
PAUTA DE REIVINDICAÇÃO DA POPULAÇÃO 
EXTRATIVISTA

Ilhas Sul de Belém – Ilha do Maracujá, 29 e 30 de março de 2008

O Conselho Nacional dos Seringueiros, próximo de seus 23 anos de existência, 
juntamente com as Associações representativas das Reservas Extrativistas Marinhas e 
Florestais, dos PAEs das Ilhas de Belém, Lago Grande e Praia Alta Piranheira e RDS 
Itatupã Baquiá,  continua com seus princípios de lutar  pelos direitos à terra,  produção, 
organização comunitária e conservação do meio ambiente, vindo ao longo desses anos, 
buscar a legitimização do segmento extrativista na Amazônia inteira.

Essas Unidades de Terra de Uso Coletivo possuem uma rica biodiversidade, bem 
como a relevância econômica e a diversidade cultural que registram costumes e hábitos 
diferentes,  ainda  que  guardem  semelhanças  geográficas,  produtivas,  ambientais, 
econômicas e sócio-culturais,  entre si,  mas à despeito da grande riqueza em recursos 
naturais que possui,  a região passa por carências de recursos técnicos,  financeiros e 
humanos  redundando  em  falta  de  saneamento  básico,  infra-estrutura  básica,  oferta 
insuficiente de equipamentos de serviços públicos, oportunidades de trabalho e renda.

Neste sentido,  as experiências  de reservas,  já  iniciadas  e em fase de estudo, 
devem ser, não só valorizadas, mas incentivadas por sua modalidade de inclusão social 
no segmento extrativista,  garantindo-se os recursos técnicos, humanos e financeiros para 
suas execuções. Na construção destas experiências é fundamental valorizar o papel dos 
movimentos sociais, organizados em entidades e com apoio de algumas ONGs, que já 
vêm  acumulando  conhecimento  e  fortalecendo  sua  organização,  com  o  objetivo  de 
trabalhar um Projeto de Desenvolvimento Sustentável, onde as populações tradicionais 
sejam consideradas como atores participantes,  não só na execução,  mas também na 
formulação das propostas e tomadas de decisão. 

Esta concepção de trabalho,  que envolve  não apenas o fazer,  mas também o 
planejamento  e as tomadas de decisão pressupõem a reformulação de uma série  de 
medidas,  de  natureza  política  e  administrativas,  onde  as  pessoas  humanas  (homem, 
mulher,  criança,  jovens,  terceira  idade  e  especiais),  estejam  capacitadas  para 
participarem de todas as etapas do processo de geração de riqueza, que ao final será 
apropriado por todos, não segundo as ambições de cada segmento, mas segundo as 
necessidades  da  própria  reprodução  social.  Este  processo,  se  colocado  em  prática, 
representa um novo passo, onde os diversos segmentos sociais ocupam seu espaço sem 
precisar empurrar o outro para baixo, rumo à uma sociedade mais fraterna.

Daí  o  objetivo  desse  encontro  com  a  presença  de  lideranças  representantes 
dessas  unidades,  refletindo  sobre  a  conjuntura  política  coletivamente,  buscando  um 
nivelamento para a garantia da equidade na execução das políticas públicos, a partir do 
modo de produção sustentável, fazendo valer as perspectivas e os anseios de sempre, se 
manter no ambiente pela plenitude de seu uso e conservação para as futuras gerações.

Por isso a formulação e entrega desse documento, pois a partir de hoje teremos a 
responsabilidade coletiva pelo compromisso e paridade na execução dessas demandas 
enquanto controle social, firmando a contribuição para os compromissos propostos entre 
o governo e os extrativistas.

Em  anexo  segue  a  pauta  de  reivindicação  por  unidade  com  as  respectivas 
assinaturas.
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Demandas de Reservas Extrativistas (RESEX) Florestais

RESEX ARIOCA PRUANÃ

Município
Oeiras do Pará

Área e número de família
83.430 há;  750 famílias e aproximadamente 4.500 habitantes

Principal atividade econômica
Bacuri, açaí, farinha de mandioca, castanha, madeira, bacaba, pimenta do reino

Nome da Associação Mãe
Associação dos Moradores da Reserva Extrativista Arióca Pruanã

Número de associações comunitárias
19 associações

Demandas
Organização Social Regularização de grupos de mulheres, 

jovens
Capacitação capacitação em administração de 

projetos, cooperativismo e associativismo
Levantamento Fundiário Demarcação da área, sinalização, 

regularização fundiária e levantamento 
dos proprietários invasores

Serviços Básicos
1) Educação
2) Saúde
3) Previdência

Auxílio maternidade; auxílio doença; 
aposentadoria por idade e invalidez; 
ensino médio e superior; capacitação de 
Agente Comunitário de Saúde (ACS); 
condições para funcionamento dos 
postos de saúde; Tratamento de 
hanseníase e prevenção DST, 
medicamentos e equipamentos para 
primeiros socorros; 03 ambulanchas; 
construção de 03 bibliotecas nos pólos da 
RESEX.

Sistema Produtivo
Crédito Beneficiados da Reforma Agrária do 

INCRA = 358. Que seja liberado o crédito 
para 58

Assistência técnica Falta de técnicos
Plano de Manejo Queremos plano de manejo múltiplo
Infra-estrutura Ampliação de 03 ramais, totalizando 60 

km de ramais;   01 estrada de 115 km da 
PA 379 a BR 422; construção de 03 
pontes (Timbó, Toaná, Repartimento); 
ampliação de 07 ramais; construção de 
07 trapiches; limpeza de 03 rios; sistema 
de eletrificação rural – programa Luz para 
Todos; sistema de saneamento e 
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tratamento de água; construção de 30 
poços; 04 barcos com motor 49 WM (Rios 
Arioca, Oeiras, Mocajatuba e Associação 
Mãe); 01 voadeira para a Associação 
Mãe  sistema de comunicação; sistema 
de transporte; efetivação do projeto 
ARPA na Resex.; 01 centro comunitário 
para lazer e informática

Projetos Existentes Crédito instalação, ação do governo 
federal e reforma agrária 

Apoios CNS, CNBB, Prefeitura, ICMBIO
Parceiros STTR, igrejas, CNS, IBAMA

RESEX GURUPÁ-MELGAÇO

Município
Gurupá e Melgaço

Área e número de famílias
145.297 ha, criada 30/11/2006, 650 famílias.

Principal atividade econômica
Principais produtos da RESEX: madeira, palmito, açaí, seringa, andiroba, cipó, buriti, 
peixe, pracaxi, ucuúba, camarão, agricultura de subsistência

Nome da Associação Mãe
Associação de Moradores da Reserva Extrativista Gurupá-Melgaço - ASTREM

Número de comunidades 
22

Número de associações comunitárias
10 Clube de Jovens, 18 times de futebol

Demandas
Infra-estrutura Implementação do programa luz para 

todos; 5 postos telefônicos (postos de 
saúde); 2 barcos de escoamento da 
produção (30 toneladas); Saneamento: 
tratamento de água; fossa sanitária

Capacitação Curso de capacitação para lideranças: 
gestão administrativa, associativismo e 
cooperativismo.

Levantamento Fundiário Demarcação de linha seca; Sinalização 
do perímetro, Retirada dos invasores; 
Regularização fundiária; fiscalização na 
RESEX

Serviços Básicos
4) Educação
5) Saúde
6) Previdência

1) Bolsa família; 10 escolas de 
ensino fundamental, 3 escolas de 
ensino médio; transporte escolar; 
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professores qualificados; 
2) 3 Ambulanchas; 5 postos de 

saúde: Tajapurú, Areias, Marajoí 
(alto e baixo) e Pucuruí; Remédio; 
enfermeiros e campanha de 
vacinação;

3) Cadastro geral das famílias; 
Habilitação da RESEX para 
acesso ao crédito; Reforma 
agrária; Convênio com 
INCRA/MDA para prestação de 
assistência técnica

Sistema Produtivo Capacitação em manejo de açaizais, 
cacao, técnicas de extração de andiroba
Curso de artesanato e equipamentos 
necessários para produção dele

Plano de Manejo Precisa fazer plano de manejo
Problemas Invasão da RESEX; Retirada de madeira 

e palmito ilegal; Pretensos proprietários, 
Ausência do IBAMA e Chico Mendes; 
Abertura de estrada

RESEX IPAU-ANILZINHO

Município
Baião

Demandas
Infra-Estrutura Recuperação de 30km de estradas 

vicinais; instalação de 22 km de rede de 
energia do programa luz para todos; 
construção de 3 postos de saúde, 
construção de 15 salas de aula 
equipadas com computadores; 
elaboração de plano de manejo de uso 
multiplo das RESEX; Construção da base 
de apoio do Instituto Chico Mendes; Que 
o IBAMA juntamente com o ICMBIO 
desenvolva ações de fiscalização nas 
RESEX; Que seja o estado juntamente 
com o governo federal, desenvolva 
trabalho de segurança na RESEX; 
Limpeza dos igarapés da RESEX; 
Instalação de poços artesiano; 
Saneamento básico: distribuição de 
trabalho sanitário para todas as famílias 
da RESEX.

