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Grupo de Trabalhadores Cooperath ados (G.T.C.) 
Equipe de Habitação Popular .- 
Grupo de Trabalho em Alimentação Coleth'a 
Equipe de Produção de Projetos e Divulgação 
Grupo Ação de Rua 
Equipe de Educação e Cultura Popular 
Equipe de Agricultura Orgânica 
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São Bernardo do Campo7.28 de Outubro de 1988. 

Sra. 
CINDY ALBERTAL LESSA 
Diretora, ASHOKA/BRASIL 

C E O. t .• P. J. B. 
DA 1 A J5 / j_ .Q_ : 1l:/ 
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_ .Estimada Cindy e amigos da Ashoka, 

Estamos apresentando o nosso grande amigo Francisco Alves Mendes 
Filho (CHICO MENDES) para a seleção de novembro de 1988. 

O Chico Mendes dispensa apresentações pois a sua dedicação e au 
tenticidade na luta pela defesa da Amazonia o transforma na mais 
importante liderança daquela região, inclusive de reconhecimen 
to internacional. 

Conhecemos o Chico Mendes há vários anos e acompanhamos sua luta 
para consolidar na Amazonia e particularmente no Acre o verdadei 
ro movimento de preservação das florestas. 

Esse movimento est~. basead9:na implantação daquilo que foi deno 
minado ~e Reservas Estrativistas que consistem em criar polos de 
desenvolvimento comunitário baseados nos interesses econômicos~ 
(de sobrevivênc1a) dos Seringueiros e 1ndlos. 

O primeiro trabalho ~este sentido está sendo feito pelo v,.·Chico 
Mendes em Xapuri região onde ele organizou os Seringueiros, que 
através do seu trabalho já se libe~taram do trabalho semi-escra 
vo e são autônomos. 

O próximo passo está sendo feito pelo Chico Mendes a partir da 
criação da Cooperativa dos Seringueiros que já começou a funcio 
nar este ano com o esforço próprio e sem ajuda de nenhum organi~ 
mo nacional ou estranjeiro. 
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A Cooperativa tem como objetivo desenvolver o comércio da borracha 
para fortalecer os seringueiros autônomos, que desta forma, pas 
sam a proteger os seringais e a floresta. 

A outra atividade econômica da Cooperativa é a Comercialização da 
Castanha do Pará que os próprios seringueiros recolhem nos 
em que não trabalham na borracha. 

meses 

Com relação a isso nossa Associação Comunitária pretende ajudar 
o trabalho do Chico Mend~s abrindo mercado para a Castanha do Pará 
em São Bernardo e São Paulo e com isso pretendemos melhorar a qua 
lidade alimentar da população pois a castanha é uma ótima fonte 
de proteínas e ao mesmo tempo contribuindo com a defesa da Amazônia 
ajudando a implantar o Polo Comunitário da reserva estrativista do 
projeto de Chico Mendes. 

Achamos que o Chico Mendes não só merece a ajuda da Ashoka como é 
um dever da comunidade nacional e internacional prestar solidarie 
dade aqueles que hoje podem defende:imefetivamente as florestas em 
nome da humanidade~ 

Se isto acontecer será a primeira contribui~ão efetiva no sentido 
de consolidar um projeto sério e com bases permanentes1 dentro dos 
objetivos expostos. 

Sem mais agradecemos e nos colocamos à inteira disposição para ma 
iores detalhes em relação ao Chico e ao projeto que pretendemos a 
poiar. 

Devemos ainda dizer que estamos colaborando com a comunidade do 
Acre para conseguir alguma ajuda do BNDES para o projeto dos Serin 
gueiros. 

Neste mês de outubro eu, josé Carlos Brito, apresentei p Chico à 

equipe do BNDES que fechou um acordo para um peque~o apoio aos Se 

ringueiros 
Abraços, até breve. 

JOS~ CARLOS BRITO LEONARDO PESSINA PATR'\tl 

R d V
r.oo:rn .5_Gera!_ rlac A. C :b- Coord. Geral rla-.tt.,-~ rrELEFONEPre · ua os liuais. -i9'"4, ao Bernanio ao ampo Cr..r 09700- S.Paulo Fone: 448-511'1 y.n!". - 

MB-8000 

KAY 
ente 



FOR1\1ULÁRIO DO 
CAND1DA1D 

N~ de Entrada: Data de Entrada: _ 

Endereço: lCA;A.u ~lVYf/t.u.« (L,.~ - ~1/ fV· 
e - 

CEP 69'.iít? Cidade ~ ~ Estado 1 / , ,, - 

Telefone: DDD Res. Trabalho------------- 
.../ •! e / L· I J_/ Estado A 

Local de Nascimento: r= IY'}Ztt.d.J Data La - ~2.- 77:Civil: CnS" /1' ./2117 

~ ,' 

Referências: , 
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Use folhas adicionais, caso seja necessário. para os itens seguintes: 

2.EDUCAÇÃO 

Período Curso/Especialização Instituição 

3. LÍNGUAS: 
Nomeie nos espaços correspondentes os idiomas estrangeiros que você conhece, indicando nos 
parênteses em branco seu grau de domínio dos mesmos conforme a legenda abaixo • . 

