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SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS PARA A  

ERRADICAÇÃO DA POBREZA NA REGIÃO AMAZÔNICA: 

 INICIATIVAS DE GARANTIA DE RENDA E INCLUSÃO PRODUTIVA 
 

Organização do Tratado de Cooperação Amazônica – OTCA 

Local: Fundação Amazonas Sustentável (FAS) 

Manaus – Amazonas – Brasil 

13 a 15 de Agosto de 2014 

 

 

RELATORIA 
 

 

Dia 1 (13 de agosto de 2014) 

 

Abertura 

 

Composição da mesa de abertura do “Seminário regional sobre soluções sustentáveis 

para a erradicação da pobreza na região amazônica: iniciativas de garantia de renda e 

inclusão produtiva”:  

 Virgílio Viana, Superintendente da Fundação Amazonas Sustentável (FAS) e 

co-chair da Rede de Soluções do Desenvolvimento Sustentável (SDSN) da 

Organização das Nações Unidas (ONU); 

 Gary Stahl, Representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF) no Brasil; 

 Farid Mendonça Júnior, Secretário Executivo Adjunto de Relações 

Internacionais da Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento 

Econômico do Governo do Amazonas; 

 Robby Ramlakhan, Embaixador e Secretário-geral da Organização do 

Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA); e 

 Clemente Baena Soares, Embaixador e Diretor do Departamento da 

América do Sul II do Ministério das Relações Exteriores (DAS II/MRE). 

 

Ao cumprimentar e agradecer a presença de todos, Virgílio Viana destacou a 

importância de reunir os países amazônicos para dar continuidade a uma importante 

discussão acerca das estratégias e soluções sustentáveis para a erradicação da pobreza, 

tendo como foco iniciativas de garantia de renda e inclusão produtiva. Alertou para a 

importância de considerar o tema biodiversidade nos debates que serão promovidos. 

Desejou a todos uma excelente reunião e franqueou a palavra aos demais membros da 

mesa. 

 

Gary Stahl agradeceu a oportunidade de participar do evento e ressaltou que o 

UNICEF tem especial carinho pela Amazônia e temáticas a ela relacionadas, sobretudo 

sobre a situação infantil. Fez um breve relato sobre o histórico e o papel do UNICEF na luta 

pelo direito das crianças em todo o mundo.  

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/27510326/rede-de-solucoes-do-desenvolvimento-sustentavel-sdsn-na-sigla-em-ingles
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Mencionou os avanços positivos nas políticas públicas voltadas para as crianças e 

adolescentes em países sul-americanos. Abordou estatística sobre analfabetismo em 

terras indígenas. Ao retratar aspectos relacionados a educação básica e acesso à saúde, 

ressaltou que o desenvolvimento sustentável na região é uma realidade e um desafio e, 

para tanto, requer plena compreensão, análise e envolvimento para que as intervenções 

sejam integradoras e efetivas. Em nome do UNICEF, reafirmou o compromisso com as 

atividades do seminário e desejou a todos um ótimo trabalho. 

 

Farid Mendonca Jr ressaltou que a SEPLAN tem especial interesse na pauta do 

seminário, visto que a erradicação da pobreza é um dos caminhos para o 

desenvolvimento econômico e social. Desejou a todos um excelente seminário e que ao 

longo do mesmo sejam pensadas soluções interessantes. 

 

Em nome da OTCA, Robby Ramlakhan agradeceu à FAS, às instituições de governo 

ligadas ao desenvolvimento territorial e à academia pela viabilização do seminário. Em 

sua visão de desenvolvimento sustentável, ressaltou que o foco é o ser humano. 

Especialmente na Amazônia, tão distante da realidade do restante do país. Considera 

muito oportuna a realização do evento.  

 

Resgatou o histórico e a missão da OTCA, explicando a atuação político-

diplomática estratégica e técnica. A organização possui ampla visão do processo de 

cooperação sul-sul e fortalece a vocação de seus governos na construção de sinergias 

com outros atores nacionais, organismos multilaterais, agências de fomento, movimentos 

sociais, comunidade cientifica, setores produtivos e sociedade civil.  

 

Lembrou que, em 2011, a OTCA realizou em Manaus o seminário "Desafios e 

Oportunidades da Cooperação Amazônica", que reuniu os Chefes de Estado dos países 

amazônicos  com o objetivo de discutir o valor estratégico da Amazônia e o 

desenvolvimento sustentável. O presente seminário, portanto, é uma oportunidade para 

compartilhar os avanços nos debates e ações desenvolvidos nos países que compõem a 

OTCA. Será a oportunidade para detalhar, em uma abordagem multidimensional, os 

processos de integração desenvolvidos no âmbito de programas e projetos apoiados nas 

mais diversas áreas das políticas públicas: educação, saúde, segurança alimentar etc.  

 

Ramlakhan informou que há especial interesse nas questões ambientais, sobretudo 

no que concerne ao desmatamento. Neste particular, relatou avanços decorrentes de 

financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a 

projetos e parcerias (como a estabelecida com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

- INPE), que possibilitaram a concretização de um projeto de monitoramento que envolve 

todos os países da Amazônia. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA), por sua vez, financiou um programa sobre recursos hídricos, enquanto a 

Agência Nacional de Águas (ANA) tem realizado treinamentos na área de gestão de 

águas.  

 

 A extensão geográfica da Amazônia requer a adoção de políticas sérias e 

transfronteiriças, focadas na busca por soluções sustentáveis e resguardando a 

engenharia social envolvida.  

 

Em relação à programação do evento ressaltou a importância de abordar o tema 

mudança do clima (e ressaltou que prefere o termo aquecimento global), visando à 

incorporação do conhecimento científico sem desarticular o debate socioeconômico 

vigente.  
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Clemente Baena Soares também fez referência ao encontro internacional de 2011, 

quando teve a oportunidade de conhecer o Programa Bolsa Floresta (PBF), implementado 

pela FAS. Considera o evento uma importante oportunidade de compartilhamento dos 

programas e projetos exitosos, desenvolvidos nos países amazônicos. Para ele, a 

erradicação da pobreza na Amazônia é um tema denso que envolve os governos, 

terceiro setor e sociedade de forma intrínseca.  

 

Informou que o projeto em curso denominado “Apoio à agenda social da OTCA” 

inventariará e mapeará os serviços públicos disponíveis nos países que compõem o bloco 

amazônico. É um projeto apoiado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE). Seus 

resultados possibilitarão a discussão de temas e o compartilhamento de soluções.  

 

Para finalizar, desejou sucesso ao evento e declarou sua expectativa de que o 

evento não resulte em mero relatório, e que os debates sejam enriquecedores e resultem 

em encaminhamentos efetivos para programas e projetos que venham a beneficiar as 

populações da Amazônia. 

 

 

Qual é a visão dos países membros da OTCA para a superação da extrema pobreza? 

Moderador: Carlos Aragon (Diretor Administrativo da OTCA)  

 

 

BOLÍVIA 

Palestrante: Sergio Vargas Montero (representante do Ministério da Presidência) 

 

Montero contextualizou as mudanças estruturais ocorridas na última década na 

Bolívia, destacando o crescimento expressivo do Produto Interno Bruto (PIB), influenciado 

pela renda petrolífera. Apresentou dados relacionados ao investimento estatal, salário 

mínimo nacional, redistribuição de recursos na Amazônia, cobertura geográfica e sua 

importância para a definição das políticas regionais.  

 

Dentre desafios e potencialidades vivenciados pelo país, o mapeamento realizado 

possibilitou definir quatro eixos de desenvolvimento: (1) diversificação produtiva; (2) 

infraestrutura e serviços; (3) desenvolvimento social integral; e (4) controle da bacia e 

segurança fronteiriça.  

 

No governo boliviano, a erradicação da pobreza é tratada no âmbito de 

programas e projetos voltados principalmente para os povos indígenas, nas mais diversas 

áreas de políticas públicas. Educação, saúde e geração de emprego, contudo, são muito 

enfatizadas e estimularam a criação de Centros Produtivos Integrados (CPIs). Os principais 

programas e projetos em execução foram apresentados. Além disso, foram destacados os 

avanços em infraestrutura de transporte e na área de pesquisa e desenvolvimento (P&D) 

voltados para uso dos recursos naturais. 

 

Em relação às propostas de programas e projetos para a erradicação da pobreza 

em curso, foram mencionadas iniciativas voltadas para: desenvolvimento florestal 

madeireiro e não madeireiro, apoio à cadeia produtiva da pesca, disponibilidade de 

energia elétrica a partir de fontes alternativas em beneficio de comunidades isoladas, 

entre outros. Na área da saúde, foram destacados projetos voltados para os idosos, 

crianças e mães.  
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O término de sua apresentação foi marcado pela execução de vídeo que 

abordou diferentes aspectos da atuação governamental e o empenho na busca de 

soluções para a erradicação da pobreza e garantia de qualidade de vida.  

 

Debate 

Ao retomar a palavra, Carlos Aragon ressaltou as particularidades que a Amazônia 

apresenta em cada distinta região. Os CPIs compreendem uma importante iniciativa que 

possui similaridades com algumas situações e problemas compartilhados pelos demais 

países amazônicos.  