Levantamento Fundiário Que seja realizado levantamento das 
grandes propriedades existentes na 
RESEX para fins de desapropriação; que 
sejam realizados a demarcação e 
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sinalização da RESEX o mais rápido 
possível; Ampliação da RESEX Ipau-
Anilzinho

Crédito Liberação de 366 créditos de apoio e 
habitação que já estão em RB

Assistência técnica Que sejam contratados técnicos 
capacitados para trabalhar com as 
comunidades da reserva

RESEX MAPUÁ

Município
Breves

Área e número de famílias
94.63,32 há, 720 famílias com 4.300 habitantes

Principal atividade econômica
Açaí, madeira, mandioca, pupunha, limão, laranja, cupuaçu, porco, galinha, pato, 
piscicultura

Cultura e Lazer
Futebol masculino, festa religiosa, 02 sedes de festa

Nome da Associação Mãe
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA RESEX MAPUÁ

Demandas Ações
Levantamento Fundiário Resolver o problema com o chinês no 

entorno da RESEX;
 Identificar o limite da RESEX com os 
municípios de Anajás, São Sebastião e 
Curralinho (sinalização e demarcação)

Serviços Básicos
7) Educação
8) Saúde
9) Previdência

EDUCAÇÃO:
Bolsa família;
Construção de 14 Centros de educação 
infantil;
Implantação de Ensino fundamental, 
Médio e Técnico em cinco Comunidades 
com maior número de famílias com 
construção de 10 escolas de ensino 
fundamental e médio completo ;
Alfabetização de jovens e adultos;
Implantação dos programas “ARCA 
LETRAS (14);
Barco para Transporte escolar;

AÇÃO DE CIDADANIA:
 Documentação pessoal;
Apoio a produção das mulheres;
Fortalecimento comunitário com cursos 
de capacitação para o fortalecimento 
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institucional, gestão; 
Pontos de Cultura (05);
Bolsas Trabalho (100)
02 redes comunitária de segurança;
SAÚDE:
Atendimento odontológico;
Melhoramento do PACS;
Compra de 02 ambulanchas;
Apoio, capacitação e promoção da 
medicina florestal;
Registro dos Conhecimentos e saberes e 
experiências vividos nas Comunidades.
 PREVIDÊNCIA:
Salário maternidade;
Reconhecimento da Categoria 
extrativista;

Crédito Créditos Instalação, Habitação e Apoio 
(360 cada) que já estão em RB

Assistência técnica Precisamos de assistência técnica para 
todas as famílias

Plano de Manejo Não existe
Infra-estrutura Implantação de rede elétrica (Luz Para 

Todos)
Construção de rua de madeira;
Construção de 14 trapiches;
Tratamento de água; construção de 14 
poços artesianos;
Manutenção e abertura para o transporte 
nos igarapés

Projetos Existentes PRONAF B – Programa ARPA
Apoios Igrejas, STRs, CNS, MDA, INCRA
Parceiros MDA, CNS, EMATER, INST. CHICO 

MENDES, INCRA, PREFEITURA E 
CÂMARA MUNICIPAL

Reserva Extrativista do Rio Iriri

Município: Altamira

Área e numero de famílias ou habitantes: 
450.000 ha. e 62 famílias 

Principal atividade produtiva: 
castanha e peixe (muitas frutas e caças) 

Nome da Associação mãe: 
AMORIRI – Associação dos Moradores da Reserva Extrativista do Rio Iiriri
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Nome das Associações Comunitárias
não há 

RIOZINHO DE ANFRÍZIO

Município: 
Altamira

Área e numero de famílias ou habitantes: 
450.000 há, 42 famílias

Principal atividade produtiva
Seringa, castanha, copaíba, andiroba, breu, peixe

Demandas

Capacitação Gestão da Associação 
Levantamento Fundiário Falta realizar demarcação, sinalização e regularização fundiária
Serviços Sociais 
Básicos

1) Educação
2) Saúde
3) Previdência
4) Segurança
5) Assistência 

Social

Educação – precisa-se de mais 01 para os jovens e adultos;  01 
escola de ensino fundamental; precisa de uma (01) sala; 
Saúde – precisa-se de 01 agente de saúde; e 02 agentes 
comunitários;
02 microscopistas (exame de malária); 02 postos de saúde
Precisa-se de campanhas de vacinação e prevenção;
Saneamento básico total e 62 poços artesianos;
Segurança – 01 base do IBAMA; capacitação dos técnicos e 
comunitários para a segurança da RESEX;
ENERGIA – Solar – 62 placas solares;
IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO – como Bolsa 
Família

Sistema Produtivo Material de Pesca, Barco geleira

Assistência Técnica 02 técnicos quinzenalmente
Plano de Manejo Com urgência
Projetos Existentes Nenhum
Apoios e Parcerias FVPP, ISA, IBAMA, LAET
Infra-Estrutura

COMUNICACAO – Precisa-se de 05 telefones públicos e 05 
telefones celulares rurais
precisa-se de mais 01 radio 
TRANSPORTE – precisa-se de 01 barco de 08 a 10 toneladas – 
motor 61 MWM; 01 barco de 05 toneladas com motor 18 Yanmar; 02 
voadeiras de 1.500 de 01 tonelada e meia cada com motor 40 HP 
Yanmar;
01 caminhão de 10 toneladas para o verão, puxado do Porto Maribel 
todo ramal maribel até Altamira
Construção de 01 barracão para armazenar o produto de 07 X 12
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Nome da Associação Mãe
Existem Associação Mãe e Conselho Deliberativo

RESEX TAPAJÓS ARAPIUNS

Municípios
Santarém e Aveiros

Área e número de famílias
647.610.64 há e aproximadamente 3.500 famílias com 20.000 habitantes

Principal atividade econômica
Construção Naval, Mel de abelha nativa, extração de óleos de andiroba e copaíba, 
borracha, castanhas de caju e do Pará, farinha de mandioca, agricultura de 
subsistência e pescado

Nome da Associação Mãe
TAPAJOARA – Organização das Associações da Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns

Demandas Ações

Demandas Ações

Capacitação Orientação para gestão 
Serviços Sociais 
Básicos

6) Educação
7) Saúde
8) Previdência

Nada Existe – SO PROMESSA

Assistência Técnica 02 técnicos de 15 em 15 dias
Plano de Manejo Não existe ainda (precisamos urgentemente)
Projetos Existentes Não existe
Apoios-Parcerias Fundação Viver, Produzir e Preservar, ISA, IBAMA, 

Secretaria de Saúde
Infra-Estrutura 1) Energia – solar

2) Saneamento básico e construção de 42 poços 
artesianos

3) Telefone público (05) mais telefones rurais com 
antena

4) Mais 02 rádios (existem 3 funcionando)
5) preciso de um barco de até de 05 toneladas, motor 

18 Yanmar, 02 voadeiras com capacidade para 
1.500 kg com motor de 40

6) Construção de 01 galpão de 7 X 12 (01 no Bom 
Jardim e outra no Novo Paraíso)
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Organização Social 38 Associações comunitárias e 5 
Associações inter-comunitárias todas 
regularizadas
Precisa-se de associação comunitária 
para mais 5 comunidades

