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l lm.o (A) • ~r ( ,- ) • 
Jean Pierr~ Leroy 
Forum das ONGs :e~asileir~s P):'.'êparatór:J.o pc'lra a EC0/92 
FAXt 021 205 7531 

Ao longo de 1991, ~r,; ONG,=t da ""'t11zõnla t~m T."a,tl'\JJ_,,.~t,..., n"'. 
enormo. @,; f: orço pA~R ot-ganl rtA.:t"-~~ ti! ~xi 4:1 l r ,1ma F"':t:t.ln J J\"'."'~"' 
P.f:@tiva no J'JtOGRAM.1\ PILOTO PAPA CONSEnV.A.ÇÃO J)AS rr-0nr::~·t1t,.it:: 
Tll.OPlCAlS IJO 13JtASJ'J.,, ~po:l.~()O f. ihP1n<''5!h:·ll\fll.jll\nté p-.lo r..-1 • "l •ho,:-.1"1,in 
p@lõ Governo nriud.lei:r.o/Banctt ttonf1i~l/Comi~~5o <1."' CoWtnn·t_f'll'!!('li"": 

Etn:·oplda, o qoe ~ltl ti).timo t~nno J"õd.êt'" ,i.ignit'ic~r l'.'~~11~.-y ,,~ 
trab~lh<> O()njnnt.õ Gov~rno/SQci@d#!d~ Civil no :êr.&!d.1.. 

:F.:!'!llta t~rêfl\ nf\o t~m ,!d.<"lo t~cil, roi,; :1 ln<l~ ~,,.,_,:!!t."""'I 
8êgm@ntc;r,; l'l\inor. i t:AtiO~ ~ n1-v(!!), in~ti.bu:~ióttiA 1, t~nto d~!llr. gov"""'~""', 
eo~o dA.A ag~noi-.~ d~ f 1.mtnt?i"'-\1\~nto Jl\lll t . .i1~t.êr.a- l~, q\•~ t.""'1!1! 
d:f.ticu].(1,~d~-= ~JT\ ~Oêlt.Ar. 4'.At#. hOVJ!! :tilono(J.1'. ~hll! f:;,:fthl'!IJJV, ":"~'!"! 

pa~ticiráç~ó da ~oeledade civil órg~ni~~dn. 
Conf!lhl~t·l.\ll'lô~ ~ignltio~t-.ivl),t o~ r1.Hu.1).t~dott- r\n t.:r.,1111h~Jh-, 

dê~~nvolvhl.o ~ntoê -"tlO J.'~1~A O~GP. Â1'\~~C.ni~~n, ~u~ {tôA ••.• 1""'1'1! 
~int~tl~~~ no~ ~@gulnt~~ ponta~: 

1. €STfttITlffiJ'\ÇÃO FOPltJ\l, DO nt!.U:l:O OF. TP7\f\~Ut0 ,..'l',l\ 7.lir.n('H . 

G1'A 

J:~ t~ trabt. Lho , v,m s~n(lo dé.t;~nvol v i<.lo oom o ~P~> .lo db 
r:r.ogt-&ll\l:\ da.s N~çô~~ Unida,g p~t-& o O~s~two.J.v l~~t~~~~ ,.... 
PNUO, ~tr~v~g do prõj~to BR~/91/0l~-~/Ol/~~. 
Em 11 ~ 12 clê d~1.~mbro, c1~poi"' ~~ •h·,l~ f">.rr,i> t,.;,:. , .• "'. 

êl'l-contros ê r~uni.õ@m i:ir~l.i.mlnAr~r.., fol ~~n~\ i" ~d·""• 
(.,Y"J'l\:il.lfl'l~nt~ O Gr.tipo dê Tr~b~ lho 1'tn~~t\H l ~o -~ (:·;:-,.. e i"'"' 

'11.~d.ltla qtH~ t:oi <1prov.\.do till!n. :r::i=:t~tntfl; ~n.~~~:nd ,,;-;- 1'7""1 

Con'1~lho D~lih~r;,.ti~,o ~ t1êf1J"l.it1;11. nml'\ nh::~t1~r ·\_,...., «: ... ·0·;-"'·""~ ~. 

p~lôi; ~~guintêt! oomr~nh~iro~: 

~~~rêt~~i~ F.~~c~tiv~ 
gT~ - Gr~p~ ~- Tr•h•lho ~m~~~nJ~~ 

FJ\JH 1\v. JA - Jllócó 1t - ~l .JS - Jo"'i',:''i\ 
T~lt(O~l)llC-5090 F~~~(061)225-A,3S 
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<[_,, 

Julio Barboas dê Aqui~o - Sêringu~irõ. 
(conselht, N~cioh31 dõ!!J Sê~ ihg,1~irog - C.1tS) • 
Eug~n16 Scanavlnõ -_H~di~o. 
