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Topico 701 Conclusoes Enc.Int.de Trabalho ~ase 
Nov 237 1994 

a.x.ambiente 12::36 pm 

Em Junho de 19947 o Forum d~s er,t idades da Amaztnia Oriental(FAOR). e a FASE 
organizaram em Belim(PA) o Encontre Internacional de Trabalhe sobre a 
Diversidade Eco-Social e estr~tigias de cooperação entre ONGs na Amazinia com 
a participa~io de mais de 60 entidades fdruns e GTAs. ~or ~alha 
administrativa, as conc1usaes nio tinham sido divulgadas ati agora pelo 
ALTERNEX. No inicio de 95r os anais do encontro serio publicados e estaria à 
disposiçio na FASE. Cordiais saudaç6es a todos os leitores desta mensagem. 

Je3n Pierre Leroy/FASE 

~ncontro Intern~cional de Trabalho hDiversidRde eco-social e estratigias de 
coopera~âo entre ONGs na Amaziniah 

Belim (Par,>r 13 a 16 de junho de 1994 

As 4~ entidades present~s no Encontro lntern~cicnal de Trabalho 
''Diversidade eco-social e estratigias de cooperaçâo entre ONGs na Amazinia~r 
reunidas em Belim do 13 ao 16 de Junho de 1994. dis~u-tiram as problem~ticas 
da biodiv8rsidader do zoneamento-ecolcigico-econimico <ZEE) e dos programas 
multilaterais. Identificaram7 no diagnóstico dos problemas relacionados a 

os se-guintes aspectos principais: 

B :r OD r VERS IDADE 

1. A biodiversidade cumpre um papel de suma importbncia para a 
sobrevivJncia de ecossistemas naturais e dos povos que vivem dela e hd 
sciculos a conservam. Os novos migrantes e ~olonos quep em dicadas r~centesp 
vjm povoando as florestas e outros e~ossistemas - 1s vezes de maneira 
inapropriada- tambim j~ come~am a perceber o seu próprio interesse em se 
somar ~s popula~Jes tradicionais na busc3 de novas formas de uso sustent~vel 
dus recursos biológicos e geniticos oferecidos pela biodiversidade. 

2. Predomina e11tr~ as entidades e inst itui~~es de pesquisa da Regiâo um 
grande desco~hecimento desta problemXtica, principalmente no que diz respeito 
~ consideraç3es pcliticasy e~ontmicas e juridicas ~uantc ao uso de a controle 
sobre os Recursos Geniticos preser,tes n~ biodiversidade, e tambim sobre os 
produtos comer-ciais derivados destHs recursos. 

\ 
3. Tamb~m entre as comunidades locais a movimentos sociais que habitam 
as ~reas ricas em biodiversidade hi pou~a compreensic de sua impcrtbncia 
corno suport~ para a própria população, ir,clusive como fator econtmico para 
estratigias d~ desenvolvimento local sustEnt~vel. 

4. O recurso gen~t icú. como mat~ria prima para as nascentes in-d~strias 
transnacionais de biotecnologias, estX sendo levado de graça de plantas, 
anim~is e soles da amaztnia e de outras regiij~s do Pais. sem regulamenta~ic 
alguma por parte do Estado, em uma esptcie de "garimpagem genitican que 
representa 
Federal 

. ' ~reJUIZOS 
est~ sendo 

para a 
omisso ao 

ecor,omia e a sobErania nacionais. O governe 
n~o fazer valer os seus direitos - gnrantidcs 
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pela Con-ven~io sobre a Diver~iciade 8io1d~ica - de ~xercer um c:ont 1··01 e 
assegurar uma participaçio n~cion~1 nos beneficies sobre eeta atividade. 

5. D3 parte da autoridade p0bl ica, falta vontade politica de 1m-pl~ntar 
~reas de conserYa;iop r~servas indigenas e extrativistas ou políticas 
a~ricolas que ponham fim à destruiçâo da biodiversidade da Amazinia. Isto 
significa desperdiçar um potencial de desenvolvimento com a participaçio e 
em ben~ficio das comunidades 2 popula~~es locais. 

6. O Projeto de Lei sobre Propriedade Industrial, gue visa entre outras 
coisas permitir o patenteam~nto das biotecnologias e de muitos tipos de 
seres vivos no Paisp representa neste sentido uma al iena~io do direito de 
dispor 1 ivremente das t~cnologlas necess~ri3s para desenvolver os recursos 
genit ices naciür1ais de forma ccmpet it iva, alim de possibilitar o monopólio 
estrangeiro sobre os produtos desenvolvidos a p3rt ir dos recursús genit icas 
nacionais. 

