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Abertura do Seminário 
Jean Pierre Leroy 

,, 
E noprimeirotrimestrede 1991quea Coordenação Nacional do Fórum de ONGs 

Brasileiras Preparatório à Conferência da Sociedade Civil sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento - Rio 92, e, com ele, muitas entidades tomaram conhecimento da 
existência do Programa Piloto para a Amazônia, posteriormente nomeado Programa Piloto 
para Proteção das Florestas Tropicais Brasileiras (PP). 

A participação então totalmente insuficiente das ONGs e movimentos sociais no 
processo de discussão do PP, assim como algumas análises críticas das primeiras versões 
levaram a Coordenação do Fórum a pedir que o PP não fosse aprovado pelo 07 na sua 
reunião de julho de 1991, para que houvesse um maior envolvimento da sociedade 
brasileira, em particular amazônica, na discussão de um projeto tão vultoso (falava-se na 
época de mais de um bilhão de dólares). 

Enquanto isso, estruturava-se e começava a se consolidar o "GTA-grupo de trabalho 
amazônico" - como interlocutor dos setores governamentais que tratavam do PP. 

Em dezembro de 91, por ocasião do Encontro Internacional de ONGs em Paris, 
membros do GTA e da CN do Fórum propuseram-se a organizar em conjunto um 
Encontro sobre o PP. Esse encontro não se realizou. A coordenação do Fórum estimou que 
não deveria interferir em dinâmicas regionais senão para encorajá-las e também porque 
decidiu se concentrar no que era a finalidade do Fórum: a preparação da participação 
da sociedade organizada na Rio 92. 

O GTA promoveu, até a sua Assembléia Geral de Marabá (31/07 até 2/08/92) vários 
encontros sub-regionais, visando a envolver o máximo de entidades locais na discussão do 
PP e na participação no GT A. 

No entanto, os organizadores deste seminário que hoje se inicia avaliaram que ele 
ainda seria de grande utilidade. A consulta a sindicatos de trabalhadores, a equipes da Fase 
e a outras entidades com as quais mantemos relações estreitas indicava que persistia uma 
certa desinformação sobre o PP e sobretudo que havia, até pela precariedade de 
informação, pouca reflexão crítica coletiva que permitisse às entidades participar mais 
qualitativamente no processo de formulação/negociação/implantação do PP. 

O seminário foi construído para tentar atender a essas expectativas: 
1) situar o PP no seio dos múltiplos programas públicos voltados para a região. 

Porisso começamos com uma apresentação dos principais programas e políticas e, em 
particular o Fundo Constitucional do Norte. 

2) ver, já que o PP não é a primeira oportunidade de participação das ONGs 
em programas governamentais, como se deu essa participação em outros casos: como o do 
P APP - Programa de Apoio ao Pequeno Produtor-(Polonordeste, financiado pelo Banco 
Mundial). 
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3) estudar o Programa Piloto, aprofundando nosso conhecimento sobre a sua 
história e o seu estágio atual, em especial 'o sub-programa Projetos Demonstrativos A, 
analizando-o criticamente e destacando o seu contexto internacional; 

4) enfim, a partir dessas reflexões, nos situarmos como atores amazônicos, 
apresentarmos nossas idéias e nossas estratégias frente ao PP e aos diversos programas 
públicos para a Amazônia. 

Qual o caráter deste seminário? 
É um seminário de estudos, de trabalho. ONGs, organizações populares e sindicais 

e Fóruns se juntam para uma reflexão comum. Isso explica o caráter relativamente fechado 
do encontro e a ausência de setores governamentais. À exceção de Roraima, há entidades 
de toda a Amazônia legal. Há representantes dos Fóruns estaduais existentes 
(MT,AM,PA,MA)do nosso conhecimento e de alguma entidade atuante nos casos dos 
Estados onde não há Fóruns; do GTA, além de parte da sua direção, participam representantes 
de cada instância regional; entidades com presença antiga e com várias inserções na região 
(Cimi, CPT, Fase) enviaram várias pessoas; de Belém, para não esquecermos o enorme peso 
da Amazônia urbano-industrial, estão presentes pessoas do Fórum metropolitano; há 
participantes de outras regiões do país, todos com presença ativa e comprometimento com 
a região; enfim a presença de WWF, de Oxfam/Recife, do Sactes - Serviço Alemão de 
Cooperação Técnica e Social - de Helmut Hagemann, participante ativo de entidades 
alemães, voltadas para a questão das florestas tropiciais - (não foi possível por motivos 
financeiros contarmos com a participação de Roberto Smeraldi,de Amigos da Terra 
Internacional). Essa presença internacional lembra que não podemos pensar o PP como 
mera questão regional, mas dentro do quadro mundial de conflitos e também de solidariedades. 

Vale ressaltar que o que chamamos até agora de PP intitula-se a partir de 1992 
"Programa-Piloto para Proteção das Florestas Tropicais do Brasil" e passou a focalizar 
também a Mata Atlãntica. O seminário restringe-se à Amazônia, mas temos conosco uma 
representante da Rede Mata Atlântica. 

Por ser "de estudo", este encontro não pretende ser deliberativo, não visa à tomada 
de posição coletiva. Espera-se tão somente que cada rede, cada entidade presente, tirem dele 
ensinamentos que lhes ajudem a definir suas políticas. 

Salienta-se igualmente que não é um seminário sobre o GTA, embora seja inevitável 
falar do GT A em razão de suas relações intrínsecas com o PP. A perspectiva dos 
organizadores é que se evidencie a complexidade da realidade social da Amazônia com os 
seus movimentos, articulações e foruns diferenciados e não como um bloco único e 
uniforme de ONGs, e simultaneamente, que se reforce o GT A, trazendo-lhe maior "massa 
crítica". 

,- - - 
,-. 

Este encontro realiza-se graças ao apoio financeiro de Eze e Sactes (lembramos que 
o governo alemão é quem mais investe no PP), Oxfam/Recife, CPT, Cut, Fase, Ibase (graças 
ao apoio da Fundação Heinrich Boll, da Alemanha) e Inesc, a quem agradecemos. 
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APRESENTAÇÃO 

O conteúdo do documento caracteriza-se por uma coletânea de informações sobre os 
principais Planos e Programas em implantação ou em vistas de serem implantados na 
região Amazônica e, principalmente, sobre os investimentos financeiros. As dificuldades 
encontradas para a obtenção de informações atualizadas por parte das instituições oficiais 
justificam a insuficiência de informações que certamente será detectada. O que se pretende 
com este trabalho é permitir uma avaliação mais circunstanciada dos recursos previstos para 
o Programa Piloto, relacionando-os ao conjunto dosinvestimentosenvolvidosem programas 
de desenvolvimento na Amazônia. 

1 - COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVRD 

1. Comentário: 
A CVRD foi criada em 1942 para extrair o minério de ferro das minas de Itabira em 

Minas Gerais. Hoje, esta empresa de capital misto é considerada como a maior exportadora 
mundial de minério de ferro. Devido às pesquisas geológicas que implementou - que 
levaram a descoberta de dezenas de jazidas de diversos minerais - a CVRD ampliou 
consideravelmente seu leque de atividades nas áreas ligadas à exploração de recursos 
do subsolo. 

A CVRD e suas afiliadas formam um aglomerado de porte internacional, com 
faturamento anual de OS$4,5 bilhões e com uma clientela de mais de trinta países. 

Em meados dos anos 70, a CVRD iniciou a implantação do Projeto Ferro-Carajás, no 
sul do Estado do Pará, que se caracteriza por um sistema mina-ferrovia-porto, cujo objetivo 
seria estimular a instalação de um vasto conjunto de empreendimentos, capazes de duplicar 
as exportações brasileiras, conseguindo mais dólares para o pagamento da dívida externa 
do país. Atualmente, o sistema é responsável pela produção de 35 milhões de toneladas de 
minério de ferro, o mais importante investimento da empresa. O alumínio é o segundo 
produto na pauta de negócios da CVRD, representado pelas empresas Albrás e Alunorte na 
região Amazônica. 

Atualmente a CVRD está envolvida na produção, beneficiamento e comercialização, 
além do ferro e alumínio, de bauxita, manganês, ouro, cobre, prata e celulose. Também 
realiza pesquisas tecnológicas e tem atuação na área de recursos florestais. 

2. Investimentos já realizados pela CVRD na região Amazônica. 
Década de 70: 
Investimentos nas fases de projetos e pesquisas geológicas na área de Carajás, na valor 

de OS$ 100 milhões. 
Década de 80 : 
Época dos grandes projetos cujos investimentos passaram de OS$ 5 bilhões: OS$ 3, 1 

bilhões no Projeto de Ferro Carajás, OS$ 1,5 na Albrás, OS$ 360 milhões em Porto 
Trombetas, na exploração de bauxita, e OS$ 250 milhões no Projeto Alunorte. 
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3. Previsão de investimentos na Amazônia na década de 90 pela CVRD em 
associação com grupos nacionais e estrangeiros. 