Falta legalização de 5 associações
Capacitação Administração de projetos, 

cooperativismo e associativismo
Levantamento Fundiário Desapropriação das empresas 

madeireiras Santa Isabel e Amazonex; 
reabertura dos picos e plaqueamento 
(sinalização) e fiscalização; emissão da 
concessão de uso

Serviços Básicos
10) Educação
11) Saúde
12) Previdência

Falta: construção de 01 centro de saúde 
no rio Arapiúns e médicos que atuem nas 
comunidades da RESEX; 4 ambulanchas;
16 centros de inclusão digital; 
implantação de 8 rádios comunitárias; 
incluir o extrativismo na lei que ampara a 
previdência; implantação de ensino 
médio; extensão de campos 
universitários; realizar novo 
cadastramento de famílias para o 
programa Bolsa Família; realizar 
campanha de documentação pessoal de 
aproximadamente 2.000 pessoas e 
eventualmente seu cadastro do projeto de 
Reforma Agrária

Sistema Produtivo Construção Naval, Mel de abelha nativa, 
extração de óleos de andiroba e copaíba, 
borracha, castanhas de caju e do Pará, 
farinha de mandioca e pescado

Precisa: apoio para revitalizar usina de 
beneficiamento de borracha e castanha 
de caju e do Pará

Assistência técnica Precisamos de uma (1) assistência 
técnica para cada 100 famílias somando 
35 técnicos

Plano de Manejo Em execução
Projetos Existentes BNDES e POEMA
Apoios CNS, STR, Prefeitura, PSA IARA, 

POEMA, ACOSPER
Parceiros CNS, STR, Prefeitura, PSA IARA, 

POEMA, ACOSPER
Infra-Estrutura 16 sistemas de abastecimento de água

Construção de um (1) escritório de 
representação da Associação na sede do 
município (Santarém); recuperação das 
estradas 134 km; construção de 20.000 
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metros de pontes; 

TERRA GRANDE PRACUÚBA

Municípios
São Sebastião da Boa Vista e Curralinho, Marajó

Área e número de famílias
194.695,1808 há com aproximadamente 1.100 famílias (350 em SSBV e 750 em 
Curralinho, foram cadastradas 459 na primeira ida do INCRA e supostamente umas 200 
na segunda ida terminando 29 de março).

Principal atividade econômica
Açaí

Nome da Associação Mãe
Associação dos Moradores da Reserva Extrativista Terra Grande Pracuúba Curralinho e 
São Sebastião da Boa Vista

Nome das Associações Comunitárias
Não há no momento

Demandas Ações
Organização Social - envolver mais as mulheres, jovens e 

idosos nas atividades;
- projetos de fortalecimento de 
organização social
- conciliação entre as duas prefeituras 
para realização de projetos para RESEX;
Ainda não tem Conselho Deliberativo 
(aguardando cadastro), preciso de mais 
iniciativa por parte das autoridades; 
- falta legalizar duas associações em 
Curralinho e São Sebastião da Boa Vista

Capacitação Em manejo de açaizais, colheita de fruto, 
artesanato, organização social, 
associativismo, informática.

Levantamento Fundiário Inclusão de todas as comunidades no 
cadastro
Falta esclarecimento sobre:
- a divisão entre os municípios e com 
Anajás e Breves; demarcação e 
sinalização
- IBAMA assumir a responsabilidade de 
verificar se existem alguns proprietários 
dentro da Reserva e garantir a 
desapropriação se for o caso

Serviços Básicos
1) Educação

1) Ensino médio com professores 
apontados pela comunidade e 
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2) Saúde
3) Previdência

dedicados ao trabalho com a 
comunidade pelo menos na 
Estância, em Sarafina e Turé bem 
como em outros locais em 
Curralinho; transporte escolar 
para todas as comunidades;

2) Mínimo quatro (4) agentes de 
saúde; pelo menos seis auxiliares 
de enfermagem para o posto de 
saúde; educação em saúde; 
material de auxílio; antídoto para 
mordida de cobra;

3) Completar documentação 
(principalmente Curralinho); 
melhor acompanhamento e 
orientação pelas autoridades.

Sistema Produtivo Fábrica de beneficiamento de açaí, 
palmito etc.;
Dois barcos para pelo menos 15 
toneladas com motor MWM 49hp;
Acesso ao mercado com distribuição 
de uma renda maior;
Assistência jurídica para avaliação de 
contratos

Assistência técnica Em manejo, plano de uso 
(elaboração); na questão de 
documentação e geralmente mais 
presença na RESEX.

Plano de Manejo Dos açaizais; patauá, madeira, peixe, 
caça e todas as existências dentro da 
RESEX.
Ainda não existe nenhum plano de 
manejo

Infra-Estrutura • Eletricidade para todas as 
comunidades;

• Limpeza de rios, igarapés e ramais;
• Saneamento básico para Pau de 

Rosa, Santa Helena, Sarafina e 
outras localidades;

• Transporte público;
• Transporte: duas voadeiras (uma para 

cada município) com casco para 6 
pessoas e capacidade do motor de 
Suzuki 15hp devido ao difícil acesso;

• Telecomunicação para todas as 
comunidades

Meio Ambiente Esclarecer a questão de como será 
compensada a manutenção das áreas 
de proteção integral.

Projetos Existentes Não há
Apoios Não há
Parceiros Prefeitura de São Sebastião da Boa 
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Vista; STTRs e Colônia de 
Pescadores de SSBV e Curralinho

RESEX VERDE PARA SEMPRE

Município
Porto de Moz

Área e número de famílias
1.288.000 há., sendo 300.000 há. área de várzea, cadastradas no DRP 2.100 famílias 
com 11.000 habitantes, distribuídas em 80 comunidades e localidades ao longo dos rios, 
igarapés, lagos e furos.

Principal atividade econômica
Pesca, agricultura familiar, madeira e pecuária.

Número de comunidades 
80

Número de associações comunitárias
30

Demandas Ações
Organização Social Criação urgentemente a Associação 

Mãe da RESEX;
Legalização de 10 associações 
comunitárias e fortalecimento de todas 
as associações da RESEX 

Infra-estrutura Construção de postos médicos nos 
setores da reserva com ambulanchas; 
barcos comunitários; escoamento de 
produtos das comunidades; Construção 
de grupos escolares com cobertura com 
telha de barro; Saneamento básico; 
Implantação do programa luz para todos 
sem cometer crimes ambientais; 
Comunicação através de rádios V.H.F. e 
fixo; estrada (trilhas); Limpeza de 
igarapés (Tapagens); acesso aos 
resultados do banco de cadastros dos 
moradores e dos ocupantes de terra 
dentro da reserva; regularização do 
regimento interno do Conselho 
Deliberativo até o dia 15 de abril; Plano 
de manejo comunitário e pesquisa para 
novas descobertas dos produtos de 
biodiversidade; manejo do búfalo urgente; 

Capacitação Curso de capacitação para lideranças: 
gestão administrativa, associativismo e 
cooperativismo.

Levantamento Fundiário Desapropriação e indenização a quem for 
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de direito; Posto do IBAMA com fiscal 
para fiscalizar a RESEX. Demarcação 
com picadas e plaqueamento da linha 
seca ao sul da reserva com municípios 
vizinhos

Serviços Básicos
13) Educação
14) Saúde
15) Previdência

Implantação do Pronera nas 
comunidades da RESEX; Implantação da 
pedagogia da alternância voltada para a 
cultura dos moradores com os monitores 
pagos pelo governo estadual, federal e 
municipal para educação infantil, 
qualificados com a doutrina extrativista; 
ensino fundamental completo e ensino 
médio; inclusão digital; Curso superior;
Implantação de unidade móvel de saúde 
nas comunidades da reserva com 
médicos ginecologistas, clínico geral, 
dentista e pediatria com remédios e 
exames básicos;
Reconhecimento do extrativista 
diferenciado dos assentados de reforma 
agrária.