7.Tudo isto Yem acompanhado de uma polit ica implicita e sist~m~tica d~ 
sucateamento pelo poder pdbllco de uma capacidade cientf-fica e tecnol6gic3 
nacional na ~rea biotecnoldgica, que fosse ca-p~z de produzir tecnoloyias e 
produtos nacionais capazes de sa-tis~azer uma estratigla de desenvolvimento 
em benefício da econo-mia da Amaztnia e do País. 

8. A int~graçãc do Pais à economia global Ce da Amaztnia à economia 
naclonal) nesta ,rea dever~ ser feita de modo a diminuir as relaçBes atuais 
de d~pendjncia e explora~ior mas nio poci~rA prescindir da continua cooperação 
intern~cional. sempre com bas~ no fortalecimento das prciprias for~as 
nacionais, regionals e partlcul3rmente das comunidades localsr para 
Yiabili2ar um desenvolvi-mente sustent~vel e equitativa. 

Como resultador chegamos a apresentar as seguintes proposi~;es para dar 
inicio a um trabalho permanente de nessas entidades. movim~ntos e redes nesta 
tem~tlca. Estes trabalhos podem ser assumidos desde j~ por iniciativa dos 
movimentos, entidades, fóruns e redes locais e regionais que J~ atuam na 
Reglio, na perspectiva de serem mais sinergizados e potencializados pela 
criaçio de urna articulação entre as entidades presentes neste Encontro ~ 
cutrasy que ofere~am um 3parelho o mais leve possivel para a disseminaçâo de 
informaç~es € coordenaç~o de esforços. 

i. Acompanhar e assegurar a participa~io da sociedade civil nas 
i n i c Le t Lv a s d o s ftOVP.l''\'1015 fe::df:.·1ra1 e 0:·stad1.1,·,,i\.:; q1.1.c;: v i ee m ou tenh<i•.m i mp a c t o s 
-:;ob 1r E-'. a b j o cl j Vi~r '.5 i d e\ d€,' , s.u ,:1 C O n ':;(i· I'' Vi':\\,.~{ O e o a e '2'i:,S,Q ,;1. U ~;t.J. -1-'1- U t o dos r 2C U r: S C!S 
9enist i c o-s, Pl"OlllO'v'(·:.'I'' a C:<i\P,H: i t,,H;:~{o de 1rfi·p1re-··1t,et1t:;,nd.0:·';; das en t i d a d e e par,:\ 
poderem discutir as medidas prúpos-tas. No momento, estas iniciativas 
incluem principalmente~ 

a) O projeto de lei atualmente no Senado Federal sobre patent~5 (PL 
115, Propriedade Industrial). Fortalecer as pressSes sobre o Senado e o 
Gcvernü contra o patenteamento das biotecnologias e dos seres vivos e 
microorganismos. 

b) O Programa Nacional de Biodíversid~de atualment~ 
elabora~io pelo Ministi1-io do Meic Ambient8 e da Amaztnia. 

em fase de 
Asse-gurar a 
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participação da sociedade civll para garantir 
levem em conta as preocupaç5es deste Encontro. 

um cont~üdo com propostas 

e) Promover a elaboraçio de uma nova 1ei qu~ regulamente o exer-cicio da 
soberania nacional sobre o acesso a e usofruto dos re-cursos geniticos 
nacionaisy ~azendo valer os direltos garantidos desde a entrada em vigor da 
Conven~io sobre Diversidade Biol6gica no final de 1993. 

d) 
~reas de 
populaçies 

O projeto de lei no Congresso 
Conservaçio, principalmente 
locais. 

que ~stabe]ece 
no que diz 

o Sistema Naciona1 
respeito ao papel 

ele 
d a s 

e) O projeto de lei no Congresso sobre Recursos Hídricos, considerando a 
altissima concentra~io e a vulnerabilidade da biodiver-sidade caracteristlc3 
de ~r~~s ribeirinhas. ala9adas etc. 

2. Acumular e disseminar maiores conhecimentos sobre experijncias 
re~lizadas ou em curso que envolvam o uso da biodiversidade7 com o objetivo 
de capacitaçio das entidades e movimentos e de funda-mentar sua atuação 
nesta irea. Aqui devem ser contempladas as ex-periJncias tanto de uso e 
manejo local em bene~icio das pcpula~ües de agricultores, extrativistas, 
etc •• como t~mb~m de uso para fins ci8ntificos e industriai& gue ~cm 
frequjncia vjm a constituir o que temos denominado de ugarimpagem geniticau. 