 

Alberto Lopes (Centro de Apoio aos Pescadores Artesanais do Maranhão - CAPAM) 

perguntou como a Bolívia resolveu a questão da regularização fundiária junto às 

comunidades.  

 

Montero afirmou que a situação das comunidades é bem estabelecida, porque as 

comunidades são proprietárias de suas terras. Se alguma comunidade deseja fazer algo, 

apresentam proposta diretamente ao governo. 

 

Neliton Marques (UFAM) destacou a importância da existência de políticas de 

distribuição de renda alinhada à conservação dos recursos naturais, estabelecendo 

referência aos Programas Bolsa Floresta e Bolsa Verde. Perguntou se há, na Bolívia, 

iniciativas similares implementadas. Em relação à segurança e ao controle fronteiriço, o 

pesquisador manifestou preocupação com as estratégias adotadas pela Bolívia, 

considerando que o Brasil está à jusante da bacia do rio Beni e, nesse contexto, gostaria 

de entender como a Bolívia lida com práticas conservacionistas para evitar que o passivo 

seja recebido pelo país. 

 

Montero informou que os departamentos de governo estão empenhados na 

reestruturação de políticas públicas. São pensadas alternativas para fenômenos extremos 

como as cheias dos rios. Em relação à hidrelétrica instalada, afirmou que a Bolívia é mais 

afetada que o Brasil. Informou que serão construídas sistemas/estações hidrológicas 

intermediárias para acompanhamento dos fenômenos e estudo dos efeitos e impactos de 

cheia e seca.  

 

Carlos Arana (Coordenador de Temas Sociais da OTCA) parabenizou a exposição e 

perguntou sobre a estratégia do governo para estimular a formação de micro e 

pequenas empresas. Também solicitou informações sobre capacitações. 

 

O palestrante esclareceu que as ações de estímulo ao micro e pequeno 

empresário ocorrem de forma concomitante às outras ações. O Ministério da Produção é 

responsável pelas capacitações. O apoio social é focado no movimento logístico, apoio à 

geração de energia, disponibilidade de assistência técnica. O custo com manutenção e 

mão de obra é dividido com os municípios, ao passo que o governo disponibiliza os 

equipamentos necessários. Particularizou o caso da eletricidade, onde há instalação, 

manutenção, aquisição de equipamentos, construção da rede de distribuição. 

 

Virgílio Viana falou sobre a importância e a oportunidade de realizar algo prático a 

partir desse debate e gostaria de entender como poderia haver cooperação em nível 

técnico entre esses países. Também mencionou a cheia recorde ocorrida no rio Madeira, 

cuja causa, na opinião dos especialistas, decorre de eventos climáticos. Perguntou o que 

está sendo feito além dos centros urbanos, como soluções de adaptação à mudança do 

clima em comunidades rurais.  
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Montero informou que o governo está atento aos problemas e que cada município 

está implantando um centro de observação climatológico. Adicionalmente há um 

esforço de qualificação de mão de obra, envolvendo força e engenharia nacional para 

soluções emergenciais nos quatro municípios mais afetados, por meio da estruturação de 

centros de prevenção. São Inácio e Cochabamba já possuem centros ativos. 

 

Faustino Ambrosini, Cônsul-geral da Venezuela em Manaus, perguntou o que há de 

sustentável nas ações do governo boliviano e se esta sustentabilidade poderá ser 

replicada para outros países. 

   

Em resposta, Montero apontou para as similaridades da agenda entre Bolívia e 

Brasil e a importância de apoio bilateral. A integração é essencial. Não há projetos que 

integrem a Bolívia aos demais países e esse é um ponto fundamental.  

 

Em resposta ao sr. Faustino, informou que existe uma preocupação com o processo 

vigente e a continuidade dos projetos requer uma revisão de procedimentos. Uma 

atuação em comunidade depende da manifestação dessa comunidade. Atualmente há 

orçamento e linhas programáticas importantes para a erradicação da pobreza e elas 

precisam ser acessadas. 

 

BRASIL 

Palestrantes: Janine Mello (representante do Ministério do Desenvolvimento Social) 

Joaquim Belo (presidente do Conselho Nacional das Populações Extrativistas 

– CNS) 

 

O foco da apresentação do MDS foi o Plano Brasil Sem Miséria, cujo objetivo é 

superar a extrema pobreza e que envolve 8 ministérios, 10 entidades e 5 bancos públicos. 

O plano tem 120 ações monitoradas nos eixos de garantia de renda, inclusão produtiva e 

acesso a serviços públicos. Os investimentos são destinados principalmente à transferência 

de renda. 

 

Fez uma caracterização das ações do plano, destacando as inovações necessárias 

pautadas na criação de novos programas, articulação de políticas, aceleração de 

execução e criação de instrumentos desburocratizados e estrutura de incentivos. 

 

A definição de uma linha de extrema pobreza foi um importante desafio de 

formulação, tendo em vista a necessidade de tornar o compromisso mensurável. Os 

parâmetros do Banco Mundial e estudos diversos foram levados em consideração e o 

valor de recorte atual é a renda familiar per capita de R$ 77,00. A definição de uma 

referência monetária nacional foi necessária para tornar viável a operacionalização e a 

definição do público das políticas que integram Plano Brasil Sem Miséria.  

 

Foram considerados critérios de multidimensionalidade, agendas estruturantes e de 

hiperfocalização, inovação e diagnóstico setorial dos principais problemas inerentes às 

camadas extremamente pobres. O plano utiliza como principal instrumento de 

planejamento de ações o do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, 

que é um mapa representativo das famílias mais pobres e vulneráveis do Brasil, com 

ampla potencialidade de utilização pelas políticas públicas. O Cadastro Único apresenta 

informações da família, dos indivíduos e do domicílio. Por meio dele é possível acessar 

mais de 20 diferentes políticas. 

 



 
 6 

 

O Cadastro Único auxilia ainda formulação e seleção dos beneficiários e funciona 

como instrumento de implementação e para avaliação de chegada das ações no 

público do Brasil Sem Miséria. 

 

Em relação às ferramentas adotadas pelo Governo Federal para a inclusão de 

famílias em situação de extrema pobreza no Cadastro Único para Programas Sociais é 

destacada a Busca Ativa. Neste sentido, diferentes estratégias para incluir mais famílias 

em situação de vulnerabilidade no Cadastro Único foram definidas: 

 

 aumento do repasse do Índice de Gestão Descentralizada (IGD) como 

incentivo aos municípios; 

 ampliação da rede da assistência social (equipes volantes, lanchas, entre 

outros); 

 mutirões para populações específicas; e 

 fortalecimento do Cadastro Único como porta de entrada para as políticas 

sociais.  

 

 

Sobre o eixo Garantia de Renda foi ressaltada a inclusão daqueles que estavam de 

fora do Programa Bolsa Família; o aumento da eficácia do programa com foco nas 

crianças; o incentivo à formalização do trabalho e ao aumento de renda; e a política 

complementar dos estados, em especial aqueles com linha de pobreza acima de R$ 

77,00. 

  

No eixo de inclusão produtiva urbana, o Governo Federal atua em três âmbitos: 

empreendedorismo, qualificação e economia popular e solidária. A inclusão produtiva 

rural, por sua vez, tem como objetivos melhorar a renda familiar, aumentar a produção e 

garantir segurança alimentar. A consecução desses objetivos requer soluções para acesso 

ao mercado, assistência técnica e extensão rural, apoio à produção e melhorias em 

infraestrutura.  

 

Por último, foi apresentado o Eixo de Acesso a Serviços em que os principais 

desafios enfrentados pelo BSM foram a expansão e/ou redirecionamento dos serviços de 

saúde, educação e assistência para regiões com grande concentração de extrema 

pobreza e também a importância de qualificação e capacitação dos servidores públicos 

que atendem à população mais pobre do país. 

 

Joaquim Belo complementou a apresentação afirmando que o debate dessas 

políticas públicas é essencial no momento em que se encontra o país. Estabelecer 

diretrizes para o combate à pobreza e promover a inclusão social é um desafio muito 

grande, maior ainda na Amazônia. Neste aspecto, o segmento dos extrativistas da 

Amazônia luta há décadas para garantir o direito e a soberania sobre seus territórios.  

 

Destacou a falta de maior equilíbrio na estrutura política do governo que permita o 

diálogo mais efetivo sobre essas questões. As ferramentas disponíveis atualmente para a 

governança de locais longínquos não atendem necessidades básicas. Os desafios a 

serem vencidos nas comunidades mais distantes envolvem energia elétrica, 

abastecimento de água, cadastro ambiental, entre outros. Se não houver o envolvimento 

de estruturas de educação, a situação não mudará.  

 

Debate 
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Virgílio Viana perguntou à representante do MDS como o Brasil Sem Miséria lida 

com o desafio de não contribuir com o desmatamento.  

 

Janine Mello explicou que algumas alternativas já foram pensadas e 

implementadas. Do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, quando se olha para 

populações da Amazônia, há uma linha muito tênue entre quando a geração de renda 

significa uma solução ou quando é um impacto socioambiental. O grande desafio é 

encontrar o equilíbrio para a geração de renda. Soluções mais amplas como o 

Pagamento por serviços ambientais, formas de produção e consumo mais sustentáveis 

também se caracterizam como saídas alternativas  

 

Joaquim Belo complementou destacando que os serviços ambientais, 

isoladamente, não são suficientes para garantir a renda sem provocar impactos. Produtos 

gerados pelas cadeias produtivas devem ser incentivados, porque é uma ótima solução 

para manter as populações tradicionais na floresta. 

