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1. APRESENTAÇÃO 
 

Realizado nos dias 25 e 26 de novembro de 2014, em Brasília/DF, o 

Seminário Repactuação da Agenda do Manejo Florestal Comunitário e Familiar 

(MFCF) reuniu 72 participantes entre representantes de ONGs, organizações dos 

manejadores florestais comunitários, representações do governo (estadual e federal) 

e representantes de instituições financiadoras de projetos. 

O evento teve como objetivo a rearticulação entre as organizações da 

sociedade civil, tanto ONGs como organizações representativas de comunitários, e 

a retomada do diálogo com os órgãos de governo que têm competência direta sobre 

o tema: no caso do governo federal, representado pelo MMA (ICMBio e SFB) e 

MDA (Incra), já que os normativos legais determinam a eles a competência de 

coordenar o Programa Federal de Manejo, e também os governos estaduais, 

representados pelas Secretarias Estaduais de Meio Ambiente e pelos Institutos 

Estaduais de Florestas.  

Para a construção do seminário, elaborou-se um Termo de Referência 

contendo os antecedentes, os objetivos, a proposta metodológica e a programação. 

No primeiro dia, trabalhou-se na construção da agenda a partir de uma retrospectiva 

do processo do MFCF e da conjuntura política para o manejo na Amazônia 

brasileira e, no segundo dia, foi realizada uma mesa de diálogo com o governo, 

culminando com a Carta de Brasília, documento este com as proposições de ações 

para o período de 2015-2018. 

Este relatório será apresentado em duas partes. A primeira, relativa ao 

primeiro dia, quando houve as apresentações e discussões para formulação da 

agenda; e a segunda parte, relativa ao segundo dia, quando ocorreu a mesa de 

diálogo com o governo e apresentação da agenda. Conterá, ainda, como anexos a 

Carta de Brasília e a lista de participantes. 
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2. ATIVIDADES 
 
25 de novembro – manhã 
Retrospectiva histórica da articulação da sociedade civil em torno do MFCF e a 
conjuntura política para sua promoção na Amazônia brasileira 
 

A primeira atividade do seminário foi iniciada com a palestra de Márcio 

Santilli (Instituto Socioambiental), que tratou de apresentar uma análise de 

conjuntura para os presentes. Em sua fala, o palestrante começou chamando a 

atenção para o que foi a proposta econômica no período da ditadura militar, 

estabelecendo um paralelo entre aquele período e os atuais caminhos que o governo 

está percorrendo, cujo modelo econômico continua priorizando as exportações de 

produtos primários em detrimento do desenvolvimento industrial e tecnológico. 

Traçou sua fala ressaltando as dificuldades que o governo atual enfrentará em face 

às estruturas econômicas internacionais, que chantageiam e exercem pressão sobre 

o governo. A isso se deu o nome de globalização. Ressaltou a necessidade de novas 

alianças com setores da sociedade, principalmente entre o urbano e o rural, 

destacando que é preciso informar sobre a importância das florestas, em especial a 

Amazônica, e seus serviços ecossistêmicos.  
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“Chamo a atenção para algumas ideias-chave, procurando 
interpretar esse momento no Brasil, resgatando uma discussão do tempo 
da ditadura, onde [sic] a política do governo da época priorizou o 
crescimento econômico e a infraestrutura do país.. 

Resumo da fala de Márcio Santilli 
proferida na abertura do seminário  

 

 

 
 

Num período sem liberdade de expressão, onde [sic] o Brasil era 
visto com uma capacidade grande de investimento os, como 
implementação de indústrias, alta taxa de crescimento, gerando a sensação  

de progresso e confiança no governo militar ao ponto de lançarem a 
campanha do Ame ou deixe-o. No entanto, havia os que não estavam 
satisfeitos, mas também não queriam sair, e acreditavam que crescimento 
não é desenvolvimento, não é o crescimento da economia que permite a 
população crescer em todos os sentidos. Cinquenta anos depois, me pergunto 
por que não discutimos o modelo de país que queremos, uma vez que temos 
mais informação, mais liberdade e não falamos desse crescimento 
econômico a qualquer preço.   

No ISA, se reflete o que está acontecendo com nosso país, é sua 
desindustrialização, afundando em quantidade de coisas como a produção 
de soja, minério e carne, produtos primários com baixo valor agregado e o 
país perdendo sua indústria, serviços e outras atividades como turismo. 
Estamos sem crescimento e continuamos pensando nossa economia na coisa 
bruta, produtos sem valor agregado, que perdeu [sic] valor diante da 
tecnologia, da computação e de outros ramos que agregam valor. Que a gente 
vai também dentro da estrutura social e política, fortalecendo setores que 
ganham espaço como o agronegócio na economia brasileira, a bancada 
ruralista no Congresso Nacional, setores, como empreiteiras, que se 
apoderam de obras caras, superfaturadas e se agregam ao boi, à soja, ao 
minério. Natural que a gente vá entrando num processo político em que as 
representações dessa economia vão crescendo em detrimento de outros setores 
do país. 