(Cêntro dê ~!!Jtudoà Avll!lnQ~d.011 de Jtr,,mnç~,ô 
Sõcial - êEAPS/l:'roj~to Saüdê ~ Al~grj")· 

Jo~i Ger~Jdo TOrr~~ - Lldêr SindloAl. 
(Movim~nto p~l~ sobrêvivênõia n~ 
'l'r.~nsama.2l'mi.oa. .•. MtST) • 

Conf onné <> Estatutó i-prov~do, a nirêtõrl" do G'T1\.. 
de~igncm, Juan Cl!\rlot1 carr&!lco n,iêda - ~côno~lfftA, c6'1\'1~ 

Sêõrêtá~io Ex~c~tivo do QTA: 
Endl!\r~ç,.; 1 SA.IN ÂV. L4 - Bloco 1' gala 3 5 - SltD'F. JJ\Mt1'.. 
F~,o (061) 2~6 4936 ê Fotlé {O~l) 2~f; 5090. 

2. ORGAtllZA.çA.o E ESTRUTUAAÇ~O no GTl\. A NlVF.T.J l;;S'rl\f)tJ~r. Jr./00 
P.EGtb~AL. 

A ~nt:t-\Sê do t-r~h3.lho do GTA êm 1g91, foi t!•nt:.r,v1" it1JI 

organizaçãõ e ê11Jtrutur~ção dos GTA~ n@gion&is @/ou E!!!tAf\11""'.ltii. 

As.si PI, t or am :r@allzado!; encontros r<P.gicmals no Acr~, ~onc)01\J" • 
Parã (M~rabã) ê org ••. niiacl~!!! as rêAJ;,tl!\Ot.i vas Secrêtat: !a9 J!:),l'~c1J.t:,lv,..,, 
négion~i~ ~/ou E~tAduais. 

A liAtt!I nitun.l. (J3~ ONG~ qu~ p~t-tidipam rorJ!\~lni".'!n •.. ~ f~ô 

GTA, a ~eguint~~ 

1. comi.tt! In-tertrlbal - 500 1'.nos clê R~sif:\b\nc.la - Bs~ 
2. Fum:1açã.o M.,,_ta virg~m - nw - Bsn 
3. As~ociação Brasil~ira de Antropologia - ABA - nsa 
-4. t'umhiçt'\o Pr6-N~tur~za - FtmiTUR~ - ~SB 
S. Institutô d~ E~tudos Amazôn:J_oo!; - 1r.1\ - t'fl/P.SP./JH1 
G. Cêntro (lê Tr-ahalho Ind_t ge.ni,;ta - CTI - Sl? 
7. comi~~ão p@la crlaç~o do l"'-':rqu~ Y3nomand. - ccrv -~ m" 
9. Fom,a,;!o Blodivt!r,;lt.:!!u; ..• 1HODIVEílSJ:TJ\S - HG 
~. Centro dê Estudos; 1\vi:llnçi:1do~ dê Pr-omor;ão Socia.1-CEM'·~/i"'(•"t ~i0Us 

S~üdê ê Ãlêgtia - ~J/PA 
10. In~t. do Uol\\êr!\ e do M4!io Anthiênt.e. dA. 1\ma~ôni~ - U11\7.orr - 'f1'ti 

11. :Mtivh'1ênto pela Sobreviv~ncia. na Tr.A.n!.'l1!'11\'l~tt,nlc="- - M~T ___,_ ~A 
• 12. t'roj. F,gtudos Têl:ras. Ind!gênâS no Bt'tUd.l··PETl/tt~GUTJ\. ~ N~ 

1:3. FUl\(faQ~O' Vi. t6ria AmatGniC1' - t:'VA - AM 
14. con~@lho Naolbn&l do~ S@ringu~iro~ - CNS - 

s~crétft.ril!l ~X~t:!Ot:i v11 
GTh - Oru~o ~ê T~•b,lh~ ~~-7.ôni~~ 

SJ\J..ll l\v. 1~4 - Bloco B - s:;1. 35 ~ J.n.)\?11'. 
e Tel!(061)226-5090 FaXt(061)22~-40l8 
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1S. 

16. 
17. 
19. 
l~. 
20. 
)1. 
22. 
23. - 
24. 
25. 
2G. 
27. 
28. 
29. 
30 .• 
31. 

32. 
3J. 
3 ,s • 
35. 
36. 

37. 
38. 
39. 

40. 

