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Apresentação

Investir e apostar no potencial de lideranças à frente das comunidades tradicionais e povos amazônicos para a superação dos desafios
impostos a essas populações. Essa é a proposta do LIDERAR. Em
uma região permeada por conflitos territoriais e pressionada por interesses econômicos, é fundamental reconhecer e destacar o papel
desses líderes como articuladores de mudanças e promotores da
preservação do patrimônio ambiental e do bem-estar social.
Este livreto é uma homenagem às quinze lideranças que participaram do programa em 2015. São homens e mulheres extrativistas,
indígenas, ribeirinhos e trabalhadores rurais que com sabedoria e
coragem representam os interesses coletivos de seu povo; lutam

incansavelmente pelo acesso a direitos básicos; e travam batalhas
contínuas na busca de mais qualidade de vida para suas regiões, no
Pará e no Amazonas, áreas calejadas pelos impactos dos grandes
empreendimentos de infraestrutura, do desmatamento e das disputas territoriais.
Vamos celebrar essas gentes brasileiras de Almeirim, Altamira, Brasil Novo, Boca do Acre, Canutama, Humaitá, Lábrea, Novo Aripuanã,
Pauini, Portel, Santarém e São Felix do Xingu! Gente que não esmorece diante das dificuldades, que acredita na força da união e que
nos inspira a nunca duvidar que é possível sim, caminhar e construir juntos um futuro melhor para todos.

“Somos uma classe de pessoas que não se
conforma com tanta injustiça cometida
pelos órgãos que deveriam apoiar os
pequenos produtores...”.

“... se não tivessem me dado seu apoio, eu
jamais teria chegado até aqui...”.

“Meu sonho é ver todas as comunidades
bem, estabilizadas, tranquilas, com
suas famílias em residências boas, locais
seguros, tendo conforto e a paz de viver
tranquilamente no interior”.

“Quando eu percebi, estava envolvida
na associação fazendo os trabalhos sem
perceber”.

“Desde que eu nasci, tinha o sonho de ser
liderança do meu povo”.

“Como eu era menor de idade, juntei o
pessoal, botei meu sogro como líder da
reserva e fui dando as instruções de como
correr atrás dos recursos”.

“Vi que minha comunidade estava
precisando de um líder para representála e organizá-la social e politicamente”.

“Sinto o descaso dos nossos governantes
para com os nossos agricultores familiares
que sobrevivem do que produzem em seus
lotes”.

“Pode ser que esse conflito nunca vá
acabar, mas a gente nunca vai dar nosso
braço a torcer”.

“Cheguei lá e comecei a ver as dificuldades
e bem rápido passei a ingressar nos grupos
(movimentos sociais ligados à juventude e
ao esporte)”.

“O que nós tínhamos na nossa
comunidade estava sendo sugado pelos
outros, sem a gente poder fazer nada”.

“As reivindicações da nossa organização eram
feitas pelo Acre e a partir do momento em
que o governo passou a corromper nossas
lideranças, tudo ficou mais difícil”.

“O povo não sabe usar a força que tem, que
é a massa. Se você tem a massa, você tem o
poder. Mas se for sozinho, não tem jeito”.

“Eles se uniram e daí começou todo
o processo de luta da Resex. Nossa
sobrevivência foi melhorando com a saída
dos madeireiros. Depois chegaram algumas
instituições que ajudaram”.

“Para mim, o Programa Liderar
representa uma vida nova. Eu nasci de
novo e só tenho que agradecer a Deus e ao
sindicato de Portel pela oportunidade”.

Foi em meio às consequências negativas surgidas após a construção da Rodovia Transamazônica (BR-230), entre os anos de
1969 e 1974, que Arnaldo Tenharin, ainda muito jovem, resolveu se espelhar no pai para representar os interesses de 350
pessoas ligadas a dez aldeias da região.

29 anos
Arnaldo Tenharin,

Liderança atuante desde 2007, ele lida no dia a dia com as dificuldades de uma comunidade dividida ao meio, que ainda enfrenta a falta de consenso na demarcação de terras. Ele convive
com o assédio de madeireiros e testemunha de perto os efeitos
do desmatamento na região, que envolve a construção de uma
usina hidrelétrica e pavimentações. Para buscar melhorias para
a comunidade, ele conta com o apoio de outras lideranças responsáveis por assessorar o cacique em suas decisões.