 A economia primária cresce e vai tomando espaço independente de 
qualquer que seja o governo. Independente do resultado eleitoral que 
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tivéssemos neste ano (2014), o governo eleito teria que conviver com a 
economia que aí está e estaria se contaminando com as forças políticas que 
ela representa. É com isso que iremos nos confrontar nos próximos anos. A 
eleição recente teve debates pobres e duros, com marcas e sequelas, onde [sic] 
o governo tem uma oposição acirrada e, assim, perde força. Sofrerá a 
chantagem por forças políticas que estão na base e outras chantagens em 
função dos escândalos na Petrobrás. O Congresso está dividido e, com o 
fortalecimento da bancada ruralista, não vamos nos iludir com a montagem 
do governo nesta negociação política apertada, economia rateando, clima de 
denúncia. Seria um erro grande concentrarmos forças e energias para 
interlocução com o governo. O governo estará sob pressão e chantagem, se 
quisermos uma agenda para as florestas, iremos aprender a desenvolver nossa 
capacidade de falar com a parcela da sociedade brasileira urbana, falar para 
a população o que se faz na floresta!  

Construir relações, alianças na sociedade brasileira para fortalecer a 
interlocução com o Estado. Sozinhos, não vai acontecer nada, seremos 
recebidos, mas não levaremos nada. Pensar em forças políticas construindo 
alianças sérias, fortalecer relações com setores que também querem trazer suas 
demandas. É hora de romper o isolamento, sair do beco, sair atrás dos outros 
movimentos pelo Brasil e não na lógica do crescimento que é a soja, o 
minério. 

Teremos que ter consciência para construir novos tipos de alianças ou 
iremos amargar nesse modelo. Vamos quebrar esse isolamento ou partir para 
outra, não podemos nos sujeitar a permanecer nesse jogo que vemos que não 
terá saída para o país”.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Márcio Santilli (ISA) 
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Após a palestra, posicionaram-se lideranças e representantes de organizações 
não governamentais. Suas falas, resumidas abaixo, estão apresentadas na sequência 
de pronunciamento: 

 
 O representante do Conselho Nacional das 

Populações Tradicionais (CNS), Manuel Cunha, 
concorda com a fala e levanta questões sobre as 
dificuldades vividas pelas comunidades tradicionais, que 
estão próximas às UHE, ou sob as torres de transmissão 
e não possuem energia em suas casas. 

 
 
O educando do Liderar, de São Félix do Xingu/PA, 

Ilson Martins Silva, trouxe para o debate a questão 
urbana, lembrando a falta de água em São Paulo e 
propondo “trazer pelo menos 20% dos 80% que estão na 
cidade para o nosso lado”, apontando, por exemplo, 
“Belo Monte, quando R$ 400 milhões da compensação 
ambiental irão para a cidade de Belém e as comunidades 
locais ficarão sem luz”. 

 
 
O educando do Formar Florestal, Adaílson Paz, 

levanta as questões de política pública que foram abordadas 
na palestra, comentando, ainda, “a ausência de política 
pública para as florestas do Brasil e a necessidade de juntar 
forças com as comunidades para o diálogo”. 
 

 
A educanda do Formar Florestal, Marcelane Pereira, 
aborda as questões vivenciadas em seu município, 
Itaituba, com a chegada dos portos, as futuras UHE a 
serem instaladas e a consequente perda de terras da 
população assentada, ressaltando a necessidade da 
organização comunitária. 
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A representante da comunidade de Arimum, na ResEx 

Verde para Sempre/PA, Maria Margarida Ribeiro, 
chamou a atenção para o histórico do movimento social 
e seu envolvimento com o governo no que tange à 
representação, visto que, segundo ela, as organizações e 
populações “se viram representadas, o que contribuiu 
para um relaxamento nas organizações”.  Abordou, 
ainda, a temática da educação nas comunidades e sua 
relação com a economia. Finaliza sugerindo que “o 
movimento deve se empoderar da situação e retomar a 

luta”. 
 
 
Representante da ResEx Médio Purus/AM, Benedito 
se pronunciou sobre a implantação de UHE na região e 
relatou a conversa com moradores da ResEx Cuniã, que 
afirmaram o desaparecimento do pescado. 
 
 
 
 
 

Após os pronunciamentos, o palestrante retomou a palavra e respondeu a 

alguns dos representantes, tomando como ilustração a fala do educando de São 

Félix do Xingu: “você colocou o dedo na ferida de algo que queria comentar, a falta 

de água em São Paulo. Quando eu era criança, a ideia é de que a água era um bem 

natural para todos. O Brasil tem 12% da água do mundo e está concentrada na 

Amazônia e em outros locais já há escassez de água. Qual a relação da água na 

Amazônia e as chuvas no resto do país? O movimento ambiental sempre questionou 

a água e sua importância na Amazônia. Hoje se sabe que a Amazônia é que bombeia 

a água e a quantidade produzida supera em muito o mar. É a água da Amazônia 

que irriga o agronegócio, abastece os reservatórios no Sudeste e no Sul do Brasil e 
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tem outras influências climáticas, mas se tirar a água da Amazônia, seca tudo! No 

globo terrestre, em outros locais, tem deserto, na Amazônia não! O aumento do 

desmatamento rompe o ciclo da chuva e pode desertificar o Brasil e a América do 

Sul, e também chegar à América do Norte”. Em seguida, o palestrante discorreu 

sobre a importância dos conhecimentos científicos para o funcionamento da floresta 

e seus serviços ambientais, exemplificando com a teoria dos “rios voadores” da 

Amazônia (nome dados às massas de vapor d’água que a floresta amazônica lança 

na atmosfera), cursos d’água atmosféricos que têm origem na floresta e alimentam 

as chuvas no Brasil e na América do Sul. Há que ocorrer uma “simpatia difusa entre 

o Brasil e a Amazônia, a ideia é que tenhamos uma aliança mais forte com essa 

sociedade”.  