01'A ••. AOIU! 1 
C@ntro dê ~r~b~lh~dór~8 d~ All\atôni~ • CTA 
(Secr~tAri& ~XêOutiv~) 
Uni~o d3g ~~Q~~~ lndtg~n~~ - UNT./ACn~ 
C~nt.ro (1@ Oêf~~a dosit l1i:ndtos ttnmano~ e da Dloc@!le - J\er,ii 
comiasâ6 Pr6 1ndio do Acrê 
A~~ociàção dos Eng~nh@i~o~ r1o~~stais·do Aor.~ 
S.o.s. An\A~Õh:Í.& 
C~ntro dê Dêf~PU! d.o~ Oirêl tOA lt'-'W\!'lnos é EdU<!'1950 t'õpUlll't' / 1'.C! 
Con~êlho Indig@ni~ta Mi~~ibnârio - Acre 
Col'l\lêsão P3111tt<,ra. l da T@rra - CP'T / 'AC 
<ilTJ\ - JtONOÕNlAt 
Co~t~~Aô P~~to~~l d~ Têrra - CPT/RO 
Int1t::.ituto d1;11 Pr6-Hi11t6ri~, Antropologi& e ~cõlõgi.a - J:J"Jtll1" 
con~ê.lho N~oional dos S@t'ingueiros - RO 
con~~lho Indigêni9ta Missionârio - CIMX/no 
nerat·t~:m~nto E~ta.du;!l l dê Traba.lhadot:-~sc ~urain - Rô 
Comuhidad.ê a~h~1 .... no 
Cêntro dê AlfAbêtlZ#lçlio ê Educação I'õpUlêr - CJ!:1\P/AO 
Articull!lçâo C@nt:t~al <l~s A!'soci,-çlj~s Rura.h~ d~ Ajucta Mí\t.oP.t 
dê Rondônia - ACARMt 
MATA - Rô 
organi~~~~o doe s~ringu~iro~ dê ~on~õn!a ~ OSR 
Proteção 1'mb1~ntal Cac()t..J.~•m~~ - l'ACA/RO 
Ação ~cológica Vttl~ do Gu~por.4 - ECOPORt/ltO 
Articulaçt\() Centr.·nl do~ Povo"' lndt.gena de ttond.éhil\ ~ Ntn~t·.~ 
do Matô Gro~!!O 
Ag~ooiaçAõ dê s~ringuêlro~ dê GuajarA-Mirim - ASGH 
Â~~ociaç~o do ~ovo R~ritiana - o•Kot Pyti~nib~/P.ô 
1\!1notd .. ação d.ê rriu;il!rvação A~bit!nta l e ~@ct1pêt"a~A:o da~ Ãr•~~ 
lndigênas - APÃRAÍ/RO 
Instituto de P.@squiaa ê~ Dê{~~a da ldehtid~dê h~~zónic~ - 
:UtDU\ 

41. Jnot.ituto dê 1\nt>:opologia. -- H~io Amb.l~nt• - T.Mfl\ 

ôTJ\ - (:~1:lJ\JiRt 
42. nê~e~va M;~ Maria 
4l. Sindicato dog Trabalhador~s Rurai~ Pat~u~p~h~~ 
44. Socl~dade Paraênsê de Oêfes3 dos oirêitos th,manos - srnnn 
4 5. s ind.iea to do!ll Traba lhadorê~ Rurais J\.ca l l~ r..:1 la 
4~. Slndio~to dõg Tr~balhador~s Rnrais tldórado 

1 47. con!:4êlho ttatliól'lt\l dos S~rinç,ueil:-o~ - 11~1-~b~ 
49. SINT"AA.st·- Har~bá 
49. c~ntrô l\g,:·1cõ.la de Tocantini; - CAT /F'A.TA 

----------~·-----------~----~-------~·-- -···- ,-,- 
S!!-Cr@l1tt· i~ E~~eutlv~ 

«TA - orupo c:tê T~abaih"' .f\wo--.~nnl~t't 
$1\IN Av. L4 - Bloco R - $}. 35 - JJ\M11\ 
TGl!(0~1)226-5090 Fa~:(061)226-4~3~ 

3 

- ..•..•. - - - - -- ...•.. - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -.....- . 



60. Sindicato do~ Trabalhadores Ruraig Harabá 
51. Cêntro de Educação, Pesquisa. f:, A!ls@ssoria Sindie~l ~ ~opul~:r 

CEPASP - M~raba/PA 
52. CESt./Pio P~ra Mundo 
sa , S!l1T€PP 
54 A Sindicato <los Trabalhadore11: nur~ls Tueurui 
ss. sindicato do~ Trabalhador~s Itupir~nga 
56. Ã~s. Agro@oonemicà Tijuoa - São Luis 
S1. coop. Agr1eol& Mista - Acail&ndia 
5'3. F@d~r&ç8.o do• Õrgãõg p~r~ Asnlsttnoia SoOil!ll @ Edueselottal - 

FASE - Marabá 
a~. J\!!;r;ocleição ~m Ãreas d-- Assênta.m@nto no Estado do Maranh~ô ..•. 