 

Sergio Guimarães (INPA) abordou a questão do alcoolismo, citando como 

referência o filme “Garapa”, de José Padilha. Esse filme denuncia que o problema do 

alcoolismo é latente em famílias muito pobres. Afirmou que pessoas que são beneficiadas 

com transferência de renda podem usar o recurso para comprar drogas e, questionou, 

considerando a definição clássica de pobreza, e perguntou o que existe no programa 

para evitar ou amenizar o problema. 

 

A palestrante, Janine Mello, ressaltou que há uma série de ações no âmbito da 

assistência social, com equipamentos e equipes multissetoriais para prestar atendimento 

às pessoas em situação de vulnerabilidades sociais nos Centros de Referência da 

Assistência Social (CRAS). Existem também os órgãos chamados Centros de Referência 

Especializados da Assistência Social (CREAS) para atender vítimas de abuso sexual, 

violência doméstica e usuários de drogas. Porém, ainda há um déficit de equipamentos 

em área rural. 

 

 Com relação ao uso indevido do recurso do Programa Bolsa Família, informou que 

esta não é uma situação que represente a maioria dos beneficiários do programa. Os 

beneficiários são trabalhadores, buscando melhorar a situação da própria família.  

 

Alberto Lopes (CAPPAM) relatou que, em decorrência das dificuldades financeiras 

enfrentadas por algumas famílias, as jovens deixam a escola para auxiliar no 

complemento da renda e, normalmente, não mais retornam, tornando-se problema 

social. Os idosos também se encontram nessa situação, por conta do ciclo de ausências. 

 

Janine Mello ressaltou que há situação análoga em assentamentos e áreas rurais, 

onde há êxodo significativo de jovens. Um dos desafios é saber quais são as atividades 

produtivas na área rural para oferecer alternativas de formação e qualificação para que 

eles permaneçam. É necessário dar mais apoio à produção e garantia de uso dos 

territórios, para que esses jovens possam permanecer nestas localidades.  

 

Eduardo Taveira (Superintendente Técnico-científico da FAS) lembrou que são 

inúmeras as políticas em curso, muitas das quais analisam os mesmos problemas. O acesso 

aos serviços públicos é um próximo passo a ser dado e existem várias soluções sendo 

encaminhadas por diversos órgãos. O problema é que há muita dispersão, apesar de 

tanto esforço. O desafio é entender como implementar uma política pública que 
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dialogue com outras instâncias e como garantir a interação entre universidade e demais 

instituições para que as soluções possam ser encaminhadas. 

 

Neliton Marques (UFAM) perguntou a Joaquim Belo qual o posicionamento do CNS 

em relação ao direcionamento de renda. A Janine Mello perguntou quais são os 

mecanismos adotados para minimizar/bloquear os desvios (de conduta, de verba) dentro 

do âmbito da política. Finalizou perguntando quais são os critérios adotados para o 

estabelecimento da linha de corte, de modo a não gerar dependência.  

 

André Ballesteros (FAS) perguntou quais são os esforços dedicados à avaliação dos 

indicadores de impactos.  

 

Ademar Cruz (FAS) constatou que o alcance de determinados programas e 

projetos é diferenciado na Amazônia, tendo em vista que as comunidades e localidades 

são muito distintas entre si. Diante desse fato, perguntou se há possibilidade de torná-los 

mais coerentes com a realidade de cada local.  

 

Joaquim Belo destacou que a estrutura do BNDES desempenha um papel central 

na articulação política entre instituições e que o direcionamento de renda é definido 

nesse cenário. Sobre a transferência de renda, o crédito e os bancos precisam se ajustar a 

uma política sustentável, ligada ao meio ambiente.  

 

Em relação à fiscalização, Janine Mello explicou que cada política dispõe de 

estrutura própria e quando há denúncias, estas são direcionadas ao setor responsável 

para apuração, envolvendo verificação in loco, quando necessário, e mobilização das 

redes. Em dez anos de aperfeiçoamento da fiscalização, os desvios são, cada vez menos 

frequentes e sempre duramente combatidos. O grande desafio é a capacidade de 

resposta do Estado frente a denúncias. 

 

Para impedir a dependência, afirmou que, além da garantia de um patamar 

mínimo de renda, há a possibilidade dos trabalhadores se qualificarem, tendo em vista a 

melhoria na renda. A questão do desenvolvimento local é muito importante para verificar 

o impacto de ações voltadas para o bem estar destas famílias e como essas experiências 

podem ser multiplicadas. 

 

Ressaltou que os indicadores de impactos do Programa Bolsa Família já são bem 

conhecidos, porém os novos programas iniciados recentemente estão em avaliação. Em 

relação às inovações no programa, são desenvolvidas ações com diversos parceiros para 

alcançar maior conformidade com as necessidades de cada local.  

 

 

COLÔMBIA 

Palestrante: Maria Teresa Orejuela (representante do Departamento de Prosperidade 

Social) 

Epifanio Siake Neikafe  (representante do projeto IRACA) 

 

A primeira palestrante apresentou a composição do setor de inclusão social, do 

Departamento de Prosperidade Social, bem como o programa Mesa Transversal de 

Pobreza (MTPD), cujo objetivo é possibilitar o diálogo transversal, dando continuidade e 

decisão em relação às ações de governo direcionadas para a redução da pobreza e da 

desigualdade na Colômbia.  
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Os instrumentos e estratégias de focalização envolvem: rede de base de dados 

(ANSPE), registro único de vítimas, sistema de identificação de potenciais beneficiários de 

programas sociais – SISBEN e identificação de corredores geográficos prioritários (análise 

urbana-rural e centro-periferia). 

 

O enfoque diferencial da inclusão social demanda ações de políticas públicas que 

levem em consideração as diferenças populacionais, regionais e características 

específicas de um grupo, de maneira que todos os segmentos tenham igualdade de 

oportunidades de acesso aos serviços públicos. O enfoque territorial da abordagem 

envolve a classificação sociocultural, usos culturais do solo, gestão territorial e outros.  

 

Atualmente 5.990.657 pessoas são acompanhadas pela ANSPE, nas distintas áreas 

de atuação: ciclo vital, mulheres, deficiências, grupos étnicos e vítimas de deslocamentos 

forçados. A ANSPE visa a adequações da linha de base e avanços, assim como a 

introdução de um enfoque comunitário e estratégias de aproximação das comunidades 

indígenas, população identificada entre as mais pobres. 

 

A concepção socioespacial da estratégia governamental possibilita a organização 

social e gestão coletiva, valorização do capital cultural e ambiental, relações 

comunitárias e apropriação dos conhecimentos tradicionais. 

 

O enfoque territorial envolve a construção do desenvolvimento próprio das 

comunidades, por meio da dinamização de processos de análise, planejamento e 

tomada de decisões direcionadas à obtenção de uma gestão territorial sustentável a 

partir de um diálogo intercultural contínuo nas comunidades envolvidas. 

 

A importância dos territórios para as comunidades étnicas é refletida no manejo 

ordenado, planejado e sustentável na gestão territorial das ações governamentais. O 

projeto IRACA é um exemplo e tem enfoque diferencial étnico. 

 

Uma linha do tempo foi desenhada para facilitar a compreensão da gestão 

territorial na Colômbia. As estratégias e instrumentos adotados são: instrumentos de 

planejamento, cartografia social, diagramação de problemas, entrevistas com lideranças, 

ICOE, acompanhamento étnico. 

 

Na sequência, Epifanio Siake Neikafe cumprimentou a todos em nome de quatro 

povos amazônicos envolvidos no projeto, localizado no estado do Amazonas, da 

Colômbia.  Explicou o significado de IRACA: uma nova oportunidade para mostrar que é 

possível o desenvolvimento de forma harmoniosa (plano de abundância – calendário 

cultural). 

 

A linha do tempo do projeto envolve a (1) socialização, (2) concertação, (3) 

identificação de necessidades, (4) construção de projetos, (5) validação de projetos, (6) 

entrega de insumos e (7) operacionalização de unidades produtivas. 

 

O desenvolvimento próprio pressupõe ser intercultural, conhecer a cultura e os 

avanços tecnológicos, sendo possível legar aos filhos e netos os recursos naturais por meio 

da conservação da Amazônia e da biodiversidade. 

 

Sobre autonomia e articulação política esclareceu que na Colômbia é dada 

especial atenção a estes fatores, sem esquecer que “autonomia não se delega, nem se 

entrega”. Informou que há respaldo em relação às comunidades tradicionais. Na 
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educação, há programa específico destinado aos povos indígenas, que possibilita 

investimentos em infraestrutura e saneamento. Esses recursos precisam ser potencializados 

e direcionados para outras áreas. 

 

Debate 

 

Virgílio Viana perguntou como é a elaboração dos planos de vida e como são 

conectados os planos de vida dos povos indígenas à política. 

 

Epifanio Neikafe explicou que em alguns casos, como na retirada da borracha, os 

planos de vida já começaram a ser elaborados e popularizados. Para estabelecer 

acordos junto às comunidades é essencial ter planos de vida para garantir a 

anuência/respaldo. O processo de articulação com o governo, que decretou planos de 

salvaguarda, possibilitou que os planos de abundância fossem alinhados aos do governo. 