Na sequência, foi apresentado por Manuel Amaral (IEB) um resgate 

histórico do processo do MFCF na Amazônia brasileira. O palestrante destacou 

três momentos históricos nas décadas de 1990-2000; 2000-2009 e 2010-2014. 

Apontou os problemas nos modelos de MFC como: a fragmentação de florestas 

dentro da Reserva Legal; ausência de padrões para o MFC e seus recortes, e sistema 

de produção em ambientes distintos. 

Ressaltou a entrada do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário na temática e 

alguns encontros que visaram à negociação 

de políticas públicas, como em 2011, em 

Parintins, sem resultados concretos. 

Questionou a ausência de uma agenda 

florestal comunitária nas políticas públicas 

estruturantes do governo.  

Reforçou a importância que o processo de articulação da sociedade civil teve 

para a criação de algumas políticas públicas para o MFC, como o Programa Federal 
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de Manejo Florestal Comunitário e Familiar, em 2009, destacando a dificuldade no 

avanço da agenda nos últimos dois anos. 

Após a apresentação, a palavra foi aberta aos participantes. Abaixo estão 

apresentados os resumos dos pronunciamentos ocorridos, destacando as propostas 

apresentadas: 

 

Margarida, representante da comunidade de Arimum, 

na ResEx Verde para Sempre/PA, destacou a luta dos 

moradores da ResEx para a implantação do MFC no 

processo histórico apresentado por Manuel (IEB), 

ressaltou a IN16/20111 e as demandas para cerca de 30 

planos de manejo, afirmou que a “lei avançou, mas na 

ação não!” e que se precisa saber quantos planos de manejo há. 

Paulo Amaral (Imazon): destacou os desafios ao MFC, as 

iniciativas promissoras e o avanço na parte técnica que 

gerou muitas informações; chamou a atenção para a 

necessidade do fortalecimento das organizações e a 

participação efetiva da sociedade civil organizada e 

questionou como os modelos técnicos chegam às 

comunidades. Ressaltou a produção de madeireira ilegal 

que chega ao mercado de forma legal. Afirmou que as 

florestas estão nas mãos das comunidades e que estas 

precisam ser habilitadas a acessar o mercado. Finalizou dizendo que tem que ter 

                                                             
1 IN criada pelo ICMBio para regulamentar o procedimento para aprovação dos Planos de 
Manejo nas Unidades de Conservação de uso sustentável (ResEx, RDS e Flonas).  
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políticas e para isso será necessário mobilização e dedicação, portanto, será 

necessário ter gente e recursos financeiros. 

 

Jeremias Dantas (Coomflona): abordou o avanço dos 

empreendimentos comunitários e alertou para as 

dificuldades que os comunitários enfrentam para o 

processo de licenciamento (são tratados como 

empresários) e que essa luta já dura dez anos. Comentou 

sobre o investimento na educação, na certificação e as 

dificuldades para a verticalização da produção. Sugeriu 

como proposta para a agenda que o licenciamento e a atualização do sistema 

ocorram para outras atividades. 

 

Antônio José (Ipam): comentou sobre as causas da baixa 

efetividade da agenda para o MFC e a necessidade de 

formulação de política estadual para o MFC no Estado do 

Pará; disse que as experiências que estão dando certo são 

as que se apropriaram das informações e que “houve 

avanço onde fomos capazes de fazer a informação chegar”. 

Ressaltou que a pauta deve ser pequena para ser 

mobilizada e que o desafio é provocar o Estado e elaborar uma agenda estratégica 

junto ao movimento social na Amazônia como Fetagri, GTA, Fetraf, etc. Como 

proposta, destacou que o desafio de enfrentar o governo está na rearticulação, além 

do CNS e trazer também as organizações de outros movimentos sociais. 



 

  

 

SEMINÁRIO 
Repactuação da Agenda do Manejo  

Florestal Comunitário e Familiar  
na Amazônia: 2015-2018 

Relatório Final 
Pá

gi
na

12
 

Hildemberg Cruz (Sema-Pará): sugeriu que a agenda deve 

ser prioritária para os planos de manejo, mas é um processo 

que precisa ser avaliado, visto que há situações que estão nos 

órgãos ambientais e fora dele, como o licenciamento 

ambiental. Disse que há necessidade de estruturar os órgãos 

ambientais para o MFC. 

 

Claudia Pojo (Fase): alertou que já existem experiências 

vivenciadas e que há necessidade de trabalhar na escala de 

territórios; apropriação local das políticas existentes (CAR, 

PAA, etc); afirmou que as organizações locais não 

caminham com essas pautas (MFCF) e há ausência de 

sinergia e conectividade; acredita que o desafio está no 

campo das alianças para a construção da agenda, o que 

pactuar e com quem.  

