saúde crie um programa específi co para 
atender vocês.

O nosso papel, inclusive na assistência 
técnica, o nosso papel não é - por favor, as 
palavras que alguns colegas tenham citado 
para vocês com relação a ser babá de 
comunidade, peço desculpas por esse termo 
- ser um parceiro e buscar. Tem coisas que 
nós não podemos fazer, não faremos, mas nós 
vamos buscar os atores certos no governo que 
possam fazer. Esse é o desenho.

Prazos para as mudanças

Peço a vocês um voto de confi ança com 
relação ao tempo que nós vamos ter para 
fazer esses ajustes, no que diz respeito ao 
modelo de gestão, no que diz respeito à 
fi scalização, no que diz respeito a gestores. 
Nós vamos ter esse processo totalmente 
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concluído no máximo até junho do ano 
que vem. Não quer dizer que em junho vai 
começar, tem muita coisa já acontecendo e 
vocês vão perceber nesses oito meses, muita 
coisa vai mudar no processo de administração 
das reservas.

Diretoria de unidades 
de conservação
Eu queria fazer, não posso deixar de conversar 
com vocês de maneira muito franca; eu queria 
lamentar a forma como vocês me colocaram 
e fi zeram a citação do Paulo Mayer aqui. Eu 
imagino que, com certeza, vocês têm coisas 
objetivas e precisas que os levaram a ter 
esse raciocínio. Nós vamos sim fazer ajustes 
na gestão, a ministra deve fazer também 
ajustes na gestão. Agora, eu queria que vocês 
entendessem uma coisa, no desenho que nós 
estabelecemos para o Instituto Chico Mendes, 
vocês não terão um diretor que trata de vocês, 
que trata das reservas extrativistas no instituto. 
Vocês vão ter um instituto inteiro que trata disso. 
Vocês têm quatro diretores e um presidente com 
atenção específi ca a isso.

Trabalho realizado

O Instituto Chico Mendes, na sua 
integralidade, trata das reservas extrativistas. 
Um exemplo de resultado relacionado com 
isso: vejam a quantidade de conselhos que 
foram criados nos últimos quatro anos no 
Instituto Chico Mendes. A gente pode colocar 
qualquer resultado que vocês quiserem avaliar 
com relação à reserva extrativista, ele pode 
não ter sido sufi ciente, mas ele foi tratado; 
todo assunto. Nos conselhos, nós chegamos a 
quase 70% deles criados, no que diz respeito 
à CCDRU - desculpem, eu vou ser arrogante, 

eu não sou normalmente - eu faço inveja, até 
hoje só eu assinei CCDRU como presidente. 
Das duas instituições que trataram de vocês; 
primeiro foi o Ibama, quando a gente assinou 
a Chico Mendes e a Alto Juruá em 2002; e 
agora, nos últimos três anos, nós assinamos 
mais 21 CCDRUs, somando 16 mil famílias 
atendidas.

Nos quatro anos do Instituto Chico 
Mendes, fazendo as contas aí, nós fi zemos 
praticamente 35% do que precisa ser feito. É 
óbvio que eu queria, num estalar dos dedos, 
dizer para vocês: está feito, amanhã está 
tudo pronto. É mentira, é irresponsabilidade, 
é inconsequência. O tamanho das pernas vai 
crescer, é verdade; nós temos um concurso, 
é um projeto de lei que está aí que deve 
criar mil vagas, quinhentas para o Ibama e 
quinhentas para o Instituto Chico Mendes e, 
essas quinhentas do Instituto Chico Mendes 
iniciarão pela Amazônia, priorizarão sim 
as unidades de uso sustentável, todas as 
unidades. Eu seria mentiroso se eu disse 
para vocês: daqui para frente eu só trato de 
uso sustentável. Não trato, nós não tratamos 
só disso. Nós tratamos de todas as unidades 
de conservação federais e queremos que 
todas sejam bem geridas.

Conselhos gestores

É óbvio que a complexidade de uma unidade 
de conservação de uso sustentável é muito 
maior, é óbvio. Por quê? Porque numa unidade 
de proteção integral é relativamente simples: 
ela tem os seus atributos, eu cerco o território 
e boto fi scalização e eu tenho, de forma 
signifi cativa, o atendimento. No ponto de vista 
das unidades de uso sustentável, nós temos 
isso aqui, que é um processo de diálogo direto 
com pessoas que usam e sobrevivem a partir 
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do uso dos recursos. E isto, esta é a parte 
mais importante do processo de gestão, daí a 
importância que está se dando aos conselhos, 
à implantação desses conselhos.

Com relação aos investimentos da 
compensação, eu já coloquei, nós vamos 
dar transparência a tudo. Sempre que uma 
compensação for direta para uma unidade, 
o analista vai informar vocês, vamos rever 
uma série de coisas com relação a esse 
modelo de gestão, vamos fazer um esforço 
de capacitação dos nossos gestores e dos 
representantes de vocês nos conselhos – 
aliás, vocês que são conselheiros – para que 
a gente possa melhorar a nossa relação, 
melhorar o desempenho dos conselhos.

Momento de transição

Nós estamos hoje em um momento de 
transição, entre um momento muito ruim, que 
nós vivemos há alguns anos atrás, quando as 
unidades eram criadas e abandonadas, para 
um momento hoje que nós estamos entrando 
- só para vocês terem uma ideia, se tirar as 
pessoas dos centros especializados, nós 
temos 1.700 pessoas que tratam diretamente 
com unidades de conservação.

Há um esforço grande. Eu sei que 
está atestado, eu não estou aqui tentando 
convencê-los de que tudo o que vocês me 
disseram não é verdade; ao contrário. Eu 
reconheço que sim, parcialmente têm razão. 
Agora eu gostaria que vocês reconhecessem 
que há um esforço grande e que tem mudado 
de forma signifi cativa. Precisa mudar muito, 
mas avançou. Nós saímos de um processo 
de estagnação, de criação e abandono das 
unidades, para um processo de implantação. 
Quando a gente tem o CCDRU como 
prioridade está claro. Por que o CCDRU é 
importante? Porque o CCDRU é a ferramenta 

que empodera vocês no contraponto 
com o posseiro latifundiário ou o posseiro 
demandador das áreas. Volto a insistir, com 
relação às comunidades indígenas, nós temos 
que construir uma relação institucional mais 
franca com a Funai e, no ponto de vista 
de vocês, na fl oresta, por favor, não vão 
para o confl ito. Tragam esse confl ito para a 
mesa de negociação, a partir da colocação 
de vocês, nós atuamos. A funai está vindo 
aqui, vai conversar com os seus técnicos 
e vai reorientar. Não há razão para termos 
esses confl itos no nível que temos com as 
comunidades indígenas, e vamos buscar sim 
um diálogo e mostrar que todos nós queremos 
fazer conservação.

Peço desculpas por ter me prolongado 
um pouquinho, a gente está à disposição em 
Brasília e espero de vocês a sensibilidade com 
relação não só à participação nesse processo 
de mudança, mas considerar que nos próximos 
de seis a oito meses nós mudaremos de 
forma signifi cativa a relação de contato com 
as populações tradicionais. Muito obrigado a 
todos e a todas.

Debate e 
informações fi nais
Após a fala do presidente do ICMBio, Rômulo 
Mello, abriu-se uma nova rodada de debates, 
quando os conselheiros e representantes 
de entidades de apoio puderam colocar 
suas questões, dúvidas que considerassem 
não completamente satisfeitas pelo que o 
presidente já havia comentado. Nesse momento 
do encontro, estabeleceu-se, de maneira 
natural, uma discussão em forma de perguntas 
e respostas, reproduzida literalmente abaixo.
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Mary Allegretti, antropóloga

Eu queria aproveitar essa oportunidade 
para relatar algo que já foi mencionado pela 
representante de Humaitá. Surpreendeu-me 
muito o fato de ela trazer para cá a noção 
desenvolvida lá de que o responsável pelos 
males que estão acontecendo em algumas 
comunidades é o Chico Mendes. Quando foi 
dado o nome do Chico Mendes ao Instituto 
Brasileiro, eu fui contra e, hoje, eu sou mais 
contra ainda. Eu trabalhei com o Chico, foi muito 
difícil na época que ele lutou pelas reservas 
extrativistas e eu não acho que um órgão público 
deva ter o nome de um líder, uma liderança 
sindical que era absolutamente defensor daquilo 
que às vezes os órgãos públicos apoiam e às 
vezes não, pela própria instabilidade política 
de um órgão público. Hoje o Rômulo conhece 
a história do Chico, mas amanhã pode estar 
no lugar dele uma pessoa que nunca ouviu 
falar. Essa história me constrangeu muito, 
porque eu acho que se existe algo que o Chico 
jamais poderia imaginar é que ações arbitrárias 
pudessem ser creditadas a ele. Eu acho que isso 
merece um pensamento, uma análise, alguma 
coisa dentro do Instituto, porque se o Instituto 
não for capaz de honrar o nome do Chico 
Mendes, então alguma coisa mais grave terá 
que ser feita pedindo que o Instituto mude o seu 
nome ou mude sua prática. Isso é algo que me 
impressionou muito nessa reunião.

Eu tive a oportunidade de falar para eles, 
de contar a história da criação, da origem das 
reservas extrativistas e foi muito interessante 
conhecer essa realidade do sul do Amazonas, 
mas, algo que me incomoda também é o 
seguinte: por que vocês, o ICMBio, não 
pensam na gestão partilhada em nível federal? 
Porque a gestão partilhada, ou a gestão com 
a participação dos conselhos não é sufi ciente 
para a gestão das UCs de uso sustentável. 

Não é sufi ciente você ter o conselho lá na 
base dividindo, é preciso que esse nível de 
participação aconteça nas outras esferas 
também. Por que a diretoria de uso sustentável 
não faz uma gestão compartilhada? Uma 
parceria com representantes das comunidades? 
Porque se não existir participação no nível da 
gestão, não é participação.

Participação se resume a ouvir, chamar, 
conversar; mas participação efetiva é quando 
se divide o poder de decisão e eu acho que 
essa é uma questão que está em aberto. Eu 
falei no Marajó e agora tenho a oportunidade 
de falar novamente; eu acho que não adianta 
jogar a participação somente para a ponta, a 
participação tem que acontecer em Brasília.

Por último, eu queria aproveitar essa 
oportunidade para ver se você esclarece o 
seguinte – eu pelo menos fi quei confusa –: 
no Marajó, participaram duas ou três pessoas 
daqui, fi cou defi nido, a ministra assinou 
a criação de um grupo de trabalho para 
tratar da regulamentação das Resex e uma 
comissão interministerial. Essa comissão se 
reuniu uma única vez, já faz quase dois meses 
que aconteceu a reunião e o prazo desse 
trabalho seria de 60 dias, quer dizer, já está 
praticamente superado. Foi feita uma única 
reunião, o CNS levou uma pauta grande, que 
não é só regulamentação, tratou da questão das 
moradias, essa pauta trata da questão da saúde, 
da educação, planos de manejo e uma série de 
outros tópicos. Essa comissão não se reuniu 
mais e há também outro grupo de trabalho 
que foi discutido lá naquela ocasião que está 
discutindo a regulamentação. Esse grupo de 
trabalho deveria estar trazendo subsídios para 
essa comissão interministerial, mas já passaram 
três meses e não aconteceu nada nesse meio 
tempo. Nós publicamos o discurso da ministra, 
publicamos os compromissos de todo mundo, 
mas não aconteceu nada até agora. Você não 
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acha que é uma responsabilidade muito grande 
para esse grupo de trabalho de duas, três ou 
quatro pessoas discutir a regulamentação? 
Eu acho que não pode fi car em um grupo tão 
pequeno. A regulamentação das reservas 
tem de ser trazida para as comunidades, tem 
que ser objeto de discussão, porque é uma 
questão delicada que vem sendo discutida há 
muitos anos.