ASSEM.A 
so , caixa Ag:r1cola - S. João Areg,i~i& 
61. Associação Donas d~ cas& - Ace!lãhdi~ 
e2. comlssão Pastoral da Terra - CPT Marabã 

CAb'* rees.nltar, que ê~ta li.sta éstá em proee~,io 
11,u!=~fll.!!U'\@nto dQ 1t tuc,l j ~;,r.15o, ne\ 'll\ed:ldà tJl.lé! 

a~ Nuv~~ uNl";t1 t:!i.t~o. 9'$liolt.-.ndo iurJ)·P~r;b no Ç'J'A, ~•jA. 
fl t:.ravt!!Y U~i,. ,$0 •••••••••• ._ ••• L,.&. ·' -- ··- l """ ••••• ._ i'f1 t· ,,ln• i. tm ,ia 
LI .L1- 1_· t , t, 1 M '-'-w ~':"', •• 

'-1 • li r '""••1mlíln nnrn nn Rii ~itf 1fº" 1t1eeéA dê 19~~ 'U:nt"II\ a.·H·'-• •.• nnr-mnt·rn. rru1'm~11i rao~r", Siflrt:in~llf:'11:tm \.l":t' 

P~nA~nin, H~r~nnao, Hnn~~~•m tt nA~--1~- ~·--(), • ~10 
..- - ., 1 ••Ili •. '9'WI t f' t n• r A l"l'it,rUt.UJ: 1919 d• novtt ti Bf'lldr,e,;;:u; .l~.,. 
EXêoutiv"'-m r.~gionaia e por con~eguintê, a @ntY.:'\aa ~ ••• 
novas ONGs no GTA. 

o) AJ.gumal!!l om.h,, d-e nlv61 "111.eioni\1, ~At.ão anali!umdo ~~ 
so1M,nt~ lncluir5o na ligta of.lcial d.o GTA & 1t1at~i,11 (h.\ 
ta~b~m ~8 r~p~ê~~ntaç~~A êgtaduain. 

'tm t'@lação ao nosso ti:-abà.lhó pl\'lr.a 19~2 • um dõf!II '°"*' jftt.1,vry<!! 
princ:Jpais da Diretor ia do GTA 6 eon,:olida:r, ê tiobr~b:v1n 
tr~halhar dé forma mais· orgAnlo11 r.ostM'Ut ~~t.i ~u l ~.r;r..~,-. 
int~rnaoionais, eom oig Grupos dq Trab:!!ilho r.m:--np•u~ • t1,,d"~-. 
I\Joaricanos, quê jã nos Vf!tn dando Apoiô, na ~~rr.ip~ct:i·r-1 l1114 

solioitar reais compromis~os df! apoio f Lnanoe í.ro pl'lk':i- o Pr.rv;r ,..r.,~ 
Piloto. 

Estê apoio da.s ONGs int~rnaciona.ls., t~1n. ,tJA.o (,~ 
fundamental • importl\ncia par.a o traba lhô quê o ó.'t,1\.. t ••.. ~ 
deg@nVôlvido at~ o prêgêntê mo~~nto. 

-~-----~---_.;,---------------------- .. -~----,·------ ·-- .. 
s~e~~t~ria Ex@outiva 

Q~~ - gtupõ de ~rabalh~ Ã~~~énl~~ 
SÃJ.N Av. Li - JHõcO B - t;:l. 35 - l.AM1A 
Têl:(061)226-5090 F~~t(06l)l1.g-493~ 
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~g1bn, eoncS.d@ra1flot que! o •rerf~i~e.a~tnto dô• 
·~êcani•~oe atu&i• de rep~A••ntaç&ea e de tra~8lh~ ~~njunto dó 
GTA ~o Brat1l com orc;,ani~•çt>tts irml• da bfr!ca do Norle e Eu.roplti 
fuma das pyinc!paift tftr~f~g psra o inlçJo de 1t92. 

tJcamU" ti Yàf!IIIU, .ah:ipo-~i(.•lô. f\PIT"" pe>4er Ç~nthm~r 
fV&nçanoo na Ul!!..I. J..uJ.tvl,,.., •.. 1-,.,-l_t. ••• ··-· •• Tll"nC,t'ltn• V 1 lnt n QlfCI 
·-·---W•-•• r•- .•.. n t'lnr•1U hll ,·rl;)g;ic;aJ.11 11Y , ••• .,11 !ISl!t •. atoti1JJ Ili 
J;Wfl,I. t1111,1. .~ ••. r-v-- --- - . , • • r 

L J. •• -1--,.lt. ••••j••nr f'Jl1• 1111? 1 lill'lll \ln 10~ ein 'J"~ •••••hnr ~I nnrtj&iililil T trab&lhõ conjunto 
c•vo:k"nt:'/t:nri•t11H1P CiV11 - ttlnto a n1Vf!l nae1or1a.1 "'v111v 

1.nt~rr1tic1ona.1. - .-uJ"'"" J._f !nltt&f!I • ,_ ••• ._1wnont.• hn]i1 rmrht·.-aua-. 