 

Manuel Cunha (CNS): levantou as dificuldades para as 

Unidades de Conservação e suas organizações em obter a 

aprovação para o MFCF, e que é necessário ter uma 

proposta 
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Claudia Pojo (Fase): “Há falta de articulação, temos 

necessidade de conquistar mais instituições e aumentar a 

articulação. Então, qual a importância dessa agenda?”. 

Sugeriu, ainda, que o GT deva se articular para fora da 

Amazônia, com outros setores da sociedade; mapear as 

ações do governo, mas com dimensões para o território. 

 

André Viana (Idesam): destacou ações para o MFC no 

Estado do Amazonas, como a regularização de territórios 

federais e plano de manejo em pequena escala, e que as 

dificuldades estão no sistema DOF. Sugere que na agenda 

seja discutido o reconhecimento pelo governo federal dos 

avanços do governo estadual. 

 

Manuel Amaral (IEB): questionou os participantes: “Por que 

deixamos esse processo entrar no refluxo que entrou?  Então, 

temos que nos perguntar: primeiro, a gente quer se rearticular? 

E, em segundo, em torno de quê? Temos que pensar na 

efetividade da agenda”. 
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25 de novembro – tarde 
Construção de uma Agenda Mínima para o MFCF na Amazônia brasileira 

Para as atividades da tarde, foi feita a identificação o problema central e as 

causas críticas desse problema, bem como a apresentação de alguns temas que 

poderiam compor a Agenda Mínima. Houve a sugestão de que todos os presentes 

apresentassem quais as situações e os problemas que dificultam a efetiva aprovação 

e/ou implementação dos planos de manejo florestal comunitário.  

Resumidamente, as manifestações dos participantes foram: 

1) Vincular o MFC ao PPCDAM; 

2) Pensar uma estratégia para “desencalhar” os planos de manejo; 

3)  Criar nos estados estruturas próprias, nos institutos e órgãos governamentais, que 

atendam especificamente às demandas para o MFC; 

4) O movimento social apresentar à Sema o número de PMFC e, com base nessa 

informação, propor uma reunião para fazer a agenda; 

5) O problema de liberação está nos órgãos estaduais, nos fluxos internos; 

6) O Idesam lançou um documento, no qual quantificou o número de planos de manejo no 

Amazonas e 98% deles estão com pendências.  Então, trabalhou-se para fortalecer os 

órgãos de licenciamento, criando o movimento Ficha Verde; 

7) Há que se reivindicar e se organizar para o que se quer fazer e, então, reunir com os 

órgãos e fazer a agenda; 

8) O ICMBio já tem uma proposta de criar um comitê interno para discutir o desafio do 

MFC, o que mostra a disposição da instituição ao diálogo. Pode-se criar com a Sema e 

outros órgãos federais, que tenham representação nos estados, fóruns de discussão e 

contribuição;  

9) Trabalhar para que haja a regularização fundiária (CAR e CCDRU); 

10)  Rever os sistemas de prestação de contas das Associações para que possam 

comercializar;  

11) Foi proposto o estabelecimento da meta de 20% de liberação de todos os planos de 

manejo que já estejam protocolados. Para isso, é necessário organizar uma força-tarefa;   
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12) Ao se definir a agenda, deve-se ter uma estratégia, mas antes é preciso levantar a situação 

(quantidade e onde estão) dos planos de manejo florestal comunitário para definir o 

volume.   Uma proposta para o Greenpeace: fazer um grande barulho sobre os planos 

de manejo em articulação com as organizações; 

13) Foi proposto que se desenhe uma pauta mais enxuta, para focar, sem perder de vista, 

que o governo não dá documentação de transporte; 

14) Para o transporte dos produtos florestais se faz necessário o uso do Documento de 

Origem Florestal (DOF). O Ibama repassou a tarefa para o Ipam, mas o sistema é do 

Ibama. O sistema do DOF precisa ser reavaliado; 

15) É preciso trazer o Ibama para discutir o manejo florestal comunitário da Várzea; 

16) Há fragilidade das instâncias de governança, as propostas pelo governo federal não 

funcionam, suas composições não refletem a necessidade de serem tomadoras de 

decisão. Fraca participação da sociedade civil e dos órgãos estaduais de meio ambiente;  

17) Fazer um diagnóstico: tem que haver um levantamento para levar a uma mesa de 

negociação com o governo; 

18) Priorizar a meta de 20% dos planos de manejo já protocolados; 

19) Definir metas e o perfil qualitativo dos editais de ATER para MFC. 

O debate girou na busca de uma meta qualitativamente robusta e focada que 

refletisse as demandas historicamente já identificadas. Após o debate, pactuou-se a 

seguinte Agenda Mínima. 

 

 

 

  



 

  

 

SEMINÁRIO 
Repactuação da Agenda do Manejo  

Florestal Comunitário e Familiar  
na Amazônia: 2015-2018 

Relatório Final 
Pá

gi
na

16
 

 

 

AGENDA MÍNIMA PARA O MFCF 

# Retomada de Reunião do GT do Manejo Florestal, no Âmbito do 
PFMFC, na segunda quinzena de fevereiro de 2015; 

 
# Aprovação de 20% de todos os PMFC já rotocolados; 

 
# Lançamento de Editais de ATER, com foco na capacitação, 

fortalecimento institucional/SPED e comercialização, com duração 
compatível com o MFC ainda no primeiro semestre de 2015; 

 
# Lançamento de edital do Fundo Amazônia, com coco no MFC, ainda 

no primeiro semestre  se 2015. 
 