3. Buscar formas de relacionar v~rios aspectos da luta em torno 
conserva~ic e uso da biodiversidade com a vid3 do hom~m amaztnico, para 
estas quest6es sejam reconhecidas e incorporadas às 
movimentos e entidadesr per exemplo~ 

lutas mais amplas 

d a 
qu(';"~ 
d Cl·S 

a) A necessidade de dar incentivos à pequena produção agrícola em 
padrBes apropriados à realidade 1oca17 p1-omovendo a diversiflca~io das 
cu1turas7 o usú de priticas como os "quintaisn agrissilviculturais, a 
conserva~ic e valorizaçio de recursos fitcgenit i-cos nativos. e de oferecer 
subsidies financeiros para retribuir a sua contribuiçio nio monet~ria ~ 
conservaião e à diversiPica~io. 

b) Promover a reForm~ agr~ria e a demarcaçfüo de res~rvas extrativistas e 
indígenas, para viabilizar a conserva~~º e possibilitar o desenvolvim~nto 
sócio-econtmico com base n~ exploração sustent~v~l da biodiversidadep 
considerando inclusive que o ass~ntamen-to t2rritorial est~vel das popula~~es 
i. entre outros, um fator ~unciamental para que estas possam se relacionar 
de forma saud~vel e proveitosa com seu ambiente. 

e) Ellminar todos os incentivos oficiais n~ agricultura que pro-movem a 
monocultura e os grandes projetos agriculas e pecuirios, que mais devastam a 
floresta e a va1 iasa biodiversidade local do que contribuem para qualquer 
tipo de desenvolvimento sust~nt~vel. 

d) ReconhecimRnto dos direitos de propriedade 
indígenas, extrativistas, r rbeirinhos e do campesinato, 
com entidades, movimentos e comunidades, aprofundando 

i nt eI e e t: 1.H,\ 1 d e~ POV()S 

atravis da discussio 
ci estudo das formas 

J ur f d i c;,\·s (~ C: OfJH~·I'" C:: i a j 1;; mais apropriadas para garanti-los. 
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e) Relacionar 3 tem~t ica da bicdiversidad~ à da seguran~a alimentar, 
principalmente no tocante ~ valorizaçio dos recursos fitogeniticos para a 
agricultura e o extrativismo, 8stabelecendo pentes conceituais e de 
cooperação entre os movimentos" L~var ~s conclus8es deste Encontro para as 
c:onfc:::r·.jnc: i ;;\s; e nacionais sobre a seguran~a alimentar. 

f) Promover polit icas que fort~leçam os centros regionais de pes-quisa 
cientifica, e procurai· rela~ies das entidade$ e movimentos com os mesmos que 
superem a atual isolam~nto da sociedade que ca-ractcrlza a maioria de seus 
trabalhús. Em particular, som3r es-forços com entidades como a SBPC e com 
as sociedades~ conselhos científicos específicos para ccnhec~r melhor as 
pr~ticas atual-mente em curso de coleta e exportação de recursos gentlticcs e 
cs termos juridicos e com~rciais em que este trabalho vem sendo fei-to, e 
para disseminar in~ormaçies e orienta~ies para a comuniciad~ cienti~ica neste 
sentido. 

4. Iniciar, 
vise ~acilltar 
d~mocrdt ica sobre 

ent 1··<": os participantes deste Encontro, uma articulaçâo q u e 
uma coordena~âo minim3 destes 

1 inhas de atua~io comuns e a 
esforçcsr 
coleta e 

a discussio 
socializaçio de 

informa~Ses e experijnclas. 