Crédito Restante dos créditos urgente; 
implantação do crédito de fomento, 
habitação e PRONAF A

Assistência técnica Precisa ser adequada ao extrativismo; 
substituição urgente do chefe do IBAMA 
responsável pela RVPS

Projetos Existentes PADEQ-PDA roça agroecológica
Apoios Fundo Dema, Loteria Esportiva da Suíça 

e da Prefeitura da Suiça, Misereor, 
Puxirum, DED

Parceiros CNS, Greenpeace, FVPP, CPT, CDS, 
STTR, Paróquia de São Braz
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Demandas das RESEX Marinhas

MÃE GRANDE

Município
Curuçá

Área e número de famílias
37.064,23 há-6.000 famílias com 30.000 habitantes

Principal atividade econômica
Pesca, coleta de marisco, com grande potencial do Caranguejo

Nome da Associação Mãe
Associação dos Usuários da Reserva Extrativista Marinha Mãe Grande – AUREMAG

Demandas
Capacitação - Curso Técnico de Especialização para 

melhoria de produção processamento 
certificação para agregação de valores
- Manipulação de Fitoterápicos
- Curso profissionalizante para: 
Artesanato, Mecânica, Construção Naval, 
Corte Costura, Bordado, Crochê e Agente 
Ambiental.
-Inclusão digital;
-Seleção de sementes de plantas da 
região, produção e transplantes de 
mudas, recuperação de áreas 
degradadas, conservação das bacias 
hidrográficas e mananciais, estuário 
marinho, produção de óleos vegetais e 
mel de abelha nativa

Levantamento Fundiário - Atendimento da Demanda para 
construção da habitação na área Urbana 
(ITERPA)
- Direito a concessão de uso da área 
Marinha (GRPU)
 Regularização, Demarcação e 
sinalização da Resex;
Criação do território da cidadania 
pesqueira;
Criação da GUARDA COSTEIRA em 
parceria com: município, estado união e 
comunidade

Serviços Básicos
16) Educação
17) Saúde
18) Previdência

Apoio e incentivo à Cultura e o Esporte, 
melhoria da Alfabetização ao Ensino 
Médio Implantação de Cursos Superiores 
adequados à especificidade da produção 
da Resex, Inclusão Digital com Internet, 
Infra-estrutura escolar com prioridade a 
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alimentação natural e regional para o 
fortalecimento e sustentabilidade da 
política de produção, vinculada a 
soberania alimentar;, aquisição de 
transporte escolar, conforme a 
necessidade de locomoção da 
comunidade;Acesso a capacitação com 
especialização dos Professores do 
Ensino Fundamental ao Ensino Médio; 
implantação de quadro multi-profissional 
nas escolas em educação-saúde física 
mental,espiritual moral, referencias com o 
ECA e outras legislações que 
contemplem a pronta EDUCAÇÃO como 
condutora de mudanças.
SAÚDE:Campanhas e oficinas educativas 
com temas sobre drogas, DST\AIDS, 
câncer de mama, próstata pele etc., 
hanseníase, e outras doenças 
infecciosas, saúde bucal, planejamento 
familiar, engajamento das parteiras nos 
programas de saúde familiar, 
melhoramento dos serviços já 
implantados ; funcionamento pleno da 
UNIDADE DE SAÚDE do município, para 
capacidade que o prédio foi 
projetado.Atenção especial à saúde da 
Mulher,materno-infantil, Idosos e 
especiais.
Funcionamento da Unidade Móvel de 
Saúde 24 horas, com caráter de PSF pelo 
menos em três das Comunidades 
insulares,com uma Ambulancha,
Fornecimento de medicamentos pelo 
Ministério da Saúde,
Implantação de uma Farmácia Popular 
em ponto estratégico para atender as 
comunidades mais distantes.
Reconhecimento das doenças contraídas 
na pesca e suas atividades com 
atendimento diferenciado na área de 
pesca, aqüicultura, Agricultura orgânica, 
Fortalecimento à EMATER LOCAL

Sistema Produtivo - Facilitação do acesso ao PRONAF-A 
para melhoria da Produção e Transporte 
para Produção Extrativista.
Garantia de aprovação de projetos no 
programa de apoio de produção à mulher; 
- Pactuação do produtor comercializado 
como “MATERIA PRIMA” vindos da fonte 
para o setor industrial dos produtos da 
floresta para industrialização valorizando 
mais a produção;
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- Realização de pesquisa e estatística do 
quantitativo da produção pesqueiros e 
frutos do mar; -Garantia de 
implementação de produção em cadeia 
de alguns produtos, Ex.: Caranguejo, 
inclusive discutindo uma legislação 
específica deste produto;
Pesquisa e estatística do qualitativo da 
produção dos frutos do mar; garantia de 
implementação da cadeia produtiva em 
produtos pesqueiros.

Plano de Manejo - Implantação do Plano de Manejo e 
adequação no Plano de Uso.

Infra-Estrutura - Melhoria de 140 km de ramais para 30 
comunidades; Comunicação por Rádio 
Transmissor entre as Comunidades, 
Implantação do Projeto Alvorada.
 - Melhoria da Energia para todas as 
Comunidades 250 com Luz para Todos e 
2000 mil Famílias com a melhoria da 
Energia.
 - Água para todos (FUNASA), 06 
Comunidades insulares e 01 de entorno 
da RESEX para serem beneficiadas com 
o fornecimento de Água tratada, 05 
Comunidades incluindo a sede para 
expansão e melhoria do fornecimento e 
tratamento da água;
 - Construção de Trapiches em 30 
Comunidades e 10.000 metros de Cais 
no entorno dos bairros da cidade e da 
comunidade do Abade de Arrimo para 
sede;
Construção de trapiches nos portos para 
melhor acesso para os pescadores de 30 
comunidades de dentro da RESEX sendo 
que 04 postos será dentro da sede do 
município, dando prioridade ao porto do 
Ipupura, principal acesso especificamente 
com plena atenção para a nascente de 
água doce de grande proporção para o 
equilíbrio das espécies da biodiversidade 
marinha que se reproduzem em nosso 
estuário;
Demarcação da área, sinalização e 
levantamento dos proprietários invasores;
Saneamento básico; inclusão do 
biodiesel nas Resex para evitar a 
poluição;
01 voadeira de 125 HP; 01 barco escola; 
01 barco pesqueiro para 15 toneladas e 
02 caminhões para o escoamento da 
produção.
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Projetos Existentes  - Projeto do Agro-extrativismo (PNUD), 
Projeto do PNRA do INCRA, FNMA, 
SAGRI

Apoios  - Agro-extrativismo - MMA
Parceiros  - IBAMA,INSTITUTO CHICO MENDES, 

INCRA, MDA, MMA, GOVERNO 
FEDERAL, CNS, EMATER, SAGRI,STTR 
e o STR e a Colônia Z5, ONG Cabanos

RESEX MOCAJUIM

Município
São João da Ponta

Área e número de famílias
3.204,24 há, 1.500 famílias com 4.715 habitantes

Principal atividade econômica
Agricultura, pesca, marisco e caranguejo

Nome da Associação Mãe
Associação dos Usuários da Reserva Extrativista Mocajuim

Demandas
Capacitação - Curso Técnico de Especialização para 

melhoria de produção processamento 
certificação para agregação de valores
- Manipulação de fitoterápicos
- Curso profissionalizante para 
Artesanato, Mecânica, Construção Naval, 
Corte Costura, Bordado, Crochê e Agente 
Ambiental.

Levantamento Fundiário - Atendimento da Demanda para 
construção da habitação na área Urbana 
(ITERPA)
- Direito a concessão de uso da área 
Marinha (GRPU)
- Sinalização e Regularização fundiária 
para uma área invadida (do Bonfim até o 
Guarajuba)

Serviços Básicos
19) Educação
20) Saúde
21) Previdência

Educação: Apoio e incentivo à Cultura e o 
Esporte, melhoria da Alfabetização e do 
Ensino Superior (PRONERA), Inclusão 
Digital com Internet, Infra-estrutura 
escolar, aquisição de transporte escolar 
Comunitário, especialização dos 
Professores do Ensino Fundamental ao 
Ensino Médio, merenda escolar de 
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qualidade com generos alimentícios do 
Município.
Saúde: Funcionamento da Unidade de 
Saúde 24 horas, construção de PSF pelo 
menos em três Comunidades com uma 
Ambulância, fornecimento de 
medicamentos pelo Ministério da Saúde, 
uma Farmácia Popular;
Reconhecimento das doenças contraídas 
na pesca e suas atividades

Sistema Produtivo Material de pesca; 01 voadeira de 25 HP 
com motor.