Aldeia Marmelo, Terra Indígena
Tenharin, Município de
Humaitá, Estado do Amazonas
Liderança da Associação
do Povo Indígena Tenharin
(APITEM)

“Desde que eu nasci, tinha o sonho de ser liderança do meu
povo”, conta o porta-voz dos Tenharin, sempre participativo
em organizações e movimentos sociais. Para ele, ser líder significa saber trabalhar coletivamente, aproveitar oportunidades
de aprendizado e considerar em suas ações os benefícios futuros para o seu povo. O maior sonho do representante da aldeia
Marmelo é unir sua comunidade e conquistar melhores condições de vida.

Comunidade Santa Rosa,
Município de Lábrea, Estado do
Amazonas
Liderança e Membro da
Associação dos Trabalhadores
Agroextrativistas do Médio Purus
(ATAMP)

igues,
Angelina Uchoa Rodr
25 anos

Faça chuva ou faça sol, Angelina não mede esforços para lutar
por melhores condições de vida para sua comunidade. À frente
de uma reserva extrativista tradicional localizada próxima ao
Rio Purus - que atravessa os Estados do Acre e Amazonas e é
o grande responsável pelo transporte fluvial de cacau e outras
culturas - ela garante que a voz dos moradores de Santa Rosa
seja ouvida em suas participações constantes nas reuniões setoriais do Conselho Deliberativo. Nesse trabalho, ela defende
não só os anseios da comunidade, mas a proteção da cultura
local e seus meios de vida, com bases sustentáveis. É também
este Conselho que aprova o Plano de Manejo da Reserva Extrativista.
“Sempre gosto de estar próxima a pessoas que possam, de
alguma forma, me ensinar, me ajudar a aprender mais ou
me dar bons motivos para continuar na caminhada. E nessa caminhada posso apontar algumas pessoas que têm esse
perfil: Benedito do Jurucuá, Zé Maria (ICMBio), Fran (IEB),
Vanderleide (CNS), dentre outros que, se não tivessem me
dado seu apoio, eu jamais teria chegado até aqui. E sei que
pela oportunidade que Deus me proporciona alcançar nessa
vida eu sempre vou ser muito grata”, comenta Angelina, que
aguarda uma regularização justa da reserva onde vive.

Filho de sindicalista atuante da região, Arlan não demorou a
se envolver nas causas político-sociais de sua comunidade.
Foi por volta dos 11 anos de idade que ele começou a acompanhar o pai (delegado sindical por 40 anos) nas mobilizações.
A partir da consciência da importância da participação coletiva
para o alcance de mudanças, ele resolveu dedicar-se à defesa
dos interesses coletivos. Em 2007, como forma de manter-se
empregado e aproximar-se ainda mais da comunidade, Arlan
associou-se a uma cooperativa, da qual é vice-secretário hoje.
Foi nessa época que iniciou seu curso de pedagogia e chegou a
dar aulas por um ano no ensino público.
, 29 anos
Arlan Alves Pereira

Floresta Nacional do Tapajós,
Município de Santarém, Estado
do Pará
Vice-secretário da Cooperativa
Mista da Flona Tapajós
(COOMFLONA)

Pai de Lucas (6 anos) e esperando a chegada de sua filha Ágatha, Arlan deseja contribuir com a formação de muitas crianças
e adolescentes. Seu objetivo é fortalecer a juventude nas comunidades locais, resgatando a atuação de grupos já conhecidos. Ele também quer coordenar a organização dos moradores
para avançar nas conquistas importantes para a região, sempre
compartilhando conhecimentos e experiências com outras lideranças. “Meu sonho é ver todas as comunidades bem, estabilizadas, tranquilas, com suas famílias em residências
boas, locais seguros, tendo conforto e a paz de viver tranquilamente no interior”, conta ele, que critica a centralização
das políticas públicas na cidade.