ZONEAMENTO ECOLóGICO-ECONiMICO 

O Zoneamento Ecoldgico-Econimicc <ZEE>. considerado pelo governo como uma 
primeira eta~a de um processo de planej8m~nto, deveria elaborar 
diagnósticos e indicar critirios para a ~xecu~io de um Plano Je Ordenaçio do 
Território, a expressio espacial das polil icas econtmicas. socia17 cultural e 
ecolcigica. Contudo, a conc:epçio e a prXt ica da imp]antaçâo do ZEE tem levado 
a que se torne mais um processo ticnico-burocr~tico. A falta de art iculaçâo 
entre os clrgâos govFrnamentais responsÁveís pelos encaminhamentús referentes 
ac ZEE e a disputa intragovernam~ntal fazem com que sejam elaborados 
zoneamentos a partir de diversas metodologias. o que leva a um 
questionamento do zone- amento como um inst1-umento de planejamento O ZEE nâo 
pode -:;er- um in~;t:1rumE•:nt:o t11.c:niccJ""bl.J.l''OC:frÁtico qu.e, et ab or ad o <~ p;,..r·ti1r de 
proceriimentos question~veis, leve~ id~nti~icaçio de "voc&çies naturais" de 
~reas ou regiBes. Preocupa e ~ato do Blrd considerar o ZEE como obra, 
susceptivel inclusive de li-cit~çio internacional" Ao contr~rio, o ZEE deve 
ser considerado um processo t~cnico polit ice que, a partir d~ uma ampla 
part icipa~ão da sociedade civil e de concertação entre os órgios estatais, 
estabele~a principies para a elaboraçio e lmp1anta~io de pcliticas póbl icas 
c:oe1'·entes <":: c on s i r;;t<ê~r,tes .. 

Na prdtica os ZEE, t~r,to 
macrorreglUes quanto os que 
feitos a toque de caixa 

os que estio sendo elaborados para as 
estJo concluídos Em 11ivel estadual, tem sido 
apenas para ass~gurar o recebim~ntü de 

financiamentos externos, tais como a 

Planafloro, o Pro-deagro 8 o PP-G7 e apropria~io das informaç8es relativas 
aos re-cursas n9turais e s8us potenciais. As consultas à sociedade civil 
organizada e ~s comunidad~s locais nio tem. na grande maioria dos casos. 
servido a uma efetiva participaçio da sociedade. ~ nosso verr a incorporação 
dos diferen-t€s setores da sociedade e das comunidades locais t um 
pressupos-to ~ elabora~io de um ZEE. A política fundJ~ria. a pclit ic3 
ambiental de cria~io de Unidades de Conservaçâo e outras com compcn~ntes 
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espaciais. encontram ·se desart icul~das do processa d~ ZEE. O zoneamento como 
instrumento de política póbl ica, nâo pode ser formulado sem uma clara art icu 
la~io com Esse conjunto de políticas p~bl lcas. 

Com todas as suas falhas e imprecis~es o ZEE serve, atendendo~ l8gislaçio 
f~deral. ao contro1e de incentivos fiscais emproJetos financiados com 
recursos do FlNAM. Os projetos apoiadospelo FI-NAM devem ter hdeclaraçion 
d~ SAE. baseada no ZEE. ~uais os con-teúdos das declaraç5es da SAE? Qual a 
utiliza~~º do ZEE para a concessâo ou restriçio ao uso desses recursos? 
Essas e outras in-~orma~5es nio estio sendo repassadas à sociedade civil.A 
utiliza-çio política de ZEE ainda continu~ sendo acobertada p~los órgios 
governamentais. Permanece para n~s uma dóvicia se o ZEE deveria ser normal ivc 
ou lndicat ivo. Como instrumento normativo, abre pcssibil idades para luta~ 
scciais7 exigindo que seja respeitado; no entanto, corre-se o risco de nio 
levar em conta a dir1Bmica social, ~contmica e po-lit ica e perd~r a 
flexibilidade necess~ria a todo projeto de de-senvclvimento que incorpore a 
populaçio. Nesse contextoy as ONGs e os movimentns sociais ainda nio tem 
conseguido organizar a intervençio em torne do ZEE. As açSes r~alizadas em 
nível estarlual, basicamente em Rondtnia e no Acre. ainda nâo conseguiram se 
general iza1-. A fntervençâc no componente estrutural ZEE do PP-G7 tem sido 
insatisfatória. O acompanhamento. em nível federal, da Comissâo de 
Z0nearnento Ecológicc-Econtmico, se apresenta como um instrumento insufi~ien 
te de participa~io. Assim, i necessdrio gue os Foruns~ o GTA e outras 
art icula~~es ~e integrem mais decididamente nos processos de ZEE estaduais e 
que se crie uma rede informal, organizada dentro dos Fóruns e do GTA, qu8 
articule as ONGs e movimentos sociais que pr~tendam desenvol-ver açies junto 
ao ZEE em niv~l estadual e federal. Alim disso~ experijncias de zon~amento 
alternativo, como o elabc-rado em Grande CaraJ~s. devem ser desenvolvidas em 
outras treas. 