Assistência técnica - Especializada na área de Pesca 
Aqüicultura, Agricultura Orgânica, 
EMATER Local

Plano de Manejo - Garantia de recursos para o plano de 
manejo com urgência.

Infra-Estrutura - Melhoria de 80 km de ramais, 
Comunicação por Rádio Transmissor 
entre as Comunidades, Implantação do 
Projeto Alvorada.
 - Melhoria da Energia para todas as 
Comunidades 250 com Luz para Todos e 
2000 mil Famílias com a melhoria da 
Energia.
 - Água para todos (FUNASA), 06 
Comunidades para serem beneficiadas 
com o fornecimento de Água tratada, 05 
Comunidades incluindo a sede para 
expansão e melhoria do fornecimento e 
tratamento.
 - Construção de Trapiches em três 
Comunidades e mil metros de Cais de 
Arrimo para sede

Projetos Existentes  - Projeto do Agro-extrativismo (PNUD), 
Projeto do PNRA do INCRA.

Apoios  - Agro-extrativismo - MMA
Parceiros  - IBAMA,INSTITUTO CHICO MENDES, 

INCRA, MDA, MMA, GOVERNO 
FEDERAL, CNS, EMATER, SAGRI,S.T.R

RESEX MARINHA DE MARACANÃ

Município
Maracanã

Nome da Associação Mãe: Associação dos Usuários da Reserva Extrativista Marinha de 
Maracanã - AUREMAR

Área e número de famílias
30.018.88 há e 6.000 famílias
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Principal atividade econômica
Pesca

Número de comunidades 
103 comunidades em todo o município

Demandas Ações
Organização Social Criação de Conselho Deliberativo 
Levantamento Fundiário Sinalização e regularização fundiária
Capacitação capacitação para os componentes da 

Associação e conselheiros; capacitação 
de agentes ambientais voluntários; 
capacitação em artesanato; pintura em 
tecido, azulejos e confecção de bijuterias; 
curso de marcenaria; capacitação para a 
melhoria da produção e processamento; 
certificação e agregação de valores; 
organização comunitária; inclusão digital.

Serviços Básicos
22) Educação
23) Saúde
24) Previdência

Energia para 22 comunidades; água para 
19 comunidades; curso de alfabetização 
e de jovens e adultos; 01 barco escola; 
02 rádios para as comunidades; posto 
médico e farmácia popular; 01 centro de 
atendimento às mulheres; auxílio doença 
e aposentadoria.

Crédito RB = 1.107 famílias; crédito de apoio = 
1000 famílias; casas prontas = 280; casas 
empalhadas = 270; casas em construção 
= 50;  Há 75 comunidades cadastradas. 
Solicitação de 1.500 créditos; Ainda não 
foi implantado nenhum crédito de infra-
estrutura

Sistema Produtivo 01 fábrica para filetamento de peixe; 05 
pontes; 01 voadeira de 1.500 kg com 
motor de 40 HP.

Assistência técnica Há necessidade da implantação do 
escritório do ICMBIO no município de 
Maracanã

Plano de Manejo O plano de uso vigente necessita de uma 
revisão, bem como a execução imediata 
do plano de manejo.

Projetos Existentes PROGRAMA ARPA - Agroextrativismo
Apoios Centro de Ação das Mulheres 

Maracanaenses e Esporte e Lazer; 
Associação dos pescadores e 
agricultores do Aricuru; Sindicato dos 
pescadores e aqüicultores artesanais de 
Maracanã

RESEX MARINHA DE SOURE
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Município
SOURE

Área e número de famílias
27.463 há e 2.000 famílias

Principal atividade econômica
Pesca artesanal, artesanato e açaí

Nome da Associação Mãe
ASSUREMAS

Demandas Ações
Organização Social Faltam legalizar 10
Capacitação

Falta: continuidade de capacitação com 
lideranças comunitárias e associativismo

Levantamento Fundiário Desapropriação de área de fazendas na 
RESEX, 12 fazendas com demarcação e 
planejamento; retiradas das cercas 
elétricas  e concessão real de uso

Serviços Básicos
25) Educação
26) Saúde
27) Previdência

Reforma da Unidade Escolar na área da 
Resex; Estrutura  nas salas de aula tipo 
informática e ampliação da biblioteca; 
falta de saneamento básico em toda a 
água de qualidade em especial nas 
comunidades Céu e Caju-Una;
transporte para as 04 comunidades;
Construção de pontes para a comunidade 
do Céu e Barra Velha;. Construção do 
Posto de Saúde na Comunidade do Céu; 
cerca de arame na comunidade do 
Pesqueiro; retirada de animais de grande 
porte da área da RESEX (búfalo)

Crédito Crédito Instalação: Fomento = 400, 
habitação = 150
Aprovado = 1.724 créditos
Construída 50 habitações

Infra-estrutura Aquisição de um barco com capacidade 
de 15 toneladas; uma moto e um 
caminhão para trabalhar escoamento da 
produção e uma voadeira com motor 
25hp e casco para 10 pessoas; 
restruturação do cemitério da 
comunidade

Assistência técnica Precisamos de assistência técnica para 
todas as famílias, pois contamos somente 
com o apoio do CNPT e CNS

Plano de Manejo Implementar o plano de manejo
Projetos Existentes Farmácia Viva, atendendo 20 mulheres 

do Pesqueiro, com apoio da UFPA; 
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Projeto artesanal em TA, com apoio do 
IAPA, beneficiando 30 mulheres na 
confecção de redes

RESERVA EXTRAVISTA MARINHA CAETE-TAPERAÇU

Município: Bragança

Área e numero de famílias ou habitantes: 
41.761,72 há, 7.000 Famílias com 13.000 habitantes

Principal atividade produtiva 
Pesca-Coleta do caranguejo-Agricultura familiar

Nome da Associação Mãe
Associação dos Usuários da Reserva Extrativista Marinha Caeté -Taperaçu 
(ASSUREMACATA)

Nome das Associações Comunitárias 
Nossa organização está formada na base comunitária e dividida em 8 pólos e 45 
comunidades (45 comités comunitários de organização e mobilização)

ASSOCIAÇÕES EXISTENTE
1. Associação dos Pescadores de Caratuateua
2. Associação dos Pescadores de Bacuriteua 
3. Associação dos Pescadores do Treme
4. Associação dos Pescadores do Castelo
5. AJURUVILA
6. AJURUPESCA
7. BONIPESCA

Demandas
Organização Social Organizar  os  comitês  comunitários  para  fundar  as  suas 

associações.
Trabalhar para a criação de uma cooperativa mixta,e fortalecimento 
da secretaria da mulher,a criação dos comitês jovens

Capacitação Programas por APL, cursos, palestras e treinamentos, formação de 
quadros e gestão comunitária

Levantamento 
Fundiário 

Demarcação  da  área  de  reserva  (GRPU)  e  o  seu  entorno 
(ITERPA),  observando  o  que  determina  a  legislação  e  as 
características locais (Prefeitura)

Serviços Sociais 
Básicos

1) Educação
2) Saúde
3) Previdência

1 – Educação e Cultura:
1.1 – Inserção de Educação Ambiental na grade curricular do 
ensino fundamental e médio do município.
1.2 – Ensino Médio nas comunidades pólo. (nas 45 comunidades 
da Resex)
1.3 – Centro de educação infantil e creches nas comunidades
1.4 – Nossas demandas numérica:
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 Ensino Fundamental – 1500 jovens e adultos
 Ensino Médio – 540 jovens e adultos
 Ensino Superior – 600 jovens e adultos
 Programa de alfabetização – 700 jovens e adultos
 Biblioteca nas comunidades
 Inclusão digital nas comunidades
 Dar apoio e montar estrutura para as manifestações 

culturais da Resex
 Construção de quadras poliesportivas nas comunidades

2 – Saúde
2.1 – Saúdes especializadas as nossas Mulheres
2.2 – Assistências especializadas nas doenças dos pescadores 
(doenças da pele, oftomologia, ortopedia, odontológico e 
dermatologia)
2.3 – Nossas demandas numéricas

 8 Postos de saúde equipados e com plantão permanente

3 – Previdência
3.1 – Que a Previdência reconheça as doenças adquiridas nas 
pescarias e suas outras atividades e suas organizações de base.
3.2 – Auxilio doenças e aposentadoria com o reconhecimento com 
as atividades pesqueiras.