As comunidades aproveitaram essa oportunidade para desenvolver os projetos nos 

territórios indígenas. 

 

Victor Salviati (FAS) perguntou qual é a experiência que o projeto tem com 

organizações não governamentais. 

 

A liderança relatou que tem participado de muitas apresentações em nível 

nacional e internacional e que essa é uma conquista inédita para os povos indígenas da 

Colômbia. Assim, o contato com ONGs se dá no decurso desses encontros, sem formalizar 

parcerias. 

 

Carlos Aragon (OTCA) perguntou quais são os critérios para o desenvolvimento 

contínuo. 

 

Maria Teresa informou que a estratégia é desenvolver grandes projetos inicialmente, 

focados em temáticas específicas e prioritárias, como segurança alimentar. No segundo 

ano, são implantados projetos de sustentabilidade e infraestrutura. O produtor final é 

quem determina qual o plano de vida para que a rota a seguir seja muito clara. O 

governo entende que esta é a estratégia mais eficaz para assegurar a autonomia das 

comunidades no longo prazo.  

 

 

PERU 

Palestrante: Eduardo Vicente Rivoldi Nicolini (Cônsul-Geral do Peru em Manaus) 

 

O palestrante ressaltou o esforço empreendido pelas populações tradicionais da 

Amazônia para desenvolver ideias e soluções, integração social. Lembrou que o território 

de análise é ocupado por populações que não reconhecem fronteiras nacionais. A 

grande questão é como propor a integração. 

 

O primeiro desafio para superar a pobreza é reconhecer que as fronteiras são o 

principal obstáculo. Dentro das faixas propostas como fronteiras há outros 

questionamentos, tais como: como trazer a modernidade; como se aproximar dos povos 

tradicionais; quais são as principais dificuldades enfrentadas para solucionar a pobreza.  

 

Há um eixo transversal fundamental que é o rio Amazonas. Esse rio é o eixo 

fundamental da mobilidade social, principalmente do Peru, Amazonas colombiano e 

brasileiro.  
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Eduardo Nicolini esclareceu que a definição do que se deseja como fronteiras 

nacionais requer a definição de uma política de desenvolvimento da Amazônia. O Peru 

desenvolveu a rodovia oceânica; ao norte há o rio Amazonas, um rio navegável. Por que 

não estimular a formalização de um tratado de cooperação política para facilitar a 

mobilidade entre países que fazem fronteira?  

 

Não existe legislação que ampare os convênios internacionais. As fronteiras são um 

entrave. Impedem o funcionamento das estruturas reais do dia-a-dia que as capitais não 

estão capacitadas para resolver sozinhas.  

 

Virgílio Viana exibiu um vídeo de autoria própria da nascente do rio Amazonas, no 

Peru. Destacou o empenho da Marinha do Brasil para a estruturação de uma hidrovia. De 

fato, constatou, a integração mais próxima é com o Peru.  

 

O palestrante afirmou desafios na relação bilateral Brasil-Peru. Atualmente há uma 

lista de produtos brasileiros cuja entrada no Peru ainda não foi autorizada. Os produtos 

que os consumidores de Manaus adquirem vem de São Paulo. A Cordilheira dos Andes, 

geradora de quase todos os produtos de hortaliças e frutas que são consumidos em 

Manaus, poderia fornecer os insumos de forma muito mais rápida e barata.   

 

O mesmo ocorre com grandes marcas de eletroeletrônicos, que poderiam chegar 

via Canal do Panamá ou EUA e depois Peru, o frete seria mais barato. Falta o interesse 

para investir. A cultura comercial de Manaus está muito ligada ao que se decide no eixo 

do Sul-Sudeste, principalmente em São Paulo. Seria muito mais barato e rápido fechar 

negociações comerciais com o Peru. É uma questão de abrir competição, não de limitar 

o mercado.  

 

Ademar Cruz (FAS) sugeriu que fossem pensadas alternativas para integração do 

mercado extrativista, envolvendo os países produtores de borracha e outros produtos do 

extrativismo. Seria uma alternativa pensar em uma política integrada, por haver um 

mercado consumidor similar em países vizinhos. O desafio seria fortalecer a cadeia e as 

relações para que o governo invista nesse mercado e identificar meio de valorizar estes 

produtos/cadeias. 

 

 

Estudo comparativo sobre programas de transferências condicionadas que combinam 

redução da pobreza e conservação ambiental no Peru, Equador e Brasil 

Palestrante: Carlos Arana (Coordenador de Temas Sociais da OTCA) 

 

O estudo compara os programas Sócio Bosque (Equador), Bosques (Peru), Bolsa 

Verde (Brasil) e Bolsa Floresta (Amazonas, Brasil). 

 

O palestrante fez uma breve análise sobre as variações de enfoque dos programas 

em relação aos temas de pobreza e conservação. Foram considerados os conceitos que 

sustentam os programas e a ênfase relacionada às dimensões de conservação e pobreza. 

Também foram comparados os elementos de cobertura, benefícios, foco, processo de 

seleção de beneficiários, tempo de permanência dos beneficiários no programa, 

condicionantes e penalidades. 

 

De acordo com a análise, os programas Bolsa Verde e Bolsa Floresta combinam 

aspectos de redução da pobreza e conservação ambiental em sua concepção. O 
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programa Socio Bosque e o Programa Bosques concentram sua atenção na conservação 

ambiental e indiretamente essas ações impactam a redução da pobreza. 

 

Sobre a conservação ambiental foram observadas diferenças entre os quatro 

programas:  

 Bolsa Floresta considera a manutenção da floresta e evita o desmatamento 

evitado em unidades de conservação; 

 Bolsa Verde considera a manutenção da cobertura vegetal e o uso 

sustentável (preservação, manutenção, uso sustentável, restauração e 

recuperação); 

 Socio Bosque considera que conservação é “não tocar” e inclui as 

formações vegetais, áreas de recuperação e reflorestamento, sistemas 

primários e secundários; e  

 Programa Bosques contempla a conservação e o aproveitamento 

sustentável dos recursos nos diferentes ambientes florestais. 

 

 

Os principais desafios identificados foram: (1) necessidade de aprofundar a análise 

do equilíbrio entre pobreza e conservação; (2) compreender o conjunto de dimensões 

para a tomada de decisões; (3) assistência técnica central de suporte às transferências 

para atender à diversidade populacional, sendo importante incentivar trocas culturais, 

gerar valor ao conceito de sustentabilidade, entre outros; e (4) conservação.  

 

Algumas sugestões de temas foram apresentadas para possível incorporação à 

plataformas de discussão: (1) alternativas de cadeias produtivas sustentáveis; (2) iniciativas 

conjuntas que incluam características similares; (3) transfronteiriças, de fácil intercâmbio; 

(4) harmonização de bases estatísticas e dados; e (5) definição de novos modelos 

institucionais. 

 

A sustentabilidade de programas é complexa, os sistemas de monitoramento de 

impactos requer considerar dimensões múltiplas que ultrapassam a ambiental, sendo 

necessário entender e intervir no cenário politico.  

 

Os desafios de erradicar a pobreza e promover o desenvolvimento sustentável na 

Amazônia profunda 

Palestrante: Virgílio Viana (FAS) 

 

Virgílio Viana apresentou os desafios de erradicar a pobreza e promover o 

desenvolvimento sustentável. Foi apresentado o cenário de êxodo rural no estado do 

Amazonas decorrente da indisponibilidade ou pouco acesso aos serviços básicos de 

educação, saúde e oportunidades de geração de renda. Na sequência, explicou como 

o Programa Bolsa Floresta (PBF) atua na minimização dos problemas e incentivo à 

permanência das populações ribeirinhas nas Unidades de Conservação onde é 

implementado. 

 

Na sequência, explicou a dinâmica de envolvimento das comunidades, adotando 

como exemplo a cadeia produtiva da castanha. Apresentou diferentes iniciativas 

desenvolvidas no âmbito das cadeias produtivas prioritárias. Exibiu fotografias que 

ilustraram as estruturas existentes dos Núcleos de Conservação e Sustentabilidade (NCSs), 

destacando a estrutura padrão dessas unidades e os serviços oferecidos, em especial o 

curso pós-médio realizado na RDS Uacari. 
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No que concerne às mudanças climáticas, Viana abordou os efeitos da grande 

cheia do rio Madeira e a urgência de discutir alternativas de adaptação a essas 

mudanças. Também destacou o controle do desmatamento um importante elemento 

que contribui para esse intento. 

 

Juliana Nunes (MMA) perguntou sobre a duração do ciclo, como é feito o 

acompanhamento dos projetos e o monitoramento ambiental.  

 

O palestrante informou que após o tempo de fluxo entre 60 e 90 dias o cartão do 

componente familiar é disponibilizado. Nas áreas onde o PBF está presente, as 

associações são regulares e prestam contas semestralmente. Em alguns lugares o 

processo é mais rápido e em outros, não. O processo de amadurecimento varia de lugar 

para lugar. Há o desafio agora de ingresso de uma nova unidade de conservação, a RDS 

Puranga Conquista, criada a partir da redelimitação de uma área protegida onde a FAS 

já operacionalizava o Programa Bolsa Floresta.  