Rômulo Mello, presidente 
do ICMBio

Talvez a Giovanna possa relatar melhor, 
porque ela está coordenando o grupo e pode 
relatar o que o grupo já produziu. Agora, sem 
dúvida, com relação à comissão maior, era 
necessário ter outra reunião, tinha sido pré-
agendada essa reunião para novembro, não 
sei se ela vai acontecer ainda em novembro 
ou não. A gente tem várias reuniões com as 
comunidades tradicionais acontecendo, eu 
mesmo, no período entre a reunião que nós 
tivemos, já fui a Renascer, vim aqui, vamos 
a Renascer de novo. Estamos enfrentando 
o confl ito direto nas pontas. Agora, com 
relação à comissão, acho sim que ela deve 
se reunir, mas, independentemente dessa 
comissão, existem alguns grupos de trabalho 
criados pela ministra que estão acontecendo.

A questão da regulamentação das 
reservas extrativistas, a Giovanna vai colocar; 
no nosso âmbito a gente tem um grupo 
trabalhando a questão de regularização 
fundiária, que tem um prazo de 90 dias para 
apresentar uma proposta de simplifi cação, 
aliás, de estratégia de regularização fundiária 
para todas as unidades de conservação. Esse 
grupo, inclusive, é um grupo interministerial, 
formado com o MDA, o Serviço de 
Patrimônio Público da União e o Ministério 

do Planejamento. Temos outro grupo que 
está tratando de simplifi cação dos planos 
de manejo, porque vocês sentiram aí, todo 
mundo fala que plano de manejo é um 
documento quase inatingível não é?! Passa-se 
muito tempo para construir, então a ministra 
determinou que esse grupo trabalhasse 
na simplifi cação disso. No nosso âmbito 
também, e aí associado a esse grupo, nós 
já determinamos – o Daniel é responsável 
por isso – que a gente simplifi que também 
o plano de utilização; não dá para o plano 
de utilização ser um documento tão denso 
quanto o plano de manejo e os dois passarem 
de oito meses a dois anos para serem feitos. 
Você faz um de oito meses e depois vai fazer 
mais um de dois anos, então a gente vai 
simplifi car bastante o plano de utilização para 
acabar com essa história de cria a reserva e a 
reserva é um problema para o sistema de uso.

No ponto de vista interno, as coisas 
estão avançando. Na fi scalização, a gente 
já tem uma proposta de rever o processo, 
inclusive incorporando o conselho no plano 
de fi scalização de cada unidade. Esse 
exercício aqui de simplifi cação do plano de 
utilização, por exemplo, ontem à noite, eu fui 
dormir, mas o Daniel, o Davi, o Zé Maria e o 
Henrique fi caram até a madrugada defi nindo 
toda a agenda do plano de utilização da 
Médio Purus e se pactuou que até abril ele 
estará totalmente concluído. No ponto de 
vista das reuniões, eu, sem dúvida, acho 
que essa comissão maior precisa acontecer. 
Concordo que essa regulamentação precise 
de uma coisa ampla, divulgada do ponto de 
vista das reservas todas para que a gente 
possa entender o que está acontecendo.

Com relação ao nome do Chico Mendes, 
Mary, eu não... eu enfrentei isso já em muitos 
momentos e eu enfrentei essa questão 
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rebatendo uma relação preconceituosa. No 
primeiro momento em que foi criado o Instituto 
Chico Mendes, os chamados naturalistas 
fi zeram discurso de que não era justo com a 
ecologia ter o Chico Mendes levando o nome 
do instituto. Nós enfrentamos isso. Agora, o 
Instituto Chico Mendes é uma instituição, ela 
não é uma pessoa. Nós estamos formulando 
uma instituição. Não se pode ter a expectativa 
de que nós somos o Chico Mendes, mesmo 
porque nós desenvolvemos, bem ou mal, a 
ação de fi scalização e isso não é pertinente 
a uma pessoa; tem centenas de coisas que 
nós fazemos que não são pertinentes a uma 
pessoa. Então o nome dado ao instituto foi uma 
referência a Chico Mendes que eu, enquanto 
presidente da instituição, me sinto orgulhoso de 
tê-lo. Não faço e nem acho que deva ser feito 
nenhum esforço para que a gente seja igual 
ao Chico Mendes, mas acho que nós devemos 
construir a ideia pela qual o Chico Mendes 
morreu, que era manter a fl oresta em pé, ter as 
comunidades sobrevivendo nesses espaços de 
uma forma consistente; isso a gente vai buscar 
fazer em um caráter institucional.

Falei rapidamente aqui do plano de uso, 
nós vamos sim ter confrontos, ter confl itos, na 
construção desses planos, como eu falei, porque 
tem situações que não são aceitáveis, mesmo 
que sejam na perspectiva de alguns interesses 
da comunidade. Eu vou confessar uma coisa 
para vocês: eu sou frontalmente contra a 
ampliação da pecuária nas reservas extrativistas. 
Têm pessoas que acham que não, que é 
natural, que todo mundo pode se transformar 
em um pequeno pecuarista e depois num 
grande pecuarista numa reserva extrativista. Eu 
discordo, acho que pequena atividade é possível 
você ter, mas com limitação clara e expressa, 
senão estamos rasgando o princípio. Quando a 
gente criou a perspectiva da reserva extrativista 

se tinha enfrentamento entre a grande expansão 
da pecuária e da exploração fl orestal em 
detrimento da fl oresta em pé; agora nós vamos 
fazer isso? Não tem sentido.

Aí, com relação ao nome do instituto, eu 
tenho um orgulho muito grande de levar o nome 
do Chico Mendes, acho que a instituição busca 
fazer um trabalho que está sim relacionado à 
vontade dele, que era manter a fl oresta em pé. 
Agora, nós não precisamos e nem devemos  
refl etir o que era o Chico Mendes enquanto 
pessoa, mas ter sim refl etir os seus ideais no que 
diz respeito à conservação da fl oresta.

A questão da gestão, eu acho que 
é possível sim. Quando nós fi zemos a 
proposta para a estrutura do Instituto 
Chico Mendes, nós propusemos um 
conselho externo à instituição, formado 
por representantes da sociedade; era um 
conselho do instituto como um todo. Isso, 
por motivos burocráticos, não permitiram 
que acontecesse. Mas acho que é possível 
sim se construir com o ministério, com 
o Instituto Chico Mendes, e nós termos 
um espaço que traga uma espécie de um 
conselho também relacionado a isso e que 
possa estar junto conosco dando inputs
no que diz respeito à visão, à análise que 
a sociedade tem da questão; trazendo as 
críticas e construções, porque a sociedade 
pode fazer isso, deve fazer isso. Eu acho que 
os estados fechados já passaram, estão, eu 
diria, um pouco ultrapassados, e deveriam 
sim receber sugestões da sociedade; 
esse processo de crítica e construção são 
importantes ter. Acho que, inclusive, nesse 
processo dos próximos oito meses, de 
modifi car, fi ca possível estudar um modelo 
em que tenhamos um colegiado de pessoas 
que possam fazer críticas e sugestões, e 
aprimorar estando próximos do processo de 
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gestão do instituto como um todo e com um 
foco específi co nas reservas extrativistas 
ou nas unidades de conservação de uso 
sustentável.

Giovanna Palazzi, 
representante do Ministério 
do Meio Ambiente
Complementando um pouco o que o dr. 
Rômulo falou do grupo de trabalho (GT) para 
trabalhar na proposta de regulamentação 
para a categoria reserva extrativista, esse 
grupo foi criado no evento que ocorreu na 
Resex Terra Grande-Pracuúba. Ele já teve 
início de seus trabalhos. Qual a metodologia 
de trabalho que está sendo adotada? É fazer 
um grande trabalho de resgate dos materiais 
existentes, dos registros de reuniões, 
encontros, das notas que já existem, da 
legislação e principalmente das demandas 
dos movimentos sociais que chegaram 
recentemente até nós, até nós o ICMBio, até 
nós o Ministério. Reuniões desse tipo, onde se 
apresentam demandas de soluções e gargalos 
das reservas extrativistas, estão sendo 
apresentadas e nós estamos, de toda forma, 
tentando incorporar algumas respostas. Todas 
as respostas, todas as soluções, elas não vão 
estar nesse instrumento, porque muitas coisas 
são operacionais, coisas gerenciais e coisas 
da própria estruturação do Instituto (no caso 
das reservas extrativistas federais). Mas a 
gente espera, ao menos, ter uma proposta de 
minuta de decreto que dê um norte para essa 
gestão e atenda a essas demandas, inclusive 
com o resgate de algumas ações gerenciais 
que já aconteceram nas reservas extrativistas 
e que não foram contempladas na legislação 
atual, na lei do SNUC.

Um ponto importante, que o dr. Rômulo 
já adiantou, sobre o trabalho do GT, é que 

realmente a gente é um grupo pequeno, com 
uma tremenda responsabilidade de fazer esse 
resgate, de tentar propor um documento com 
uma síntese disso tudo; e não só a síntese dessa 
demanda, mas que também proponha coisas 
factíveis e que atenda à expectativa que se cria 
com relação à gestão das reservas extrativistas.

O grupo de trabalho é formado pelo ICMBio, 
por duas secretarias do Ministério do Meio 
Ambiente e por representantes da Comissão 
Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais 
(CNPCT).

A ideia é a gente ter uma proposta de 
documento; e a gente fez, basicamente, 
mensalmente, o grupo de trabalho, porque 
as pessoas não estão todas em Brasília, os 
membros da CNPCT, têm uns que moram em 
Marabá, outros em Bragança, no Pará, outros 
na Bahia, no Ceará... Então, realmente, não tem 
como a gente ter as pessoas que participam 
desse GT a todo o momento se reunindo, mas, o 
grupo de trabalho que fi ca em Brasília tem uma 
frequência de sistematização de todas essas 
reuniões que vêm acontecendo e concretiza elas 
no papel.

A gente espera, agora, no Simpósio de 
Áreas Protegidas e Inclusão Social, em que 
os membros da CNPCT, em sua totalidade, 
o quadro todo, estejam presentes, fazer uma 
reunião ampliada para já apresentar uma 
prévia de um documento. E a ideia é que, em 
dezembro, quando termina o prazo do grupo 
de trabalho, a proposta que a gente vai fazer 
seja uma proposta de consulta, porque esse 
documento não são 5, 10, 15 ou 20 pessoas 
que vão ter a capacidade de sistematizar tudo 
isso. Desde a primeira reunião desse grupo 
de trabalho isso já foi colocado, que o grupo 
deveria ter uma estratégia de consulta posterior 
a sua fi nalização. Então é isso que deve ser 
apresentado à ministra: uma proposta de minuta 
de decreto com uma estratégia de consulta 
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para que isso seja difundido, capitulado e 
discutido.

O ideal seria que conseguíssemos discutir 
em cada uma das reservas extrativistas, 
seja nas associações, seja no conselho 
deliberativo, para que a gente sistematize 
isso, e ter um prazo depois para a gente 
consolidar e aí sim ter um documento que 
vai refl etir, não vai atender a tudo, que não 
vai agradar todo mundo, mas que refl ita o 
máximo das expectativas e das necessidades 
que estão sendo apresentadas.

Ana Rafaela D’Amico, 
coordenadora regional da 
CR1-Porto Velho, RO/ICMBio
Eu só queria esclarecer como está a situação 
na Flona de Humaitá. Eu recebi a carta da 
Denilce, eu não pude recebê-los quando 
vocês foram, mas eu tenho acompanhado o 
que está acontecendo na Flona de Humaitá, e 
me causou um pouco de estranheza, porque 
o relato que a gente recebeu dos gestores 
é um pouco diferente do que foi falado e da 
carta. Porque, assim, o que acontece é que as 
comunidades no entorno da Flona de Humaitá 
têm certa dependência em relação ao garimpo 
de ouro no rio Madeira. E o garimpo de ouro 
no rio Madeira é uma atividade que precisa 
de licenciamento e, hoje, a cooperativa não 
possui licenciamento para a atividade. Então, 
por isso, a gente acaba tendo que fi scalizar 
essa atividade. Entendemos a dependência 
da comunidade e queremos buscar junto 
outras alternativas de renda com produtos 
que tenham possível exploração dentro da 
Flona; para isso a gente é parceiro e tem 
sido parceiro, inclusive, na orientação da 
cooperativa nas atividades, para buscar o 
licenciamento, para que, aí sim, possa se 
tornar uma atividade licenciada.