Sistema Produtivo e 
Infla estrutura

Aquisição
 Apetrechos de pescas
 Entreposto e portos pesqueiros
 Transporte como caminhão frigorífico e comúm para 

transportar os produtos
 Reabertura das unidades de beneficiamento de nossos 

produtos (peixes, caranguejo e mel)
 Seguro defeso do caranguejo para os coletores 

profissionais devidamente registrados nas unidades de 
conservação (meses de agosto, setembro e outubro)

Infra-estrutura
Nossas demandas:

 08 Pontes localizadas dentro e em torno da RESEX

 230 km de estradas dentro da RESEX

 39 Abastecimento de água tratada nas comunidades da 
RESEX

 15 Portos com muros de arrimos e trapiches 
 22 Construções e reformas de escolas
 Sistemas de comunicação com rádios e celulares com 

antenas
 Lanchas, motocicletas e carros para fiscalização nas áreas 

da reserva
 Linhas de créditos para o apóio de manutenção dos 

escritórios da associação
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Assistência Técnica Não existe
Plano de Manejo  Falta aplicação de verbas para a implementação do plano 

de manejo
 Falta de demarcação das áreas da reserva
 Revisão e fortalecimento dos planos de uso

Projetos Existentes  PROJETO DE ASSENTAMENTO DA REFORMA 
AGRARIA

 1.000 Créditos habitações 
 2.200 Créditos fomentos

 PROJETO SAGRI
 Aquisição de um barco pra turismo e pesquisa

 PROJETO MMA (Secretaria de Agroextrativismo)
Sede da Associação

Apoios INCRA, MMA, SAGRI E SEAP.
Parcerias CNS, PREFEITURA, UFPA-BRAGANÇA

RESERVA EXTRAVISTA MARINHA 
CHOCOARÉ – MATO GROSSO

Município: SANTARÉM NOVO

Área e numero de famílias ou habitantes dentro da RESEX: 
2.850,72 há, 850 famílias 4.250 hab.

Principal atividade produtiva 
Pesca, coleta do caranguejo, agricultura familiar

Nome da Associação mãe 
ASSOCIAÇÃO DOS USUARIOS DA RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA CHOCOARÉ-
MATO GROSSO (AUREM C-MG)

Nome dos Comitês Comunitárias 

1) Santarém Novo (Sede)
2) Pirateua
3) Pedrinha
4) Paraíso
5) Peri-Miri
6) Fortaleza
7) Brasileiro
8) Santo Antônio do Trombeta
9) Pacujá
10)Bacuriteua
11)Faustina
12)Trombeta
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Obs.: Temos apenas Comitês comunitários, que nos dão suporte nas atividades da 
AUREM

Organização Social Demandas Ações

Capacitação Criação de associações e 
cooperativas
Fortalecimento das entidades 
existentes

Organizar os comitês comunitários para fundar 
as suas associações.
Trabalhar  para  a  criação  de  uma cooperativa 
mixta,e fortalecimento da secretaria da mulher, 
a criação dos comitês jovens
Fortalecer a Colônia de Pescadores

Levantamento 
Fundiário 

Desenvolvimento de arranjos 
produtivos locais para fortalecer as 
atividades dos usuários da RESEX

Programas  por  APL,  cursos,  palestras  e 
treinamentos,  formação  de  quadros  e  gestão 
comunitária

Serviços Sociais 
Básicos

4) Educação
5) Saúde
6) Previdência

Demarcação e identificar a area Demarcação  da  área de reserva  (GRPU) e  o 
seu  entorno  (ITERPA),  observando  o  que 
determina  a  legislação  e  as  características 
locais.

Sistema Produtivo
1-Educação

1.1 – Inserção de Educação 
Ambiental em Manguezais na grade 
curricular do ensino fundamental e 
médio do município.
1.2 – Ensino Médio nas 
comunidades pólo.
1.3 – Centro de educação infantil 
nas comunidades

2-Saúde
2.1 – Saúde especializada para as 
nossas Mulheres
2.2 – Assistências especializadas 
nas doenças dos pescadores 
(oftomologia, ortopedia, 
odontológica e dermatologia)
2.3 – Postos de saúde nas 
comunidades de Fortaleza, 
Bacuriteua e Brasileiro 
2.4 – Água potável para as 
comunidades de Faustina, 
Brasileiro, Pedrinhas, Paraíso e 
Peri Miri
2.5 – Difundir e Desenvolver a 
farmácia viva e farmácia popular 
(plantas Medicinais)

3- Previdência
3.1 – O reconhecimento das 
doenças adquiridas nas pescarias e 
suas outras atividades.

1 – Educação
Construção e ampliação das escolas para 
melhor atender as comunidades da RESEX

2 – Saúde
Construir, reformar e dotar as unidades de 
saúde de profissionais qualificados e 
equipamentos
Aquisição de ambulância
Sistemas de abastecimento de água nas 
comunidades, com captação dos cursos 
igarapés.
Treinar e adequar à proposta da farmácia viva e 
da farmácia popular

3 – Previdência
Aperfeiçoar a legislação existente para atender 
estes usuários

Assistência 
Técnica Precisamos desenvolver ações que 

diminuam a pressão sobre os 
recursos naturais nos manguezais 

Aquisição:
Caminhão para transportar a produção.
Equipamentos para fabrica de farinha.
Patrulha agrícola.
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e outros (rios e igarapés)
Credito para a produção

Semente de feijão caupi
Material para construção de viveiros 
comunitários

Plano de Manejo Contratar prestadora com 
compromisso e conhecimento dos 
formatos de desenvolvimento 
sustentável dentro do espaço de 
RESEX Marinha

Contratar prestadora com compromisso e 
conhecimento dos formatos de desenvolvimento 
sustentável dentro do espaço de RESEX 
Marinha
Instalação de APLs (Arranjos Produtivos Locais 
e Sustentáveis) entre outros a meliponicultura

Projetos Existentes Elaboração do Plano de Manejo Elaboração do Plano de Manejo com a ótica da 
sustentabilidade familiar.
Estabelecer parâmetros para promover o 
desenvolvimento sustentável dentro da RESEX 
Marinha. Levando em consideração a 
diminuição da pressão exercida pelos usuários 
no rio e no manguezal.
Promover o reflorestamento das matas ciliares, 
estabelecendo assim ainda que timidamente a 
recuperação da bacia do rio Maracanã

Infra-Estrutura Recuperação de nascentes e das 
matas ciliares

Proposta de instalação de viveiros de mudas 
(tramitando no Instituto Chico Mendes desde 
novembro de 2007)
Credito Instalação (INCRA/MDA)
Casa Nova vida (CEX/SDR/MMA)

Apoios Recuperar e reformar, Instalação de telefones públicos nas 
comunidades
Inclusão digital
70 km de estradas vicinais (em condições 
precárias)
12 km de asfalto (em condições precárias)
O5 Trapiches (em condições precárias)
01 “Casa do Pescador” (Esperando a liberação 
da 2 parcela para finalizar a obra)

Parcerias Ainda não temos muitas parcerias 
no local

Prefeitura municipal de Santarém Novo

SORAYA: 91040031
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Demandas de Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS)

RDS ITATUPÃ BAQUIÁ

Município
Gurupá

Área e número de famílias
64.735 há e 186 famílias com 990 habitantes (levantamento de 2006)

Principal atividade econômica
Açaí, palmito, madeira, pesca e agricultura

Nome da Associação Mãe
Associação dos trabalhadores agroextrativistas Itatupã Baquiá – ATRAIB

Nome da Associação Comunitária
APROJÁ – Associação dos Produtores do Jaburú

Demandas Ações
Organização 
Social

Criação de cooperativa.
Fortalecimento das entidades existentes
Inclusão da cidadania

STR, Conselho Deliberativo, ATRAIB 
(3 associações registradas)
Administração de projetos e 
cooperativismo e associativismo, 
Grupos das mulheres e grupos de 
jovens.
Documentação dos usuários.