 

O aspecto logístico influencia definitivamente. Os investimentos de renda e social 

são definidos pelos próprios comunitários. O monitoramento ambiental é feito em parceria 

com o IMAZON e existe um sistema de indicadores de gestão do PBF que reúne 18 

indicadores de 1ª geração e 6 indicadores de 2ª geração.  

 

Alberto Lopes (CAPPAM) perguntou quais são os critérios para manutenção dos 

beneficiários no Programa Bolsa Floresta. 

 

Viana explicou a natureza privada da FAS e a origem dos recursos a partir de 

parcerias financeiras (Bradesco e Fundo Amazônia/BNDES), pro bono (PwC, Bain & 

Company) e serviços (Marinha do Brasil, prefeituras municipais, entre outros). O 

financiamento das atividades deveria estar ligado ao pagamento pelos serviços 

ambientais, o que não aconteceu como esperado. Há, contudo, um esforço contínuo de 

captação de recursos.  

 

Resgatou políticas públicas importantes criadas para apoio ao extrativismo. 

Informou que os investimentos em educação devem ser priorizados no âmbito dos 

programas e projetos na Amazônia. Sobre este assunto, relatou experiência vivida em uma 

escola na confluência entre os rios Purus e Tapauá, onde identificou a necessidade de 

regionalizar os conhecimentos que são repassados aos alunos, para compreenderem, por 

exemplo, o motivo das águas desses rios não se misturarem, por que os peixes são 

diferentes, entre outros aspectos de interesse local. Lembrou que na biblioteca recém-

inaugurada daquela escola não havia um único livro sobre a Amazônia. 

 

Carlos Bueno (INPA), que contribuiu para a formulação de políticas públicas 

quando da criação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (SDS) do Amazonas, relatou que na última década foram geradas 

publicações técnicas sobre as cadeias produtivas mais importantes para o estado e que 

precisam ser compartilhadas. A sociedade precisa mudar seus hábitos e posturas, deve se 

interessar em conhecer a região e valorizar seus produtos. A adoção de tecnologias 

inovadoras e a proteção do conhecimento são importantes pontos a serem considerados 

no processo de desenvolvimento sustentável e poderão contribuir para a erradicação da 

pobreza. Perguntou se há recursos para operacionalização de projetos ou alguma 

articulação da OTCA para viabilidade de uma ação integrada. 
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De acordo com Carlos Arana (OTCA), há uma agenda estratégica que reúne os 

objetivos e atividades de desenvolvimento e ainda é necessário esclarecer as estratégias 

de viabilização das ações. Viana sugeriu que seja incentivada a criação e/ou subdivisão 

de uma rede de soluções e, dessa forma, fazer com que ações efetivas sejam 

concretizadas. 

 

A difusão de tecnologias sociais (hoje são 19 disponíveis) e a regionalização de 

materiais didáticos educativos são importantes contribuições dos institutos de pesquisa, 

como o INPA. A mudança da lógica das licitações públicas é outro ponto a ser 

considerado e deve valorizar os produtos e serviços regionais. Representante da OTCA 

destacou que os projetos entre diferentes países devem ser consensuais.  

 

A agenda estratégica aprovada pelos representantes dos países amazônicos 

permite que projetos de desenvolvimento sustentável a ela alinhados possam ser 

apoiados pela OTCA.  

 

Emma Torres (PNUD) relembrou os resultados da Rio+20, cujas mensagens principais 

são: globalização do debate e a transformação em curso. A Amazônia está em posição 

de destaque nesse cenário e o momento é de fragilidade, relacionado aos processos 

políticos. É importante definir como serão articuladas as soluções que possam virar 

políticas públicas e, no futuro, políticas globais. Viana informou que em dezembro haverá 

a COP 20 do Clima, em Lima, um ambiente propício para amadurecer a discussão. 

 

 

Dia 2 (14 de agosto de 2014) 

 

Leitura da "Declaração de Lima" (2014)  

Responsável: Sérgio Guimarães (Articulação Regional Amazônica - ARA) 

 

O segundo dia de atividades foi iniciado com a leitura da Declaração de Lima. 

O documento foi assinado por ocasião do III Encontro Pan Amazônico, realizado 

nos dias 6 e 7 de agosto de 2014, em Lima, que contou com a participação de redes Pan 

Amazônicas e nacionais, organizações da sociedade civil, indígenas, movimentos sociais, 

representantes governamentais, sociedade científica e membros da sociedade 

amazônica. O encontro teve como objetivo promover um olhar amplo e compartilhado 

sobre a Amazônia, para estabelecer uma nova aliança de cooperação, que integre e 

comprometa os diversos grupos que vivem na região e os vários setores que explora a 

floresta. 

 

 

Apresentação do relatório parcial 

Relator: Virgílio Viana (FAS) 

 

Os resultados preliminares do primeiro dia indicam a necessidade de articular e 

viabilizar quatro agendas de intercâmbio: (1) políticas públicas, (2) economia como 

solução para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, (3) parcerias para o avanço 

da ciência, tecnologia e inovação e (4) debate técnico sobre soluções para o 

desenvolvimento sustentável da Amazônia. 

 

De modo geral, o primeiro dia de atividades listou os principais desafios para 

implementar soluções sustentáveis para a erradicação da pobreza. De todas as 
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experiências apresentadas, é possível constatar mudanças culturais nas ações de 

conservação, desenvolvimento sustentável e combate à pobreza.  

 

Por outro lado, foi evidenciada a necessidade de estabelecer novas estratégias 

que busquem a articulação e integração de esforços, de replicação das experiências 

exitosas. O Programa Bolsa Floresta é um referencial de resultados positivos, assim como o 

Bolsa Verde. Ainda são necessários ajustes nas iniciativas propostas, é importante 

estabelecer, por exemplo, o prazo de auxílio mais apropriado para cada conjunto de 

beneficiados, de maneira que haja coerência com a ideia de sustentabilidade. 

 

Apresentação do Programa Fronteira Viva 

Palestrante: Ricardo Paes de Barros (Secretaria de Assuntos Estratégicos – SAE) 

 

As estratégias para melhoria nas condições de vida são fundamentadas em três 

pilares do Programa Brasil Sem Miséria: garantia de renda, acesso aos serviços públicos e 

inclusão produtiva. 

 

Vários países enfrentam problemas para definir e disponibilizar serviços às 

populações isoladas, sobretudo nas áreas da saúde e da educação. A disponibilidade e 

o acesso à água ainda são restritivos. As técnicas para obtenção de água potável na 

Amazônia apresentam singularidades em relação às outras regiões de cada país. 

 

O conceito do programa Fronteira Viva é identificar uma técnica de atendimento 

operacional que possa ser financiada pelo governo e implementada por entidades 

diversas, de modo a que essa técnica possa ser difundida. O palestrante destacou que 

esse fluxo de consolidação metodológica não acontece frequentemente na Amazônia.  

 

Ressaltou a dificuldade de mobilização decorrente da logística complexa 

(distâncias, meios de transporte, preço do combustível), que, por sua vez, é afetada por 

aspectos da sazonalidade (regime de cheias e secas dos rios, períodos de chuvas). Esses 

aspectos compreendem grandes desafios que devem ser incorporados à implementação 

das políticas públicas e, dessa forma, possibilitar o atendimento específico em locais mais 

distantes/isolados.  

 

Ao analisar esse contexto, Paes de Barros identificou a necessidade de compor 

uma “cesta” de técnicas validadas, um portfólio de técnicas dentre as quais cada 

comunidade possa escolher a que melhor atende suas necessidades e modifica-la de 

acordo com suas demandas locais.  

 

Destacou que são vários os diagnósticos em curso em todo o Brasil para 

identificação de metodologias e técnicas adotadas nas diversas áreas de conhecimento. 

A identificação das melhores práticas educacionais, por exemplo, requer a adoção de 

projetos modulares nos quais ou o professor “se move” pra dar aula para diversas turmas 

ou os alunos vão ao encontro de diferentes professores.  

 

O programa Fronteira Viva foi pensado para atender um dos pilares do Programa 

Brasil Sem Miséria, o de serviços básicos. O programa propõe o pagamento de um valor 

adicional aos implementadores das políticas públicas, no caso de áreas específicas, em 

comunidades isoladas, onde o acesso seja mais difícil.  
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VENEZUELA 

Palestrante: Faustino Ambrosini, Cônsul-geral  da Venezuela em Manaus 

 

A palestra foi iniciada destacando os principais avanços na erradicação da 

pobreza na Venezuela. De acordo com o Cônsul, isto foi possível pela intervenção da 

revolução bolivariana. Hoje, aproximadamente 2,5 milhões de pessoas vivem em situação 

de extrema pobreza no país.  

 

O governo venezuelano adota algumas estratégias de minimização dos efeitos 

dessa condição com a disponibilidade de restaurantes populares, subsídios para 

alimentação e reforma nas escolas, garantindo refeições aos alunos. Esse tipo de política 

contribuiu para diminuir a taxa de pobreza, atingindo uma das metas do milênio. Em 1999, 

houve mudanças importantes na Constituição do país, que passou a reconhecer os povos 

indígenas e o papel igualitário da mulher.  