Comunidade Nossa Senhora de
Nazaré, Município de Brasil Novo,
Estado do Pará
Secretário da Cooperativa
Mista Reg. dos Minis, Pequenos
e Médios Produtores Rurais de
Brasil Novo (COOPBRAN)
Coordenador-geral da Rádio
Comunitária

46 anos
Tarcízio Venturim,

Em busca de mais qualidade de vida, a família do capixaba Tarcízio resolveu apostar nas “terras prometidas” da Transamazônica, na década de 80. Apesar das propagandas tentadoras
que incentivavam a colonização da região, a família se deparou
com o descaso do governo e as derrubadas ilegais quando se
mudou para o Pará. Após largar os estudos, aos 14 anos, para
trabalhar na roça ao lado dos irmãos mais velhos, Tarcízio conheceu, anos mais tarde, um grupo católico que, ao combater
as injustiças locais, despertou seu interesse em participar das
decisões coletivas. Hoje, atua em diferentes movimentos e entidades sociais, como associações, sindicatos e cooperativas.
Casado e pai de três filhos, o agricultor acompanhou de perto
as perseguições e ameaças sofridas por muitos de seus companheiros de luta. No entanto, mesmo em meio às disputas políticas e econômicas, Tarcízio, que concluiu os estudos na fase
adulta, afirma sentir prazer em organizar e participar de iniciativas que atendam aos interesses da comunidade. “Somos uma
classe de pessoas que não se conforma com tanta injustiça
cometida pelos órgãos que deveriam apoiar os pequenos
produtores, fornecendo documento, dando incentivo para
as práticas das lavouras e subsídios da produção através de
cooperativas e associações”, finaliza.

Morador de Cristo Rei há 11 anos, Edoniete chegou ao município
de Novo Aripuanã ainda adolescente. Foi na casa do sogro, ao
ver seus cunhados separados, que, aos 16 anos, ele teve a ideia
de criar uma comunidade para unir e proporcionar melhores
condições de vida para a família. “Como eu era menor de idade, juntei o pessoal, botei meu sogro como líder da reserva e
fui dando as instruções de como correr atrás dos recursos”,
conta ele, que enfrenta problemas relacionados a invasões, grilagens, caça predatória e extração de madeira em sua região.

nçalves,
Edoniete Ribeiro Go
os
27 an
Comunidade Cristo Rei, na RDS
do Juma, Município de Novo
Aripuanã, Estado do Amazonas
Sócio da Associação dos
Moradores e Amigos da RDS
do Juma (AMARJUMA)
Membro do Conselho
Deliberativo da RDS do Juma

Morador atuante, Edoniete teve seus esforços reconhecidos
pela comunidade quando, aos 18 anos, foi eleito o representante
de Cristo Rei, cargo que ocupa até os dias de hoje. “Eu gosto de
estar nessa correria e de correr atrás dos meus objetivos”,
revela. Com as responsabilidades divididas entre casa, trabalho na roça e como agente social, ele afirma que seus maiores
estímulos são a participação da população nas reuniões deliberativas e a oportunidade de continuar aprendendo. Seu sonho
é contribuir com melhorias para sua comunidade, principalmente com uma escola pública de qualidade e com professores
realmente comprometidos com o ensino.

Aldeia Marmelo, Terra Indígena
Tenharin, Município de Humaitá,
Estado do Amazonas
Secretário da Associação do Povo
Indígena Tenharin (APITEM)

anos
Ivanildo Tenharin, 35

Filho de ex-escravo, artesão e líder comunitário, Ivanildo aprendeu com o pai a importância do combate às injustiças sociais.
Ainda jovem, precisou se separar da família para concluir os estudos. No período longe de casa, seu pai criou uma aldeia para a
família, que reúne atualmente 48 pessoas. Depois de três anos,
em 2002, Ivanildo retornou como Técnico Agrícola com especialização em agropecuária pela Escola Agrotécnica Federal
de Colorado do Oeste, Rondônia. Em 2003, chegou a trabalhar
como professor no ensino público, época em que participou das
primeiras mobilizações sociais.
“Vi que minha comunidade estava precisando de um líder
para representá-la e organizá-la social e politicamente”,
conta ele, que iniciou sua luta reivindicando a demarcação de
terras, implantação de escola, atendimento na área da saúde
e criação da associação dos povos indígenas. Dentre as principais dificuldades que tem enfrentado estão conflitos com
madeireiros, empresários, políticos e comerciantes. Sempre
voltado para o aperfeiçoamento de seu trabalho, Ivanildo tem
participado ativamente de reuniões e cursos. Ele também se
espelha nos conselhos das lideranças mais antigas para buscar o desenvolvimento sustentável de sua região, onde vivem
1.200 pessoas.