Capacitação Formação para técnicos ambientais locais, com 
conhecimento amazônico para melhor difundir e 
desenvolver o RDS.
Desenvolver cooperativa.
Construção Naval, Mel de abelha nativa, extração 
de óleos de andiroba e outros óleos, borracha, 
farinha de mandioca e pescado
Turismo ecológico.

Cursos, oficinas e treinamentos

Levantamento 
Fundiário 

Demarcação e identificar a área Demarcação da área de reserva 
(GRPU)
Termino do pico de divisa da RDS

Serviços 
Sociais Básicos

7) Educaçã
o

8) Saúde
9) Previdên

cia

Promover ensino de qualidade
Melhoria do sistema de saúde local
Aplicação do bolsa família

Ampliação de salas de aula e criação 
do ensino médio
Construção de mais postos de saúde 
e equipamento
Sistemas de tratamento de água.
Fossas sépticas.
Ampliação do cadastro bolsa família

Sistema 
Produtivo

Desenvolver ações baseados nos APLS locais
Credito para a produção sustentável.

Mel de abelha nativa, extração de 
óleos de andiroba pracaxi, murumuru 
etc... (industrialização), borracha, 
farinha de mandioca e pescado

Assistência 
Técnica 

Contratar Assistência Tecnica com compromisso 
e conhecimento dos formatos de desenvolvimento 
sustentável dentro do espaço de RDS.

Contratar prestadora com 
compromisso e conhecimento dos 
formatos de desenvolvimento 
sustentável dentro do espaço do RDS
Instalação de APLs (Arranjos 
Produtivos Locais e Sustentáveis) 
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entre outros a meliponicultura
Plano de Manejo Elaboração do Plano de Manejo Elaboração do Plano de Manejo com 

a ótica da sustentabilidade familiar.
Estabelecer parâmetros para 
promover o desenvolvimento 
sustentável dentro do RDS.

Projetos 
Existentes

Comunidade e Floresta (IMAZON) Comunidade e Floresta (IMAZON) em 
parceria com as comunidades

Infra Estrutura 1-Comunicação
2-Transporte

1.1-Instalação de 05 telefones 
públicos nas comunidades 
1.2-Radio Comunitária
1.3-Inclusão digital
2.1-Lancha voadeira com motor de 40
2.2-Barco p/15 ton. Com motor de 69

Apoios Precisamos contar com o apoio real das 
entidades parceiras

IBAMA (Instituto Chico Mendes) 
MDA (INCRA)
CNS 

Parcerias Ainda não contamos com muitas parcerias no 
local

PROVARSEA
Prefeitura e Câmara Municipal
STR
FASE
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Demandas de Projetos de Assentamento Extrativista

PAE,s ILHAS SUL DE BELÉM

Município
Belém

Área e número de famílias
690 famílias

Principal atividade econômica
Extração do açaí, cacau e pesca artesanal (camarão e peixe)

Nome da Associação Mãe
AFAPIB

Demandas Ações
Organização Social Já existem as associações; Associação 

dos PAEs Maracujá, Combú, Ilha Grande 
e Murucutum
A ser criada: cooperativas de transporte, 
produção de frutas e óleos

Capacitação - Curso de cooperativismo para 
empreendedorismo.

Levantamento Fundiário Decretar o mais breve possível o PAE 
das Ilhas do Maracujá, Juçara e 
Papagaio. 
Demarcação e plaqueamento dos 
PAE’s já existentes (INCRA);
Que seja expedido o título coletivo dos 
PAEs para as associações (INCRA);
Que o INCRA possa identificar 
qualquer tipo de posseiro que se diz 
proprietários (Fábricas, Indústria e 
casa de veraneio) que os mesmos que 
tiverem direitos de indenização, se for 
o caso se não que sejam retirados dos 
PAE’s, pois os mesmo não se 
enquadram nos padrões das 
populações tradicionais.

Serviços Básicos
1) Educação
2) Saúde
3) Previdência

- Saúde: A construção de 01 posto de 
saúde na Ilha do Maracujá; agentes de 
saúde nas Ilhas do Maracujá e Juçara; 
campanhas e palestras de prevenção; 
melhoria no sistema de atendimento dos 
agentes de saúde.
- Educação: Construção Escola Família 
Agroextrativista; Escolas de Ensino 
Fundamental maior e médio completo 
que venham suprir as necessidades das 
Ilhas. 
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- Direitos previdenciários que não existe.
Crédito Combú: de 300 famílias, 210 estão 

cadastradas. 180 no RB 120 créditos 
liberados. Ainda faltam 30 para serem 
liberados e 90 famílias para serem 
cadastradas.
Murucutum: de 125 famílias 90 estão 
cadastradas; 80 em RB 60 já foi liberado 
e faltam 45 famílias para se cadastrarem.
Ilha Grande: De 120 famílias, 105 foram 
cadastradas.80 estão no processo de RB; 
60 já foram liberados e 45 faltam ser 
cadastradas
Quanto aos PAEs MARACUJÁ, 
PAPAGAIO e JUSSARA, houve muita 
agilidade na criação do projeto

Assistência técnica Não Existe. Sugerimos a visita de 01 
técnico uma vez por mês

Plano de Manejo Não existe plano de manejo para as Ilhas 
e sim pessoas capacitadas pelo projeto 
de manejo.

Infra-Estrutura Construção de 01 cooperativa; barcos 
para transporte diários, telefones, 
computadores, energia elétrica

Projetos Existentes  “Nós, os Açaizais e as Ilhas” e 
“Fortalecer e Crescer”

Parceiros e apoios CNS, MMA, SEDUC, SEMEC, BANCO 
DO BRASIL, FUNDAÇÃO BANCO DO 
BRASIL

PAE LAGO GRANDE

Área e número de famílias
251.000 há,  6.000 famílias com 28.000 habitantes

Número de comunidades 
130

Nome da Associação
Federação das Associações de Moradores ou/e Comunidades do Assentamento 
Agroextrativista da Gleba Lago Grande (FEAGLE)

Demandas Ações
Organização Social Construção e equipamento da sede da 

Federação; melhoria do transporte; cursos 
de capacitação em elaboração e gestão, 
monitoramento e avaliação de projetos; 
formação de lideranças e quadros juvenis 
com temas de gênero; controle social e 
políticas públicas; ação de cidadania 
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(documentação)
Infra-estrutura Recuperação e ampliação e sinalização da 

PAE que liga o Juriti a Patacho para atender 
as famílias do Lago Grande no acesso e 
escoamento da produção, também sua 
ampliação de Patacho até Arapixuna, 
incluindo todos os ramais e áreas das 
comunidades; instalação de orelhões 
(telefones); melhoramento do Porto de 
Patacho;
Construção de um porto na comunidade de 
Aninduba, cujo acesso é mais próximo de 
Santarém; Aquisição de 03 caminhões para 
atender a demanda do PAE, no escoamento 
da produção; Implantação do Programa Luz 
Para Todos; Rede de água e esgoto;
Construção de praças públicas para o bem 
estar das comunidades; ampliação do 
quadro de agentes comunitários de saúde; 
campanhas de vacinação para crianças, 
idosos e gestantes; campanhas de 
prevenção a dengue, malária, DST/Aids, 
tabaquismo, alcoolismo, desnutrição, saúde 
bucal; implantação de sistema de água 
tratada; engajamento das pessoas em 
conhecimentos e experiências do uso de 
plantas medicinais e cuidados alternativos à 
saúde; oficinas de educação em saúde 
sobre câncer de mama, uterino, próstata; 
planejamento familiar.
EDUCAÇÃO: Viabilizar 5 cursos de nível 
superior nas comunidades de Curuaí e Vila 
Socorro, Vila Brasil, Arapixuna Curí, 
considerando o número de famílias e 
pessoas inclusive jovens que completaram o 
ensino médio nestas comunidades e nas 
circunvizinhas; Garantir ônibus escolares 
para transportar com segurança os alunos, 
com manutenção e motorista; Reforma e 
ampliação das escolas já existentes nas 
comunidades e construção com 
equipamentos adequados onde não tem; 
Inclusão digital nas escolas de ensino 
fundamental e médio; melhoramento da 
merenda escolar considerando os produtos 
naturais regionais, para sustentabilidade da 
soberania alimentar e fomentar a produção 
familiar; Atendimento especializado às 
crianças, jovens e pessoas especiais com 
profissionais de áreas especializadas 
(oftalmologia, odontologia, 
otorrinolaringologia, psicologia, pediatria...); 
Melhoramento nas disciplinas de atividades 
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físicas, culturais e lazer; Construção de 
quadra de esporte nas escolas com 
equipamentos para estas atividades; 
Garantia de barco com segurança, 
manutenção e tripulação capacitada para 
transportar alunos.