 

Sobre a educação dos “povos originais” (povos indígenas), o palestrante destacou 

a visão do espanhol colonizador que chegou à Venezuela: “a de que os indígenas eram 

inferiores”. O objetivo agora é que eles sejam social e culturalmente incluídos, sem 

modificar suas tradições. O último censo mostrou que há cerca de 30 mil habitantes 

indígenas e atualmente há um Ministério para atendê-los e garantir assistência à saúde, 

bem como a disponibilidade de espaços para artesanato.  

 

Ressaltou a criação de uma universidade indígena, para que os alunos tenham 

acesso ao estudo universitário sem precisar se mudar para a cidade. No contexto da 

educação universitária, foram projetados laboratórios em conjunto com o governo de 

Cuba, para que os estudantes pudessem ter acesso a computadores. Para o palestrante, 

A extrema pobreza tem muito a ver com educação. Se não se avançar na educação, 

não será suficiente oferecer bolsas ou auxílios financeiros.  

 

Nas terras indígenas, o sistema educacional é diferenciado, pois se dá no idioma 

indígena. O mesmo ocorre com a saúde, que é tratada em âmbito nacional. O 

intercâmbio entre comunidades indígenas nas áreas transfronteiriças precisa ser 

cuidadosamente analisado. A população indígena que vive em áreas isoladas precisa 

dos mesmos serviços oferecidos nas capitais. Essa constatação suscita a necessidade de 

definir os conceitos de isolamento e comunidade. Um local pode ser distante, mas não 

isolado.  

 

Os locais isolados possuem dificuldade de acesso, distância e apresentam 

proporções populacionais e espaciais pequenas. Uma comunidade é um conjunto de 

pessoas que querem e podem compartilhar os mesmos serviços. Se dois grupos que vivem 

próximos querem tipos de escola/educação ou tipos de serviços de saúde diferentes, não 

há como chamar de uma comunidade só.  

 

Debate 

 

Virgílio Viana elogiou a abordagem do representante da SAE e chamou atenção 

para o índice de isolamento, um desafio a ser desenvolvido. O programa Fronteira Viva se 

mostra uma solução lógica e acertada para o índice de isolamento.  

 

No Amazonas, os custos variam significativamente de região para região. Em alguns 

locais do interior do Amazonas foi necessário mudar o calendário escolar em função do 

regime dos rios. Um desafio quantitativo é desenvolver tal índice e fazer com que essa 
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equação mude e seja instrumento de gestão municipal. Na Austrália há referências para 

este debate. Perguntou sobre a situação do programa Projeto Fronteira Viva e o 

cronograma de implementação.  

 

Paes de Barros comentou sobre o indicador australiano mencionado, declarando 

que seria uma boa solução a ser trabalhada pelo Brasil nas regiões Norte e Nordeste. O 

desafio reside em fazer os órgãos centrais compreenderem as particularidades da 

Amazônia. Padrões distintos não são considerados.  

 

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), por exemplo, não aceitou financiar 

um modelo de educação no qual o professor vá à casa dos alunos, já que a atividade 

não se enquadra no modelo/definição de escola. No Nordeste, por exemplo, há 

prefeituras que constroem creches que não são consideradas creches tanto na forma 

quanto ao serviço oferecido, por ser estranho ao convencional. 

 

Em resposta à pergunta formulada, informou que o programa já foi discutido em 

alto nível, a base está pronta e precisa ser operacionalizada. O desenvolvimento é visível 

onde há presença militar, na faixa de fronteira, em locais aonde ninguém mais vai. Aliás, 

os mapeamentos mais completos e detalhados são realizados por militares e não por 

gestão pública, em qualquer esfera governamental. 

 

Janine Mello perguntou de que maneira o programa prevê a conciliação da 

customização das soluções, bem como a definição da escala de implementação. 

Ressaltou que as diferentes soluções propostas pelos países tangenciam a ideia de 

criação de núcleos de serviços e são interessantes estratégias. O programa pensa em 

soluções nas áreas de fronteiras ou é possível discutir outras formas e abrangências da 

utilização de núcleos? 

 

O palestrante informou que o programa tem realizado estudos em todos os países 

que abrigam a floresta amazônica, para mapear e apresentar um portfólio de soluções 

práticas que possa ser adequado às realidades locais. O objetivo inicial do programa é a 

fronteira, e decorre de demanda da Presidência justificada pela preocupação com o 

desenvolvimento das “cidades gêmeas”. A alternativa, a seu ver, poderia ser facilmente 

expandida para áreas além da fronteira. O custo envolveria mapeamentos e serviços 

relacionados à assistência às comunidades isoladas. 

 

Uma alternativa interessante seria estimular consórcios intermunicipais pautados na 

responsabilidade local, que possibilitem o ajuste à economia de escala, assistência 

técnica, entre outros. O programa é vivo, cada vez que interage com novos cenários 

adquire portfólio diferente, em busca de soluções práticas. 

 

Carlos Aragon (OTCA) perguntou ao representante venezuelano como funcionou a 

articulação dos Ministérios para execução das missões. O governo venezuelano tem 

alguma abordagem diferente para as missões na Amazônia? 

 

O Cônsul da Venezuela informou que o Ministério da Alimentação disponibiliza 

recursos para essas missões, e o Ministério dos Esportes, com fornecimento de 

equipamentos, e assim por diante. Destacou que há três diferentes níveis de diagnósticos 

realizados para as ações preventivas na área de saúde, alimentação, esportes, entre 

outras. Na Amazônia, não há especificações nas abordagens. É importante, contudo, 
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definir as ações conjuntas com as populações indígenas. Esse é um dos objetivos do 

Ministério dos Povos Indígenas. 
 

Mesa redonda 1: desafios e soluções para a geração de renda 
 

 Sergio Vargas Montero, representante do Ministério da Presidência da Bolívia; 

 José Roberto Frutuoso, representante do Núcleo de Cidadania do Ministério do 

Meio Ambiente do Brasil (MMA); 

 Maria Teresa Orejuela, representante do Departamento de Prosperidade Social da 

Colômbia; 

 Juliana Nunes, Ministério do Meio Ambiente do Brasil (MMA) - moderadora. 

 

José Roberto Frutuoso destacou a experiência do Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) e do Programa Bolsa Família. O Cadastro 

Único é o principal instrumento de informações acerca das famílias de baixa renda do 

país e tem por objetivos selecionar os beneficiários e disponibilizar ferramenta de 

conhecimento. A partir desse conhecimento é possível planejar ações. O Cadastro Único 

atua nos 5.570 municípios e nos 27 estados do Brasil, é a porta de entrada para diversos 

programas sociais do governo e permite identificar os problemas sociais e delinear 

políticas públicas. Na sequência abordou o perfil dos beneficiários. 

 

A gestão do Cadastro Único é fundamentada na divisão de competências entre a 

União (MDS e Caixa Econômica Federal - CEF), os estados, Distrito Federal e municípios. No 

sistema, é possível identificar Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos, 

diferenciando-os, pois possuem características específicas. 

 

Os grupos relacionados ao meio rural constituem a maior porcentagem de 

beneficiários do Cadastro Único identificados como pertencentes a algum grupo 

populacional tradicional ou específico. Em segundo lugar, são os grupos de origem 

étnica, em terceiro, os relacionados ao meio ambiente (extrativistas, ribeirinhos, 

pescadores artesanais).  

 

Programa Bolsa Família é o principal “cliente” do Cadastro Único, visa a 

transferência de renda para melhoria das condições de vida de famílias que estão em 

condição de extrema pobreza. A seleção das famílias beneficiárias depende da renda e 

composição familiar. A combinação dos benefícios determina o valor total. 

 

Sérgio Vargas informou que na Bolívia há reconhecimento dos territórios indígenas; 

cada um dos territórios de populações tradicionais tem seus líderes. O governo convoca 

assembleias para definir, em conjunto com os líderes, ações com equipes técnicas que 

serão responsáveis pela apuração de demandas. É necessário, contudo, identificar 

aqueles que estejam em situação de extrema pobreza. 

 

A geração de renda na Bolívia é um tema fundamental diante da situação das 

populações mais pobres vivendo em regiões isoladas da Amazônia. O governo identificou 

a população que está nessa situação e priorizou o reconhecimento de 39 povos indígenas 

e seus territórios.  
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A geração de renda requer acompanhamento. Se não há educação, moradia e 

transporte, não há geração de renda. O primeiro passo tomado é disponibilizar tais 

serviços básicos. O governo tem investido em infraestrutura. Foram criados fundos 

rotatórios de arranque gerenciados por empresas estratégicas.  

 

Nesse contexto, foram trabalhados temas relacionados à produção rural, que é 

apoiada por estes fundos. Ressaltou as reuniões participativas de difusão de politicas; 

estão trabalhando com os povos tradicionais e suas demandas prioritárias. Foram 

investidos US$ 100 mil em cada projeto para as famílias que são incorporadas ao 

programa, tendo em vista a geração de renda por meio de diferentes atividades 

produtivas. Esses fundos têm influenciado o poder aquisitivo de forma equitativa, 

possibilitando a circulação de moeda, comercialização e geração de renda. 