Principais Projetos 

,r-- 

Projeto Ouro Igarapé Bahia 

Localização: Paraopebas - Pa 

Investimentos previstos: US$ 120 milhões 

Produção esperada: 4,5 a 5 toneladas de ouro por ano. 

r: 

Projeto Alunorte 
Localização: Barcarena - Pa 

Investimentos realizados: US$ 250 milhões (até 1991) 

Investimentos a realizar: US$ 600 milhões 

Produção esperada (em 1994): 1,1 milhões de toneladas de alumina por ano. 

Geração de empregos: 1.300 empregos diretos r: 
r 

r 

Projeto Caulim 
Até 1998 a CVRD pretende investir na construção de uma unidade minero-industrial 

de produção de papel de alta qualidade. A produção será totalmente exportada. Localização: 
Rio Capim no município de São Domingos de Capim no Pará. 

Investimento: US$ 270 milhões. 

Produção inicial: 250 mil toneladas/ano e o dobro desse valor até o final do século. 
Empresa associada: Cadam-Caulim do Amapá (Grupo Azevedo Antunes). 

Obs.: Os estudos e pesquisas identificaram às margens do Rio Capim jazidas com um 
total de 100 milhões de toneladas de caulim. 

r 
Projeto Cobre Salobo 
O projeto se destina à produção de concentrado de cobre. Em uma primeira etapa, 

com duração de vinte e nove anos, o minério será extraído a céu aberto e transportado por 
correias para uma usina de concentração por flotação. 

Localização: Serra do Salobo em Carajás - Pa 
Investimentos: US$ 45 milhões 
Produção esperada: 225 mil toneladas de concentrado de cobre/ano. 
Empresas associadas: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e 

grupos privados nacionais e internacionais. 

r- 
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Geração de empregos: 2.300 empregos 

Previsão para produção: 1994 

Projeto Níquel do Vermelho 
O projeto visa produzir ferro níquel, matéria-prima na fabricação de aço inox. 
Localização: Carajás - Pa 

Investimentos:US$ 160 milhões 
Produção esperada: 300 mil toneladas de ferro níquel/ano. 

Geração de empregos: 200 empregos diretos 

Previsão para produção: 1996 

Projeto Bauxita 
Localização: Paragominas - Pa 

Investimentos:US$ 20 milhões 

Produção esperada: 150 mil toneladas/ano 

Empresas envolvidas: Mineração Vera Cruz e Companhia Brasileira de Bauxita 
(Grupo Paraibuna de Metais). 

Programa de Pólos Florestais na Amazõnio Oriental 
O objetivo do programa é implantar florestas nas áreas desmatadas ao longo de 900 

km da ferrovia Carajás. Os pólos teriam aproveitamento industrial, produzindo, entre 
outros produtos, celulose para fabricação de papel. 

Meta do programa: reflorestar 1 milhão de hectares (ha), ao longo da estrada de 
Ferro Carajâs, e garantir a cobertura vegetal permanente de 300 milha, para alimentar 
fábricas de celulose e outros projetos florestais como a indústria madeireira e a produção 
de essências e frutas. 

Período de implantação: 10 anos (1991) 
Investimentos previstos: US$ 2 bilhões a serem investidos pelas empresas privadas 

interessadas em se instalar na área. 

Empresa que já mostrou interesse: Aracruz Celulose. 

Obs.: A Portaria nº 145 de 12 de junho de 1991 da Secretaria de Desenvolvimento 
Regional (SDR) - atualmente Ministério da Integração Regional) -, criou a Câmara 
Interministerial com o objetivo de assessorar a SDR na articulação e supervisão do 
programa. 
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Projeto Celmar (Projeto Pólos Florestais) 
Consiste na compra de 180 mil ha de terras na Amazônia Oriental, para o plantio de 

8 milha de eucalipto, na construção de infra-estrutura e no desenvolvimento de uma área 
de 90 milha de preservação ambiental. Segundo a Vale, pouco mais de 140 milha da área 
total estão totalmente degradados. 

Investimentos: US$ 1,1 bilhões até 1999. 
Produção esperada: 420 mil toneladas de celulose por ano. 
Empresas envolvidas: CVRD (30%), Risipar (55%) e Nissho Iwai (15%) 

Geração de empregos: 2.150 diretos e 2.500 de terceiros contratados principalmente 
para o plantio. 

r> 

r: 
4. Atuação da CVRD na área ambiental 

Além de projetos explícitos de exploração econômica, CVRD desenvolve projetos 
ditos "ambientais". Através deles, a companhia procura demonstrar preocupação em 
"compensar" os efeitos ambientais danosos de seus projetos. Em certos casos, porém, os 
projetos "ambientais" não passam de projetos de exploração econômica travestidos. 

Nesta área a atuação da CVRD está pautada em quatro linhas de ação: 

a. Controle ambiental: 
Objetiva minimizar os efeitos das atividades poluentes sobre o meio ambiente, 

tratando efluentes e monitorando permanentemente a qualidade do ar, da água, do solo e 
do subsolo das áreas sob influência da CVRD. 

Ações: Programa de Proteção Ambiental das Áreas de Mineração, dos Terminais 
Portuários de Ponta de Tubarão (Vitória - ES) e Ponta da Madeira (São Luís - MA) e o 
Cinturão Verde de Ponta de Tubarão. 

Investimentos: US$ 60 milhões. 

r 

,-. 

b. Recursos Naturais: 

Concentra as ações da CVRD para a conservação de florestas e recuperação de áreas 
degradadas com essencias nativas e exóticas. 

Ações: Parque Ecológico de Itabiruçu, em Itabira - MO; a Reserva Florestal de 
Linhares, no Espírito Santo, com 22 milha; a Área de Uso da CVRD em Carajás, no Pará, 
com 411 milha; as três reservas do IBAMA e o Parque Zoobotânico de Carajás; a Reserva 
Florestal deMarabá (PA), com 17 milha e a Reserva Florestal de Burutícupu, no Maranhão, 
com 10 mil ha. 

e. Pesquisa e Tecnologia Ambiental: 
São experimentos que vem sendo desenvolvidos com o objetivo de acummular 

conhecimento técnico e cietífico sobre espécies nativas de ecossistemas, capacitando a 
CVRD a recuperar porções devastadas da Mata Atlântica e Floresta Amazônica. 
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Pesquisas geológicas 

Implantação de projeto 
Pesquisa Ambiental 

100.000 

5.210.000 
600.000 

sem informações 
3.595.000 
330.000 

100.000 
8.805.000 
930.000 

Ações: Experiências na Reserva Florestal de Unhares e na fazenda Itabaiana, em 
Açailândia (MA). 

d. Desenvolvimento Sócio-Ambiental: 

Execução de um programa que tem por objetivo a melhoria da qualidade de vida das 
comunidades sob a influência da CVRD. 

Ações: Hortos Florestais Comunitários, Recuperção de Micro Bacias Hidrográficas 
e Atividades de Educação Ambiental, que, segundo a Vale, já atingiram mais de 1.500 
professores de 1 o grau e 55 mil alunos. 

Investimentos já realizados em programas ambientais de 1980 a 1990: US$ 600 
milhões. 

Investimentos previstos em Programas Ambientais até o ano 2.000: US$ 3~0 milhões. 

5. Síntese dos principais investimentos da CVRD na Região Amazônica no 
período de 1970 até o ano 2.000: 

(US$ 1.000,00) 

Atividade 1970 a 1990 Até 2.000 Total 

Total 5.910.000 3.925.000 9.835.000 

Fontes Consultadas: 
Jornal O Liberal de 14.02.91 
JomalOLiberalde 14.06.91 
Relat6rio Anual da CVRD - 1990 
Jornal da Vale, ano 19, nº 159/novembro de 1992 
Horizontes da CVRD (publicação da Vale) - Julho/1991 
Carajás, um ataque ao Coração da Amazônia, Lúcio Aávio Pinto 
Carajás Usinas e Favelas, Franz Gistelinck 
Portaria oº 145, de 12.06.91 da Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR), atual Minis~rio de Integração Regional. 
Meio Ambiente e Desenvolvimento - A Experiência da CVRD (publicação da Vale). 
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li - PLANO NACIONAL DE GERAÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA 

,,,-.. 
1 ~ Programa de Geração de Energia Elétrica 

Comentário: 
Conforme estabelecido no Orçamento da União para 1992, este programa visa atender 

a demanda do mercado consumidor de energia elétrica, mediante a construção de novas 
usinas, inclusive de pequeno porte, com aproveitamento racional dos recursos hídricos, 
objetivando a substituição das usinas termoelétricas. Os recursos previstos em 1992 para 
a construção de hidrelétricas na região Amazônica deveriam ser aplicados, basicamente, na 
aquisição de áreas para as construções e de equipamentos, além de estudos de viabilidade 
do potencial hidrelétrico na região, conforme relação abaixo: 

r 

Usina Hidrelétrica Coaracy Nunes-Amapá 

Recursos do orçamento: US$ 10,2 milhões 

Objetivo: Instalação da 3ª unidade; adquirir equipamentos e realizar obras e 
montagens de equipamentos. 