Levantamento Fundiário Demarcação e titulação coletiva do PAE 
Lago Grande; Remanejamento de pessoas 
que migraram irregularmente e ocuparam 
espaço no assentamento; Retirada de falsos 
fazendeiros com grandes áreas griladas no 
entorno do Assentamento

Sistema Produtivo Construção de uma fábrica de gelo e 
armazenamento de peixe e polpas com 
capacidade de 50 toneladas

Serviços Básicos
1) Educação
2) Saúde
3) Previdência

Reconhecimento pelo Ministério de Trabalho 
e da Previdência da profissão extrativista; 
Possibilitar periodicamente as unidades 
móveis da Previdência darem atendimento 
previdenciário nas comunidades;
Segurança: Ampliar a unidade policial da 
comunidade de Curuaí, ampliando-a para 
atendimento para as demais comunidades 
na vizinhança; criar mais 4 unidades 
policiais na Vila Socorro, Arapixuna, Vila 
Brasil e Curi; Cursos de relações humanas 
com parcerias da Polícia Militar, Civil e 
lideranças comunitárias afins (igrejas, 
escolas, associações...)

Crédito 4.662 famílias cadastradas;
R$ 15 milhões em conta disponível para 
atender 3 mil famílias com habitação e 
fomento, com previsão para maio de 2008 
(fazer condensado); urgência na liberação 
de recursos financeiros; necessidade de 
liberação para o restante das famílias 
cadastradas e ampliação das restantes; 
apoio a produção das mulheres e jovens; 
inclusão de 9 comunidades das áreas de 
várzeas no credito.

Assistência técnica Contratação de técnicos especializados 
conforme a realidade de cada região e suas 
especificidades; transporte com garantia de 
trafegabilidade e manutenção; pesquisa de 
solo e subsolo e recuperação florestal, rios, 
igarapés e lagos.

Plano de Manejo Liberação de recursos para destinação de 
cursos e capacitação no uso e conservação 
de recursos naturais; Reprodução de 
materiais educativos sobre ambiente, 
agrotóxicos, embalagens de produtos 
industrializados (cartilhas, folders, cartazes, 
camisas...); Curso de reciclagem, produção 
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e transplante de mudas de espécies nativas 
da região; Envolver toda comunidade, 
especialmente escolas (docentes e 
discentes) no processo de construção do 
plano de manejo do PAE; Assegurar as 
famílias do PAE Lago Grande compensação 
remunerada pelos cuidados prestados dos 
recursos naturais e ambientais que sejam; 
Recuperação florestal, bacias hidrográficas, 
proteção da fauna,ou seja, a biodiversidade 
do entorno do PAE.

PAE PRAIA ALTA PIRANHEIRA

Município
Nova Ipixuna

Área e número de famílias
22.585, 25 há  e  500 famílias

Principal atividade econômica
Gado leiteiro e extrativismo

Nome da Associação Mãe
Associação dos Pequenos Produtores Agroextrativista Praia Alta Piranheira

Número de comunidades (núcleos)
Maçaranduba I e II, Barrinha, Vila Belém, Tracoá, Valdemir de Jesus, Jomaed

Demandas
Organização Social Projeto de fortalecimento institucional para 

resgatar e sensibilizar os princípios da 
instituição local (APAEP) junto ás famílias do 
PAE

Capacitação Para os jovens e adultos militantes do PAE 
em todos os aspectos: saber participar, agir 
e contribuir em suas apresentações no meio 
social; capacitação de melhoramento para 
as iniciativas dos grupos já existentes no 
PAE.

Levantamento Fundiário Concentração de terra no núcleo Vila Belém;
Fazendeiros compram terras de agricultores, 
sendo estes lotes com RB;
Uma fazenda não foi desapropriada até o 
momento;
Que o governo possa resolver de “forma 
passiva” essa concentração de terras.

Serviços Básicos
4) Educação
5) Saúde
6) Previdência

Saúde: fragmentada no PAE, pois só existe 
Agentes Comunitários de Saúde, que não 
cumprem com seu papel, não tomando 
iniciativas de seu cargo.
Educação: Temos 09 escolas ainda de 
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tábuas, sem estruturas características de 
escolas sem suporte adequados, não tem 
escolas na região ribeirinha do PAE. Então 
precisamos de 02 escolas e transporte para 
atender estas crianças que não têm ensino 
médio e por isso são levadas para a cidade 
ou outro assentamento;
O que queremos:
- Qualificação dos educadores;
- Melhoria na metodologia de ensino 
conforme a realidade da comunidade PAE;
- Políticas públicas para a educação infantil 
(0 a 5 anos);
- Inclusão de educação para crianças com 
necessidades especiais.
- Que haja acompanhamento psicológico 
dentro das escolas;
- Merenda escolar balanceada.
Previdência:
Mais agilidade no atendimento às famílias 
no que diz respeito ao benefício social, 
sento eles: aposentadoria, auxílio 
natalidade, auxílio doença, quebra do 
paradigma dos processos encaminhados 
para o INSS.

Sistema Produtivo Produção e comercialização de leite, arroz, 
milho, feijão entre outros
Extrativismo: castanha, cupuaçu, açaí, 
extração de andiroba , castanha e babaçu.
Aumento exorbitante da produção de carvão 
vegetal;
Extração de madeira sem controle

Crédito Apoio e Habitação: famílias cadastradas em 
RB: 500; contempladas: 480 famílias
Apoio a Agricultura Familiar: 100 famílias 
contempladas
Existe PRONAF Florestal: 06 famílias

Assistência técnica Temos: A assistência que recebemos não 
faz acompanhamentos com as famílias. É 
prestadora de escritório, porque apenas 
elaboram projetos e lá ficam empilhados.
Queremos: compromisso na comunidade e 
com as famílias que façam 
acompanhamento com seriedade e 
permanentemente, fazendo valer o nome da 
mesma; Que os produtores possam ter 
autonomia para escolher o projeto a que se 
identifica, porque a prestadora induz ou 
submete os mesmos a aceitarem a 
proposta.

Plano de Manejo O plano de manejo florestal comunitário 
madeireiro está contemplando 3 famílias; 
existe PMFC  não madeireiro que contempla 
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06 famílias;
A associação local permitiu a invasão de 
madeireiros para se fazer  “plano de manejo” 
sendo que é extração em escala empresarial 
ilegal.

Serviços Básicos O que temos:
- Barracões da associação
- estradas
- escolas de tábua
- igrejas

Proposta: 
- Escritório de prestadora de serviços ATES, 
dentro do PAE;
- Consolidação do programa parcial LUZ 
PARA TODOS dentro do PAE;
- construções de escolas com mais 
estruturas, como poços artesianos ou semi-
artesianos, área de lazer, hortas, cozinhas, 
bibliotecas, água encanada, videoteca, 
material didático;
- implementação de meios de comunicação 
(telefone, computador com internet;
- Posto de saúde com acompanhamento do 
PSF (Programa de Saúde Familiar) 
permanente e mais profissionais Agentes 
Comunitários de Saúde com formação.

Projetos Existentes PRONAF A  Floresta e reflorestamento
Apoios  CNS, LASAT, FNMA, PDA e 

ELETRONORTE
Parceiros IBAMA,INSTITUTO CHICO MENDES, 

INCRA, MDA, MMA, GOVERNO FEDERAL, 
CNS, EMATER, SAGRI, S.T.R
Obs.: As parcerias não suficiente para 
atender as demandas do PAE.
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