Neta e filha de moradores antigos de Repartimento dos Pilões,
Dilva nasceu e cresceu na comunidade que hoje defende com
garra e determinação. Assim como ocorre com jovens em muitos municípios, aos 15 anos, ela deixou sua casa para estudar
e trabalhar na cidade. Quando retornou, percebeu o início da
tentativa de organização dos moradores, a partir da criação de
uma associação, em 1994. Curiosa e interessada em colaborar,
resolveu participar das reuniões, associando-se em seguida à
entidade. “Quando eu percebi, estava envolvida na associação fazendo os trabalhos sem perceber”, revela a liderança,
que contribuiu com a regularização da comunidade.
40 anos
Dilva Maria Araújo,

Comunidade Repartimento dos
Pilões, Município de Almeirim,
Estado do Pará
Coordenadora da Rede
Intercomunitária Almeirim
em Ação (RICA)

Mais do que solucionar os problemas particulares locais, a agricultora e mãe de dois filhos, quis ampliar seu trabalho junto às
demais lideranças da região, criando, assim, a Rede Intercomunitária Almeirim em Ação, a qual coordena atualmente. Segundo ela, é preciso coragem, força de vontade e sabedoria para
lidar com ameaças e perseguições. Apesar da dificuldade em
avançar na conquista de melhorias para a região, ela garante
que a resistência de seu grupo tem sido essencial para frear
crimes socioambientais, unindo cada vez mais a população em
busca do desenvolvimento sustentável do município.

Município de São Felix do Xingu,
Estado do Pará
Secretária escolar de ensino da
Casa Familiar Rural de São Felix
do Xingu

Silva,
Wanderléa Alves da
46 anos

Incomodada com a situação de desigualdade social e falta de
incentivos públicos na região, Wanderléa tem apostado na
Casa Familiar Rural para buscar mais desenvolvimento social
e econômico para sua comunidade. A instituição de ensino da
qual ela é professora e secretária atende filhos de agricultores
que têm a oportunidade de cursar os ensinos fundamental e
médio, aprendendo também técnicas específicas de agricultura, pecuária e gestão de propriedades rurais, contribuindo com
a potencialização da produção local.
Em meio aos desafios impostos pela burocratização e disputa de terras, a agricultora teve de lidar constantemente com
ameaças. Mesmo assim, ela tem encontrado forças para resistir e lutar por melhores condições de vida para sua família e
sua comunidade. “Sinto o descaso dos nossos governantes
para com os nossos agricultores familiares que sobrevivem
do que produzem em seus lotes”. Segundo ela, os agricultores
da região temem perder suas terras, pois são ameaçados por
grandes fazendeiros. “Na minha cidade, no ano passado e no
começo deste ano, foram desapropriadas mais de 50 famílias que perderam as suas terras e seus trabalhos para os
grandes fazendeiros”, afirma.

Jovem atuante da aldeia Katispero, Douglas tem se destacado
em sua região por lutar em defesa dos direitos indígenas e pela
garantia dos territórios tradicionais. Entre as principais dificuldades relatadas pela liderança do movimento indígena local,
estão questões que envolvem a situação territorial, preconceito e abono político-social, como a falta de medidas relacionadas às áreas de Saúde e Educação. Além disso, a comunidade
convive com “ameaças de retrocessos”, graças à instalação
de hidrelétricas e mineradoras e a construção de rodovias. Os
impactos socioambientais dessas obras são incalculáveis para
o município, que nasceu a partir da confluência dos rios Acre e
Purus.
Silva,
Douglas Gonçalves da
os
19 an

Aldeia Katispero, Terra
Indígena Camicuã, Município
de Boca do Acre, Estado do
Amazonas
Membro do Movimento
Indígena

“Lutamos pelo direito à diferença, pelo respeito às culturas
e às tradições e, acima de tudo, pelo direito à retomada dos
nossos territórios tradicionais. O marco dessa conquista foi
a aprovação dos artigos 231 e 232 da Constituição Federal
Brasileira. Embora tenhamos conquistado direitos à educação, à saúde e ao nosso modo de vida tradicional, a sociedade e o próprio governo não reconhecem isso”, critica Douglas.
“Pode ser que esse conflito nunca vá acabar, mas a gente
nunca vai dar nosso braço a torcer”, conclui, determinado.