Hidrelétrica Manso - Mato Grosso 

Recursos do orçamento: US$ 73,9 milhões 

Objetivo: Adquirir terrenos e servidões; eleaborarprojeto; realizar obras de construção 
civil; adquirir equipamentos e construir canteiro de obras e administração. 

Usina Hidrelétrica de Cachoeira Porteira • Pará 

Investimento total: US$ 900 milhões 
Recursos do orçamento: US$ 4,5 milhões 

Objeto: Liberar área de Reserva Biológica do Rio Trombetas para canteiro de obras. 
Obs.: A construção desta usina, no Rio Trombetas, tem por objetivo maior a 

substituição da Usina Hidrelétrica da Balbina, no Amazonas, a qual está condenada a ser 
desativada devido à acidez produzida na água pela formação de gases que danificam a 
estrutura da usina. A construção de uma nova hidrelétrica, a de Cachoeira Porteira, a 300 
km de Manaus, foi a solução encontrada pela Eletronorte. Balbinafoi construída no período 
de oito anos, ao custo de US$ l bilhão para atender à demanda da Zona Franca de Manaus. 
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Hidrelétrica Samuel - Rondônia 

Recursos do orçamento: US$ 123 milhões 

Objetivo: elaborar projeto; adquirir equipament e realizar obras e montagem de 
equipamentos. 

Usina Hidrelétrica de Tucurui- Pará 
Investimentos realizados: US$ 4,4 bilhões (até 1992) 
Recursos do orçamento: US$ 59,8 milhões 

Objetivo: Concluir primeira etapa da Usina; adquirir cinco terrenos e servidões; 
adquirir equipamentos; realizar obras e montagem de equipamentos e construção de eclusas 
e montagem eletrônica na hidrelétrica. 

12 

Implantação da Subestação de Porto Franco • Maranhão 

Recursos do orçamento: US$ 8,3 milhões 

Construção de Eclusa e Montagem Eletrônica na Hidrelétrica de Tucurui 
Recursos do orçamento: US$ 3,1 milhões 

Estudos e Projetos, Inventário da Viabilidade do Potencial Hidrelétrico da Região 
Amazônica 

Recursos do orçamento: US$ 7 ,25 milhões 
Obs.: Não foi possível confirmar a liberação dos recursos previstos no Orçamento 

da União/1992 para o setor energético. 

2. Previsão de construção de hidrelétrica 
pela iniciativa privada 

Usina Hidrelétrica da Cachoeira de Santo Antônio 
Empresa: Jari Agroflorestal 
Localização: Monte Dourado - PA 
Investimento: US$ 20 milhões - recursos do FINAM e empréstimos externos 

avalísados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 
Obs.: A construção dessa hidrelétrica implicará no desaparecimento da Cachoeira de 

Santo Antônio e de todo o ecossistema que se situa abaixo da Cachoeira. A construção desta 
obra está sendo questionada pelo Grupo de Defesa da Amazônia - ODA. 



r> 

r: 
r 

3. Projeto de Gás Natural 
da Bacia Amazônica 

r: 

Comentário: 

Em novembro de 1991, o governo anunciou a desistência de construir novas usinas 
hidrelétricas na Amazônia, adotando o gás natural como alternativa na geração de energia 
elétrica para atender a necessidade da região. Em palestra no Forest'92/ECO URBS, 
eventos paralelos à Rio 92, em junho de 1992, o presidente da Eletronorte, Afonso Simas, 
disse que a energia hidrelétrica continua sendo a principal fonte energética brasileira, tanto 
pelo potencial disponível quanto pela sua atratividade econômica, e que as hidrelétricas da 
Amazônia- região que detém o último e maior potencial hidrelétrico do país, cerca de 130 
milhões de quilowats - são a principal alternativa, aliadas à exploração do gás natural da 
bacia amazônica em substituição às termoelétricas, o que inclusive está previsto no Plano 
Nacional de Geração de Energia Elétrica. 

No Plano 201 O elaborado pelo Governo para o setor energético, está reafirmado que 
a hidreletricidade é a que apresenta melhores perspectivas de aproveitamento, devido ao 
grande potencial disponível a custos inferiores ao das outras opções, inclusive o gás natural, 
que na tabela das características das principais fontes de geração, no horizonte do Plano 
2010, consta como "contribuição pouco expressiva no balanço energético". 

Apesar da evidente contradição entre o plano estratégico para o setor, dentro da 
perspectiva desenvolvimentista da região, e a oportunista preocupação do governo com a 
construção de usinas hidrelétricas, anunciada durante o evento da Rio 92, resolvemos 
considerar neste trabalho o Projeto de Gás Natural da Bacia Amazônica, pela divulgação 
que foi dada ao mesmo e pela grandiosidade dos investimentos previstos. 

Localização: Estão sendo escolhidas áreas em Manaus e Porto Velho. 

Investimentos previstos: US$ 2,7 bilhões até o ano 2.000. 

Empresas: Petrobrás (US$ 850 milhões) 
Eletronorte (US$ 1,8 bilhões) 

Operação: previsão para 1996 

r: 
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4. Síntese dos Investimentos par~ a geração de 
energia elétrica na Amazônia até o ano 2.010 

(US$1.000;00) 

Discriminação Investimento total 
previsto até 2010 

Recursos/92 
(Orç./União) 

UHE Coaracy Nunes 
UHE Cachoeira Porteira 
UHEManso 
UHE Tucuruí 
UHE Samuel 
Subestação Porto Franco 
Estudos/Potencial Hid. 
UHE Cachoeira Stº Antônio 
UHE Tucuruí 
Proj. Gás Natural 

Sem Informações 
900.000 

10.200 
4.500 

73.900 
56.700 
123.000 
8.300 
7.250 

Sem informações 
Sem informações 
Sem informações 
Sem informações 
Sem informações 
200.000 
Sem informações 

. 2.700.000 
3.100 

Total 286.900 3.800.000 

*Em novembro de 1992, foi anunciada a conclusão da primeira etapa da UHE de Tucuruí., com a colocação em operação da décima 
segunda e última unidade geradora. O custo, até essa etapa, foi de U~S 4,4 bilhões. 

Fontes Consultadas: 
Orçamento da U nião/1992; seminário do Núcleo Agrário da Bancada Federal do Partido dos Trabalhadores /1991; Jornal O Liberal 

06.05.91; Jornal O Liberal 04.11.92; Jornal O Liberal 08.11.92; e Jornal A Província do Pará 08.11.91. 
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Ili- FUNDO DE INVESTIMENTOS 
NA AMAZÔNIA - FINAM 

Comentários: 
O FINAM. criado pelo Decreto Lei 1376/74, é um fundo para onde são canalizadas 

as parcelas do Imposto de Renda devido (24% do total a pagar) que as pessoas jurídicas do 
resto doBrasil recolhem nas agências arrecadadoras de tributos federais, que por sua vez 
passam ao Tesouro Nacional que por fim transfere, no prazo de 15 dias, ao Banco da 
Amazônia S/ A - BASA, agente financeiro da Superintendência de Desenvolvimento da 
Amazônia - SUDAM e adminstrador do fundo. 

Esses recursos são aplicados em projetos privados de investimento, analisados e 
aprovados pela SUDAM, que tem como prerrogativa administrar o conjunto de incentivos 
fiscais e financeiros, além de funcionar como organismo de planejamento regional, na 
formulação de planos de desenvolvimento, programas e projetos de investimentos. 

A SUDAM, desde sua criação em 1966, até 13.12.91 aprovou 1.419 projetos, dos 
quais 6 foram excluídos do sistema e 7 foram incorporados por projetos já incentivados, 
permanecendo naquela data 1.406 projetos, na seguinte situação: 814 em implantação 
(incluindo 9 projetos novos); 300 implantados; 143 cancelados e 89 caducos. 

A tabela 1 extraída do documento e. O Sistema de Incentivos: Vetor da Ação do Setor 
Privado na Amazônia- SUDAM", mostra a situação dos projetos aprovados até 31.12.91 
por unidade federada e tipo de projeto. De acordo com esta tabela, foram aprovados nesse 
período, nos 9 Estados da Amazônia Legal, 787 projetos agropecuários, 57 agroindustriais.. 
464 industriais, 56 de serviços básicos e 42 de pesca e turismo. 

Em 1992, 25 novos projetos foram aprovados, sendo 5 agropecuários, 18 industriais, 
1 agroindustrial e 1 de serviço básico, elevando para 1.444 o total de projetos aprovados pela 
SUDAM até 31.12.92. 

16 

Veja tabela 1- Amazônia Legal 

Subtraindo os projetos que foram excluídos, incorporados, cancelados e caducaram, 
podemos dizer que existem autalmente 1.199 projetos implantados ouem fase de implantação 
na região, com recursos do FINAM, assim distribuidos: 666 agropecuários, 53 agroindustriais, 
390 industriais, 51 de serviços básicos e 39 de pesca e turismo. 