,,______.,, 
,lnnn Cat J.QI vf~ffilduv ,.~, .••.. l •• 

•.•••.•....•. ._ -..1 •.. i.- •--- l _•,,, nm11 
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ras1lia, 18 de nove~bro de 1991 

como deve ser de vosso conhecimento o governo brasileiro 
através da SEMAM - Secretar ia Nacional do Meio Ambiente - 
apresentou ao Grupo dos Sete (G-7) o "Progralna Piloto para a 
Proteção das Florestas Tropicais do Brasil". 

Em função da importancia deste Programa, foi constituido um 
Grupo de Trabalho de ONGs que basicamente desenvolvem trabalho 
na Ama~õnia (GTA-G7). Com os objetivos de: 

manter uma rede permanente de intercâmbio de informações 
relacionadas com a execução de atividades direcionadas à 
defesa da Floresta Amazônica e do povo que nela habita. 
Acompanhar e propor m.ecanisrn.os de participação para a 
elaboração, acompanhamento e avaliação do "Programa Piloto 
para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil11• 

Atualmente o GTA-G7 estâ.constituido das seguintes ONGs: 
Conselho Nacional dos Seringueiros - CNS 
Comitê Intertribal - 500 Anos de Resistência 
Centro de Trabalho Indigenista - CTI 

4. Comissão pela Criação do Parque Yanomami - CCPY 
5. Projeto Estudos sobre Terras J:ndigenas no 8rasil-PETI/MAGUTA 
6. Xnstituto dê Estudos Amazónicos - IEA 
7 .. Fundação Mata Virgem .• FMV 
a. Fundação Vit6ria Amaz6nica - FVA 
9. Centro de Estudos Avançados de Promoção social-CEAPS/Projeto 

Sadde e Alegria 
10. Instituto de Prê-Hist6ria, Antropologia e Ecologia - IPHAE 
11. Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia - IMAZON 
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12. Associação Brasileira de Antropoloqia - ABA 
13. Movimento pela Sobrevivência da TranséJUazõnica - MST 
14. Fundação Pr6-Natureza - FUNATURA 
15. Fundação Biodiversitas - BIODIV.ERSITAS 
16. Centro de Trabalhadores da Amazônia - CTA 
17. União das Naç~es Ind!genas - UNI/ACRE 
18. Centro de Defesa dos Direitos Humanos e da Diooese - Acre 
19. comissão Pr6 Índio do Acre 
20. Associação dos Engenheiros Florestais do Acre 
21. s.o.s. AmazOnia 
22. Centro de Defesa dos Direitos Humanos e Educação Popular/AC 
23. Comissão Pastoral da Terra - CPT/AC 
24. Conselho Indigenista Missionãrio - Acre 
25. Conselho Nacional dos Seringueiros - RO 
26. Comissão Pastoral da Terra - CPT/RO 
27. Conselho Indigenista Missionário - CIMI/RO 
28. Departamento Estadual de Trabalhadores Rurais - RO 

Comunidade Bahai - RO 
Instituto de Estudos Amaz6nicos - IEA/RO 
centro de Alfabeti2açlo e Educação Popular - CEAP/RO 
Articulação central das Associações Rurais de ,~juda Mútua 
de RondOnia - ACARAM 
MATA - RO 
organização dos Seringueiros de RondOnia - osR 
Proteção Alnbiental cacoalense - PACA/RO 

36. Ação Ecol6gica Vale do Guaporê - ECOPOR!/RO 
37. Articulação Central dos Povos Indígena de Rondênia e Norte 

do Mato Grosso 
38. Associação de Seringueiros de Guajarã-Mirim - ASGM 
39. Associação do Povo Karitiana - Q'Xot Pytianiba/RO 
40. Associação de Preservação Ambiental e Recuperação das Ãreas 

rnd1genas - APAltAÍ/RO 

A Secretaria Executiva do GTA-G7, com o apoio do PNUD., está 
provisoriamente instalada na SEMAM (Esplanada dos Ministérios, 
Bloco B, Sala 509, Telefones: (061) 226-4337/226-4338, FAX: (061) 

226-4345 - CEP: 70053 é no IBAMA, Bloco B, Sala 35, Telefone: 
(061) 226-~090, FAX: (061) 226-4936). 