Comunidade de Suruacá,
Município de Santarém, Estado
do Pará
Presidente da Organização
das Associações da Reserva
Extrativista Tapajós Arapiuns
(TAPAJOARA)

rias,

Leônidas Bentes Fa
43 anos

Leônidas nasceu em 1973, quando sua comunidade era ainda
uma colônia. Apesar de ter estudado só até a terceira série do
ensino fundamental, ele diz ter “aprendido na escola da vida”
muito do que aprendeu e aprende até os dias de hoje. Morou
até os 12 anos com a mãe, deixando a família muito cedo para
trabalhar na cidade. Retornou aos 16 anos para a comunidade,
onde posteriormente se casou e teve três filhos. Contudo foi na
fase adulta, no ano 2000, após viver por oito anos em Manaus
(AM), que ele decidiu retornar com a família para ajudar no desenvolvimento da comunidade.
“Cheguei lá e comecei a ver as dificuldades e bem rápido
passei a ingressar nos grupos (movimentos sociais ligados
à juventude e ao esporte)”, conta Leônidas, que se destacou
como liderança após ajudar a conquistar água e energia para
Suruacá. Determinado em continuar seu trabalho, após seu segundo casamento, ele ingressou como secretário na Organização das Associações da Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns,
elegendo-se presidente da entidade em 2011 - cargo que ocupa
até os dias atuais, em seu segundo mandato consecutivo, representando os direitos e interesses das populações ligadas a
73 comunidades do município.

Com a vontade de coordenar a organização e a mobilização
dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de Pauini (município
que surgiu após o desmembramento de Lábrea), José Roberto decidiu ingressar no sindicalismo. Em defesa dos direitos
e interesses econômicos, profissionais, sociais e políticos da
categoria, sua entidade tem realizado estudos e levantamentos estatísticos relevantes em parceria com organizações não
governamentais, como o IEB. Segundo ele, o sindicato também
tem cumprido com o seu papel ao combater abusos patronais
e ao reivindicar melhores condições salariais e de trabalho por
meio de greves e manifestações.
a,
José Roberto de Lim
os
27 an

Município de Pauini, Estado do
Amazonas
Secretário de Finanças do
Sindicato dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais de Pauini
(STTRP)

“A gente defende uma política diferenciada porque estamos
em uma região diferente e com realidade diferente. É preciso que as políticas públicas sejam adequadas à realidade
de cada um para que tenhamos qualidade de vida”, comenta
José sobre a carência de investimentos locais. Ele também avalia que para conquistar mais melhorias para seus associados e
representados é preciso mais participação das bases, que são
responsáveis pelo fortalecimento das ações sindicais. “O povo
não sabe usar a força que tem, que é a massa. Se você tem a
massa, você tem o poder. Mas se for sozinho, não tem jeito”,
conclui.

Lago do Paissé - Resex Canutama,
Município de Canutama, Estado do
Amazonas
Representante da Organização
informal representativa das
localidades do lago do Paissé

Silva,
Francisco Antonio da
44 anos

Cansado de ver suas terras sendo constantemente exploradas e degradadas, Francisco resolveu agir para assegurar o
uso sustentável dos recursos naturais de onde vive. Mesmo
sofrendo coação, ele decidiu acionar órgãos governamentais
e o Ministério Público para denunciar abusos e irregularidades, passando a lutar inicialmente pelo reconhecimento de sua
comunidade (localizada a 615 km de Manaus) como Unidade
de Conservação. “O que nós tínhamos na nossa comunidade
estava sendo sugado pelos outros, sem a gente poder fazer
nada”, lembra.
Segundo o extrativista, a vocação para se tornar liderança surgiu a partir do incômodo com as injustiças sofridas pelos moradores da região. Ele conta que a luta pelo reconhecimento da
reserva tradicional foi longa, mas que com muita mobilização e
assinaturas foi possível reverter o quadro de abandono. A partir de sua atuação junto à comunidade, resolveu integrar uma
organização independente para proteger os meios de vida e a
cultura local. “Eu espero, com o Programa Liderar, que eu saia
pelo menos com ideias de como irei fazer daqui para frente”, declara Francisco, que confessa lidar com decepções em
seu trabalho. “Lá é assim: alguém constrói e outro destrói”,
lamenta.

te de
Raimundinha Valen
os
an
Sousa, 41
Comunidade Santana, Município
de Portel, Estado do Pará
Conselheira ﬁscal titular do
Sindicato dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais (STTR)
Membro da Associação
de Pequenos Agricultores
(ASMOSAM/ENFOC)