 

O tema mais importante relacionado à política transfronteiriça envolve a luta 

contra o contrabando. O Estado tem investido significativamente para combater a 

entrada ilegal de mercadorias no país. Relatou algumas ações de aproveitamento das 

apreensões: veículos apreendidos foram doados a escolas e asilos; rádios, televisores e 

DVDs também são doados para escolas, centros de saúde e comunitários.  

 

Outro tema fundamental é o apoio de empresas que também estão doando 

equipamentos para instalar padarias, marcenarias, quiosques, para que haja geração 

própria de recursos de povos tradicionais e isolados. Os resultados têm sido positivos, 

tendo em vista o pouco tempo dessas novas politicas (apenas três anos).  

 

Maria Teresa destacou que, no setor de inclusão, uma das apostas mais altas é o de 

transferência de renda, que atende quem está em pobreza extrema. O projeto foi 

redesenhado em razão da atualização do mapa de pobreza. No caso das populações 

indígenas são consideradas autoridades (lideranças) nos territórios.  

 

Além dos incentivos condicionados à saúde e à educação, há uma proposta 

originada na política social para geração de renda. Nela são incluídas pessoas 

economicamente ativas, entre 18 e 35 anos, chefes de família.  

 

A palestrante destacou que alguns indígenas têm acesso à saúde em países 

vizinhos. Isso impossibilita incluí-los nas estatísticas de atendimento médico, já que não é 

possível se certificar da ida deles ao médico e, sendo esse um dos critérios para 

recebimento do benefício, ficam fora do programa.  

 

É necessário, contudo, superar entraves políticos de fronteiras para oferecimento de 

serviços básicos para criação de uma política pública abrangente.  

 

Debate 

 

Ricardo Paes de Barros (SAE) perguntou qual é a definição de comunidade na 

Bolívia e quantas dialogam com o governo. Os fundos são apenas para 

investimentos/destinações públicas ou também servem para investimentos privados? 

Dessa consulta às comunidades, qual sistema é usado para racionar o recurso?  

 

Segundo Sergio Vargas, na Bolívia, há o reconhecimento dos territórios indígenas, 

ribeirinhos e de fronteiras. O fruto dos diálogos desses grupos populacionais é apresentado 

ao governo e as diversas demandas passam por análise para então serem priorizados os 

serviços básicos de saúde e educação a serem disponibilizados: escolas, rádios, telefone e 
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entre outros. O recurso é público, mas as empresas estatais disponibilizam fundos 

comunitários para compra de equipamentos e insumos. 

 

O representante do MDS explicou que a gestão do Cadastro Único é 

descentralizada, sendo que a União, os estados e os municípios trabalham em 

consonância. O município é o principal ator, que realiza a coleta dos dados por meio de 

entrevista às famílias, faz a inserção no Cadastro Único e, além disso, realiza a 

manutenção e atualização das informações. A transparência do processo é assegurada 

pela separação de responsabilidades: a equipe de cadastramento é distinta da equipe 

que concede e faz a gestão do benefício. 

 

Há um cadastro diferenciado para populações que possuem características 

específicas de modo de vida e com maior vulnerabilidade em relação ao restante da 

população. Tais grupos são constituídos por agricultores familiares, quilombolas, indígenas, 

catadores, ribeirinhos, moradores de rua, extrativistas, população carcerária, moradores 

de terreiros, ciganos, e outros. No total, são mais de 1,3 milhões de cadastrados. Dos 15 

grupos específicos existentes, a maior parte dos cadastrados pertence ao meio rural: 

agricultores familiares são predominantes, seguidos daqueles de origem étnica (indígenas 

e quilombolas), catadores e moradores de rua.  

 

A estratégia de expansão do Cadastro Único para famílias em situação de maior 

vulnerabilidade  se dá por meio da Busca Ativa com articulações de parcerias, oficinas e 

mutirões. O Programa Bolsa Família é um programa de transferência de renda direta às 

famílias enquadradas nas condicionalidades estabelecidas. O público elegível possui o 

seguinte perfil: pobreza (até R$ 154,00 de renda per capita) e extrema pobreza (R$ 77,00). 

A seleção das famílias é feita de forma automatizada e objetiva constando no Cadastro 

Único. 
 

Mesa temática 2: desafios e soluções para inclusão sócio-produtiva 

 Sergio Vargas Montero, representante do Ministério da Presidência da Bolívia; 

 Arivan Reis, representante da Delegacia do Ministério  do Desenvolvimento Agrário 

(MDA) no estado do Amazonas, Brasil; 

 Orlando Brás da Cruz Filho, representante do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA) do Brasil; 

 Maria Teresa Orejuela, representante do Departamento de Prosperidade Social da 

Colômbia; 

 Janine Mello, diretora de gestão e acompanhamento da Secretaria Extraordinária 

para Superação da Extrema Pobreza (SESEP) do Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (MDS) - moderadora. 

 

Arivan Reis informou que o MDA executa políticas por meio de programas e 

projetos voltados para populações tradicionais, na lógica de fixação do homem no 

campo por meio de ações voltadas para o desenvolvimento sustentável.  

 

Dentre os projetos implementados pela Secretaria de Agricultura Familiar (SAF), 

destacam-se o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), 

no qual os produtores rurais recebem subsídio financeiro (crédito) para apoio aos seus 

empreendimentos, e o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 
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(PNATER). O palestrante também mencionou o Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA) e a Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM). 

 

Em 2012, o estado do Amazonas alcançou o número de 160 assentamentos da 

reforma agrária. Os assentados atualmente necessitam de assistência técnica para o 

desenvolvimento de sua produção.  

 

Há desafios a serem vencidos, principalmente em relação à legislação. O que 

norteia a ação do servidor público é a lei e isso limita realizações. O Programa Terra Legal 

é uma importante tentativa de assentar famílias e garantir seu espaço para produzir. 

 

Sergio Vargas mencionou a implementação de empresas com apoio 

governamental (fundo do Banco União) para atuarem na área florestal, piscicultura e 

outras. Esse fundo possibilita a realização de empréstimos aos produtores, agricultores, sem 

juros, para que paguem com sua primeira colheita. Também há o seguro agrário, fundo 

para recuperação devido aos impactos decorrentes das mudanças climáticas. 

  

Orlando Brás informou que o INCRA conseguiu aumentar o atendimento para mais 

de 420 mil famílias na região norte e relatou a dificuldade de obter oferta e qualidade de 

mão de obra para implementação de convênios voltados para garantia da assistência 

técnica e extensão rural. Somente 20% das famílias receberam esse apoio. No estado do 

Amazonas, apenas sete empresas estão credenciadas para prestar serviços de 

assistência, uma situação crítica.  

 

A assistência técnica praticada não dialoga com a realidade local. Há uma 

preocupação por haver áreas de conflitos sendo atendidas por profissionais sem 

qualificação adequada para lidar com a situação.  

 

Debate 

Virgílio Viana destacou o problema da falta de assistência técnica como outro 

importante e sério desafio a ser enfrentado, com destaque para três principais pontos: (1) 

falta de técnicos, (2) baixa qualidade da formação e (3) enfoque tecnológico sempre no 

modelo tradicional. E lançou os seguintes questionamentos para reflexão coletiva: como 

superar estes problemas? Seria possível haver microempresas de jovens ribeirinhos, sendo 

eles os agentes de assistência técnica?  
 

Carlos Aragon (OTCA) defendeu a necessidade de haver foco sistêmico para a 

agricultura familiar, uma análise criteriosa para o desenvolvimento de pequenas e micro 

empresas que assegure o fortalecimento da agricultura dentro das cadeias de valor de 

cada estado e país, buscando a sustentabilidade das comunidades. 

 

Arivan Reis ressaltou que a assistência técnica precisa ser pública e de qualidade. 

Mencionou algumas iniciativas governamentais que são alternativas focadas na 

qualificação de mão de obra, como a Casa Familiar Rural, que capacita os jovens em 

sistema de alternância e fomenta a revolução verde, por meio da matriz agroecológica, 

com um olhar sistêmico, integrando pessoas e meio ambiente; e o Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), importante incentivo à formação 

técnica. Esse programa compreende várias áreas do conhecimento, inclusive 

manutenção de equipamentos. 

 

Orlando Brás declarou que é possível ter microempresas estabelecidas em 

pequenos lotes de contratação, mas a dificuldade é ter o capital de giro, produzir, vender 
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e lucrar. Um dos aspectos mais difíceis de ser superado é o de que as empresas estão 

descapitalizadas. No que se refere ao corpo técnico, lembrou que há uma parte 

significativa de jovens, filhos de extrativistas, que podem ser qualificados e assumir essas 

lacunas. A dificuldade reside na gestão dos recursos. 

 

Joaquim Belo (CNS) destacou que a assistência técnica é diferenciada e não 

admite respostas imediatas, mas sem dúvida investir em educação e qualificação é o 

melhor investimento para a população rural. Se esses serviços podem ser disponibilizados 

nas áreas rurais, é o caminho para manutenção do homem do campo e melhoria da 

qualidade dos processos. 

 

Ademar Cruz (FAS) corroborou com o ponto de vista apresentado por Joaquim 

Belo. Sugeriu que seja analisado com cuidado para aqueles que já moram no local. 

Quanto aos projetos de apoio à produção, frisou que é importante considerar os custos 

de escoamento da produção, já que a prática do preço mínimo não é suficiente para 

garantir a base da produção.  