Dado a brevidade em que foi realizado este levantamento sobre os investimentos 
atuais e futuros na região Amazônica, não foi possível um maior detalhamento em cada 
categoria de projetos, especialmente dos projetos agropecuários, responsãveis pelas 
extensas áreas degradadas na região. A obtenção de informações de fundamental importância 
para traçar um perfil mais atualizado desses projetos - localização, área envolvida, recursos 
aplicados, etc-, demandaria maiores recursos e também um tempo maior de pesquisa. 
Toda via, a Tabela 2, reproduzida do trabalho "Ecolo gismo e Questão Agrária na Amazônia", 
do professor Francisco de Assis Costa, do NAEA e do Departamento de história da UFPA, 
publicado em setembro de 1991, permite-nos perceber a participação, de 1979 a 1984, dos 



0 
r 
r> 
r: 
r 
r: projetos agropecuários nos recursos do FINAM, período em que, segundo o comportamento 

dos percentuais de participação, houve uma reorientação em favor da agropecuária da 
região, cuja constatação encontra-se amplamente fundamentada no trabalho acima referido. 

r: 

r 
r> 

r: 
r: 
r- 

Tabela 2 
Participação de Valores de Incentivos a Projetos Agropecuários no Valor Total do 
FINAM, 1 979 a 1984 (valores corrigidos para bilhões de CR$ de 1985) 

r 
r 
r: 
r: 
r: 
r 
['· 

r 
r 
r 
r 

Ano Total do Projetos Agropecuários Participação dos 
FINAM Incentivos no Total 

· Valor Total Valor de Incentivos do FINAM% 

1979 698 14 10,5 1,5% 

1980 636 136 100,2 15,7% 

1981 680 396 293,8 43,2% 

1982 829 684 513,0 62,0% 

1983 597 407 292,5 49,0% 

1984 447 219 153,0 34,2% 

Fonte: Costa F. de A. - A Grande Empresa Capitalista no Contexto das Políticas de Estado para a Amazônia Dados Bãslcos 
(listagem) SUDAM. Avaliação da Política de Investimentos de FINAM na Amazônia Legal. Tabela 6.p. 14 

r: 
r: 
r: 
r 
r> 

Os valores abaixo, obtidos junto ao Departamento do Tesouro Nacional, do Ministério 
da Fazenda e Planejamento, representam as lideranças efetuadas, mês a mês, pela União, 
em favor do FINAM, no período de 1989 a 1992. 

r 
r 
r: 
(' 

r 
r: 
r: 
r: 
r 
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DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES DO FINAM-1989 a 1992 (CR$ 1,00) 

Mês 1989 (*) 1990 1991 1992 

JAN 0,00 245.926.989,88 1.002.887.030,34 193.269.388,25 

FEV 0,00 462.510.000,00 2.140.000.000,00 63.497.618,21 
MAR 0,00 0,00 4.288.575 .000,00 145.162.120,41 
ABR 4.943.286,57 0,00 454.117.588,84 
MAI 39.981.500,00 5.301.994.000,00 0,00 91.298.247 .890,27 
JUN 30.059.142,20 0,00 11.494.618.842,82 113.069.806.820,06 
JUL 40.732.120,00 0,00 40. 792. 234. 682,02 124.076.900.166,80 
AGO 46.046.432,00 1. 710.000.000,00 8.539.627 .849,65 15.285.424.170,00 
SET 29.890.299,41 1. 712.000.000,00 8.348.814.085,28 135 .367 .683.901,51 
OUT 29.890.299,41 1.712.000.000,00 862.543.944, 74 17 .125.175.239,38 
NOV 82.541.000,00 1.712.000.000,00 751.208.539,41 117.256.861.932,67 
DEZ 53.953.110,96 1.712.000.000,00 1.356.797.108,98 150.370.020.089,92 
Total 358.037.190,55 14.568.430.989,88 79.577.307,24 764.706.154.820,32 
Fonte: Departamento do Teso1110 Nacíonet-Min, Econ. Faz. e Planej. 

("') Valores em cruzados novos 

Transformados em d61ar mês a mês, os valores acima, obtém-se o seguinte resultado: 

1989: US$ 123,170 milhões 
1990: US$ 208,02 milhões 
1991: US$ 230,31 milhões 
1992: US$ 145,17 milhões 

Total repassado nos quatro anos: USS 706,67 milhões 

Recursos liberados pelo Banco da Amazônia-Basa, agente financeiro do FINAM, 
para os projetos incentivados nos meses de setembro, outubro e novembro de 1992 
(transformados em dólar), os quais representam 39,4% do total do repasse feito pela União 
neste ano: 

Mês Indústria e agroind. Agropecuário Turismo Infra.Bas. Total 

SET 12.000 2.020 953 70.3 15.040 
OUT 8.800 2.900 547 - 12.230 
NOV 5.700 4.100 954 - 10.750 
Obs: Elaboração a partir de matérias divulgadas na imprensa de Belém-PA, nos meses acima referidos. 
A indisponibilidade de maiores informações não permite que tenhamos um perfil mais real da destinação 
dos recursos do FINAM, pelo menos no ano de 1991. 
Fontes Consultadas: 
O Sistema de Incentivos: Vetor da Ação do Setor Privado na Amazônia - Abril/92 - SUDAM; Ecologismo e Questão Agrária na 
Amazônia, Francisco de Assis Costa, Setembro/91; Reorientação da Política de Incentivos Fiscais para a Amazônia - SUDAM; Os 
Incentivos Fiscais e Financeiros e Seu Papel no Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM - Março/92; Jornal O Diário do Pará, de 
3.01.93; Jornal O Liberal, de 3.10.92/06.11.92/04.12.92; Jornal A Província do Pará, de 07.11.92/09.11.92; Demonstrativo das 
Liberações dos Fundos de Investimentos-Regime de Caixa, anos 1989, 1990, 1991 e 1992, do Ministério da Economia, Fazenda e 
Planejamento - SFN • Departamento do Tesouro nacional. 
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r 

r 
r: 

r IV - PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
DA AMAZÔNIA - PDA 1992-1995 r 

r 
Comentários: O Plano de Desenvolvimento da Amazônia - PDA para o período de 

Desenvolvimento daAmazônia-SUDAM pretende efetivar naregião. O Plano ainda não foi 
aprovado pelo Conselho Deliberativo da SUDAM, que aguarda uma avaliação dos 
governadores dos Estados da Amazônia. 

O novo PDA coloca como estratégia central do desenvolvimento da Amazônia a 
interação e intensa convergência entre Ecologia e Tecnologia. A estrutura do PDA prevê 
a articulação de nove grandes diretrizes, quatro políticas centrais e sete programas 
prioritários, assim discriminados: 

1 • Diretrizes Globais 
a) Promover o Crescimento Econômico Regional; 
b) Assegurar a Conservação do Meio Ambiente; 
e) Promover o Desenvolvimento Científico e Tecnológico; 
d) Induzir o Desenvolvimento Social; 
e) Garantir a Diversidade Sócio-Cultural; 
f) Consolidar e Fortalecer a Democracia; 
g) Estimular a Reorganização do Espaço Regional; 
h) Reorientar a Integração Nacional e Panamazônica; 
i) Implantar, Reestruturar e Modernizar as Instituições de Atuação regional. 

r: 
r- 

r: 

r: 
r 
r 
r: 
r 
r 

r 

2 - Políticas Centrais: 
a) Política Ambiental 
b) Política Espacial 
e) Política Sócio-Antropológica 
d) Política Institucional 

r 

r: 

r: 
3 - Programas Prioritários 
a) Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; 
b) Programa de Infra-estrutura Social; 
e) Programa de Infra-estrutura Econômica; 
d) Programa de Educação; 
e) Programa de Desenvolvimento da Indústria e Agro-indústria; 
f) Programa de Desenvolvimento da Agricultura, Pecuária e Extrativismo Vegetal; 
g) Programa de Turismo. 
Investimento: US$ 23,5 bilhões 
Obs: Em anexo as Metas Financeiras e Fontes de Recursos dos Programas 

r 
r 
r 
r 
r 

Fontes consultadas: Plano de Desenvolvimento da Amazônia-PDA 92/95 - Jornal Diário do Pará, 16.12.92/03.01.93. 
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Q{!ADR03 
ESTIMATIVAS DE RECURSOS DOS PRINCIPAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