PROGRAMAS MULTILATERAIS~ A SOCIEDADE CIVIL E 
PROGRAMAS FINANCIADOS PELO BANCO MUNDIAL E 
DESENVOLVIMENTO 

A PARTICIPA~iO EM PROGRAMAS EM 
PELO B~N- CO INlERAMERICANO DE 

Os programas acompanhados e analisados por n6s (Prodeagro, Plana-floro. 
Programa Piloto para a preservaçio da Floresta Tropical brasileira, Projeto 
de recuperaçio das baixadas da bacia cio Una, -macrodr8nagem. Belim) 
r~presentam uma oportunidade para o deba-te sobre modelo de desenvolvimento 
na Amaztnia e acenai» com pos-sibil idades de particlpciçio da sociedade civil. 

V~rificamos qU€ esses programas s~ chocam com uma dinBmica preda-tclria de 
outras polilicas em curso. H6 falta de co~rjncia entre as políticas. No 
Bmbito do Planaflo (Rondtnia), por exemplo, constatamos que o INCRA continua 
a reconh8ce1- o desmatamento como forma de assegu- rara pcss~ e propriedade; 
continua a implantar ~olonizaçio nas ~reas destinadas às r~servas 
extrativistas. Em outros casos, es-tio sendo contratados serviços para 
demarca~ão de reservas sem quE estas mesmas tenham sida criadas. Alim 
disso~ de um total de 2 milhJes de ha. previstos para reservas, h~ recusa 
por parte da estado em desapropriar 1/3 equivalente às ireas apropriadas 
pri-vadamente, limitando-se este a demarcar o astcque de te~ras pd-blicas. 
Nas dreas indigenasy não estão sendo implementadas m~di-das concretas d~ 
apoio ~s comunfdad~s corno previsto no programa. HX ~inda a 
incompatibilidade na aplicação dos instrumentos rle po-litic3s agricclas 
voltados para o cr~dito. Enquar1to o PLAN~FL0-RO, atravis du seu ~undo de 
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c1··F.i:ditci (FUNDAGR0)7 l nc en t I v a o ·;;;is;-·tem,~ a:;:wD-f1or·c-::·s;ta1, ou t r o s pr·ogl"é\m,,\s de 
crF.i:ditc rural com muito mais recursos, como o FNO, investem volumes muito 
maiores de re-cursos com priDridadE para a pecu~ria extensiva. Paga-se 
pela destruiçâo do meio ambi~nte. No Programn Piloto, a demarca~io de ~reas 
indigenas constitui-se em um dos componentes de projete. Recentemente, no 
entanto, o go-v2rno brasileiro. atravF.i:s do Itamaraty, propts aos doadores a 
sua exclusio. Face à mcbil iza~âc 8 pressâo por parte das 1 ideranças 
indi~.:1er1afa, DTP1, (-:'.' t an t a s out ra s &:ntid,,,df,:s d,·,1 1;;oc:i(·,:·d;;1de civil o !:J(J'vr:::t"nti 
recuou desta pcsiçia. O projete voltado p~ra as ~101-Estas nacionais (Flcnas) 
continua M privilegiar a exploraiio maderelr~. sendü ainda pro~undamente 
quest ion~vel e próprio conceito de Flona. Chama a aten~io o descaso cem que o 
P 1·· o 9 r· ,,, m .,, P i 1 o t o t, ,,. a t a a p o p u ···· 1 a e: ~1í o <"i1 /iJ 1'' :í: e o 1 :;;,. d a t-1 m .~ ;.-'.: t: n i :::i. e a n e e e ~ã i; i d a d 0: d e-::· 
fcrtalec~r a agri-cultura e agrissilvicultura numa perspe~t iva de 
desenvolvimento sust8nt~v~l.ao contemplar essa real idade embora ~la s~ja 
predo-minante na Ama~tnia. só na componente Projetos Demonstrativos. Em 
Be1im7 o programa de Macrodrenagem. que ccnt~mplB uma r8lvindicaçio hist6rica 
d~ saneamento inscrita nas lutas populares des-de a dtlc:ada de 70r tende a 
intensificar a especulação imobil i~ria e perda de direitos das popula~aes 
cp_\f!. habitam na·;; •. ~r·eas d;;:t ,ib1·-;;u1:;i)nc:i,:t. do pn:;g1·-~\nH,,. Nao hÁ p1-Qjetc> de 
política habitacional inclufdo no programa. Como contr·~posiç~a à propostk 
nele contida d~ massificaçâo da urbanização tipa COHABr o Fórum 
Metropolitano de Belim ~laborou preposta alternativa de reassentamento 
resga-tando o sentida histórico da urbanízaçâo em quadras e com ,reas nos 
lotes destinadas aos quintais. 