 

Como poderia ser realizado o escoamento mais eficiente da produção, de modo 

que os produtores não tenham prejuízo? É preciso também dialogar melhor sobre a 

questão do preço mínimo, que atualmente não propicia um bom retorno. Hoje, o morador 

da área rural empregado em uma fazenda ou outro negócio certamente ganha mais que 

os pequenos produtores. 

 

Adevaldo Dias (ASPROC) destacou a necessidade de adequar as políticas para a 

realidade existente na Amazônia. Na região do rio Juruá há dificuldade de acesso, mas é 

possível prestar assistência às diversas cadeias produtivas. Também é possível 

comercializar os produtos.  

 

Janine Mello destacou a qualidade dos debates sobre os programas e políticas de 

inclusão produtiva rural. E ressaltou que alterações e melhorias no modelo de assistência 

técnica devem ser implementadas e a proposta de qualificação da assistência técnica e 

extensão rural focada no extrativismo é uma meta a ser perseguida, sobretudo na 

Amazônia.  

 

Em complemento à qualificação e ao apoio à produção, a comercialização 

compreende um importante viés e tem sido apoiada no âmbito do PAA, voltado para os 

pequenos produtores. 

 

Programa Bolsa Verde 

Palestrante: Juliana Nunes, analista ambiental do MMA. 

 

Foram apresentadas as principais características do Programa Bolsa Verde (PBV), 

destacando abrangência territorial e perfil dos beneficiários, bem como os critérios de 

adesão ao Programa. O fluxo de procedimentos para a obtenção dos benefícios pelas 

famílias (fluxo normal) indica as etapas da gestão: (1) base de potenciais famílias, (2) 

checagem no Cadastro Único, (3) diagnóstico ambiental, (4) termo de adesão, (5) 

trabalho de campo, (6) orientação dos beneficiários, (7) pagamento do benefício e (8) 

benefício. 

 

As estratégias de monitoramento do PBV são pautadas no diagnóstico e 

monitoramento ambiental e monitoramento amostral de famílias (metodologia proposta 

pela UFRRJ).  
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Atualmente são mais de 66.300 beneficiários, dos quais 78,4% residem na região 

Norte. A meta de alcance de 73 mil famílias já está próxima de ser alcançada. No total, 

são 961 áreas atendidas (68 UCs), em mais de 470 mil km2 de extensão. Dentre as ações 

estruturantes do Programa que estão sendo desenvolvidas estão: a capacitação 

ambiental, o monitoramento amostral, o monitoramento amostral e a articulação com o 

Programa de Assessoria Técnica, Social e Ambiental à Reforma Agrária (ATES) extrativista.  

 

Debate 

Ademar Cruz (FAS) perguntou se o PBV prevê a inclusão de famílias que residam no 

entorno das áreas protegidas. O banco de dados do PBV leva em consideração a base 

de dados de outros programas de transferência de renda? Muitos municípios não dispõem 

de internet e o cadastramento de novas famílias é dificultado. Isto faz com que algumas 

famílias não acessem o benefício. 

 

Juliana Nunes informou que as áreas de entorno das UCs poderiam ser 

consideradas “outras áreas rurais”, elegíveis no PBV, mas precisaria da anuência de outras 

instâncias, conforme prevê a legislação brasileira. O banco de dados do PBV é separado 

dos demais programas e adota a base de dados do Cadastro Único, mas com 

atualizações periódicas, pois não há integração contínua. O cadastramento requer que o 

beneficiário esteja cadastrado pelo INCRA, Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio) ou Superintendência do Patrimônio da União (SPU).  

 

Alberto Lopes (CAPPAM) propôs que os resultados desse evento sejam 

compartilhados com os governos de estado, que normalmente possuem outros interesses 

e estratégias de desenvolvimento, não necessariamente alinhadas à conservação e 

erradicação da pobreza. Falou sobre a fragilidade do ecossistema de mangues, 

ameaçado pelas pressões decorrentes da mineração e avanços do agronegócio.  

 

Juliana destacou que o PBV atua em reservas federais, inclusive nas marinhas. O 

Programa é federal, mas há possibilidade de ampliar para áreas em outras esferas 

governamentais, no âmbito das "demais áreas rurais" previstas no Decreto que 

regulamenta o Programa, após as devidas análises e anuências de outras instâncias. 

 

Victor Salviati (FAS) perguntou se a área de relações internacionais do MMA busca 

o compartilhamento de experiências e resultados com outros países. 

 

Em resposta, Juliana informou que o MMA participa de eventos internacionais na 

América do Sul, mas não prevê compartilhamento de plataforma. 

 

Ademar Cruz (FAS) perguntou se há previsão de realizar um seminário de avaliação. 

Ressaltou que um programa federal precisa olhar para todas as comunidades tradicionais, 

independentemente da localização geográfica, ou seja, mesmo aquelas que estejam em 

áreas estaduais e áreas de entorno. Sugeriu que o governo federal articule com os 

movimentos sociais, governo e terceiro setor, para avaliar a possibilidade de expansão. 

 

Juliana explicou que o programa está iniciando e ainda requer que a primeira 

avaliação seja realizada. Dessa forma, será possível avaliar e entender que ampliações 

poderão ser necessárias. 
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Plenária Final 

 

Virgílio Viana sistematizou os principais desafios para a erradicação da pobreza 

apresentados durante os dois dias de seminário:  

 

1. Como melhorar o sistema de assistência técnica para atender às populações 

mais isoladas e empobrecidas da Amazônia? 

2. Como melhorar a qualidade e a relevância da educação ofertada para essas 

populações? 

3. Como melhorar o sistema de saúde para ofertar serviços de melhor qualidade e 

maior eficiência para essas populações (incluindo saneamento e água e 

segurança alimentar)? 

4. Como melhorar a comunicação para essas populações? 

5. Como melhorar o transporte para essas populações? 

6. Como melhorar os programas governamentais para ofertar serviços de 

fornecimento de energia de melhor qualidade e maior eficiência para essas 

populações? 

7. Como melhorar os programas governamentais para ofertar habitações de 

melhor qualidade e com maior geração de renda local? 

8. Como aprimorar os programas de transferência de renda, integrando-os numa 

estratégia de desenvolvimento sustentável local? 

9. Como criar espaços para o diálogo dos governos e a sociedade civil? 

10. Como melhorar instrumentos de gestão dos territórios? 

11. Como realizar monitoramento ambiental eficiente nesses territórios? 

 

Levando-se em consideração esses desafios, foram propostos quatro eixos 

prioritários para a cooperação entre os países amazônicos.  

 
AGENDA COLABORATIVA OBJETIVOS ATORES ESTRATÉGICOS 

I - Intercâmbio de políticas 

públicas e multiplicação de 

soluções para o 

desenvolvimento sustentável 

da Amazônia 

Promover o intercâmbio de 

experiências e resultados de 

políticas públicas inovadoras 

direcionadas para a 

erradicação da pobreza e a 

inclusão produtiva. 

Lideranças de instituições 

governamentais e da sociedade 

civil. 

II - Intercâmbio econômico 

como uma das soluções para 

o desenvolvimento sustentável 

da Amazônia 

Ampliar o intercâmbio 

econômico entre os países 

amazônicos, aumentando as 

oportunidades de geração de 

emprego e renda, com ênfase 

no “núcleo duro da pobreza” e 

no aumento da integração dos 

municípios fronteiriços.  

Lideranças de movimentos 

sociais, instituições nacionais 

responsáveis pela regulação do 

comércio internacional e setor 

privado. 

 

III - Intercâmbio e parceiras 

para o avanço da ciência, 

tecnologia e inovação 

Promover o intercâmbio de 

conhecimento e o 

desenvolvimento de parcerias 

para a inovação tecnológica.  

Pesquisadores e instituições 

governamentais e organizações 

não governamentais de CT&I. 

IV - Intercâmbio técnico sobre 

soluções para o 

desenvolvimento sustentável 

da Amazônia 

Promover a troca de 

informações e conhecimento 

de caráter prático e técnico. 

 

Técnicos de instituições 

governamentais, organizações 

não governamentais, 

movimentos sociais e empresas. 

 

• Temas prioritários para o intercâmbio: 
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i. Assistência técnica e extensão rural 

ii. Educação 

iii. Saúde 

iv. Comunicação 

v. Transporte 

vi. Energia 

vii. Habitações 

viii. Transferência de renda 

ix. Diálogo entre governos e sociedade civil  

x. Gestão territorial 

xi. Monitoramento ambiental 

 

Palavras de Encerramento 

 

Virgílio Viana reforçou a importância de compartilhar ideias para favorecer o bem 

estar dos povos amazônicos. Quando se fala em desenvolvimento sustentável, há a 

oportunidade de realizar uma importante troca de experiências exitosas. O objetivo maior 

da caminhada é que seja conjunta, que leve a região adiante e não somente um 

determinado país.  

 

Clemente Baena Soares fez considerações sobre o evento, destacando a 

educação e a saúde como pontos essenciais de qualquer debate voltado para o 

desenvolvimento sustentável. Salientou as dificuldades e diferenças identificadas e 

agradeceu as sugestões e apontamentos para a solução do problema de acesso aos 

programas nacionais. Declarou sua satisfação em viabilizar o debate em coordenação 

com a sociedade civil, resultando em ações concretas.  

 

 