ANOS 1992 
INSTR t IMENTOS 

~~~~.J--~~~.J- 
FINAM 

FNO 

FCO 

FNE 

PIN/PROTERRA 

BNDES 
Royaltícs s/Recursos Hídricos 

Royalucs s/ Recursos Minerais 
G-7 

230.00 

120.00 

34.80 

18.00 

153.20 

315.00 

20.60 

23.00 

32.60 

FNfvf,\ 

Rcr,ionali?..ação do Orçamento 
da Uni;ll> ---··---------~ 

2.40 

520.00 

1.469.GO r TOTAL --·------- 

USS Milhões 

- 
1993 1994 1995 TOTAL 

-··ri- 
238.00 247.30 ~55.90 1.071. 

124.00 129.00 133.50 506, 

35.90 37.40 38.70 146. 

18.60 19.30 20.00 75. 

158.50 164.70 270.00 746. . 
287.50 335.40 352.30 1.290. 

21.60 22.70 36.00 100. 

24.00 25.00 27.00 99. 
274.50 325.80 364.60 997. 
90.0'J 150.00 150.00 39D. 
2.50 2.60 2.70 10. 

1.459.00 l.773.60 2.428.00 6,180.1 - - 2.734.10 3.232.80 4.l?S.70 11.Gl 5.: - -- 

o 
o 
o 
'Ü 

o 
o 
o 
o 
o 

00 

o 

o 
o 

FON'ff: SUDAM/SAP · Basc~rlo cm dados oftclais e estimativas, pua 1992 com projeções para o resto do 
período segundo previsões decorrentes dos MACRúCENi\ RIOS. 



r 
r 
r 
r- 
r: 
r: 
r: 
r: 
r - 
r: 

r 
r 

r: 
r: 
r: 

r: 
r: 
r- 

r 

r- 

r 
r- 
r 
r 

r- 

QUADR04-A 
Progratna de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

Metas Financeiras e Fontes de recursos 
por Subprograma e por ano 

US$ milhões 

· ANOS 
Subprogramas 1992 1993 1994 1995 TOTAL 
Fonte 

-- INFRA•ESTRUTORA 
DE PESQUISA 13.20 23,70 G8.90 47.70 153.50 

.PIN/PROTERRA 10.70 9.50 9.90 13.50 43.60 
.. a.,,- - 19.20 55.20 30.SO 95.90 

' .FINEP 1.90 2:90 3.10 3.00 10.90 
.Coop. Intera. 0.50 J.00 0.70 0.60 2.80 
.Rec, estaduais O.JO 0.10 - ·0.10 0.30 
FORMAÇÃO DE 
RECURSOS HUMANOS 12.70 25.30 S2.30 64.80 155.10 

.PIN/PROTERRA 1.50 1.60 · 1.70 2.70 .7.50 , 
,.Q.::l - 7.50 33.10 40.70 81.30 

' -- .. ·.CNPq 8.20 12.00 12.00 14.40 46.GO 

.CAPES 3.00 4.20 5.50 7.00 19.70 
FOMENTO À 
PESQUISA 9.10 16.50 -42.30 59.20 127.70 

.PIN/PRO'l'ERRA 3.10 4.70 4.90 10.80 23.50 

JJ:1,. .. - 3.10 22.10 30.50 55.70 -~ 
.FINEP 1.10 1.90 3.10 3.50 9.60 

.CNPq 2.10 3.00 8.00 9.60 22.70 

.FNO (difusão) 1.60 2.20 2.70 3.50 10.00 

.Rec. F.staduais 1.80 1.60 1.50 1.30 6.20 -- TOTAL 35.60 65.50 163.50 171.70 436.30 

FONTE: SUDAM/SAP; dados calculados a. partir do estudo dos MACROCENÁRIOS. 

J/ 



QUADR04-B 
Programa de Infra-estrutura Econômica 
Metas Financeiras e Fontes de recursos 

por Subprograma e por ano 
css lllilh<lc.~ 

ANOS 
Sut,prn~r~mil 1!19~ 199'3 1994 199S TO"fAL 
Fonte 

TAA."ISi>OllTe 
JlODOVIÁRIO 1(.7.80 '47,10 Jí,7,40 1'74.70 ,~1.10 

.l'IN/PRO'roRRA 26.60 13.00 23,11() ~1.~ 104,j;O 

.MINFIV,/F.mrrk1imo Exrenm 129.IO 120.30 100.60 l.lKl.40 •• S0.40 

.Rcc. c.<1111duaih. 12.10 4.SO 42.90 ,43.00 101.SO 

TRANSl'Oll'l'E 
mmmv1..;.urn 51,10 fi'}.90 US,40 143.?0 l'J0.111 

.P!N/PROTER R A 22.?.IJ nr.o 28.60 47.()() 12S.40 

.MINFRA!Emrr~·slimo F .• ,ucrnu ~S.80 36.IO 116.20 M.00 214.!0 

.Rc:c. n1uduaii. 3.10 6.20 10.60 10,70 30,r,o 

Tltt\NSl'ORn: 
,U:ROVV.IUO ;IR,70 24.10 lR,70 }ll.70 120.20 

,Ml';fFRA/P.mrré.i1hno ltl<tcrnv )8.70 24.til 28.70 ~1170 12rl.20 
' Tlt.\NSt•mn 1~ 

n:1mo,·1,,1m1 tí4.S0 ,0.20 '11.110 "·'º 2(.K.20 

.MINFRA/Emrrés11mo E•terno 64.SO 60.W 71.RO 71.10 2611.20 

GllRI\Ç'Ã.O 
IJIUl'.El.(.:f!U('.\ (,UIJ 177.40 311.10 3R1.00 ,so.oo 
.1'1Nn'R01'ERkA 15.IO 13,llil 1no JS,60 S7.!l0 

. EI.T!11WNORTli 49.JO 16H,o )(l_jl,70 :m.4o R93,00 

(;ERAÇÁO 
1'Í:1tMICt. JQ,311 78.80 '7,511 106,(,0 31l,2K 
.PIN/PROTERRA 6.90 9,W 9.60 tl.70 0.40 

.ELETR.ONOR 'Ir. 21.48 69,(,(1 87.90 90.90 ?6!1.88 

TRANSMISSAO 3A.54 141,00 62.'0 109,411 211,,!-4 

,EI.ETRONORTI; 3~.j4 7Ci.OO <12.W 109,40 11111.s~ 

DfliTklnll!ÇÁO l?.56 20,00 21.40 ,u.,u 10,.11, 

.PINil'ROTERRA 8.90 9,20 SJ.GO 2.\.50 51.20 

.Rcc. csta,lua b 3.90 7,80 13,6() U.60 38.90 

.l!LETROl'óORT'F. 4.711 3.00 4.2U 4.80 IG.7G 

sunF.ST,v;Ao 5.70 1.20 9.20 ; 13.00 35.10 

.PINIPROTERRA 4.40 4.6() 4.70 8.40 2~.10 

,ftt.c. a1,duals 1.30 u,o. •.so ~.60 u.oo . 
t'ONn: 
ALTERN.\l'IV.\ 2.70 •. ,o uo 15.70 2UO 

.PINll'ROTEHRA 2.70 4.6() 6.60 15.70 29,60 

C'Ol'IIITNICl,\'ÁO 229.20 260,10 319.$0 JS9.IO l,J(í7.90 

.MINFRA 229.20 2(.0.10 31!1.50 )59.10 1.167.90 

.Rc.:. cita(lu:,i~ - - - - - . i--..- TOTJ\L ·1 w.s11 9U,.lll l.~:17.Jll U51.!IO 4.32~.,IS ------ . 
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QtJADR04-C 
Prognma de J11fra..estn1tun1 Soclal 

Metas Flnancelns e Fontes de Recursos 
_ ·--- . por Sabprogram• e por •no uss mill1õcs 

- ·-------- 
ANOS 

Subpr!)grnrnr1s 1992 1993 . 1994 1995 TOTAL 
Fonte ---- - -- AS~ISTl~NCU 
MEDJCO-SANITÁRTA 227,10 132.10 37.20 21.10 41 ?,(;0 

.Mln. Saade 

.Pre\'ldencla 

.Ree, estaduais 
CONTROLY.; '()F. DOENÇAS 

1.30 TRANSMJSS[VEIS 1.20 0.70 0.60 3.80 

.Min. Saiíd~ '• 

.Previdéncla 

.Rec, estaduais 
VlGU.ÂNCIA SANITÁRIA 11.40 22.80 39.80 39.90 113.110 

.Min'. Sa,1de 

.rrevidenda 

.Rcc, estaduais 
ABASTECIMENTO tm ÁGUA 322.30 210.90 107.60 

.. 
29 •. 50 67ojo 

.M. Açllo Social 17.60 18.80 nufo 23.20 79..10 

.Ree, Estaduai~ 1 

.Ree, Municipais 1 

.Outros 304.70 192.lO 87.80 6.30 590.90 

ESGOTO 182.30 M4.l0 68.00 7J.i10 465.80 

.l'IN/PROTERRA 16.10 16.60 17.30 28.40 78.40 

.M. Ação Soda! 32.40 34.50 36.30 43.00 146.20 

.Rce, estadu:ii.ç ' 

.Rec. 11.fonldpa Is 

.Ounos 13~.80 93.00 H.40 - 241.20 

UMPEZA l'tÍllUCA 45.00 80.00 3.70 '1.30 133.0 

.M. Ação Sc,cia 1 3.20 3.50 3.70 4.30 lil.70 

.Pee, Muuiclp:\I 

.Outros 41.80 . 76.50 - - 118.~0 

J)RENAGENS 1.(,0 1.50 0.90 o.no ,t,80 

.Rec, redcr:il i.60 1.50 0.90 0.80 4.80 

.Rcc, Estar1uai!I 

.Rec, M11niciJ>:tis 
LOTES URJJANl1.AOOS 59.]0 25.60 ~0.50 39.90 1!:5.3{1 

.r JN/J'ROTERRA 6.90 7.Hl 7AU 1?..20 33.60 

J. f. Aç:it'I Soei a 1 13.80 18.50 23.lO 27.70 8.UO 

.R~C". es1:1chrn!s 

.ouuos 38.60 . - - - 38.60 1 

JL\DITAÇÃO roruLAR t55AO 17J.80 9,1.JO 121..50 5,1,t,r,!) 

.M. Ação Social 49.10 ··.65.50 81.90 98.20 294.70 

.Ree, estaduais 42.40 .4.80 .. 2.40 1.60 .... §t~!J .. . 

.Outros .. . ' 
63,9Q 1~Ü.5Q ·- .. ~~º- -- -- ·-· 2~:'l.Q _ • - .. 19ª:?.Ó . 

TOTAL l.005.70 792.00 . 382.SO 329.10 2.509.30 
- 

roNTE: SUDJ\M/SAP; dados calculados a pari Ir do esrudo dó~ MACROCENÁRlOS. 



QUADRQ4 .. D 
Programa de Educação 

Metas Financeiras e Fontes de recursos 
por Subprograma e por ano • 

USS milhões ..,,,, 

- ANOS 
Subprogramas 1992 1993 1994 1995 TOTAL 
Fonte ·- EDUCAÇÃO INFANTIL 61.90 93.60 78.00 47.90 28)..40 

.Mín. Educação 27.80 41.70 34.80' 20.90 125.20 

.Rec. estaduais 18.90 28.30 23.60 14.20 SS.00 

.Rec. Municipais 15.20 23.60 19.60 12.80 71.20 

EXPANSÃO DAS 
OPORTUNIDADES 
EOUCAClONAJS 645.30 891.40 817.80 490.70 2.845.20 

.Min. Educação 345.50 531.70 443.10 265.80, 1.586.10 

.Rec. Estaduais 218.JO 237.10 272.60 163.60 891.40 

.Rec. Municipais 81.70 122.60 102.10 61.30 367.70 