conhecedor de vossa permanente preocupação pela conservação 

aas florestas do Brasil, nos permitimos, por intermédio deste, 
colocarmo-nos a vossa disposição para quaisquer tipo de 

informações a respeito d1) trabalho do GTA-G7. 

Juan carlos carrasc 
Secretãrio Executivo 

::J'ciosalll 
~~-~~.~~~~-- 

---- 
No+~·. 



Brasília, 24 de outubro de 1991. 

IJmo. Sr. 
Robert Kaplan 
Chefe de Missão BIRD/CCE. 

Prezado Senhor 

A comissão das organizações não governamentais ,que representam o Grupo de Trabalho 
Amazônico para o Programa Piloto (GTA-G7), abaixo relacionadas, tem desde o princípio 
acompanhado o desenvolvimento das negociações e a formulação do Plano Piloto. Considera 
importante a implantação de um programa desta envergadura na região desde que a sociedade 
civil, representada pelas ONGs da Amazónia, tenha a possibilidade de participar do Programa 
Piloto corno um todo. 

Temos ciência que a viabilização deste Programa Piloto, está condicionada à efetiva inserção 
da população aos objetivas do Programa. 

As soluções para a região amazônica estarão nas mãos da população que nela habita, 
quando ela tiver acesso as informações científicas que precisa e, quando ela receber assistência 
técnica adequada. É esta população que deve ser prioritariamente apoiada na busca de soluções 
para o seu desenvolvimento. 

A'> O~Gs ao longo dos anos tem buscado junto com a população local, soluções simples e 
eficazes, qut' poderão significar, se absorvidas e repe tidas pelo governo, transformações reais em 
larga escala. 

Entretanto, a grande contradição é que essas experiências normalmente são realizadas em 
uma sítuação precária, sem suporte: técnico nem financeiro. 

Historicamente, as relações entre os organismos oficiais e ONGs - no geral tem sido 
traumáticas. No entanto, mais urna vez, estamos nos dispondo construir um trabalho conjunto, 
através da proposta do Governo Brasileiro, Banco Mundial e Comissão da Comunidade Econômica 
-· ropéia por mandato do Grupo dos Sete. 

Apesar do discurso oficial de participação das ONGs, e de algumas iniciativas práticas, a 
articípação da sociedade civil tem sido muito restrita e não se tem materializado de fato. 

Nos preocupa a possibilidade deste programa, amplamente anunciado pelos organismos 
responsáveis, se tornar mais uma aventura irresponsável, criando expectativas na população 
regional, uma vez que no plano internacional ainda não existem definições concretas quanto a 
disponibilidade de -recursos, e, no plano nacional poucos passos concretos e efetivos tem sido dados. 



Se existe urna opção de fato pela participação das ONGs, devem ser garantidas as 
experiências por estas realizadas e um máximo de apoio institucional ás ONGs que estão 
desenvolvendo projetos junto as comunidades amazônicas. Também devi! ser viabilizado de 
imediato um apoio concreto para a estruturação do GT A-G 7. 

Em função deste quadro a participação da sociedade civil é muito restrita, e ainda não está 
garantida. Sugerimos que a participação das ONGs no Programa Piloto seja da seguinte forma: 

- Participação de um representante de uma ONG internacional e de um representante do 
GTA-G7 na Comissão Mista Tripartite (não prevista no esquema de administração do Programa 
Piloto - versão de maio). 

Assento na Comissão de Coordenação Nacional - CC - (dois representantes do GTA-G7 e 
dois representantes de organizações de base). A proposta de gerenciamento do Programa Piloto 
(maio) prevê participação das ONGs no CC, porém refere-se üOS membros das ONGs no FNMA 
e CONAMA Dadas a criação do GTA-G7 e a perspectiva de que se torne cada vez mais 
representativo da sociedade civil, membros do GTA-G7 devem ter assento na CC. 

Participação na Secretaria Executiva, a par de outros membros, deve ser garantida para um 
efetivo trabalho conjunto e._ a possibilidade · de troca constante de informação entre projetos 
estruturais e demonstrativos da categoria "A". Sugere-se, inclusive, que a equipe técnica do GTA-G7 
trabalhe no mesmo tspaço físico da Secretaria Executiva, favorecendo urna articulação/interface 
retl · 

O mesmo esquema previsto ao nível da Coordenação Geral seria adotado, a níveJ dos 
estados; a Secretaria Executiva estadual do GTA-G7 faria interface com as instituições públicas, 
federais e do estado, envolvidas na execução do Programa Piloto, assegurando um fluxo de 
informação contínuo entre governo e sociedade civil; também intermediará a relação federação 
estados no Projeto Demonstrativo Categoria "A". 