•' ·LEGENDA: (A) Muito bem (B) Bení (C) Regularmente (D) Mal 
Idioma Fala Lê 

( 

Escreve 
______ () ______ () 
______ () ______ () 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

4. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
Relacione em anexo sua experiência profisslonal, incluindo em cada caso os seguintes dados: 
A. Período em que trabalhou; 
B. Nome da organização; 
C. Endereço da organização; , 
D. Cargo que ocupou e descrição das suas funções. t 

5. ·CITE OUTRAS ATIVIDADES E PROJETOS DESENVOLVIDOS ANTERIORMENTE. . '-:: · 
' , 

6. DESCREVA AS FUNÇÕES E RES~NSABILIDADES DE ~UAATIVIDADE · 
PROFISSIONAL ATUAL OU AN1ERIOR E SUA RELAÇAO COM O PROJETO 
PROPOs_TO. {Caso tenha ma1s ae· uma,_ espedãque-as.) 

7. CITE OUTRAS ATIVIDADES E PROJETOS DESENVOLVIDOS ATUALMENTE. 

8. PARpÇIPA,ÇÃO EM SOCDq);\DFS CIVIS (S~~cato e AssociaçõesJau.k @e' C' Af. S • 
1J11i2s..<Jb.-l!.. · s .. y: R .. jÇt<--f-. ~ ..._ e • 

/. ENUMERE E DF.SCREV A RE.SU.MIDAMENTE ARTIGOS E PUBLICAÇÕE, DE SUA 
AUTORIA OU EM COLABORAÇÃO COM OUTROS. · · ' . 

·10. OUTRAS INFORMAÇÕES QUE'CONSIDERE IMPORTANTES. 

11. IDÉIAS EM GESTAÇÃO QUE GOSTARIA DE DESENVOLVER. 

Diillli3W Ait5#WM W 4--â4f&.i4ik&!W- f4::Ai'E'* :dft?:g: g.35:3 a-.- .. '·t?-·"JL ,4,,:5 '·f3§t9S&#dWf?tk i #*#Ská!DI 



Histórico dos salários recebidos nos últimos três empregos: 

Instituição Cargo- - Salário Data 

.. 
Despesas 

Número de dependentes: 3 - Moradia: Própria D Alugada ~ 

Automóvel: Sim D Não D Aluguel: Cz$ .{{(Z.tft,(2& &fZ 
Anexar cópia xerox do comprovante de ·~nda (mês base) anterior a esta inscrição. 

6. Necessidades atuais para realização deste Projeto: - S Oll ( ~~ 
j,,tU- tl~~> 7. Outras fontes de recursos para este Projeto: 

8. Envie material (relatórios, publicações, fotografias etc.) que julgar importante para uma 
melhor avaliação do seu Projeto. 

9. Outras informações consideradas importantes: 

- 
( 

ASHOKA 
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TÍTULO DO PROJETO: 
-1'_ /l,f/)·(M e& 

Cidade e estado onde o Projeto está sendo realizado: _Ú,._<._'t_,-'t(--=-~,,....f------------- 
Roteiro. a ser apresentado em anexo: 

1. -Descreva resumidamente o Projeto, levando em conta as seguintes observações: 
(a) Objetivos específicos- 
(b) Justificativas __ 
(e) Impacto na comunidade c.,.. ( 

2. Histórico do Projeto: , , 
(a) Como é encarado e tratado o problema no Brasil? 
(b) Como surgiu a idéia do Projeto? 
(e) Como planeja fazer a difusão deste Projeto num contexto mais amplo? 
(d) Como faria sua divulgação? 

3. De que modo sua Iormação moral e ética influiu na realização deste Projeto? 
(a) Como se interessou pelo assunto? 
(b) Qual o principal fator, na sua vivência pessoal, que o levou à realização deste Projeto? 

4. Descreva o procedimento e metodologia seguidos até o presente momento. 

5. Orçamento pessoal {Confidencial): 

( 

Renda do zx:»: (parentes _e outros): 
a 4AM c:-c .. -- 

1 

Renda Total: Cz$ - bflr O{l(J-i ·fl.o 
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