FORMAÇÃO TÉCNICA 29.?ó 39.20 35.90 30.10 134.90 
' 

.PIN/PROTERRA 7.60 7.90 8.20 13.50 37.20 , 

.Min. EducaÇão 17.70 26.60 22.20 13.30 79.80 

.Rec. Est11duais 4.40 4.70 5.50 3.30 )7.90 

MELHORIA DA 
QUALIDADE 469.60 704.20 586.90 3.25.00 2.112,70 

.Min. E<.Jucação 329.60 494.30 411.90 247.10 1.482.90 

.Rec, Esrnduais 117.10 175.60 146.40 87.80 526.90 
' 

.Rcc.Muaíclpals 22.90 34.30 28.60 17.10 102.90 

MODERNIZAÇÃO DA 
GESTÃO 4.20 .6.30 5.30 3.10 18.~o 

.Min. Educação 1.40 2.10 1.80 1.00 6.30 

.Rcc. Est:u.l ua is 2.00 3.00 2.50 1.50 9.00 

.Rcc. Municipais 0.80 1.20 1.00 0.60 3.60 

TOTAL 1,210.70 1.734.70 1.523.90 923.80 5.393.10 

FONTE: SUOAM/SAP; dados calculados a partir do estudo dos MACROCENÁRIOS. 

OBS.: At11uns totais não coincidem com a sorna dos guatro anos porque alguns Estados indicaram> p:1ra certos 
subprogramas, apenas o total esperado no quadríento. 



r 
QUADRO-E 

Programa de Desenvolvimento da Indústria e Agro-Indústria 
Metas Financeiras e Fontes de Recursos 

por Subprograma e por ano USS milhões ......---· ~- 
ANOS 

Subprogr;i mas 1992 1993 1994 1995 Total 
Fonte -p- -- - ----- 
AGRO ·INDÚSTRIA 68.60 93.80 103,10 142.00 407.50 

.FINAM 10.30 13.80 15.60 21.70 61.4-0 

.FN0/1-CU/FNE 12.40 17.10 18.60 23.60 7).70 

.SEBRAE 1.50 2.30 2.30 2.70 8.80 

.lnv, privado 44.40 60.60 66.60 94.00 265.60 

BIO-INDÚS'fRIA 15.90 31.SQ 37.10 57.60 142,10 

.FINMí 2.80 5.50 8.20 11.60 28.10 

.FNO/FCO/FNE 2.60 4.50 4.80 8.30 20.20 

.SEBRAR 0.40 0.70 0.70 1.10 2.90 

.Inv. privado 10.10 20.80 23.40 36.60 90.90 
COMPLEXO FI..ORESTAI, 168,20 176.80 220.10 248.SO 813.60 

.FINAM 10.40 10.90 12.60 17.30 51.20 

.FNO/FCO/FNE 4.70 5.70 S.90 8.30 24.60 

.BNDES 126.00 129.40 167.70 176.20 599.30 

.SEBRAE 0.70 1.10 1.10 1.40 4.30 r 

.Inv. privado 26.40 29.70 32.80 '15.30 134.20 

COMJ>L(::XO MIN1mo 
216.20 224.60 266;40 METALURGrco 243.30 950.SO 

.FINAM 33.10 27.60 20.80 28.80 110.30 

.FN0,1~co;FNE 4.10 3.90 4.10 4.00 16.10 

BNDES 78.80 71.90 67.10 70.50 288.30 

.Bstataís 40.0 , 69.20 109.20 109.20 327.60 

.SEBRAE 0.90 1.40 1.40 1.20 4.90 

.lnv, privado 59.30 50.60 40.70 S2.1D 203.30 

DIVERSiflCAÇÁO 
98.40 . 96.00 Z, F, MANAUS . 102.00 121.20 417.60 

.FINA.'vf .15.20 15.20 14.60 20.30 65.30 

.FNO 4.00 4.50 4.60 5.30 18.40 

.BNDES 47.20 43.10 50.30 52.80 193.40 

.lnv, r1rivado 32.00 33.20 32.50 42.80 140.50 

INDÚSTRIA 'fRAnlCIONAJ. 
E ARTESANAL 314,10 282.60 335.00 337.90 l.269.60 

.FINAM 66.20 64.90 81.60 85.30 298.00 

.FNO/FCO/FNE 24.90 22.10 23.20 20.80 91.00 

.BNDES 63.00 43.10 50.30 S2.80 209.20 

.SEBFAE 2.60 3.60 3.60 2.70 12.50 

.lnv. fJTÍVD.dO 157.40 148.90 176.30 176.30 658.90 . 
TOTAL 881.40 905.30 1,040.60 1.173.60 4.000.90 ~ 

- - 



QUADR04wF 
Programa de Desenvolvimento da AgricuJtura 

Pecld.ria e Edradvismo Vegetal 
Metas Financeiras e Fontes de Recursos por Subprogramas e por ano 

tlS'i mithõe s ---- 
ANOS 19')5 'fo1a1 Subprc,j?rama\ 1992 1993 199~ 

Fon1c 
UF'.~FNVOT .Vl MRN1 O 

G7!i,40 Fl.OlU:~ fAI. 191.40 21,.30 296.20 168.50 

.FNO/FCO/FNÉ. 6.20 7.10 8.10 8.10 29.SO 

.0,7 - 23.30 24.SO 26.60 74.40 

,Mln. Agricullllfa 87.80 6G.OO 92.30 2.00 248.10 

.Es1aiars 40.00 50.00 80.00 80.00 250.00 

,RCC:. CMSdll?i~ 38.80 36.20 40.90 J.90 117.80 

.Convcrsáo da Divida - 18.00 30.00 30.00 78.00 

;ou1ros 2.50 2.00 1.50 1.10 7.10 

.lnv, Prívado 16.10 16.70 18.90 18.80 70.50 

AGRTCULTllRA 519.<IO 484.70 583.40 662.80 2,lS0.30 

.Mln .. l\gricul1ur.- 295.00 285.00 368.70 387.70 1.336.40 

.PJNAM 43.20 -42.60 46.30 7l.60 20-1.90 

.FNO/FCO/FNE 2.~.40 25.70 25.7.0 24.?.0 100.SO 

.lnv, privado 124.10 124.20 128.10 16:'i,40 ~41.81) 

.Rec, e&laduab 15.SO 6.50 5.(,() S.60 33.20 

.Ourros 16.20 0.50 9.50 7.30 3;\.SO 

l'ECU~RIA 253.90 140.90 136.20 114,00 c.45.03 

.FNO/FCO/FN 13 4S.30 35.90 32.:m 29.(i() 143.)0 

.Mln. Agri~ullura 97.50 18.50 26.90 13.80 156.70 

.Rcc, cs1:idu:,i~ 2.30 1.30 1.20 · 1.10 S".90 
,JnV, rr(Y&dn 105,60 83.70 75.40 69.10 381.20 

.ourros 3.20 t.SO . 0.40 0.40 s.so 
PESCA 83.30 86.10 102..70 1051.lO 381,lt! 

,Mln. Agrlr.ult\1r11 3.50 2.30 1.30 1.40 8.SO 

.nee. ~t:idu:iis 0.80 0.40 Q.40 0.40 2.00 

.FINAM 2.80 4.80 8.20 )2.80 28.60 

.FNO/FCO/FNE 21.60 21.40 24.JO 22.60 89.70 

.lnv, priva1n S4.SO 57.10 68.60 71.80 2!\2.00 

.Outrus 0.10 0.10 0.10 0.10 0.40 

AllA$iTf~CTMl~NTO E 
COMERCli\LIZAÇÁO 92.10 78.60 41.20 ,.so 218.40 

.Min. Afrlc./ Hconomia 87.90 75.30 37.90 4.20 205.30 

.PIN/PROTERRA 1.00 0.90 1.00 o.60 3.50 
' 

.Rec, esta d ua Is 1.40 osd 0.80 0.20 3.20 

.óurros 1.80 J.60 1.SO 1.50 6.40 

OR<lANIZIIÇhO 
AGllÍCOl../1 82.70 9).00 82,70 87.90 344.30 

.Mln. Agricul1u111 70.30 81.GO 74.00 77.90 303.80 

.Rec. estadun is 0.10 0.20 0.10 0.70 1.10 

.Rec. E~1eruo,; 4.10 2.00 1.30 2.CO 9.40 

.Outros 8.20 7.20 7.30 7.30 30.00 ,---·- 
TOTAL 1.222.80 1.100.60 1.242.40 1.148.80 4.?14.60 _ .•.. __ --------- ... 

P'ONTE: SUDAM/SAF': dados calcnlndos a partir do estudo dos MACROCENÁRlOS. 
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QUADR04-G 
Programa de Turismo 

Metas Financeiras e Fontes de recursos 
por Subprograma e por ano 

r- ANOS 1992 · 1993 1994 1994 TOTAL Subprogrnmas 
·--- Fonte - 

101.30 168,70 223.20 275.00 766.:W TURISMO ECOLÓGICO - 45.00 75.00 87.00 207.00 .Conversão da D1vid:t 18.4.0 20;90 23.70 . 34.20 97.20 .FINAM 16.60 21.40 26.70 30.80 95.50 .:FNO/FCO/FNE 66.30 81.40 97,80 izaoo 368.50 .Inv, privado · 82.90 123.20 156.30 186.70 549.10 TURISMO TRADICIONAL - 27.00 45.00 33.00 105.00 .Convcrsão da Divida ' 31.40 35.60 51.20 145.80 27.60 .FINAM 4.20 5.30 6.70 7.80 24.00 .FNO/FCO/FNE Sl.10 59.50 69.00 94.70 274.30 .Inv, privado 
INFRA-ESTRJJTUHA E 

257.80 494.60 839.80 · VALOJUZ_~AO ' 16.90 70.SO PA1'RJMO O 5.60 5.80 6.10 6.60 24.10 .FUNOETUR . 11.30 64.70 251.70 488.00 815.70 .'Rec. estaduais J.40 1.80 2.SO 5.70 11.40 MARKETING 1.40 1.50 1.50 1.60 6.00 .FUNGETUR - 0.30 1.00 4.10 5.40 .Rec, Estaduais - 202.50 3G4.20 (~9.80 962.00 2.J6S.50 TOTAL 

USS milhões 

r: 
r- 
r: 

r: 
(' 

(' 

(' 

r 
(' 

r- 
/> FONTE: SUDAM/SAI'; o:idos calculados a panlr do estudo dos MACROCENÁRIOS. 
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QUADROS 
CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS 

Metas Financeiras 
US$ milhões 

-·· 
ANOS 1992 l!:193 1994 1995 TOTAL 

PROGRAMAS (*) 

--- -- - 
Desenvolvimento 
CicnUfico e Tecnológico 35.60 65.50 162.50 171.70 435.30 

Infra-Bstrutura 
Econômica 710.58 926.10 1.237.30 1.451.50 4.325.48 

Infra-Estruture 
Social 1.005.70 792.00 382.50 329.10 2.509.30 

-· 
Educação 1.210.70 1.734.70 1.523.90 923.80 5.393.10 

' Desenvolvim cn to 
Industríal, Agrulndui;trial 
e Extrativismo mineral 881.40 905.30 1.040.60 1.173.60 4.000.90 