Temos prestado esclarecimentos. Tivemos 
reuniões, o presidente da associação esteve 
comigo lá em Porto Velho, com o advogado dele; 
discutimos todo o processo de licenciamento, 
como se dá, como pode sair disso. Eu sei que 
a última fi scalização que teve lá, realmente 
extrapolou, sei que foi uma falha nossa, a 
gente reconhece. Eu conversei isso com o 
Paulo e sabemos que, infelizmente, não foi 
como deveria ter sido, pedimos desculpas por 
isso, porque isso a gente reconheceu, mas 
eu queria que fi casse claro que o ICMBio lá 
na Flona de Humaitá não pode fazer de conta 
que a atividade de garimpo é legalizada e que 
devemos deixar acontecer. Não podemos fazer 
isso, temos que buscar, junto com vocês, uma 
forma de regularizá-la.

É fora da Flona, é no entorno, no limite da 
Flona, mas temos que ou buscar regularizar e 
procurar alternativas de uso de outros produtos 
de dentro da unidade. Não que estejamos 
proibindo a subsistência, mas é uma atividade 
que realmente não tem como acontecer sem 
licenciamento.

Rômulo Mello, presidente 
do ICMBio

Gente, vocês estão puxando um assunto 
que é atividade de garimpo no entorno de 
uma fl oresta nacional. O que nós vamos fazer 
em relação a isso? O plano de Humaitá está 
avançado, nós incluímos o plano de Humaitá 
nessa próxima leva desses onze planos que 
estão sendo desenvolvidos. Agora, podemos 
sim rapidamente fazer um plano de utilização 
para viabilizar o uso dos recursos naturais, o uso 
que vocês têm dentro da Flona nós podemos 
trabalhar rapidamente e organizar. Isso não 
quer dizer legalizar a atividade garimpeira. Nós 
podemos organizar o processo de uso dos 
recursos dentro da Flona. Nós podemos, da 
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mesma maneira que fi zemos aqui na Médio 
Purus, sentar com os gestores e estabelecer um 
prazo para que a gente faça isso rapidamente.

Sobre regularização 
fundiária
José Maria Ferreira de 
Oliveira, presidente da 
ATAMP, conselheiro da 
Resex Médio Purus

Eu queria fazer uma pergunta relacionada aos 
créditos do Incra, para ter uma posição. As 
pessoas já questionam para saber quando, 
como e quem vai fazer. A gente quer que o 
senhor esclareça aqui para o povo qual o espaço 
que já está sendo dado para as mudanças na 
IN, se já iniciou ou quando vai iniciar o processo 
de repasse das terras da unidade - ou das 
unidades, porque eu acredito que não é só na 
Médio Purus que está esse problema - para que 
se dê a regularização fundiária e o pessoal possa 
ter esse documento.

Rômulo Mello, presidente 
do ICMBio

Cada unidade tem uma realidade diferente. 
Nós temos unidades onde a área de domínio, 
a dominialidade da área, é da União; quando a 
área está sob o domínio da União, é uma coisa 
mais simples, porque o Serviço de Patrimônio 
da União transfere para o Instituto Chico 
Mendes e nós fi rmamos o CCDRU - que é o 
Contrato de Concessão de Direito Real de 
Uso - e transferimos para vocês a concessão, 
o direito de usar os recursos da unidade. 
Corrigindo os números que eu falei de manhã 
– o Daniel está me chamando atenção aqui –, 
que nós já fi zemos 26 CCDRUs e atendemos 
aproximadamente 20 mil famílias. No caso 
da Médio Purus, a área de domínio aqui da 

Médio Purus é de domínio do estado. Então 
o que nós estamos fazendo? Nós estamos 
demandando a transferência dessas terras 
para o Instituto Chico Mendes para que a 
gente possa fazer a assinatura do CCDRU. E 
aí - o Zé Maria quer prazos -, eu não posso 
afi rmar e dizer em tal data isso está resolvido; 
o que eu posso me comprometer com a 
Médio Purus é que bimensalmente, ou seja, 
de dois em dois meses, comunicaremos a 
vocês que passos nós demos no caminho 
de viabilizar o CCDRU da Médio Purus. Com 
relação às outras terras que estão sob o 
domínio da União, nós estamos semanalmente 
com o Ministério do Planejamento, o Serviço 
de Patrimônio da União (SPU) e o Incra, há 
uma decisão da presidente Dilma de acelerar 
esse processo de regularização fundiária. 
Essa semana tem um grupo coordenado pela 
ministra Gleisi, que é a chefe da Casa Civil, 
que chamou o Ministério do Planejamento, o 
Ministério do Meio Ambiente, o Instituto Chico 
Mendes, o MDA, o Incra e MDS para que nós 
criássemos mecanismos e identifi cássemos 
áreas prioritárias para acelerar o processo 
de regularização fundiária e transferência, 
associando o trabalho do Terra Legal, o 
trabalho do Incra e o nosso trabalho com 
relação ao CCDRU. Eu acho que a gente tem 
um momento que é muito favorável a que a 
gente possa acelerar esse processo. A ministra 
Tereza Campello, que era da Casa Civil, nos 
ajudou a iniciar esse processo do CCDRU e, 
monitora isso, em conjunto com a ministra 
Isabella, mensalmente.

Então nós vamos continuar no ritmo 
que tivemos nesses três últimos anos, que 
nos permitiu fazer o CCDRU para 20 mil 
famílias. Nós vamos identifi car as áreas mais 
confl ituosas, onde há um litígio, nós vamos 
hierarquizar, identifi car as áreas que têm maior 
confl ito, para que a gente possa acelerar isso 
e diminuir a tensão e os confl itos que vocês 
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têm; e criar condições, porque o CCDRU é um 
condicionante para que vocês possam receber 
a Bolsa Verde. Não só o CCDRU como o plano 
de utilização; são duas ferramentas que nós 
estamos acelerando para que vocês possam 
receber a Bolsa Verde e os créditos do INCRA. 
Era muito importante que a gente tivesse o 
MDA e o Incra conversando aqui com vocês, 
para que eles explicassem as razões técnicas 
pelas quais eles também estão com um ritmo 
não muito acelerado em relação a isso.

Mas, eu queria dizer para vocês que há uma 
determinação política da presidente de avançar 
e acelerar. No próximo dia 18 nós vamos ter uma 
reunião de novo na Casa Civil com a ministra 
Gleisi, e a gente vai apresentar uma síntese 
desse planejamento, que ela vai levar para a 
presidente tomar uma decisão com relação à 
simplifi cação dos processos de regularização 
fundiária e, entre eles, está a emissão do CCDRU. 
Desculpe, fazendo uma correção, o CCDRU não 
é um condicionante para a Bolsa Verde, o plano 
de utilização é; o CCDRU é um condicionante 
para os créditos do Incra, os créditos da reforma 
agrária, que também vão ser liberados.

Vanderleide Ferreira de Souza, 
coordenadora regional do CNS

Doutor, sob a questão do diretor, não adianta 
você calar, a gente vai ter que falar.

Rômulo Mello, presidente 
do ICMBio

Olha, nós vamos fazer, a ministra vai fazer, 
avaliações de gestão, assim como nós vamos 
fazer com os gestores de cada unidade. Vai 
ser feita uma avaliação da gestão de cada 
diretoria e vão ter as mudanças necessárias. 
Eu só queria dizer para vocês que a gente 
está recebendo uma série de contribuições 
de vocês, nós percebemos sim que há 

uma defi ciência do instituto com relação a 
isso. Acho lamentável que vocês tenham 
personalizado isso no colega Paulo Mayer, 
porque a defi ciência não é do Paulo Mayer, 
é uma defi ciência institucional e, essa 
defi ciência institucional nós estamos tratando 
nesses oito meses. Os ajustes com relação à 
gestão a ministra vai fazer ao tempo e à hora, 
isso é um comando meu e dela.

Vanderleide Ferreira de Souza, 
coordenadora regional do CNS

E a gente continua se mobilizando... Nesses 
três dias, elaboramos um documento e quero 
entregar. A gente queria muito ler esse 
documento agora...

Francisco Monteiro Duarte, 
vice-presidente da APADRIT 
e conselheiro da Resex Ituxi
Eu me esqueci de perguntar para o dr. Rômulo 
o porquê dessa remoção dos servidores 
repentinamente, porque já foram removidos 
alguns e a reserva, hoje, tem apenas um 
servidor para administrar uma área de 776.940 
mil hectares. É impossível que essa pessoa 
faça a administração de uma área desse 
porte. Outra coisa, eu já estava preocupado 
e aí fi quei preocupado duas vezes quando  
ouvi do Presidente do ICMBio que ele não 
sabe fazer gestão; aí, quem é que vai saber? 
Quando você vê a comunidade do Silvério, 
que tem 100 anos, e têm outras, têm várias; 
ao longo desses anos, esse povo vem fazendo 
a gestão dessas comunidades. Tudo que 
tinha há 100 anos permanece, o que prova 
que é possível fazermos a gestão. Claro que 
hoje é uma unidade, mudou muita coisa; 
agora o planejamento e o orçamento para 
gerir a unidade é feito na CR em Porto Velho; 
quem está lá não vai saber quanto vai gastar 
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de gasolina, ele não vai saber quanto vai 
gastar de óleo diesel, ele não sabe de nada. 
Agora, se perguntar para o seu Azeite, se 
perguntar para qualquer um aqui quanto ele 
vai gastar para se deslocar até a comunidade, 
qualquer um aqui sabe. O que eu acredito 
que está faltando é essa proximidade, essa 
participação, aí que a gente chama de gestão 
participativa. Tem que ter alguém daqui que 
saiba o que é isso, para dizer: “não, para se 
deslocar de Lábrea até a comunidade do 
seu Azeite...”; tem que ter alguém para dizer 
quanto é gasto, porque quem está lá vai 
calcular e normalmente calcula muito mal.

Rômulo Mello, presidente 
do ICMBio

Deixa eu esclarecer, quando eu disse 
que a gente não sabia, eu reafi rmo isso, a 
gestão participativa está em processo de 
construção. Não existia gestão participativa. 
Então, nós estamos desenhando, estamos 
criando um modelo novo. Nós assumimos 
uma relação entre Estado e sociedade, 
comunidade e governo, de implantar unidades 
de conservação. Para isso, a gente tem que 
desenhar sim, a gente está construindo um 
modelo; se fosse simplesmente para ratifi car 
como estava antes não precisava ter criado e, 
se estava bom como estava antes, mais uma 
vez, não precisava ter criado. Nós, juntos, 
entendemos a necessidade de criá-las e para 
isso temos que criar um modelo de gestão, 
que a gente está construindo. Em alguns 
casos, nós avançamos muito, têm grandes 
experiências em gestão de unidades e têm 
algumas que nós temos problemas.

Concluindo, eu quero pedir a vocês que 
detalhem um pouco mais o que vocês estão 
colocando aqui como problemas específi cos 
de fi scalização. Porque eu tenho que tratar de 
forma diferenciada. Eu tenho difi culdades de 
sentar com vocês e discutir quando vocês 
estão questionando um processo de garimpo 
ilegal e trazendo para o colo de vocês como 
se isso fosse um problema das reservas 
extrativistas ou da fl oresta nacional. Atentem 
para essa questão, refl itam com cuidado 
quando vocês estão trazendo um problema 
para o colo da reserva extrativista, se este 
problema realmente é da Flona ou da reserva 
extrativista. Por favor, façam essa refl exão 
para que a gente possa melhorar. Nós já 
reconhecemos - é a segunda vez que eu faço 
isso em público - que temos sim que melhorar 
o nosso processo de fi scalização. Nós temos 
situações difíceis, está aqui o pastor, está aqui 
o ofi cial da Força Nacional que acompanha ele 
para todo lugar; nós temos situações difíceis 
no processo, mas a gente tem que conviver. 
Então, as coisas não são “eu sei fazer gestão 
participativa e está tudo resolvido”, não é 
assim. Nós criamos um modelo novo, estamos 
construindo um modelo junto com vocês e 
vamos buscar, de maneira franca, construí-
lo, e, para isso, estou pedindo a vocês que 
refl itam sempre sobre os problemas que 
existem no campo e quando vocês trazem esse 
problema para a esfera da reserva extrativista. 
Acho que, no caso de Humaitá, a instituição 
jamais vai acobertar abuso de autoridade ou 
arbitrariedade, mesmo que seja um problema 
que não esteja diretamente associado à 
Floresta Nacional. Não ratifi camos esse tipo de 
comportamento. Entretanto, não tragam para 
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o colo de vocês na unidade, como se vocês 
fossem responsáveis pela questão do garimpo 
ilegal no entorno da unidade. Refl itam sempre 
com relação aos problemas que vocês estão 
trazendo para o processo de gestão. Vamos 
mais uma vez afi rmar que, nessa questão 
da gestão participativa, quando eu fi zer 
referência de que não sabemos, é que estamos 
construindo; se eu dissesse que sabia, estava 
tudo maravilhoso, ou seja, estava tudo sendo 
bem feito. Não, nós estamos humildemente 
reconhecendo que estamos construindo um 
processo novo junto com vocês.