# Ação de fiscalização nas áreas de MFC com ameaça a lideranças 
comunitárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 O Imazon elabora um diagnóstico atual sobre o desmatamento na 

Amazônia, pois esse dado influencia o debate em torno do número de 

Planos de Manejo Florestal Comunitário sem liberação;  

 A sociedade civil faz um levantamento em cada um dos estados sobre o 
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número dos Planos de Manejo Florestal Comunitário já protocolados;  

 Apresentar o diagnóstico, a situação dos PMFC e a Agenda Mínima aos 

ministros que estiverem nas pastas do MMA e MDA em fevereiro de 

2015. 

Discutiram-se quais seriam as estratégias de monitoramento e 

mobilização em torno da Agenda, ou seja, como e quem vai continuar esse 

processo de rearticulação em torno do manejo florestal comunitário e familiar. 

É preciso pensar como esse grupo vai ampliar o alcance de suas reivindicações, 

envolver mais instituições, se organizar e obter recursos financeiros que 

consigam dar conta dessa mobilização e monitoramento da Agenda Mínima. 

As propostas apresentadas foram: 

1 - O IEB deve permanecer como ponto focal, agora na função de 

secretaria executiva, pois tem tido um protagonismo político importante nessa 

agenda;  

2 - Para ampliar o debate, conquistar novos parceiros e fazer o diálogo, 

em nível local, será necessário haver pontos focais nos estados para facilitar e 

agilizar o fortalecimento da articulação;  

3 - Para tornar a agenda do MFC uma agenda de maior envergadura, é 

preciso fazer um diálogo com outros movimentos sociais do campo, como 

Contag, MST, Fetraf, Coiab e outros. Com isso espera-se que o tema do manejo 

florestal comunitário ganhe espaço na agenda nacional para acumular forças e 

aumentar o protagonismo político dos comunitários que fazem o MFC e suas 

organizações representativas; 
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Mesa de diálogo com representantes do governo 

4 - Para fortalecer a articulação entre a sociedade civil, será necessário 

realizar um encontro ampliado para consolidar a Agenda Mínima 2015-2018 e 

definir a estratégia de articulação da sociedade civil. A proposta é que esse 

encontro ocorra na segunda quinzena de fevereiro, com a sugestão de data para 

24 e 25/02/2015. 

Foi também apresentada uma minuta da Carta de Brasília, contendo um 

histórico do Manejo Florestal Comunitário e Familiar, sua evolução e a dificuldade 

de diálogo do governo com os movimentos sociais. Após leitura da Carta, foi tirado 

como encaminhamento reapresentá-la no dia seguinte, já com as sugestões dos 

participantes do seminário. 

 
 26 de novembro - manhã 
Mesa de diálogo com o governo 

Os trabalhos do dia foram abertos com a composição da mesa para 

apresentação e diálogo em torno da Agenda Mínima. A mesa foi composta por: 

Roberto Vizentin (Presidente do ICMBio); Elisangela (SFB); Silvio Menezes 

(Incra); Hildemberg Cruz (Sema-PA); Adriana (Instituto de Floresta do Amapá) e 

Cecil (ICMBio 
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Antes da apresentação da Agenda Mínima, foram apresentadas algumas 

demandas dos representantes da ResEx Tapajós-Arapiuns e da Flona Tapajós, que 

fizeram a leitura de uma carta (Box 1) informando a ocupação da sede do ICMBio 

de Santarém. Solicitaram a imediata aprovação dos planos de manejo, além de uma 

reunião com o presidente do ICMBio. Na sequência, lideranças do Formar Florestal 

leram sua carta (Box 2), para os representantes do governo, solicitando atenção para 

o MFCF em Unidades de Conservação e Projetos de Assentamento. O presidente 

do ICMBio recebeu as cartas e disse que os receberia para uma conversa, na sede 

do órgão. 

 
Box 1: CARTA DAS ORGANIZAÇÕES DA FLORESTA NACIONAL DO 
TAPAJÓS E DA RESEX TAPAJÓS ARAPIUNS 
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CURSO DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS EM MANEJO FLORESTAL COMUNITÁRIO 

Nós, educandos da primeira turma do Curso de Formação de Lideranças em Manejo Florestal Comunitário - 
Formar Florestal, oriundos das comunidades de Projetos de Assentamentos e Unidades de Conservação de Uso Sustentável 
localizadas no Distrito Florestal Sustentável da BR-163 e na Região da Transamazônica, representados pelos municípios de 
Itaituba, Trairão, Rurópolis, Porto de Moz, Juruti, Santarém e Belterra, tivemos a oportunidade de participar de um processo 
de formação no qual aperfeiçoamos nossos conhecimentos sobre Governança Florestal, Manejo Florestal, Gestão de 
Empreendimentos Comunitários, Comunicação Socioambiental e Políticas Públicas. Momento no qual refletimos sobre as 
realidades vivenciadas nas comunidades amazônicas, sobretudo no Estado do Pará, no que se refere às políticas públicas 
voltadas ao manejo florestal comunitário e familiar.   