Desenvolvímrutü da 
Agricultura, Pl•cuária e 
Extrativísmo vegetal 1.222.80 1.100.60 1.242.40 1.148.80 4.714.60 

·-- 
Turismo 202.50 364.20 639.80 962.00 2.168.50 

·- 
TOTAL 5.269.28 5.888.40 6.229.00 6.160.50 23.547.18 

- .. 
FONTE: SUDAMISAP; dados calculados a partir do estudo dos MACROCENÁRIOS. 

e•) o total nos programas de IES e EDUCAÇÃO 11~0 coincidem com a soma dos quatro anos porque os dados 
de alguns E .. -.111dos davam apenas os tot.ais do quadrténío, sem desagregar por ano. 



Contribuição da plenária sobre a exposição da lvanize Carvalho 

r 
Quanto às políticas públicas para a Amazônia, ressaltou- se que fundos de 

investimento como o FINAM e o PNO são constitui dos por recursos da sociedade brasileira 
direcionados em sua maioria para em presas, mui tas delas madeireiras, e grandes proprietários 
rurais. Seria preciso empreender um maior esforço de acompanhamento crítico para 
controlar as políticas públicas e mudar a orientação dos investimentos na região de forma 
a que eles beneficiem os pequenos produtores e as pequenas empresas. 

Este acompanhamento deveria se estender ao crédito agrícola, ao EGF, e aos projetos 
de investimento em infraestrutura urbana. Os projetos financiados pelo BID para 
infraestrutura e saneamento urbanos afetam as condições de vida de um grande número 
de famílias que não têm informação ou poder de influência sobre os mesmos. 

Deve-se buscar modelos alternativos de desenvolvimento e repudiar a possibilidade 
de repetição dos malefícios dos grandes projetos. A CVRD, responsável por empreendimentos 
que exploraram os recursos da Amazônia sem devolver renda para a sociedade que os 
subsidia, degradou o meio ambiente e criou problemas sociais pelos quais não quer se 
responsabilizar. A empresa alardeia que investe em preservação ecológica, mas dos 800 mil 
habitantes de Paraopebas, núcleo do projeto Carajãs, apenas 8 mil são socialmente 
"protegidos". Lá, todos os serviços sociais são privatizados e o índice de hanseníase é dos 
mais altos do país. Este quadro tende a se repetir com os projetos florestais da CVRD, que 
se propõem agerar2500 empregos, não levam em conta a expulsão da terra e o conseqüente 
desemprego de quem deixa a terra. A experiência da monocultura do eucalipto causa 
problemas muito negativos, pois as áreas caracterizadas como degradadas são babaçuais, 
ou seja, florestas secundárias, fonte de sobrevivência da população. O projeto CELMAR 
vem usando os mesmos mecanismos da Aracruz. S6 compra terras legalizadas e compra 
a produção de quem não vende a terra. Os pequenos produtores acabam se integrando ao 
projeto, porque seis anos depois, sua produção cai de rendimento e a empresa passa a 
comprar-lhes o carvão. 

Quanto à busca de novos modelos de desenvolvimento ressaltou-se que é preciso 
promover a cultura da cooperação contrapondo-a à visão empresarial do lucro 
individual. Um projeto estratégico requererá participação, cidadania e acesso aos 
recursos. Algumas observações apontaram uma tendência à ideologização da discussão, 
considerando ademais que as experiências atuais dos movimentos sociais são ainda pouco 
significativas até como projetos demonstrativos. No caso dos PDAs do PP, representantes 
do GTA assinalaram que algumas experiências não estão tendo como sustentar-se porque 
precisam de recursos e apoio adicionais integrados. 

Questão Urbana 

Foi assinado recentemente um convênio em Washington, em que o governo do Pará 
contraiu um empréstimo de 140 milhões de dólares, sendo 60milhões de contrapartida local, 
para macrodrenagem em Belém. 

O movimento popular luta há cinco anos para conseguir informações sobre o Projeto, 
sem sucesso. O projeto foi feito fora do país. São 560 mil pessoas agingídas pelo Projeto. 
O BID formou uma comissão paritária para controlar o Plano de Macrodrenagern, mas que 
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não tem força decisória e nem conhecimento do Projeto que começa a ser executado em 
fevereiro. 

São vinte anos de implantação de projetos, milhões de dólares em investimentos, mas 
não aparece a relação entre ·o que foi investido em· incentivos fiscais e no que foram 
revertidos esses investimentos. Não aparece infraestrutura nas cidades. Hoje entre 60/70% 
da população estão concentradas em nücleos urbanos:' 

Prodeagro 

O PRODEAGRO, surgiu a partir da avaliação do fracasso do POLONOROESTE. 
Nesse programa o Banco Mundial firmou projetos agroambientais no Mato Grosso, na 
ordem de 285 milhões de dólares, sendo 220 milhões de. dólares em forma de empréstimo 
à União e o restante assumido pela União e Banco do Estado do Mato Grosso. 

A finalidade do Programa era construir um modelo de desenvolvimento sustentável, 
do qual se destacavam 13/14 componentes, entre os quais: · 

. Zoneamento ecológico-ambiental-econômico; 

. Proteção ambiental; 
. Crédito e Infraestrutura para a pequena produção rural; 
. Destinação de 10% dos recursos apra áreas indígenas ("azeitona da empada"); 
. Recursos para estradas, saúde, etc. (infraestrutura); 
A sociedade civil começa a se mobilizar para questionar esse tipo de programa, em 

que as ações não são convergentes, o modelo não integra as ações, há um desencontro' entre 
seus componentes e as expectativas do público-alvo. O governo desenvolve um discurso 
para o Banco Mundial e na relação com a sociedade, privilegia os empresários. Existem 
muitas irregularidades na tramitação dos recursos nos diversos órgãos que administrem os 
fundos na esfera governamental. 

Surge agora no Mato Grosso uma articulação de 36 entidades profissionais, sindicais 
e de apoio e a disposição é não endossar o que o Governo Brasileiro está propondo. O grupo 
exige regras claras de participação. Exemplo de utilização clientelista dos recursos está no 
cronograma de desembolso que prevê maior liberação de verbas erp 94, ano eleitoral, sob 
as regras ditadas pelo velho sistema; A lógica do Banco não reconhece os diversos atores 
sociais.' ·. · · · ' ·. 
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APRESENTAÇÃO 
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Este documento foi elaborado com o propósito geral de contribuir, em algum nível, 
ao melhor conhecimento pelos trabalhadores. rurais. particularmente das Regiões Nortes, 
Nordeste e Centro-Oeste do país, sobre os determinantes da criação e sobre a dinâmica de 
funcionamento dos Fundos Constitucionais Regionais derivados do Art. 159, I "e", da atual 
Constituição Federal. 

No plano específico, atendeu solicitação com vistas a tentar subsidiar a discussão 
sobre a matéria, durante este Seminário. Ainda neste nível o documento pretende somar 