/ 

Conselho Nacional dos Seringueiros - CNS - Júlio Barbosa 
Comitê Intertribal - 500 anos de Resistência - Marcos Terena 
Instituto de Estudos Amazónicos - IEA - Mary Allegretrí 
Centro de Trabalho Indige nista - CTI - Virgínia Valadáo 
Fundação Mata Virgem - FMV • Luiz Carlos Pinagé 
Fundação Vitória Amazônica - FVA - Carlos J\1iller · 
Centro de Estudos Avançados de Promoção Social - Projeto Saúde e Alegria - CEAPS - 
Eugênio Scanavino 
Cornissáo pela Criação do Parque Yanornarni - CCPI - OJyrnpio Barbanti Jr. 
Instituto de Pré-História, Antropologia e Ecologia - IPHAE - Wirn Groeneld 
Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia - 1.MAZON - Adalberto Veríssimo 
Projeto Estudos sobre Terras Indígenas no Brasil - PETI - Jurandyr Leite 
Associação Brasileira de Antropologia - ABA - Lia Machado 
Movimento pela Sobrevivê ncía da Transarnazônica - MST - José Geraldo Torres 
Fundação Pró-Natureza - FUNATURA - Luís Toledo ~ . 
Centro de Trabalhadores da Amazônia - Jorge Vianna e Luiz Augusto Mesquita de Azevedo 
União das Nações Indígenas - Acre - Manoel Gomes da Silva e Denise R. Ganafíel 

!O 



Centro de Defesa dos Direitos Humanos e da Diocese • Ruscelíno Araujo Barbosa 
Comissão Pró-índio do Acre - Vera Olinda Sena dç Paiva 
Associação dos Engenheiros Florestais do Acre - Carlos A Rocha Vicente e Écio Rodrigues 
da Silva · • · -:i 
S.O.S. Amazónia - Miguel Scarcello . ·~ 
Centro de Defesa dos Direitos Humanos e Educação Popular • Carlos Hídekí Kawahara 
Comissão Pastora} da Terra· Acre - CPT AC 
Conselho Indígenista Missionário • Acre • CIMI AC 

Juan Carlos Carrasco Rueda, l--1 - 
Secretário Executivo GTA-07 

ele: Eduardo Martins • Presidente do IBAMA 
Presidente BIRD 
Presidente CEE 
ONGs Brasil, Europa e América do Norte 

... -~ 
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LJ!ensage.m 

Segue~ ~osscs comentirios ~elatiYas a ~o~~espond~ncia de 

Wallowr do Parlamen~o alemãor sobre g plano pil~to pa~a a 

Ama~&nia. t interes~ante tro~armos nossas avaliações soLre esse 

prQjeto, por is50 estamos remetendo esses ca0~~tã~io~ a todas as 

entidades ~ue ~eceberam a 5alicita.ão _ assi~ada por Honika 

Nolte7 a$si5tente _ co~ as. 7 questoes r~lativas ao Plano Piloto. 
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.- ~- - INSTITUTO BRASILEIRO Ol ANÃUS~S 
SOCIAIS E ECONÔMICAS 

Monica Nolt.e 
A5sistant. H~ns Wallo~ 
Mitglied des Deutchen Bunde~tases 
FAX: 00 49 226 e 168 6682 

1. Nao se pôde afirmar que tem havido um aronlo debate na 
busca de e~traté9ias apropriada$ -para a proté9ão das florestas 
tropicais no Bra5il, envolvendo todos os setore~ da sociedade. Na 
verdade. a con~ervação da5 florestas tropicais e; assunto 
polêmico no Brasil. e tem sido um campo de luta onde e~ 
confrontam intere~~e~ de diferentes grupos sociais. Há'~etores do 
eu,prt:5e.rif.ldc e db.e. forças ~rtnadae (lue tentav1 rel~ti viz11r a idéia 
de q,;,e ~ floresta deve 5er pre$ervada. especialmente quando se 
trata da r~gião atnazônica. Com uma retóricEJ. do ti"PO 
·· nacior:.alista" advogam . em nome d~ "sobera.riia e do cre~cimento 
econômico". czue a exploras;&o econômica e a ocupação da Amazônia 
nao pode 5er submetida ao~ apelos de ecologistas para a 
p~eservaçio da florests. Para alem desta retórica h~ o interesse 
daqueles que são ben~ficiados pela explora9ão desordenada da 
regiio e pela ausência de uma política agrária ~o Brasil. 