Diante das realidades vivenciadas em nossas comunidades, percebemos demandas e necessidades que podem ser 
supridas por políticas públicas garantidas por lei e que devem ser efetivadas pelo Estado brasileiro, tais como as listadas abaixo:  

Para os Projetos de Assentamentos de Reforma Agrária: 

 Implementação do Programa Terra Legal (Regularização Fundiária, Infraestrutura e demais Programas); 

 Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária – 
PNATER;  

 Licenciamento Ambiental; 

 Implementação do Pronera; 

Para as Unidades de Conservação de Uso Sustentável: 

 Implementação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação no que se refere à elaboração e aprovação de 
planos de manejo, criação e fortalecimento dos Conselhos;  

 Agilidade na aprovação de planos e no licenciamento do manejo florestal comunitário; 

Para ambas: 

 Consolidação de políticas de valorização da floresta em pé, tais como Bolsa Verde, Política Nacional de Créditos 
voltada para efetivação do Plano Nacional para a Promoção dos Produtos da Sociobiodiversidade (PNBSB); 

 Acessibilidade às políticas de crédito rural (Pronaf);  

É imperativo que as Políticas Públicas e os Programas de Governo supracitados sejam efetivamente implementados em nosso 
território, garantindo, assim, uma melhor qualidade de vida para nosso povo. Como sugestão de encaminhamento, propomos 
que sejam realizadas em 2015 rodadas de planejamento para implementação dos pontos aqui solicitados nos sete municípios 
listados acima. 

Atenciosamente, 

Educandos do Formar Florestal! 

Brasília, 26 de novembro de 2014. 

Box 2: CARTA DOS EDUCANDOS DO FORMAR FLORESTAL 
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Momento de apresentação da Agenda Mínima para os representantes do governo 

Em seguida, a Agenda Mínima foi apresentada pelos representantes 

comunitários da ResEx Ituxi, Sr. Silvério; da ResEx Verde para Sempre, Margarida, 

e da Coomflona, Jeremias. A apresentação seguiu com considerações sobre a 

importância da floresta, suas populações e as garantias de sustentabilidade. A 

importância da pactuação do governo com as populações para garantir a produção 

da floresta pode ser constatada na fala de Jeremias:  

“Hoje existe plano de manejo que ajuda a renda das famílias, outros 

estão tirando madeira e a gente só vendo... Estamos há dez anos para 

conseguir a licença, não queremos que os outros também esperem dez 

anos. Estamos à frente do governo, mais uma vez, nós lá na ponta 

defendendo a floresta. Na legalidade é que conseguimos”.  

   

 

 

 

 

 

  Após essa apresentação, os representantes do governo foram convidados a 

se posicionarem. O presidente do ICMBio, Vizentin, iniciou sua fala reforçando que 

“o governo não acabou” e que estão abertos ao diálogo. Considerou a proposta da 

Agenda Mínima modesta e abriu espaço para mudanças de caráter estrutural. 
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Deu-se continuação à fala do governo com a representante do SFB, que 

avaliou a agenda como interessante e que, para enfrentá-la, é necessário que haja 

vontade política, pautada na pressão social e capacidade técnica das organizações. 

Avaliou que, além da Agenda Mínima, existem algumas vias de diálogo entre o 

governo e a sociedade civil como oportunidade para resolver alguns artigos do 

Código Florestal (atividade de fomento e simplificação para regulamentação do 

MFCF).  

 Em seguida, houve a fala do representante da Sema no Estado do Pará, 

apontando que a pauta mínima é razoável e exequível e se comprometendo a levar 

para o estado a parte que envolve os planos de manejo, assumindo o compromisso 

com a agenda. 

O representante do Incra informou que a instituição tem muitas frentes e 

muitos problemas com o MFC (o plano de manejo e gestão coletiva), citando 

diversos exemplos e as parcerias estabelecidas pelo órgão. Listou as atividades do 

Instituto e, no que diz respeito ao MFC, afirmou que “não teremos problemas para 

tocar a agenda”. 

Adriana, do Instituto do Amapá, informou que poderia se comprometer em 

discutir a agenda que se refere dos planos de manejo. Reforçou em sua fala a 

importância do diálogo com as organizações da sociedade. Cecil, do ICMBio, 

informou sobre a situação de planos de manejo que estão tramitando no Instituto, 

que apoia a agenda e da necessidade de se fortalecer essa discussão. 

João Arnaldo (ICMBio) destacou que há coisas comuns entre as UCs e os 

PAs, mas que existem especificidades no manejo florestal para cada uma dessas 

áreas. Para ele, o desafio é ter no  ICMBio uma instância para tratar do tema, por 

isso já estão discutindo a criação de um comitê técnico de apoio ao MFC com 
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comunitários, ONGs e outras organizações. Esse comitê poderia ter uma dinâmica 

para agilizar os conteúdos técnicos.  

O seminário encerrou com a leitura da Carta de Brasília, documento de 

ampla divulgação e protocolado nas instituições responsáveis.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Primeiramente, deve-se considerar que houve uma pronta e interessada 

resposta das organizações convidadas para o seminário. Segundo que a participação 

dos presentes foi altamente qualificada, possibilitando uma reflexão de caráter 

político, sem perder o foco do que acontece no território. As propostas para a 

Agenda Mínima foram muito debatidas e refletem a vontade e o interesse das 

instituições para que ela seja implementada. 