Vanderleide Ferreira de Souza, 
coordenadora regional do CNS

O grande gargalo é essa questão da gestão 
participativa, mas, eu creio que depois da 
mudança do SNUC, com a colaboração 
de todos que estão aqui, mais alguns 
companheiros do Pará e qualquer território 
nacional, vai melhorar. Temos esperança.

Sobre plano de manejo 
madeireiro
Daniel Penteado, 
representante do ICMBio

Olha, o que nós planejamos para metade do 
ano passado, quando nós estivemos aqui, nós 
conseguimos cumprir. Temos um processo em 
Brasília fi nalizado, com todos os documentos 
necessários e com a nossa análise feita. 
Agora, existe uma necessidade prévia à nossa 
autorização, ou seja, a gente não tem condição 
de autorizar uma comunidade a fazer uso do 

recurso madeireiro se esse uso não vai gerar 
lucro para a comunidade. Nós estivemos, em 
parceria com o Serviço Florestal Brasileiro, 
analisando a situação econômica desse plano, 
e, hoje, está apontado que a viabilidade 
dele dependeria de a associação receber 
todos os equipamentos sem ônus para a 
associação, ou seja, receber os equipamentos 
de graça. O que nós fi zemos? Nós deixamos 
o procedimento parado lá em Brasília, que 
está sob a minha coordenação; eu mostrei o 
processo para os dois Zé Marias. Estamos 
fazendo essa articulação para conseguir 
viabilizar esse maquinário para vocês. Agora, 
utilizando da mesma franqueza que o Rômulo 
falou aqui, quando eu estive lá dentro da 
Resex conversando com vocês - fi camos coisa 
de um dia e meio, dois dias conversando - 
sobre esse produto, conversamos também 
sobre castanha, sobre a borracha, mas eu 
tenho uma preocupação especial com a 
madeira por conta das pessoas que compram 
a madeira das comunidades.

Eu não vou ensinar vocês aqui, mas a 
gente sabe que, em geral, o comércio, o 
trato dos empresários com a questão da 
madeira é um trato bastante complicado. 
E a grande preocupação nossa é vocês 
fi carem na mão desses empresários. A 
gente fez uma instrução normativa tentando 
organizar isso e protegendo vocês. Quando 
eu estive conversando com vocês lá dentro 
da Resex Ituxi, a gente conversou bastante, 
inclusive, sobre qual o regime de uso dessa 
área onde está sendo proposto o plano de 
manejo. A gente sabe que a área é da União 
e vocês precisam da concessão real de uso 
para formalizar o direito de vocês. Mas, a 
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gente sabe que, no mundo real, existe um 
reconhecimento de famílias que têm um 
direito maior sobre uma ou outra área. Então 
a gente fez a conversa com vocês no mundo 
real. Vocês, a todo o momento, me disseram 
que todos os acordos estavam 100% 
cumpridos; as pessoas que iam trabalhar já 
estavam todas definidas, todos estavam de 
acordo com o sistema de organização que 
vocês haviam construído para explorar esse 
recurso, e, depois do meu retorno a Brasília, 
surgiram dúvidas em relação a isso. Então, 
enquanto a gente está fi nalizando essa 
articulação para conseguir os maquinários 
– porque o produto para ser viável hoje 
precisa ser vendido em torno de R$ 580 
a R$ 600, e o que está sendo praticado 
no mercado é R$ 300 – a gente tem que 
fazer um planejamento, porque para fazer o 
manejo bem feito é diferente de você cortar 
uma árvore, colocar na rabeta e descer o rio 
para vender.

A gente, o governo, não tem condições, 
hoje, de garantir para vocês que o produto vai 
ser comprado pelo preço que deveria ser para 
vocês terem lucro. Então, enquanto a gente 
faz a articulação para vocês conseguirem 
esse maquinário e transformarem esse plano 
em algo viável, eu estou conversando com o 
Leonardo Pacheco sobre fazer conversas lá 
dentro da unidade de vocês para organizar 
melhor a parte comunitária, porque a gente 
não pode fi car à mercê de uma família ou 
outra que, daqui a alguns meses, digam: “a 
terra é minha e aqui ninguém entra”. Esse é o 
mundo real e a gente não pode fi car à mercê 
disso. Quando estava conversando com vocês 
no ano passado, eu me lembro de ter citado o 
seguinte: ”por favor, vamos fazer documentos, 
vamos escrever listas de assinaturas das 
pessoas que são reconhecidas como as 

pessoas que tomam conta do território, 
reconhecendo que aquela área está 
disponível para o plano madeireiro”. Porque 
se daqui a pouco ela vem dizer o contrário, 
além de toda a questão legal, a gente tem o 
reconhecimento dela mesma.

Tem um segundo ponto, além da 
organização comunitária, que é a assistência 
técnica; sobre esse ponto a gente já está 
mais tranquilo e este não está impedindo 
o processo. A gente tem boas indicações 
de instituições que querem trabalhar com 
vocês; e têm instituições mais próximas, 
como a universidade federal, que tem uma 
incubadora de cooperativas, ou seja, tem 
todo um procedimento para acompanhar 
vocês e apoiar na assistência técnica de 
implementação e execução do plano. Mas, 
o principal – para mim, que me preocupo 
com a vida de vocês – é a desorganização 
comunitária, porque a organização tem 
que passar por qualquer sabatina, que é 
isso que a gente faz. Eu saí daqui com isso 
tranquilo, mas aí, depois, vi que não estava tão 
tranquilo assim. Enquanto a gente consegue 
as máquinas, a gente trabalha junto com a 
organização comunitária. O Serviço Florestal 
está ajudando, na assistência técnica vocês 
vão ter uma situação bem diferente das outras 
comunidades que estão fazendo o manejo; 
pelo fato de estar dentro de uma unidade de 
conservação federal, o Serviço Florestal vai 
apoiar a gente nisso.

Aprovado o plano, a gente precisa autorizar 
- que é um procedimento bem mais simples 
- o plano de exploração anual, que é aquele 
plano que diz quais árvores serão abatidas 
nos próximos 12 meses. O plano de manejo 
grande é aquele que trata de toda a área por 
um período maior; esse plano de 12 meses, 
a gente também já está se organizando para 
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vir construir esse plano junto com vocês, 
independentemente de quem vai ser o 
engenheiro fl orestal responsável - que hoje 
a gente ainda depende disso. Nós temos a 
intenção de fazer com que vocês, com o plano 
de manejo anual, executem esse plano sem 
precisar de engenheiro fl orestal.

A gente está se programando para vir 
construir um plano agora junto com vocês, 
isso signifi ca que todos os diretamente 
envolvidos na atividade vão ter conhecimento 
exatamente disso que o Chicão estava 
falando, dos custos - quanto custa um 
equipamento, quanto custa para chegar 
lá, quanto custa para essa madeira ser 
transportada, qual é a diária de cada um 
de vocês... A gente vai combinar tudo isso 
junto, vai precisar de alguma outra instituição 
apoiando? Ela vai precisar de dinheiro? E 
aqui não digo de assistência técnica, mas 
têm vezes que a gente precisa de empresas 
para abrir ramal ou coisa assim. A gente vai 
construir tudo isso junto para que todos os 
envolvidos estejam cientes. A gente não quer - e 
essa é a grande preocupação nossa; inclusive 
o MMA puxou nossa orelha quando a gente 
estava construindo essa instrução normativa - é 
autorizar uma atividade impactante dentro da 
unidade de conservação deixando a organização 
jogada, deixando a organização sem apoio e, 
depois, fazer uma atividade que dá prejuízo, 
além do prejuízo econômico, o prejuízo da 
desconfi ança e da desorganização de vocês.

Eu, como já estou escaldado pelos dois 
Zé Marias, não vou colocar o prazo aqui, 
mas eu posso dizer que a gente conversou 
com o diretor geral do Serviço Florestal 
brasileiro em relação às máquinas e a gente 
tem boas indicações sobre isso. Mas, o que 
mais me preocupa mesmo é esse trabalho de 
organização comunitária; acho que a gente, 

nos próximos dois ou três meses, conseguindo 
organizar isso bem organizado, o resto vai fl uir 
muito mais facilmente.

Rômulo Mello, presidente 
do ICMBio

Só para tranquilizar, nós vamos buscar 
alternativas para conseguir os equipamentos; 
é isso que a gente está fazendo. Vocês não 
vão precisar adquirir os equipamentos, nós 
vamos ou buscar de um doador específi co ou 
buscar, sabe lá, de material apreendido, onde 
tiver, para poder disponibilizar o material e 
vocês possam funcionar.

Não identifi cado, conselheiro 
da Resex Médio Purus

É preocupante quando, numa unidade de 
conservação, como uma reserva extrativista, 
se fala da questão da retirada de madeira. Não 
que eu seja contra, mas, se vê, a gente que 
acabou de chegar do Purus, uma difi culdade 
muito grande que o pessoal tem de vender 
os seus produtos. Percebe-se que não tem 
uma atenção devida à comercialização desses 
produtos, do escoamento do produto que está 
lá. Cadê a política nacional de desenvolvimento 
sustentável? O que está acontecendo com o 
pessoal que está aqui? Um dos problemas é 
essa questão da gestão, o outro problema é essa 
questão de viabilizar o produto da fl oresta. Porque 
é uma unidade de conservação, que tem pessoas 
dentro, e essas pessoas precisam sobreviver dos 
produtos de dentro da fl oresta. É preocupante 
que a gente, dentro de uma reserva extrativista, 
faça plano de manejo fl orestal, quando era para 
dar valor a outras coisas, à borracha, à seringa, 
mas, por não ter política voltada nesse sentido, 
fi ca essa preocupação aí.
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Rômulo Mello, presidente 
do ICMBio

Não há incoerência nisso, a busca que nós 
temos é pela cesta mais completa possível 
dos produtos da fl oresta. A demanda 
pela produção fl orestal é específi ca da 
comunidade, não é uma incongruência de 
política não. A incongruência que a gente 
poderia ter era se, por exemplo, a gente 
defendesse a pata do boi na reserva. 
A produção fl orestal sustentável e responsável 
é coerente, tanto que foi demandada pela 
própria comunidade.

Não identifi cado, conselheiro 
da Resex Médio Purus

Desculpe, acho que não me fi z claro. Eu não 
estou questionando o manejo fl orestal, eu 
estou falando dos outros produtos que têm na 
fl oresta, como por exemplo, várias toneladas de 
óleo de andiroba que estavam estocadas ano 
passado e que o pessoal, na beira do rio, sem 
ter como escoar, foi um regatão lá com preço 
alto e custou caro. É para esses produtos que 
a gente fala. São outros produtos que têm na 
fl oresta e que podem estar sendo valorizados e 
não estão tendo a devida atenção.

Vanderleide Ferreira de Souza, 
coordenadora regional do CNS

Políticas diretamente para as cadeias 
produtivas dos produtos explorados pelas 
comunidades tradicionais: castanha, copaíba, 
seringa... Para a seringa a gente tem dado um 
passo enorme, o CNS tem dado um passo 
enorme na cadeia produtiva da borracha. Em 
Lábrea, Canutama, em alguns lugares onde o 
CNS trabalha tem se dado um passo enorme.