Quanto aos lflOVimentos sociai~ e~ ~opulaçáo local; peauenos 
produtores. seringueiros. comunidades indígenas. pescadores. 
apanhadores de ca~tahha entre outrosi interessa sobretudo a 
sobrevivência da floresta. A inanutenção da floresta significa 
para eles a sua própria sob~evivência. que ~e ·baseada em 
atividades econômicas e uma organiz&çio cultural que se 
desagregam co~ a destruição da floresta. Estes grupos 5ociais s~o 
forcas in,port&ntes Que d~vE:m nece5sariarrient~ pa:>:ticipar em 
Quaiquer processo de planeJamento ~ara a região que se pretenda 
democr,tico. No entanto. a participação desses setores na 
elaboração ào Plano Piloto foi nenhuma. e a ~equena ~articipaçio 
na di scussào com o govE:rno sob:re o plano. quando este ja est.a\·a 
concluído. e~ta longe de ser satisfatória. 

2. Ainda Que no texto do projeto as populaçõe$ loc&is sej~m 
frequentetnente evocadàs corno pdblico alvo e. no âmbito dos 
projetos demonstrativos propostos. se3am chamadas a ocupar o 
lugar de ··idealizadoras. gerente5 E: execut.oras·· das ações locais, 
e~ surpreendente que durante todo seu período de elaborayio o 
Plano Piloto nao tenha contado com a partic1p~çlo efetiva dos 
poYos indígenas. do5 ribeirinhos, seringueiros. trabalhadores 
rurais, e tn0vimento~ sociais que atua~ na rêaiio. Desta ~oru.a.. a 
sociedade civil 'e conclamada a atuar como gestora na retórica 
oficial. e ao me!::>mo ten,po e' solenemente ignora.da durante todo o 
processo de elaboração do Plano, onde os parcei~os do governo 
toram o Banco Hundi&l e a CEE. Na prática. at.e março de 1991 o 
governo não tinha promovido nenhuma discussão com a sociedade 
acerca do Plano Piloto. Pressionado por seus pa~cêiros 
internacionais o governo brasileiro convidon alSUD'18.5 ONG~ para 
uma primeira reunião em março. quando comphr~ceram 9 ONGs. Em 
Julho mais uma reunião e~ realizada, poucos dias antes da 
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apre5entayáo d~ Plano ao G-7. em Londre~. Não se pode dizer que 
E:~se encand nbaeent-o r1::1:>ree.ent.e. por p~rt.e do governo. um& 
di~~osiçâo efetiv& part, sustentar um Processo de gestão 
democrática no pl~ne,j&mer to dae1u.ela resião. 

3. Nio temos conhecimento sobre o envolvimento de cientistas 
altamente aualificad~s no desenvolvimento do Plano Piloto. 

4. Não estamos envolvid05 diretamente com O$ desdobramentos 
locais do Plano Piloto. uma vez que nao temos uma atuapáo 
especificamente voltada para a região amaztníca. Contudo. e~ uma 
problem6tica que no5 diz respeito num sentido ~ais amolo, na 
medida que tem uma dimensao naci~nal e. sobretudo. traz 'a cena a 
luta pela democratização das decisôe~ reJ .,tivas a gest&o do 
patrimônio ambiental e cultural de um espaco regional tão 
importante COil'IO o arnaz.Õnico. 

S. Não tivemos nehu~ contato co~ o governo alemão acerca dô 
Plano Pilot,o. 

6. Nao e:xpre5~at(\05 noe.sa opá nã eo diretamente ao governo alemã.e,. 
Elaboramos utn documento cr(tic,:,, ao Plano Piloto. juntan1ente com 
outr~~ ONGs <FASE e Con5elho ~~cional dos Seringueiros}. aoe 
circulou no "Semi n&°rio I ntern&.i::1onal da CEE Face • e. De~trui9ão 'ia 
Amazania" etn Luxev1bur90 <julho de 91 > • na tentativa de 
&~nsibiliz~r es5es países Darõ ~ complexidade dos !atores eóeio 
ambient&is que devem s~r av~liados na discussão sobre o Plano 
Piloto. 

7. A proteção da flor~sta tropical no Brasil nao po~e ser 
pensada numa per~pec~iva estritamente con~ervacionista, 
resultando em tentativas isoladas de preservação. A sobrevivência 
da floresta depende de uma est~atégia ampla que ataque as raízes 
sociais dos proble~a~ que resultam em pres~ões sobre ~ste meio 
na~ural. Nesse sentido. nenhum ~lano de preservação será efetivo 
se nao estiver a~sociado a iniciativas como: melhor distribuição 
da terra; demarcação das área~ indígenas; incentivo ao pequeno 
produtor. bem como o reconheciinento das atividades extrativistas 
e outras formas de sobreviv~ncia das co~unidades locais. 
tradicionalmente ligQdas a floresta; e finaltneni:;e. criayão das 
condicoes .jurfdico-políticas que i,ossa1n det.er a dissetninaç_âo da 
violência contra os trabalhadores rU?"ais. se~inguêiros ~ líderes 
sindicai~. 

/so.~e l e. I{. Co: ~o..f~ 
~ ~ ?tJ~, 1'1/JO/'JJ_ .. 