Com relação ao Prodeagro (Mato Grossa), o cronograma de execu~io encontra-se 
atrasado. Em 1 ano, os gastos do governo do estado nio ch~garam a 20% dos 
recursos ciisponiveis. Reunidos no Fórum d~ Meio ambiente e Desenvolvimento 
(Fot•·mad), ONGs; e mo v i mc n to a tem CJUf::f:l.t i o n a d o :,;\ m e t o d ol on i a 11:: d i nüm i c a de; 
Prodeagro ~ue acaba por reproduzir o Poloncroester a falta de definiçâo d~ 
l<;;:·13 if;;l;-,\ç.f:{t> am+b ic-:~nt:al 110 e s t a d o , é\ d1:l!5<"it1•·t. icu1,,1ç:;·;\Cl er1t.1,·c,;~ os componente'!:, do 
pro-grama. O programa se fragmenta nas vXrias secr8tarias de estado e i vista 
como um drgio e nâo como um prcigrama integrado. Os programas analisados por 
nds repre~entam um novo desa~iú para ONGs 8 movimentos sociais. Constitui-se 
de fato uma ~ovidade esta busc~ de participaçio par~ inf1uenciar os 
pro~ramas. Esta pcssi-billdade de acompanhamento dos programas i fru.to d8 
lutas e sd fol possive1 a phlrtir· da organiza~io da articulaçâo de entidadr;;:s 
e movimentos sociais7 o qu2 significa a ccnstruçio de nevas espa-ços cis 
interaiio polit ica. Mas. embor~ os v~rios programas acenem com est& 
possibilidade, h4 b1oqueios, dificuldades e esvaziamento dos espaços d~ 
part icipa-çio, ~m razio tanto do quadro das contradiç6es das v~rias polf 
t icas quanto dos interesses imediatas das velhas e nevas oligar-qui~s que 
dominam polit.ica e economicament8 os estados da regiio e da sua c0nc~p~âu do 
desenvolvim8nto. Resultam disso o nâo atendimento ~s propostas que algumas 
vezes estio previstas nos projetos. passando p~la restri~~o ~ participaçâo 
e chegando ao cerceamento~ informação. a) No Programa Pilotap h~ 
dificuldades de participa~Jo nos proje-tos estruturais. ficando pois a 
participaçio mais restrita aos proJ8tos demonstrativos. H~ falta de 
infurmB~8es. O componente do pruJeto zoneamento econtmico-eco1ógicc. poF 
e~~mp1o. entra na ne-~ociaçgo dos projetos estruturais e n~o se tem 
conhecimento sobre o que se n~gocia entre o governo e doadores. b) No 
Prodeagro. d~pcis de 2 anos. e ~ormad contínua com di-ficu1-dades de obter 
in·Fo1rm:;.~r.;:'iíc,;:1;; ~? t:E·I'' u m a p,:lt··t: i c ipaç:f:{c) ql.L,:\l it:at: i v a .. BÔ re c en t e me n t e f::füt:f. <,:;(-,:ndo 
elaborada um3 minuta d2 protocolo de entendimEnto com vistas a definir o~ 
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mecanismos de participa~ic 2 acompanhamento" e) Cm Bel~mr igualmente. h~ 
limites par-a obtEnçio de informaçJes. embora t~nha sido constituído um comitj 
assessorr com representa-çio da sociedade civil. No ano passado. pela 
primeira vez. com o apoio d8 urna clgJncia de cooperaç;o internacional. se 
conseguiu um canal Junto ao Banco Mundial. d) No Planafloro, em um dos 
espa~os formais de parl icipaçâo da sociedad~. as coruiss~~s normativas do 
programar nas quais se faz B compat ibil izaçio dos planos operacionais com o 
marco do progra-ma. o trabalho acabou se reduzindo ao monitoramento de preços 
de compra de ~quipamentos. HX diFiculdades tamb~m 8m manter os ou-tros 
ei,;,:, ar,: cli,, cw i !.:J i na 1 me n te c orr q u i ~=:.l:;::1clos E: o e·:=., t ,,ld o e: f'' i ou OU t 1'" o s 
esv3~lando tais espaços. 