Os participantes também chegaram à conclusão que, para garantir a 

implementação da agenda, será necessário acumular forças, tanto entre as 

instituições diretamente envolvidas com o tema como com outras forças políticas 

que têm interface com o MFC. Portanto, foram indicadas pessoas, em cada um dos 

estados da Amazônia presentes no seminário, que serão o ponto focal para 

preparação do encontro previsto para fevereiro de 2015, que culminará na 

negociação com o governo federal. Esses pontos focais também ficaram 

responsáveis por animar o debate e  mobilizar outros grupos que podem se agregar 

e somar a essa articulação. 

Debateu-se também sobre quais estratégias seriam necessárias para fortalecer 

essa articulação, para que ela seja ágil, eficaz e legítima. A principal questão é 

encontrar apoio financeiro para essa articulação, bem como para a realização do 

próximo encontro, por isso o IEB irá elaborar um projeto e buscar apoio financeiro. 
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As instituições presentes também assumiram o compromisso de aprofundar 

internamente o tema e as estratégias debatidas e divulgar o resultado deste 

seminário, colocando a Carta de Brasília em seus sites. 

Pode-se concluir que há um grande interesse em torno do fortalecimento da 

agenda do MFC, da articulação entre as instituições e da retomada do diálogo com 

o governo. Essas tarefas irão recolocar a necessária importância que esse tema tem 

para uma política florestal para a Amazônia. Com isso, considera-se que o 

seminário cumpriu os objetivos propostos.  
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     Anexo 1: CARTA DE BRASÍLIA 
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Anexo 2: LISTA DE PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO  

 

Nº Nome/Assinatura INSTITUIÇÃO Município/UF Telefone E-mail 

1 Adailson Pereira Paz Coomflona Belterra – PA NI pereirapaza@yahoo.com.br  

2 Adriana dos Santos Luz  IEF / AP Porto Grande - AP (93) 99133-1439 Adriana.s.luz@hotmail.com 

3 Adriano Brito Fernandes STTRB Barcarena - PA (91) 99363-1105 Abfernandes2014@hotmail.com 

4 Aluísio Patrocínio  Coomflona Belterra - PA (93) 99179-5363 NI 

5 Ana Luiza Espada IFT Belém – PA (91) 3202-8350 anaviolato.ift.org.br 

6 André Luiz Menezes Viana Idesam Manaus - AM (92) 99142-5392 andre.viana@idesam.org.br 

7 Antônio José Mota Bentes Ipam – STM Santarém – PA (93) 3522-5538 antonio.bentes@ipam.org.br 

8 Antônio Vasconcelos de Souza Apadrit Lábrea – AM (97) 99161-7118 NI 

9 Benedito Clemente De Souza Atamp Lábrea – AM NI NI 

10 Carlos Eduardo N. dos Santos ICMBIO Brasília - DF (61) 2028-9334 carlos.santos@icmbio.gov.br 

11 Claudinei Machado Freitas Coopancol Trairão - PA (93) 99151-8630 claudinei_m.f@hotmail.com 

12 Denis Dos Santos Oliveira Acosper Santarém – PA (93) 99165-1021 Acosper.denis@gmail.com 

13 Eberton Pedroso Pimentel Coomflona Belterra – PA  (93) 99104-3650 NI 

14 Edneia Fernandes Coopancol Trairão – PA (93) 99177-0082 edifernandestb@gmail.com 
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15 Eliana Barbosa CFR- Gurupá Gurupá – PA (91) 98014-9902 lianaju@hotmail.com 

16 Elisangela Sanches Januario Gefloc/ SFB Brasília – DF  (61) 2028-7356 elisangela.januario@florestal.gov.br 

17 Erisvaldo Rodrigo da Silva CFR Rurópolis – PA (93) 98109-6363 NI 

18 Fabiano Souto  IEB – Brasília Brasília – DF (61) 98160-7224 NI 

19 Fabio Lourenço de Souza Agroeco Anapú – PA (91) 99345-9200 fabiopdsanapu1@gmail.com 

20 Flávia Camargo de Araújo ISA Brasília – DF (61) 3035-5116 flavia@socioambiental.org.br 

21 Franciara Silva IEB – Belém Belém – PA (91) 98088-1149 franciara@iieb.org.br 

22 Francisco De Souza  OPIAJBAM Boca do Acre - AM (97) 98108-5784 souzajamamadi2010@hotmail.com 

23 Francisco Laurindo Da Costa APMOL Lábrea – AM  (97) 99154-2874  NI 

24 Francivane Fernandes IEB - Sulam Humaitá (61) 9822-7130 francivane@iieb.org.br 

25 Gabriela Ataíde de Oliveira Fundo Vale Rio de Janeiro (21)97516-2002 gabriela.ataíde@vale.com 

26 Gilvan Antônio  P.A.S.N.V – Cooapast  Serra do Navio – AP 88095899 NI 

27 Graciema Rangel Pinagé Gefloc/ SFB Brasília – DF  (61) 2028-7349 graciema.pinage@florestal.gov.br 

28 Henyo T. Barreto IEB – Brasília Brasília – DF (61) 8151-6300 henyo@iieb.org.br 

29 Heraldo Pantoja da Carta STTR Gurupá – PA (91) 98141-0505 heraldogurupa@hotmail.com 

30 Hildemberg da Silva Cruz Sema / PA  Belém – PA (91) 3184-3319 berg.cruz@gmail.com 

31 Ilson M. Silva Camppax São F. Xingu - PA (94) 98112-5796 Ilson.martins@ bol.com 
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32 Isabel Soares de Sousa  Mamirauá Tefé- AM (97) 99181-0321 isabel@mamiraua.org.br 