Filha de agricultores, Raimundinha nasceu e cresceu no município de Portel. Com o primeiro marido e seus dois filhos, passou a viver na comunidade de Santana, quando percebeu as
primeiras dificuldades e necessidades locais. Em 2004, após
seu segundo casamento, ela resolveu participar com mais frequência das reuniões de seu sindicato, ao qual se associou um
ano antes. Sabendo da falta de informação da população de
sua região, a paraense decidiu repassar o que aprendia para a
comunidade, sobretudo, às mulheres. “Eu já era associada ao
sindicato e quando cheguei à comunidade, percebi que era
muito carente. Lá tinha mulheres com 12 filhos que não sabiam o que era auxílio maternidade e nem o que era sindicato”, conta.
Segundo Raimundinha, por meio do contato aproximado com
a população foi possível criar uma associação de pequenos
agricultores, que tem a intenção de buscar recursos e parcerias
para organizar e desenvolver o trabalho na região, que envolve,
entre outros, o cultivo de milho, arroz, banana, abóbora e mandioca em duas comunidades. “Para mim, o Programa Liderar
representa uma vida nova. Eu nasci de novo e só tenho que
agradecer a Deus e ao sindicato de Portel pela oportunidade”, afirma a agricultora e liderança de Santana.

Comunidade São Benedito,
Município de Pauini, Estado do
Amazonas.
Representante da Organização
dos Povos Indígenas Apurinã e
Jamamadi (OPIAJ)

aújo
Kennedy da Silva Ar
os
Apurinã, 30 an

Nascido em 1985 na aldeia Jagunço, no alto igarapé Peneri,
município de Pauini, Kennedy acompanhou de perto os últimos acontecimentos da luta pelos direitos dos povos indígenas. Sempre atento aos passos do pai, guerreiro indígena com
forte legado na região, sempre reconheceu a importância da
luta pela proteção dos territórios. Perdeu o pai aos nove anos,
indo morar com parentes em comunidades locais, o que lhe deu
um panorama dos problemas da região. De origem indígena e
nordestina, chegou a estudar em Rio Branco (Acre), mas não
terminou a 2ª serie. Anos depois, retornou para sua região de
origem e começou a participar das mobilizações indígenas ao
lado da tia. Hoje pai de quatro filhos, Kennedy comemora a recente conclusão de seu ensino médio.
Entre 2000 e 2010, após se destacar como liderança, Kennedy,
juntamente com outros lideres indígenas, percebeu a necessidade de estreitar o relacionamento de sua comunidade com
outros povos do rio Purus, para que esta região seja vista pelos
governantes do estado. Ele destaca a luta pela construção de
uma faculdade intercultural que reúna universitários dos municípios do Purus. “As reivindicações da nossa organização
eram feitas pelo Acre e a partir do momento em que o governo passou a corromper nossas lideranças, tudo ficou mais
difícil”, conclui ele.

Ao crescer em uma comunidade vítima do assédio de grileiros,
madeireiros e fazendeiros, Herlan testemunhou o início da organização da população local quando seu pai e trabalhadores
da região, que deixaram de receber pelo serviço prestado para
madeireiros, resolveram reivindicar seus direitos e combater irregularidades. “Eles se uniram e daí começou todo o processo
de luta da Resex. Nossa sobrevivência foi melhorando com
a saída dos madeireiros. Depois chegaram algumas instituições que ajudaram”, conta ele, que também destaca situações
de ameaças sofridas pelo pai.

Herlan Barbosa Silva
18 anos
Resex do Rio Xingu, Município
de Altamira, Estado do Pará
Representante da Associação
dos Moradores da Reserva
Extrativista do Médio Xingu
(AMOMEX)

Aos 14 anos e mais próximo da comunidade, Herlan decidiu
acompanhar o trabalho da associação de moradores. Ao perceber a falta de participação dos jovens, ele propôs ao pai (representante da entidade por quatro mandatos) uma abertura maior
para esse público. Com a orientação do Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Herlan conta que
conquistou novos espaços na comunidade. “Eles (membros da
associação) reconheceram que a gente tinha potencial, que
íamos aprender mais sobre nossa comunidade e que iríamos
ajudá-los. Com esse grupo conseguimos trazer várias coisas
para dentro da Resex e ajudar em projetos”, comemora.
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