Em debate recente o Fórum de ONGs de Rondtnia, face hl est~ quadro de execuçio 
do programa decidiu retirar-s~. iniciando uma campa-nha pela suspensio dos 
desembolsos ati que seja negociada outra pautR. Entendemos que a finalidade 
da participação ~ que os projetos cheguem aos destinat~rios. A 
participaçiu lem pois um duplo sen-tldo~ par~icipa~~o do ponto de vista da 
criaçâo de espaços educa-t ivos 2 ~omo espaço palitice. Para tanta i 
n~cess~ria a d~mocra-tizaçio de informaçio e a garantia de espaços r~ais 
para que a sociedade possa inf]u~n~iar nos programas" Frent8 a este quadro. 
apresentamos as seguintes propcsi~;~s~ 1. Na ~reada informaçâon No 
plano nacional. envolver bancadas de parlamentares nos lobbi~s Junto ao 
governo pela democrat izaç~o de informa~~º~ no plano int~rnacionalr cab~ 
reforçar a luta pela de-mocratizaçio do Bhlnco Mundial, porque i sabido que o 
governe bra-sileiro tem feito oposi~io a este proc~sso. 2. 
Fortalecimento das art icula~iesn Apare]h~r F6runsr GTA, etc. para que se dj 
o di,logo e a informação política. garar1tindo-se tambim publicaç3es 
periódicas para assegurar o debate com a so-ciedade; articulaçio dAs vtrias 
formas de organiza~io em rede? f6runs na perspectiva de se constituir um 
ator coletivo com for-~as para intervir. 

3) N~ perspectiva d~ dar continuid~cle e aprofundar os nossos 

de-bates e as nossas propostas. nos propomos~ Aprorundar nossos 
conhecimentos sobre os agentes multilaterais. suas linhas e sua politica 
g]obal; • Realizar um encontro de socializaçâo de experiJnciasr a partir do 
qu3l seriam retom~das a~ reflex8es sobre biodiversidade e zo-neamento nu 
sentido de ver como se atualizam nas prdt icas estas questies. alrim de 
possibilitar o aprofundamento sobre a pedagogia dos projetos" Para tanto foi 
feita a indicaçio no sentido de que f6runsr GfA etc. se articulem .. Ampliar 
o debate sobre modelo de desenvolvimento na Amazinia. Neste sentidoF 
reivindicamos qu~ sejam incluidas na pauta da dis-cussio do Programa Pilota 
as quest3es da agro-silvicultura para o campesinato e da pesca art~sanal. 
numa perspectiva de projetos integrados e que seja des~ncadeada a 
elaboraçio de projetos que incluam estes segmentus na Amaztnia. 

Declaração final Garantir a djversidade ecolcigjca e socjal na Amazinia 

A ~cologia. alim de tratar da flora. da fauna e demais recursos naturais, 
est~ articulada à temitica social, r~latlva à ocupaçio dos espaços natu~ais 
pelo homem amaztnida em sua dimensio histó-rico-econimica e cultural. 
Considerando essa vis~o. o Encontro InteFnacicnal trabalhou trjs pontos 
bds1cos ~ construção de um novo mod~lo de desenv8lvimer1to sustenl~vel, tanto 
social quanto ambientalment2, para a Amazinia: a) O Zoneamento 
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Ecclógico-Econtmlco (ZEE>r apresentado como ins-trumento importante para o 
planejame~to estratígico na regiio; b) A biodiversidade7 particularment~ no 
que tange ao patenteamento dos seres vivos 2 biotecnologias como alerta a 
uma situMçio qu8 pode causar prejuiLo de lo~go alcance~ Soberania Nacional 
e ao desenvolvimento da Amazinia e: e) A aprecíaçio critica de grand8s 
projetos ambientais do governo financiado por b~ncos multilate-rais no que 
diz respeito~ participaçio da sociedade 2m sua efe-tivaçio. O Zoneamento 
Ecológico-Econimico ~ um instrum~nto de governo que pretende organizar o 
processo de ocuea~io clo territdrio. No en-tanto, no seu desenvolvimento pela 
Secretaria e Assuntos ~strati-gicos (SAE)7 tem se reveJado um pro~esso 
burocr~tico que nio leva em conta nem a ampl~ participaçâo da sociedade civil 
n~m ~ neces-s~ria articulaç~o entre zoneamento que j~ vjm sendo desenvolvidos 
em diversos niveis de governo. N~sse processo, tambim nio se tem buscado a 
art icula~io com as divers&s políticas públicas, tais como a fundi~ria e a 
d e uni d,.;\de-,;; d e 

qu0: 
d!-:'. 