Maria Cristina Adão Martins, 
secretária municipal de 
Meio Ambiente de Lábrea
Há 10 anos e seis meses, quando foi para ser 
criada essa reserva, houve muitas promessas, 
as pessoas vieram e prometeram coisas que 
não estão sendo cumpridas, que não foram 
cumpridas; e a população da fl oresta está 
esperando, está reivindicando. Quando se fala 
em gestão participativa, a gente pergunta: 
até onde eu posso ir? Ouvindo tudo o que foi 
relatado aqui, a gente vê que, por exemplo, 
eu estou com fome e tenho um sanduíche 
enorme na minha frente, mas eu não posso 
comer esse sanduíche porque a minha mãe 
me proibiu e se eu comer serei penalizado por 
isso. É isso que a gente pôde sentir de vocês, 
do que cada um veio aqui na frente e falou um 
pouquinho.

Estava conversando com a Giovanna 
ali há pouco, e disse que Lábrea está 
passando grande difi culdade na questão 
da madeira. Como foi mencionado, hoje a 
pessoa não pode tirar madeira para construir 
sua casinha, porque é proibido. Temos que 
ter responsabilidade com o meio ambiente, 
sabemos disso, temos que preservar, explorar 
com sustentabilidade; a gente não pode fazer 
a coisa de qualquer maneira. Gostaria aqui, 
hoje já tive oportunidade de conversar com o 
dr. Rômulo, quando a gente falava dos planos 
de manejo fl orestais, dos planos participativos, 
para dar uma celeridade. Estava conversando 
com a Giovanna para que seja feita uma 
capacitação dessas pessoas na própria 
comunidade; não sei se já foi feito algum 
curso de capacitação para que quando saírem 
esses planos de manejo fl orestais, as próprias 
pessoas já estejam capacitadas para trabalhar 
no manejo.

82



Hoje, a gente sabe que sai muita madeira 
aqui de Lábrea, mas a gente não sabe para 
onde vai. A gente está enfrentando um sério 
problema. Com a liberação desses planos de 
manejo fl orestais, vai melhorar muito aqui a 
nossa situação, até para a gente trabalhar 
dentro da lei, que é o que cada um de nós 
está procurando, está buscando.

Hoje, vocês que moram nas reservas 
estão no caminho certo, reivindicando o 
direito de vocês. A gente também está 
trabalhando para isso, para resolver o 
problema de vocês, para apresentar soluções 
para vocês, porque eu acho que quando 
só se apresenta problemas é complicado. 
A gente precisa apresentar o problema e 
imediatamente apresentar a solução. Os 
órgãos estão buscando essas soluções. 
É difícil para quem mora lá onde vocês 
moram; passar um ano lá é diferente de 
a gente passar um ano aqui na cidade, 
trabalhando no ar condicionado, sentadinho 
numa cadeira confortável; a gente sabe 
disso, é muito diferente.

Eu gostaria de pedir ao dr. Rômulo, 
aproveitando essa oportunidade, que 
enquanto se liberam esses planos, que seja 
feita essa capacitação, já vai adiantando o 
processo, a comunidade já fica sabendo o 
que vai realmente acontecer, já se tem uma 
esperança. Gostaria também de colocar 
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
à disposição de vocês para qualquer 
encaminhamento que precise fazer; a gente 
está aí à disposição para sentar, discutir 
e buscar soluções. Juntamente com o dr. 
Rômulo, a gente vai trabalhar para solucionar 
o que foi colocado aqui, porque a gente 
sabe que cada município, cada pessoa que 
veio aqui e falou é porque tem necessidade 
de uma solução.

Vanderleide Ferreira de Souza, 
coordenadora regional do CNS

Para esclarecimento, Cristina, a Resex é 
demanda das comunidades. O governo dá 
direito de concessão real de uso para essas 
comunidades, e, por causa disso, as populações 
que moram dentro dessas unidades têm direito 
às políticas. São essas políticas que a gente 
está lutando para ver implementadas dentro 
das unidades, mas que é pedido por nós, 
para garantir as políticas, o uso dos recursos 
naturais e, além de tudo, o direito da terra. Só 
para esclarecimento. Porque não foi promessa, 
eles sabiam muito bem o que é uma reserva 
extrativista e o ideal dela.

Sobre o Programa 
Bolsa Verde
Gilberto Raposo, conselheiro 
da Resex do Lago do Cuniã

Eu queria saber, do dr. Rômulo e das autoridades 
aqui, sobre o Bolsa Verde. Como a gente pode 
saber mais sobre o funcionamento do Bolsa 
Verde? Nós, que moramos na comunidade, 
estamos vendo a sociedade organizada 
enfraquecer devido ao Bolsa Verde. É um 
programa muito legal, mas eu acho que se é 
para um, tem de ser para todos. Ontem, ou 
antes, de ontem, a gente colocou aqui que é 
importante, porque, no programa de reforma 
agrária do Incra, na habitação, um exemplo que 
aconteceu na Resex Cuniã é que moradores que 
nasceram, conviveram lá e que até hoje moram 
lá com suas famílias, são funcionários públicos 
municipais que ganham um valor muito baixo. 
Aí, ele ganha a mesma coisa que um pescador 
profi ssional, e então, quatro ou cinco pessoas 
fi zeram a habitação sendo funcionários e, hoje, 
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têm que devolver o dinheiro para o programa 
da reforma agrária. Assim, na questão do Bolsa 
Verde, eu queria só saber se essas pessoas 
têm direito também nessa esfera, se o Instituto 
Chico Mendes pode estar dando essa resposta 
para nós da comunidade, que é para nós não 
errarmos de novo.

Daniel Penteado, 
representante do ICMBio

Em relação à criação das unidades de 
conservação, é muito comum – eu já trabalhei 
bastante nisso, o Leonardo Pacheco já trabalhou 
bastante nisso – a gente dizer para as famílias 
que estão pedindo a reserva extrativista para 
nós quais são as possibilidades e oportunidades 
que surgem após a criação da unidade de 
conservação. Isso, às vezes, é confundido com 
uma promessa, com um acordo, mas, eu tenho 
certeza de que isso não foi feito aqui. A análise 
que a gente tem dessas duas reservas é que 
a criação delas foi muito bem acertada, foi 
um trabalho muito bem feito, tanto que vocês 
estão aí reivindicando, estão organizados, vão 
a Brasília... Se vocês não estivessem com essa 
condição, seria porque o trabalho de criação não 
foi acertado.

A conversa que nós tivemos hoje de 
manhã com o vice-prefeito e com a secretária, 
é uma conversa necessária para nós nesse 
momento. Usando um vocabulário bem franco, 

nós estamos chamando para a amizade, 
nós estamos nos aproximando novamente, 
fazendo uma relação mais de amizade, de 
parceria. Nós temos a oportunidade, com a 
Operação Arco Verde, com outros órgãos 
do governo federal, com responsabilidades 
aqui em Lábrea, comprometidas... Precisamos 
aproveitar essas oportunidades, trabalhar em 
parceria. Eu penso que, se as comunidades 
estivessem satisfeitas com a forma como 
era a vida delas antes da Resex, elas não 
tinham pedido a Resex para o governo. 
Esse é o ponto principal para nós. Quando é 
demandado, a gente atende, a gente estuda, 
a gente vê como é que é. No caso aqui, mais 
uma vez, eu vejo que foi muito bem acertado; 
eu fui para a Ituxi, fui agora para a Médio 
Purus, e senti realmente que estava numa 
área muito boa e numa área condizendo com 
a realidade de uma reserva extrativista.

Falando rapidamente dos critérios do Bolsa 
Verde, nós precisamos que a família esteja 
cadastrada como uma família que recebe o 
Bolsa Família – ela tem que ter o cartãozinho do 
Bolsa Família – e essa família tem que estar num 
critério social de maior desfavorecimento, ela 
tem que ter uma renda, por cabeça da família, 
de até R$ 70. A primeira ação do governo foi um 
combate à pobreza e agora vem uma ação, no 
período Dilma, de combate à extrema pobreza, 
ou seja, aquelas pessoas que estão numa 
condição de maior fragilidade. Esse programa foi 
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criado para atender especialmente as reservas 
extrativistas, as fl orestas nacionais, as reservas 
de desenvolvimento sustentável e as três 
categorias de assentamento diferenciado do 
Incra. E, no caso das unidades de conservação, 
nós precisamos defi nir critérios para que o 
próprio governo pudesse monitorar se a família 
estava lá dentro e se estava, de fato, exercendo 
sua atividade de forma sustentável. Por conta 
disso, foi estabelecida como critério a unidade de 
conservação ter um plano de utilização, que foi 
isso que nós pactuamos com o Zé Maria ontem à 
noite e construímos toda a programação. E vamos 
fazer o mesmo em Humaitá. Então, os critérios, 
essencialmente, são esses.

Mary Allegretti, antropóloga

Eu queria falar sobre a contradição dos 
critérios do Bolsa Verde. Quem faz a proteção 
da fl oresta não faz individualmente, nem faz 
por família; faz como comunidade. Se uma 
comunidade toda está dentro de uma reserva, 
como vai ser compreendido pelos outros 
que algumas famílias recebam e outras não? 
Acho que esses critérios estão incoerentes. 
Receber a Bolsa Família e depois receber 
a Bolsa Verde faz com que continue sendo 
um critério social, então vocês não podem 
falar de sustentabilidade, tem que falar de 
miséria, só. Miséria vai ser uma coisa mais 
fácil de entender do que sustentabilidade, 
porque todos estão comprometidos com 
a sustentabilidade, independentemente da 
renda. Então está errado o critério de renda, 
se é renda não é Bolsa Verde, é Bolsa Família 
que já tem esse objetivo e é bem claro: não 
é todo mundo que recebe e todo mundo 
entende isso. Agora, bolsa para proteger a 
fl oresta, você fazer individualmente, familiar, 
e querer que as pessoas entendam que 
uns protegem e outros não protegem, que 
uns têm direito a receber e outros não, está 
errado. Acho que esse programa não foi 
bem equacionado, ele não foi consultado, o 

pessoal não está entendendo. Acho que vai 
criar uma divisão dentro das comunidades, 
que é um risco muito alto que vocês têm a 
responsabilidade de evitar.

Rômulo Mello, presidente 
do ICMBio

É possível que a gente tenha que aprimorar o 
programa, creio que todos esses programas 
passados foram melhorados. Mas, eu acho que 
ele faz sim uma diferenciação entre os casos 
em que se conserva e onde não se conserva. 
Nós temos situações dentro das reservas em 
que a comunidade deixou de conservar a área 
e aí é fazer uma diferenciação. Você associa a 
comunidade à família que está no local onde 
foi depredado; se eu pegar a área da Chico 
Mendes, que um dia desses teve um confl ito e 
quando entender o confl ito vi que não era de 
fi scalização, mas provocado por pessoas que 
queriam fazer carvão da reserva. E aí? Não dá 
para tratar das pessoas que querem fazer carvão 
como aquelas que querem fazer extrativismo.  O 
Bolsa Verde tem um critério de implementação 
e conservação a partir do monitoramento do 
que a comunidade está fazendo. O programa foi 
lançado, ele está estabelecido nessas bases, nós 
entendemos que ele pode ser aprimorado, mas 
ele deve sim trazer um critério relacionado a uma 
responsabilidade. A gente pode aprimorar que 
níveis de responsabilidade essas comunidades 
deveriam ter.

Rômulo Mello, presidente 
do ICMBio

Gostaria de agradecer a todos e todas, a 
oportunidade, nós vamos ter outros espaços 
de diálogo com vocês em outros momentos. 
Gostaria que vocês nos desculpassem, porque 
a gente precisa decolar e se passar mais 30 
minutos a gente não decola e aí vocês vão ter 
que me aturar aqui mais dois dias com vocês. 
Muito obrigado a todos e a todas.
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Avaliação fi nal
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Mary Allegretti, antropóloga

Vocês estão de parabéns. Acho que o Rômulo 
e a equipe dele perceberam que tinha uma 
força aqui, principalmente porque as reservas 
são novas; geralmente o pessoal espera essa 
mobilização das reservas mais antigas, não das 
novas. Então, isso foi uma boa demonstração 
de que mesmo criadas há pouco tempo, vocês 
já estão bem fi rmes. E, de fato, vocês estão, 
porque eu conheço quase todas as áreas 
e vejo que vocês têm uma coisa aqui muito 
importante, que é essa organização de base. 
Essa organização de base é o que sustenta 
tudo, não adianta você vir para cá se não tem 
gente lá trabalhando. Acho que isso fi cou bem 
claro que vocês têm, já foram a Brasília, já 
pressionaram, são um pessoal muito ativo.