33 Izaias Rodrigues Vitor Acoglec Juruti- PA (93) 099169-1484 NI 

34 Jackson Fernando Rêgo Matos Ufopa Santarém – PA (93) 99159-3005 jacksonfernadoregomatos@gmail.com 

35 Jaime Luiz Da cunha Mendes STTR / STM Santarém – PA (93) 99222-0223 jaimemendesstm@hotmail.com 
36 Janio M. Rochas dos Anjos ResEx Tapajós Santarém – PA (93) 99180-5448 lenerrocha@yahoo.com.br 

37 Jeremias Batista Dantas Coomflona Belterra – PA (93) 99200-4777 jeremias_batista@hotmail.com 

38 João Arnaldo Novaes ICMBIO Brasília – DF (61) 2028-9267 joao.noaves@icmbio.gov.br 

39 João Pedro da Silva Bentes ASCDESRA (Arimum) Porto de Moz – PA (93) 99303-5306 pedroflorestal@gmail.com 

40 Joelma da Silva Santos ASCDESRA (Arimum) Porto de Moz - PA (93) 98415-1079 tec.joelmasilva18@gmail.com 

41 Joisivan Souza Paz Acorjuve  Juruti- PA (93) 99204-3914 Josivansouza86@gmail.com 

42 Katiuscia Miranda IEB - Belém Belém – PA (91) 98802-0584 kfernandes@iieb.org.br 

43 Leonidas Bentes Farias Tapajoara Santarém – PA (93) 99136-6797 NI 

44 Letícia Barros Freire IEB - Brasília Brasília – DF  (61) 8140-6452 leticia@iieb.org.br 

45 Lia Mendes Cruz Gefloc/ SFB Brasília – DF  (61) 2028-7349 lia.cruz@flortetal.gov.br 

46 Luis da Silva Matos AFMB Juruti- PA (93) 99210-1729 NI 

47 Manoel Cunha  CNS Carauari – AM  (92) 99964-6331 manoelcns@gmail.com 

48 Marcelane Pereira da Silva STR-ITB Itaituba – PA (93) 99217-5933 NI 

49 Marcio Santilli ISA  Brasília - DF (93) 3035-5114 msantilli@socioambiental.org.br 

50 Maria Anete Pedroso da Silva Formar Florestal – IEB Santarém – PA (93) 99134-1540 anete.pedroso@gmail.com 
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51 Maria Margarida R. da Silva  ASCDESRA (Arimum) Porto de Moz – PA  (93) 98412-5990 ass.arimum@hotmail.com 

52 Marilú da Silva Bentes ASCDESRA (Arimum) Porto de Moz - PA (93) 98402-5013 marilubentes12@gmail.com 

53 Mascos Silva IEB Belém – PA (91) 98222-1962 marcos@iieb.org.br 

54 Messias Silva dos Santos Acorjuve Juruti – PA (93) 99209-0823 NI 

55 Orisvaldo N. Serrão Federação – FBRA Belterra – PA  (93)9140-4794 orisvaldonevess@yahoo.com.br 

56 Oscarina Martins dos Santos PGC Tefé - AM (97) 98807-7875 assarimun@hotmail.com 
57 Paulo Alves Pereira Coomflona Belterra – PA (93) 99150-6961 NI 

58 Paulo Amaral Imazon Belém/PA NI pamaral@imazon.org.br  

59 Pedro Buzzi Lion Incra  Brasília – DF (61) 8441-8055 pedro.bruzzilion@gmail.com 

60 Raimunda Pereira Lima Focimp Lábrea – AM (97) 99188-4004 raip.lima@hotmail.com 

61 Raimundo Carvalho Ass. Indígena Santarém - PA (93) 99158-5304 NI 

62 Regiane Alves Pinheiro Canacam Manicoré - AM (92) 99418-2450 NI 

63 Regina Oliveira Museu Goeldi Belém PA (91) 98771-2616 regbel04@yahoo.com.br 

64 Roberta de Fátima R. Coelho IFPA – castanhal Belém – PA (91)991142927 roberta.fatimacoelho@gmail.com 

65 Romário Ferreira  RDS ASPRMAD Novo Aripuana (92)99495-6227 romariofguimar@gmail.com 

66 Savio de Tarso Envolverde São Paulo – SP (91) 98355-9231 saviodetarso@gmail.com 

67 Silvério Barros Maciel Apadrit Lábrea – AM (97)99154-2874 NI 

68 Simony Hachenberger Cooperfloresta Rio Branco – AC  (68) 99211-0497 simony.ac@gmail.com 
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69 Solange Maria Gonçalves Borges STTR Boca do Acre – AM  (97) 981190069 NI 

70 Vandreia de Souza Pinto AFMB Juruti – PA  (93) 9184-0660 NI 

71 Wandreia Baitz IEB Belém – PA (91) 99114-0906 wandreia@iieb.org.br 

72 Welyton de Lemos Bresson CFR-Rurópolis Rurópolis - PA  wruropolis@hotmail.com 

 

 