conservaçio, ~ntre outras. Tais dcficiJncias, associadas à 
sâo encaminhadas7 sugerem que o objetivo do governo limita-se 

recur-sos em fa,,t~s de financiamento que colocam o 
pr~-requisitc. A diversidade de formas de vida vegetal e 

pressa com 
~ obten~ic 
zoneamento c o m o 
animal i ess2ncidl para a sobrevlvjncia de Rcussistemas naturais E dos povos 
guE delEs vivem e hi siculos os conservam. O desconhec1mento dessa prcble 
m~t ica, tanto por parte da socieciad~ quanto das p1·óprias inst i-tuiç~es de 
pesquisa, e a omissio de governa tem permitido a cha-mad& 'garimpagem' 
genítlca. Esta consist~m em processes de apro-priação gratuita cie recursos 
geniticos nacionais como matiria-·prima para as nascentes ind~strlas de 
biotecnologia ~u~, no futu-rcr nos ~crn~cerio pt·odutos industrializados d€ 
alto custo, tais como medicamentos, casmiticus, entre outros. O proj~tü de 
lei em tramit~câo no Congresso, que visa o patentearnento de biotecnolo-gia e 
de seres vivos no paisp i, na verd~de, uma ameaça~ Sobera-nla Nacional sobr2 
esses recursos gen~ticos. bem como às amplas potencialidades de 
desenvolvimento sustcnt4vel e autino~o da Amazinia. Os grandes projetos 
ambientais do governo brasileiro, com apoia ~o Banco Mundinl e BIO, coma o 
Planafloro CRO), o Prodeagro CMf), o Programa Piloto (Amazinia) e o 
Macrodrenagem (Bel~m), avaliados no Encontro, apontam que, apesar de 
propal~rem ~ p~·~servaçio, o di~logo com a so~iedad2 e a valoriza~~º das 
cDmunidades at ingi··das, neganda inFormaç;es \s entidades e estabelecendo 
relaç~es que, co~traditoriamente, ~ontinu3m sacrificando o m~io ambiente e as 
popula~3es locallzadas nas ~reas desses proJ~tos. O projeto de Macrodrenagem, 
por exemplo, não imped8 gue a especulaçio imobi-li~ria empurr~ as 
populaçies atingidas para p~ri~erías mais remo-tcls. Em RondoniaT o conjunto 
de percalços do Planafloro levaram a que o forum das entid~des da sociedade 
civil daquele Estado soli-cilas5e ao Banco MunJial a Sltspensio do 
financiamento daquele programa, ati que os problemas sejam superados. Ante o 
exposto, as entidades presentes 30 Encontro a~irmaram a sua ~onvicçao de 
que s6 um mod8lo alternativo de desenvolvimento poder~ preservar a 
diversidade sócio-cultural e ecológica da Ama-zínia. Para tanto, i urgente a 
democratiza~io do proc~sso de zo-neamento EcolÓgico-Econimicc da regi5o, com 
a ampla disseminaçio de infcrma~6es ~ a part icipaçio da sociedade civil na 
formul~~io de tndas as polit icas póblicas de ordenamento do território. Ess~ 
part i~ip3ç5o i essencial para a preservaçio da biodiversidade co-mo recurso 
estratigico para o desenvolvi1nento autinomo da socie-d~de brasilEira. Serd 
igualmente indispens~vel a furwulaçio de uma política nacional de 
biodiv8rsidade, que impe~a a ~xpoFtaçâo irregular de recursos gEnítlcos e o 
patenteamento d~ seres vivos ~ biotecnologias propugnada pelas 
trarisnacionais, articulados com a 9arant ia da seguran~a al irn~ntar e uma 
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política de reforma agr&-ria e agrícola. A participaçio de represe~tantes da 
sociedade civil em instancias de acompanhamento e coordenaçio d~ projetos 
financiados por ban-cos multilaterais abre novas oportunidade~ para e 
debate sobre alternativas de desenvolvimento para a Amazinia. As 
dificuldades evidenciadas por essas experrJncias mostram qu~ sd o 
aprofunda-rner1to da participaç~o democritica pode recolh~r. nestes progra 
mas. elementos para um modela de desenvolvimento demccr&tico. fundado na 
diversidade sócio-cultural e ecológica da regiio amazonica. 