Agora, eu acho que precisa fazer, também, 
uma avaliação do lado de cá. A minha avaliação 
da participação na reunião especifi camente foi 
um pouco precária, porque acho que precisa 
mais capacitação na questão de compreender 
as políticas; precisa compreender melhor o 
que está em jogo. Cada questão dessas que 
está colocada precisa ser entendida melhor. 
Por exemplo, o que ele disse, ele disse que 
as reservas extrativistas tomaram as dores 
da exploração ilegal de garimpo no entorno 
da Flona. Qual é a resposta disso? Ninguém 
deu resposta para isso. Ele deu a entender 
que vocês foram enganados, pegaram uma 
causa que não é de vocês e além do mais 
é uma causa ilegal. E ninguém disse nada 
sobre isso; ninguém se lembrou de falar que o 
pessoal que está na Flona vive lá sem nenhuma 
regularização, ninguém pediu a regularização 
da população de dentro das Flonas.

Então, creio que esteja faltando mais 
capacitação na compreensão das políticas, 

do que está em jogo em cada coisa. Vocês já 
estudaram alguma vez o SNUC? Já leram ele 
para saber o que é, o que tem? Eu perguntei 
qual era a diferença entre Resex e RDS e 
ninguém sabia. Outro exemplo, a questão 
do Bolsa Verde e do crédito de habitação do 
Incra, alguém leu o decreto do Bolsa Verde? 
E a regulamentação da questão do crédito 
habitação, vocês já leram, pegaram na mão a 
instrução normativa, viram o que funciona e o 
que não funciona? Percebo que falta um pouco 
desse treinamento, para vocês fi carem espertos, 
saberem o que vocês querem, o que já está 
escrito, qual é a promessa e o que falta. Se não, 
fi ca assim: vocês dizem uma coisa, o Rômulo diz 
outra e acabou. Fica uma coisa dispersa. Vocês 
têm que estar mais preparados.

Algumas coisas muito importantes da 
discussão, na hora de falar vocês esqueceram. 
E falaram algumas coisas que, às vezes, eram 
importantes para o seu lugar e não para todo 
mundo. Essa prática, o pessoal precisa ter; o 
que é importante falar? As coisas mais gerais 
e não específi cas. Tem que treinar antes, 
criar essa prática de cercar o poder público 
de todos os lados. Tem que ser profi ssional, 
não pode ser amador, porque senão vai fi car 
sempre nessa conversa.

Vocês mostraram uma organização 
de base para o Rômulo que as pessoas 
normalmente não esperam de Resex de 
criação mais recente, esperam das antigas, 
mas não das novas. Mas, acho que tem que 
ter uma avaliação do lado de cá, eu acho 
que a participação na reunião foi um pouco 
precária. Tem que ter mais capacitação para 
compreender melhor as políticas públicas, do 
que está em jogo em cada coisa. Está faltando 
um pouco esse treinamento para fi car esperto, 
para vocês saberem o que vocês querem e 

Mary Allegretti, antropóloga

Vocês estão de parabéns. Acho que o Rômulo

do que está em jogo em cada coisa. Vocês já
estudaram alguma vez o SNUC? Já leram ele 
para saber o que é, o que tem? Eu perguntei 

“Está terminando nosso encontro e agora é o momento de avaliação de tudo que 
aconteceu de bom e ruim.” 
Vanderleide Ferreira de Souza, coordenadora regional do CNS
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o que já está escrito. É importante falar as 
coisas que são mais gerais e não específi cas, 
para criar a prática de cercar o poder público 
de todos os lados.

Vanderleide Ferreira de 
Souza, coordenadora 
regional do CNS
O próximo encaminhamento é, como vocês 
viram a Giovanna falando, a mudança do 
SNUC, que a gente está falando desde o 
primeiro dia. Ela falou que a ministra quer 
essa mudança o mais rápido possível e ela viu 
agora que essa discussão tem que ser com 
a colaboração de todos nós, não só daqui, 
mas dos outros companheiros das outras 
unidades. Então, a proposta é que, em uma 
próxima reunião dessas, não só com os que 
estão aqui, mas com os outros companheiros. 
Ela garantiu que quer estar na discussão, 
então a gente tem que marcar uma data.

Não identifi cado

A fala do Daniel não contemplou o plano de 
manejo madeireiro que nós temos. O que me 
foi trazido há alguns dias é que estava tudo 
prontinho, tudo em cima da mesa, apenas 
faltando o Rômulo assinar. Conhecendo o que 
a gente luta, sabemos que alguém tem tentado 
nos prejudicar. Vendo a mudança nas colocações 
feitas aqui, pressentimos que precisamos reforçar 
e cobrar com mais intensidade, porque já chega 
desse negócio de ir à comunidade e dizer “falta 
apenas a assinatura do Rômulo”. Levanta-se, 
naquele momento, expectativa do povo e, depois, 
eles vêm aqui dizer que está tudo parado? 
Alguém está tentando nos prejudicar. Dizendo 
que nós não temos nenhuma organização, 
existimos há 14 anos, antes de ICMBio, antes 
de reserva, nós já éramos associação e 
trabalhávamos ali legalmente. Precisamos agora 
mostrar que temos força, mostrar que somos 
organizados. Vamos, com certeza, à luta e vamos, 
com certeza, chegar com um documento em 

Brasília. Nós queremos a data para esse plano 
ser assinado, ou então vamos acabar com essa 
história de Plano de Manejo Madeireiro de 
reserva. Ou sai ou não sai; nós queremos uma 
data específi ca para que não venha tapeando 
os comunitários. Eu não fi quei satisfeito e acho 
que ninguém aqui fi cou satisfeito. Se tiver alguém 
atrapalhando, vai ter que sair do meio, porque nós 
vamos ter que conseguir.

José Maria Carneiro de 
Oliveira, conselheiro da 
Resex Médio Purus
Eu acho que o SNUC tem que ser trabalhado 
igualmente como foi o Regimento Interno do 
Conselho. Tem que colocar ele na mesa e não 
que isso seja estudado somente pelo grupo de 
trabalho que está sendo criado lá em Brasília. 
Eu acho que nesse encontro que está sendo 
planejado, a gente tem que se colocar nos 
pontos que defi nem sobre reserva extrativista, 
a gente precisa discutir mesmo aqui e mandar 
a nossa proposta redondinha, saída daqui, do 
meio do grupo.

Não identifi cado, conselheiro 
da Resex Médio Purus

Quem é o dono da terra realmente? Porque 
hoje os comunitários vivem sem o CCDRU 
e quando fi zer, como vai ser? Vai dividir em 
pedaços? Vai gerar confl ito? Outra coisa, 
sobre o Bolsa Verde, a gente não sabe como 
funciona. Então, alguém tem que esclarecer. 
Era importante outra reunião para falar disso 
aí tudinho, para as pessoas conhecerem mais.

Silvério Barros Maciel, 
conselheiro da Resex Ituxi

Do povo da Resex Ituxi, ninguém fi cou 
satisfeito. Então, nós estamos querendo 
formar uma comitiva e ver se dá para ir para 
Brasília, decidir de uma vez. Ou tudo ou nada; 
ou funciona da maneira que a gente quer ou 
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acaba reserva, acaba tudo e o povo vai viver 
da maneira que viviam. Eu conheço o povo do 
Ituxi, eu conheço quem somos nós. Nós vamos 
até um ponto, mas tem um ponto que nós não 
vamos mais. Vamos ter que sentar e conversar, 
porque ninguém fi cou satisfeito, nós fi camos com 
tudo engasgado e nós temos que decidir isso 
aí. Agora, nós, como liderança, saímos daqui e 
vamos falar o que para as nossas comunidades? 
Que decisão vamos dar para o povo? O povo está 
ansioso para ter uma resposta; o que nós vamos 
falar lá? Vamos passar por mentirosos, como 
temos passado? Chega, já chega!

José Maria Carneiro de 
Oliveira, conselheiro da 
Resex Médio Purus
Acredito que todo mundo tinha as suas 
expectativas e eu estava sempre com um 
pé atrás, não dava para sonhar, eu tinha um 
pensamento que não deu muito errado. 
A gente tem que persistir com essa ideia de 
continuar pressionando. Ano passado eu 
estive em Minas Gerais, numa palestra, e eu 
falei uma coisa – depois não sei como fi cou 
– para o pessoal lá. Eu falei que o governo é 
igual feijão do sul, só vai na pressão. Talvez 
o presidente do ICMBio tenha saído daqui 
com a sensibilidade de que a gente fi cou 
contente com a presença dele, bom, até foi 
legal o presidente estar nos visitando, mas 
as respostas que o povo está precisando 
não foram satisfatórias. Eu concordo com os 
demais de continuar esse desafi o. Deixar claro 
que essa não vai ser a primeira nem a última 
e que cada vez nós vamos vir com uma ação 
diferente. Está na hora de dar um susto. Já que 
o presidente achou que as coisas estão fáceis, 
vamos lá a Brasília, onde se resolvem as coisas, 
porque lá dá para a gente mobilizar um grupo 
maior. Tem parceiro aí sufi ciente, acredito que 
ninguém vai morrer de fome lá. Mas, essa 
história não tem que fi car barato e nem temos 
que fi car aplaudindo político esperto, que sai 
achando que tudo fi cou resolvido.

Francisco Carneiro de 
Oliveira (Azeite), conselheiro 
da Resex Médio Purus
Posso ter pouco conhecimento, mas tenho muita 
insatisfação. Acredito que, assim como eu, todos 
estavam esperando um resultado agradável e 
lucrativo. Aqui tem gente de Boca do Acre, tem 
gente de Canutama, tem gente de Humaitá, 
tem gente de Rondônia... Todas as pessoas 
aqui vieram com o propósito de chegar depois 
nas suas comunidades levando um repasse de 
bons resultados. Eu vou falar bem claro: eu vou 
chegar lá e não vou ter coragem de fazer um 
repasse do que eu ouvi aqui. Quando eu vou 
tomar banho, eu não gosto de molhar só os pés 
não, eu gosto de pular na água e me molhar 
todinho; se eu pular no fogo, eu não vou sair 
só com os pés sapecados também não, vou 
precisar sair apoiado para tirar toda a casca; 
lá no meu grupo, na minha comunidade, talvez 
não seja só eu da opinião de brigar até o fi nal, 
porque quando nós conhecemos a história de 
organizações indígenas que se respaldam, eles 
nunca perderam luta porque nunca pararam no 
meio do caminho. E nós não somos diferentes 
não; nós somos seres humanos da mesma 
maneira, nós temos sangue do mesmo jeito, 
nós temos cinco dedos na mão, dois pés e 
dois braços. Do mesmo jeito que os indígenas 
sabem caminhar, sabem pedir o que querem, 
bater na tecla até ouvirem o som, nós também 
temos a mesma possibilidade, as mesmas 
condições, a mesma qualidade, porque nós 
também somos tradicionais, embora com 
idiomas diferentes e com executores diferentes. 
Nós somos tradicionais, nós não viemos lá do 
sul do país, nós não viemos da África do Sul, 
nós não viemos de país nenhum diferente, nós 
somos aqui do Brasil e pedimos uma reserva 
exclusivamente para a melhoria de vida. Já foi 
falado que o governo federal estava criando 
as reservas extrativistas em prol do nacional, 
as unidades de conservação foram criadas 
para que as populações tivessem qualidade 
de vida.
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(...) Nós somos respeitadores das leis, nós 
não querermos agredir nenhum companheiro, 
a gente quer trabalhar de maneira legal para 
que quando nossos produtos saiam, eles sejam 
reconhecidos, porque está saindo de dentro 
de uma Resex, ou de dentro de uma Flona, 
ou de dentro de uma estação, ou de qualquer 
coisa. A pessoa que se diz responsável, que 
tem como abrir um espaço, abrir portas, porque 
as portas que tinham fechou, que é justamente 
a liberdade que a gente tinha quando não 
tinha conhecimento de coisa nenhuma. Nós 
pescávamos ilegalmente, tirávamos madeira 
ilegal, enfi m, fazíamos tudo ilegal. Quando as leis 
chegaram, fecharam as portas; existem leis que 
podem abrir outras portas, mas quem está com 
as chaves na mão não abre essas portas para 
nós nos desenvolvermos. Então, como vai fi car a 
nossa situação?

Não identifi cado

Eu sei que nós demos um passo grande. É 
a primeira vez que isso aconteceu aqui, sei 
que estamos um pouco informados, mas, não 
é o momento de brigar, é o momento de se 
preparar. Nós já começamos a briga, então 
precisamos evoluir com mais armamento. 
Não podemos cometer o mesmo erro que 
cometeu o rei Saul quando o exército dele 
estava despreparado contra um inimigo 
mais forte e todo o exército pereceu em 
suas mãos. O que nós precisamos? De 
capacitação em políticas públicas e de 
gestão participativa. (...) As coisas têm que 
se fi rmar na base; se a base está preparada, 
aí chega a demanda para lá, não pode 
agir por impulso sem o aval da base. Não 

concordo em agir por impulso e deixar a coisa 
se perder, toda a luta, toda a peleja; não dá 
para jogar as coisas assim para o alto não.
Após os comentários fi nais da avaliação, 
os encaminhamentos fi nais foram feitos 
constando das principais propostas, 
resumidas a seguir, que podem ser 
encontradas com maiores detalhes na Carta 
de Lábrea (anexo I).

• Aumento dos recursos destinados pelo 
ICMBio aos conselheiros.

• Transparência na destinação dos recursos 
dada pelo ICMBio.

• Participação dos conselheiros nas decisões 
envolvendo a gestão das UCs.

•  Qualifi cação e aumento do número de 
servidores do ICMBio que trabalham em 
áreas de UCs.

• Criação de um fundo orçamentário das UCs 
de apoio aos trabalhos dos conselheiros 
e aos projetos de desenvolvimento nas 
comunidades.

• Construção participativa dos orçamentos 
anuais das UCs.

• Criação de um Conselho permanente 
com representantes de cada UC junto 
ao Conselho Regional 1 e ao Conselho 
Regional 2.

•  Revisão da Instrução Normativa MMA/MDA, 
que exige regularização fundiária para as 
unidades receberem os benefícios do Incra.

• Elaboração dos Planos de Manejo e Planos 
de Uso das unidades.

O tom de encerramento dessa discussão 
pode ser resumido nas seguintes palavras 
proferidas pela representante do CNS, 
Vanderleide de Souza:

"A gente tem que ser multiplicadores, começar a envolver as outras unidades, que 
também estão passando pelas mesmas coisas que nós estamos passando. Vai ser o 
verdadeiro grito dos povos da fl oresta, com todo mundo empenhado." 
Vanderleide Ferreira de Souza, coordenadora regional do CNS.
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ANEXO I – Carta de Lábrea

Carta de Lábrea: O Chamado da Floresta do 
Sul do Amazonas e Norte de Rondônia.

À Comissão Interministerial formada para 
tratar de questões da Gestão Participativa de 
Unidades de Conservação na Amazônia

Exmos. Senhores e Senhoras:

Somos 77 conselheiros e lideranças comunitárias, representantes de 11 Unidades de Conservação 
Federais e Estaduais, incluindo Reservas Extrativistas, Florestas Nacionais e Estaduais, Reservas de 
Desenvolvimento Sustentável e Estação Ecológica de seis municípios do sul do Estado do Amazonas 
e norte de Rondônia, organizados em 15 associações comunitárias, além de entidades de apoio. Nós 
nos reunimos entre os dias 09 e 11 de novembro de 2011, no Centro Pastoral Recoleto, município 
de Lábrea (AM), e por meio deste documento gostaríamos de apresentar o resultado de nossas 
discussões e refl exões sobre a gestão participativa que está sendo desenvolvida em nossas Unidades 
de Conservação.

Este Encontro dos Conselheiros Extrativistas do Sul do Amazonas e Norte de Rondônia surgiu 
de demandas das lideranças das Resex de Lábrea (Rio Ituxi e Médio Purus), que expressaram 
inquietudes sobre a forma como a gestão participativa está sendo realizada nessas unidades.

Ao mesmo tempo, no dia 6 de agosto de 2011, aconteceu um fato histórico para as Resex, RDS 
e PAEs da Amazônia. Mais de 250 extrativistas, de todos os estados da região Amazônica, se 
reuniram na Vila Estância, na Resex Terra Grande – Pracuúba, Ilha do Marajó, no Pará, a convite 
do CNS (Conselho Nacional das Populações Extrativistas) para entregar às autoridades do 
primeiro escalão do Governo Dilma as demandas das populações tradicionais extrativistas.

Entre os compromissos assumidos pelos Ministros do Meio Ambiente e do Desenvolvimento 
Agrário, constam os seguintes:
- Revisar o processo de gestão pública das Resex porque o modelo atual não está preparado para 
lidar com as demandas sociais para a política ambiental no Brasil; e
- Criar um Grupo de Trabalho formado pelo MMA, MDA e CNS com prazo de 60 dias para 
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As principais deliberações 
da nossa reunião 
são as seguintes:

O que é gestão participativa?
Para nós a gestão participativa deve ocorrer 
a partir das comunidades das unidades até 
a direção do órgão em Brasília passando 
pelas coordenações regionais. A gestão 
participativa ocorre quando os conselhos 
gestores participam da gestão da Unidade 
de Conservação, tomando decisões com a 
participação das comunidades. Signifi ca uma 
ligação direta entre as comunidades e o órgão 
gestor. Signifi ca também a participação dos 
conselheiros nas decisões relacionadas ao uso 
dos recursos naturais assim como planejamento, 
gestão e defi nição de seu orçamento anual e as 
formas de uso deste orçamento.

Infelizmente, isso não está funcionando 
como deveria porque, na maioria das vezes, o 
ICMBio decide tudo, atropelando os conselhos, 
sem levar em consideração a vontade das 
comunidades.

Em nosso entendimento, a gestão 
participativa inclui a defesa e a busca de 

apresentar proposta de regulamentação da categoria Resex, aumentar o poder da comunidade no 
Conselho de Gestão, defi nir prioridades e uma estratégia de como vai ser feita essa mudança.

Neste Encontro dos Conselheiros Extrativistas do Sul do Amazonas e Norte de Rondônia, 
analisamos a história do movimento dos seringueiros e a origem da proposta das 
Reservas Extrativistas, discutimos os problemas atuais e a soluções que consideramos 
necessárias e planejamos o futuro que queremos para nossas comunidades.

recursos para as comunidades. O órgão gestor 
(ICMBio) deve ajudá-las na solução de seus 
problemas e na busca de benefícios e projetos 
para as comunidades.

Papel dos conselheiros 
e do ICMBio
O papel dos conselheiros é fazer a gestão 
junto com as comunidades e o ICMBio, 
participando e deliberando sobre tudo que 
envolve a gestão das Unidades.

Além disso, nosso papel é manter a 
presença contínua nas comunidades; participar 
das discussões e tomada de decisão do Plano 
Operacional Anual da Unidade fazendo reuniões 
para informar, discutir, decidir, acompanhar e 
denunciar toda ameaça à fl oresta e aos Povos 
da Floresta. Cremos também que nosso papel 
seja o de levar e trazer demandas para o bom 
funcionamento da Unidade.

O(A) bom(boa) conselheiro(a) é 
aquele(a) que dá bons exemplos para que os 
comunitários não façam coisas erradas, que é 
bem esclarecido(a) nas questões de tomada 
de decisão, bem participativo(a) nas reuniões 
do conselho e em seu setor de trabalho, 
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cumprindo portanto com seu objetivo de porta 
voz do povo ribeirinho.

Em nosso entendimento, o ICMBio tem 
o papel de realizar a gestão em parceria com 
as comunidades, tem obrigação de viabilizar 
recursos para o funcionamento do conselho assim 
como para o desenvolvimento das comunidades 
de acordo com o artigo 34 do SNUC.

Entendemos também que o ICMBio deve 
orientar a respeito da legislação ambiental, 
direitos e deveres, substituindo a prática da 
punição indiscriminada.

Deve também aprender a planejar junto 
com as comunidades, realizando seu plano de 
trabalho junto com os conselheiros, de modo 
que as ações sejam executadas de forma 
participativa.

Tanto o ICMBio como os conselheiros 
comunitários têm o dever de criar condições que 
possibilitem aos comunitários das UCs trabalho 
e produtividade para geração de renda de 
acordo com as normas exigidas na Unidade de 
Conservação.

Problemas:

Encontramos em nossas UCs diversos 
problemas, que podem ser resumidos da 
seguinte maneira:

1. Em relação ao ICMBio:
• Nas Flonas de Humaitá, Mapiá-Inauiní, 

Balata-Tufari, nas Resex Ituxi e Cuniã, 
ocorrem confl itos com o ICMBio: abuso de 
autoridade, intimidação, desrespeito cultural 
das populações, pois o ICMBio só fi scaliza e 
não traz soluções;

• Diversos Planos de Manejo não saem do 
decreto, prestações de conta que não 

são feitas pela gestão das unidades aos 
conselhos. Os conselheiros não têm acesso 
aos arquivos do ICMBio.

• Lentidão e burocratização que difi cultam 
a resolução dos problemas dentro das 
unidades.

• Não existe transparência no uso dos 
recursos da compensação do asfaltamento 
das estradas federais BR 319 e BR 317 assim 
como das hidrelétricas do Madeira;

• Falta de gestores mais atuantes nas 
comunidades;

• Troca constante de servidores que 
saem sem dar satisfação, atrasando a 
implementação das Unidades;

• Despreparo dos servidores para lidar com as 
populações tradicionais.

•  Em alguns casos, falta de servidores do 
ICMBio leva as associações ter que realizar 
o trabalho do órgão gestor.

2. Em relação a Recursos:
• Não há compromisso do ICMBio com o 

extrativismo;
•  Falta de recursos para os conselheiros 

realizarem seus trabalhos na comunidade, 
que acabam tendo que assumir os custos 
de deslocamento para as reuniões dos 
conselhos e dos setores;

•  Faltam recursos, esclarecimentos e 
capacitação para as atividades produtivas 
nas UCs.

Soluções propostas:

1. Em relação ao ICMBio:
• Recursos para os conselheiros e a 

Secretaria Executiva trabalharem, dando 
condições para realizarem suas reuniões 
dentro das UCs;
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• Transparência sobre todos os recursos que 
entram no ICMBio para a implementação 
das Unidades, especialmente das 
compensações das hidrelétricas e das BR-
319 e BR-317;

• Participação dos conselheiros na tomada de 
decisão que envolva a gestão das UCs.

• Que o ICMBio possa qualifi car os 
servidores nomeados a trabalhar em UCs, 
principalmente na Amazônia;

• Aumentar número de servidores nessa 
região e o nível de capacitação para 
trabalhar com as populações tradicionais.

2.  Em relação a Recursos
•  Queremos um fundo orçamentário das 

UCs, que possa contemplar/facilitar os 
trabalhos dos conselheiros e projetos de 
desenvolvimento nas comunidades (Fundo 
de Pequenos Apoios).

• Construção participativa dos orçamentos 
anuais das UCs;

• Participação dos conselhos na decisão sobre 
e aplicação dos recursos nas unidades.

• Criação de um conselho permanente com 
representantes de cada UC junto à CR1 
e CR2, tendo participação na tomada 

de decisão sobre tudo que envolve as 
Unidades da região.

• Revisão da IN MMA/MDA que exige 
regularização fundiária para as Unidades 
receberem os benefícios do INCRA.

3. Em relação a Planos de Manejo:
• Fazer os planos de manejo das Unidades, 

caso ele demore, realizar o plano de uso 
para as comunidades fi carem amparadas e 
poder trabalhar com tranquilidade.

• Sem os Planos de Manejos ninguém 
consegue nada, porque tudo esbarra nos 
Planos que não estão concluídos.

Entendemos que os problemas apresentados 
aqui somente serão equacionados com 
a revisão da regulamentação do SNUC, 
trabalho que está sendo realizado pela 
Comissão Interministerial. Solicitamos 
que os resultados desta Comissão sejam 
amplamente discutidos nos estados 
e esperamos que os compromissos 
assumidos pelas autoridades no Marajó 
sejam cumpridos com brevidade. Queremos 
continuar nosso trabalho de proteção da 
Amazônia com qualidade de vida para nossas 
comunidades.

Fala de Vanderleide Ferreira de Souza, representante regional do CNS



ANEXO II – Legislação Aplicada

Conceito e Instrumentos da Gestão Participativa

"Existem três tipos de pessoas. As que fazem as coisas acontecer, as que fi cam vendo 
as coisas acontecer e as que se perguntam: o que aconteceu?" 
(Philip Kotler)

O conceito de gestão participativa nasceu junto 
com a democracia, mas, ainda hoje, se constitui 
numa ideia moderna e pouco implementada. 
A gestão participativa prega que todos os 
atores envolvidos no processo possam opinar 
participar das decisões e programar metas, ou 
seja, não serem apenas "fazedores", mas sim 
"pensantes e fazedores".

A gestão participativa busca criar estruturas 
descentralizadas, que se fazem necessárias a 
qualquer processo de administração em conjunto, 
de modo que o relacionamento cooperativo passa 
a ser uma ferramenta essencial para superar os 
confl itos internos nos processos produtivos e 
promove as mudanças almejadas nos territórios 
protegidos, uma vez que permite que as decisões 
sejam tomadas considerando os diferentes 
pontos de vista dos envolvidos.

A Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, que 
institui o Sistema Nacional das Unidades de 
Conservação - SNUC, assim dispõe:

Art. 5o O SNUC será regido por diretrizes 
que:

II - assegurem a participação efetiva das 
populações locais na criação, implantação 
e gestão das unidades de conservação.

Nesse mesmo dispositivo legal, em seu 
Capítulo III, Das Categorias das Unidades de 

Conservação, inclui-se a fi gura dos Conselhos 
Consultivos e Deliberativos, constituídos 
por representantes de órgãos públicos, de 
organizações da sociedade civil e, quando for 
o caso, das populações tradicionais residentes 
no território protegido. Tais instrumentos 
confi guram uma legitimação da forma de gestão, 
participativa, adotada na referida lei.

O fato é que a inclusão das populações 
tradicionais, na forma de suas lideranças 
comunitárias ou associativas, nos processos 
de tomada de decisões para a gestão das 
unidades de conservação se apresenta como 
pré-requisito à elaboração das políticas públicas 
que considerem suas demandas e visões. Isto 
é particularmente importante no caso das 
comunidades locais benefi ciadas pela criação 
das áreas protegidas, uma vez que estas se 
confi guram como as principais interessadas nas 
políticas implementadas.

Como mencionado anteriormente, a 
legislação brasileira já consagra os conselhos 
gestores das UCs como o espaço ofi cial de 
participação da sociedade em sua gestão. 
Ao reunir os atores governamentais e os 
representantes da sociedade civil, o conselho 
constitui espaço fundamental de participação 
e de negociação entre os diversos atores 
envolvidos. 
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A composição do conselho deliberativo 
se dá por representantes de órgãos públicos 
(federais, estaduais e municipais), de 
organizações da sociedade civil (a comunidade 
científi ca e organizações não governamentais 
ambientalistas com atuação comprovada na 
região da unidade) e das populações tradicionais 
residentes na área e/ou no entorno, sendo 
presidido pelo órgão responsável por sua 
administração - ICMBio, caso a unidade seja 
federal, órgão de meio ambiente estadual, caso a 
reserva seja estadual.

Basicamente, pode-se concluir que, nas 
Resex e RDS, a participação dos conselheiros, 
que representam as comunidades tradicionais 
enquanto membros do conselho deliberativo, 
deve ser ativa, sendo, ainda, essencial 
para o andamento dos trabalhos nas 
referidas UCs de acordo com a legislação 
vigente no Brasil. O Decreto no 4.340, 
mencionado anteriormente, responsável pela 
regulamentação de artigos da Lei do SNUC 
no que concerne aos Conselhos, dispõe da 
seguinte maneira em seu art. 17:

§ 3o A representação dos órgãos públicos 
e da sociedade civil nos conselhos deve 
ser, sempre que possível, paritária, 
considerando as peculiaridades regionais.

Tem-se, com isso, que as populações 
tradicionais, incluídas no segmento da sociedade 
civil cujo assento no Conselho Deliberativo 
deverá ser garantido - o que fi ca explícito no § 2o 
do dispositivo -, tem paridade no poder decisório 
dos demais membros. Tal fato representa uma 
signifi cativa mudança na legislação original 
(Lei no 9.985, Lei do SNUC) das reservas 
extrativistas na medida em que transfere a um 
conselho não só plural como também paritário 

Mas, o que são os conselhos?
Os conselhos, de acordo com o Decreto no 
4.340, de 22 de agosto de 2002, dividem-se 
em duas categorias, os conselhos consultivos 
e os conselhos deliberativos. A diferença 
entre essas duas modalidades é imensa e 
deve ser previamente esclarecida, assim como 
a que tipos de unidades cada uma se aplica.

A função de um conselho gestor consultivo 
é ajudar o órgão responsável pela gestão da 
UC a identifi car problemas, contribuindo com 
propostas de soluções; esse conselho deve 
ser consultado sobre temas importantes para 
a gestão da unidade de conservação e ações 
e atividades que sejam ali desenvolvidas. 
De acordo com a Lei do SNUC, possuem 
apenas conselho consultivo, das UCs de uso 
sustentável, as fl orestas nacionais, que seguem 
um padrão de administração parecido com o de 
áreas de proteção integral, uma vez que quem 
opina e participa dos conselhos das Flonas são 
pessoas que não residem no interior da unidade, 
mas em sua área de entorno.

O conselho gestor deliberativo possui 
poder de decisão sobre as questões 
envolvendo a gestão da UC; todas as decisões, 
obrigatoriamente, devem passar pelo conselho 
gestor e só então podem ser implementadas nas 
unidades de conservação de uso sustentável.  
diferentemente do conselho consultivo, onde 
são propostas ações e alternativas que, 
posteriormente, serão analisadas pelo órgão 
responsável pela UC, o Conselho Deliberativo 
tem a função de decidir, e não propor, as ações 
e alternativas para a gestão da unidade de 
conservação, bem como contribuem ativamente 
para a resolução de seus problemas. Segundo 
as proposições da Lei do SNUC, possuem 
conselho deliberativo tanto Resex quanto RDS.
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a responsabilidade da gestão da unidade, ainda 
que a presidência desse conselho remanesça 
nas mãos do órgão público a quem a gestão da 
unidade é atribuída na Lei do SNUC.

Uma das principais atribuições do conselho 
deliberativo, dada também por esse decreto, 
em seu art. 20, II, é aprovar e implementar 
o plano de manejo da UC, instrumento 
fundamental para a regularização da posse 
do território, para o zoneamento e para o 
manejo dos recursos naturais ali encontrados. 
Assim, a criação e a consolidação dos 
conselhos deliberativos, bem como seu pleno 
funcionamento, são condições essenciais para 
a gestão das UCs de uso sustentável.

Papel dos conselheiros

A versão ofi cial do papel dos conselheiros, 
exposta no Decreto no 4.340, regulamenta 
o papel dos conselhos das unidades de 
conservação da seguinte maneira:

Art. 20 Compete ao conselho de unidade 
de conservação:
I - elaborar o seu regimento interno, no 
prazo de noventa dias, contados da sua 
instalação;
II - acompanhar a elaboração, 
implementação e revisão do Plano de 
Manejo da unidade de conservação, 
quando couber, garantindo o seu caráter 
participativo;
III - buscar a integração da Unidade de 
Conservação com as demais unidades 
e espaços territoriais especialmente 
protegidos e com o seu entorno;
IV - esforçar-se para compatibilizar os 
interesses dos diversos segmentos sociais 
relacionados com a unidade;

V - avaliar o orçamento da unidade e o 
relatório fi nanceiro anual elaborado pelo 
órgão executor em relação aos objetivos 
da unidade de conservação;
VI - opinar, no caso de conselho 
consultivo, ou ratifi car, no caso de 
Conselho Deliberativo, a contratação 
e os dispositivos do termo de parceria 
com OSCIP, na hipótese de gestão 
compartilhada da unidade; 
VII - acompanhar a gestão por OSCIP 
e recomendar a rescisão do termo 
de parceria, quando constatada 
irregularidade;
VIII - manifestar-se sobre obra ou 
atividade potencialmente causadora de 
impacto na unidade de conservação, em 
sua zona de amortecimento, mosaicos ou 
corredores ecológicos; e
IX - propor diretrizes e ações para 
compatibilizar, integrar e aperfeiçoar a 
relação com a população do entorno ou 
do interior da unidade, conforme o caso.

Dado que o papel dos conselheiros é de 
participar e decidir de modo paritário, de acordo 
com esse mesmo dispositivo legal, tem-se que 
as lideranças comunitárias que possuem assento 
no conselho devem tomar parte em todas essas 
funções, assumindo uma posição deliberativa 
quando for o caso, Resex e RDS, tal como 
previsto em lei.

Em 2007, o Centro Estadual de Unidades 
de Conservação (CEUC), órgão vinculado ao 
Governo do Estado do Amazonas, publicou uma 
cartilha delineando os direitos e deveres dos 
conselheiros. Nesse documento, registram-se 
como deveres dos conselheiros das UCs:

a) Participar das Reuniões do Conselho 
Gestor da UC, bem como das reuniões 
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Participantes atentos
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da (s) Câmara (s) Técnica (s) de que fi zer 
parte, trabalhando para que os objetivos 
da Unidade de Conservação sejam 
atingidos;
b) Buscar as informações referentes às 
ações/atividades que envolvem a Gestão 
da UC e apresentar estas informações 
para os demais membros de sua 
instituição;
c) Discutir os assuntos em pauta no Conselho 
Gestor da UC com os demais integrantes 
de sua instituição e ajudar a formular uma 
posição institucional sobre o assunto;
d) Apresentar na reunião do Conselho 
Gestor a POSIÇÃO DE SUA INSTITUIÇÃO 
sobre o assunto, ou ainda, solicitar mais 
tempo e/ou mais informações para que 
sua instituição possa formular uma opinião 
sobre o assunto;
e) Levar para sua instituição o acesso à 
legislação envolvida na gestão da UC, 
traduzida em uma linguagem acessível ao 
poder de compreensão dos membros desta 
instituição;
f) Levar para sua instituição o acesso 
à documentação técnica envolvida 
na gestão da UC traduzida em uma 
linguagem acessível ao seu poder de 
compreensão, bem como o acesso a toda 
a documentação do Conselho Gestor 
(Atas, Ofícios, etc.);
g) Propor assuntos para a pauta das 
reuniões do Conselho Gestor relevantes 
para os interesses de sua instituição;
h) Contribuir ativamente para os trabalhos 
das Câmaras Técnicas de que fi zer parte;
i) Participar da elaboração e/ou 

reformulação do Regimento Interno do 
Conselho Gestor;
j) Participar das discussões ativamente e 
votar durante as decisões do Conselho 
Gestor;
k) Participar da elaboração e/ou revisão 
do Plano de Gestão, do Zoneamento-
Ecológico Econômico e do Plano de Uso 
da Unidade de Conservação;
l) Divulgar a Unidade de Conservação 
junto à comunidade local: o que ela é, 
onde fi ca, porque foi criada, quais seus 
objetivos e para que ela serve;
m) Fiscalizar a execução de ações 
relacionadas à gestão da UC;
n) Fiscalizar a aplicação dos recursos da 
UC e denunciar os possíveis abusos ao 
Tribunal de Contas e ao Ministério Público;
o) Fiscalizar se os objetivos de criação da 
UC estão sendo atingidos. (CEUC 2007).

Percebe-se que o papel dos conselheiros 
é, em termos de legislação, amplo e 
signifi cativo. A participação dos membros da 
comunidade no Conselho é colocada como 
fundamental para o andamento dos trabalhos 
nas UCs, bem como para o próprio manejo 
dos recursos das unidades e tomada de 
decisões acerca de assuntos de interesse dos 
comunitários e dos órgãos gestores.

Comparando a resposta obtida nas 
discussões em grupo e o preconizado nos 
dispositivos legais supracitados, percebe-se 
que os conselheiros, na maioria das vezes, 
expressam seu papel em termos mais restritos 
do que lhes é garantido pela legislação 
pertinente.
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