se às referências que subsidiarão a produção de material pedagógico sobre a temática, pelo 
Departamento Nacional dos Trabalhadores Rurais da Cut Nacional. 

Há que se registrar as dificuldades deparadas à elaboração do texto, decorrentes das 
restrições ao fornecimento das estatísticas completas dos Fundos. por parte dos bancos 
operadores, o que explica - afora nossas próprias fragilidades-, as eventuais insuficiências 
de informações e equívocos de conclusões. 

Feita essa ressalva, esperamos no entanto que o conteúdo do documento consiga 
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atender minimamente a seus propósitos, enfatizando que, acima de tudo, o mesmo constitui 
um esforço de procurar repassar aos companheiros a experiência vivenciada no 
assessoramento do conjunto das Entidades que têm coordenado a "resistência" dos 
camponeses, contra o caráter discriminatório da operacionalização dos Fundos. 

Por fim, vale notar que o maiorrelacionamento com a luta dos trabalhadores pelo FNO 
e o próprio fato da maior dimensão desta, relativamente aos movimentos deflagrados nas 
Regiões Nordeste e Centro-Oeste, naturalmente conduziram a abordagem do tema, tendo 
como referencial próximo, a problemática da execução do FNO, fato entretanto que não 
prejudica o sentido do texto de enfocar o funcionamento dos três Fundos, em razão da 
unificação das normas operacionais dos mesmos, definida à partir do ano de 1991. 

1 - INTRODUÇÃO 

1 • OS DETERMINANTES HISTÓRICOS E POLÍTICOS 
DA CRIAÇÃO DOS FUNDOS 

A decisão da Assembléia Nacional Constituinte de 1988 de assegurar no texto 
Constitucional, a criação de um novo instrumento propulsor do pretendido processo de 
desenvolvimento das regiões economicamente periféricas do país - Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste -, significou o reconhecimento pelas elites políticas, do esgotamento do 
modelo dominante de desenvolvimento regional, gestado durante os governos militares do 
ciclo de 1964. 

Caracterizados por concepção e prática absolutamente privilegiadoras dos interesses 
do capital financeiro-industrial nacional e internacional e das oligarquias agrárias regionais, 
o referido modelo tem implicado num processo intensivo de drenagem da renda e dos 
recursos naturais das regiões em questão, com desprezível taxa de socialização interna de 
seus efeitos econômicos. 

Em consequência, ampliou-se, nas últimas décadas, a escala das desigualdades 
econômicas e sociais inter-regionais, em favor das regiões economicamente dinâmicas, 
com o virtual aprofundamento dos níveis de marginalização econômica e social e de 
submissão política da maioria absoluta das populações das regiões mais pobres do país. 

Nesse contexto, a criação dos Fundos Regionais em questão, ao implicitamente 
caracterizar um ato político de, digamos, "contestação" dos resultados da prática desse 
modelo, apontaria a possibilidade efetiva do início de um processo de resgate da brutal 
dívida social do Estado para com aquelas regiões do país, via a implementação de um novo 
paradigma de intervenção, priorizador dos atores políticos e sociais historicamente 
marginalizados pelas ações dos poderes públicos deflagradas nas mesmas. 

A lei nº 7.827, que regulamentou o dispositivo constitucional em questão e instituiu 
os Fundos, tomou explícitos tais propósitos, ao dispor que a operacionalização desse 
instrumento, entre outras diretrizes observaria: 

a. A prioridade à produção de alimentos básicos para o consumo da população; 
b. A definição dos pequenos agentes econômicos dos setores agrícola e industrial, 

como beneficiários preferenciais dos financiamentos; 
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e. A adoção de modalidades de crédito diferenciadas das usualmente adotadas pelas 
instituições financeiras, levando em consideração as características de cada região ; 

d. A salvaguarda das diretrizes estabelecidas, bem como das dotações orçamentárias 
dos Fundos, de eventuais restrições impostas pela conjuntura econômica do país; 

e. A autonomia das regiões, na gestão dos mesmo. 
Portanto, o respeito a essas diretrizes, apesar de incapaz de refletir em mudanças 

estruturais significativas, garantiria aos Fundos um novo perfil social a intervenção 
governamental nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país, discurso este que, por 
sua vez, constituiu-se no grande mote de viabilização política de suas criações. 

Concretamente, entretanto, em que pese a inegável nobreza dos objetivos defendidos, 
podemos considerar que a criação dos Fundos resultou objetivamente da forte ação política 
conjunta exercida sobre o Congresso e sobre o governo, dos bancos regionais (BASA e 
BNB) e pelos setores representantes de uma oligarquias regionais, principalmente do 
nordeste. 

Utilizando com astúcia o caráter social da proposição, da fundamentação do real apelo 
corporativo e regionalista, tais setores conseguiram arregimentar o necessário apoio 
político à aprovação do dispositivo constitucional e à posterior aprovação da lei que o 
regulamentou. 

O interesse dos bancos regionais pela criação e consequentemente, pela conquista da 
gestão dos Fundos era, nitidamente, o de viabilizar alternativa de superação da tendência 
de déficit estrutural das instituições, uma vez que ambas (BASA e BNB), experimentavam 
- e experimentam ainda-, situação próxima à insolvência, graças à incúria história de suas 
administrações. 

De fato, esse objetivo ficou consagrado com a aprovação da lei 7.827. Como 
contrapartida à administração dos Fundos, o art. 17 da lei em referência, estabeleceu duas 
modalidades de remuneração aos bancos regionais. A primeira, através da fixação da taxa 
de administração de 2% ao ano, calculada sobre o patrimônio líquido dos Fundos (Capital 
[Recursos repassados pelo Tesouro Nacional = Atualização Monetária dos mesmos] - 
Eventuais prejuízos acumulados), apropriada mensalmente pelos bancos. A segunda, 
relativa à cobrança de "dei credere" (taxa de risco), cuja definição do valor ficou delegada 
aos próprios bancos, ressalvando-se os limites de encargos fixados no art. 12 da lei, ou seja, 
se o limite de juros é de 8% a.a., os bancos podem decidir desdobrar o reembolso dessa taxa, 
por exemplo, em 6% para a instituição, a título de "del credere" e 2% apenas para a 
remuneração do Fundo respectivo. 

Do lado das oligarquias, pretendia-se, obviamente, a garantia de mais recursos à sua 
disposição, já que não seria difícil o desvirtuamento .das propostas e pressupostos dos 
Fundos na prática dos mesmos, fato que acabou se confirmando, conforme veremos na 
seqüência do texto. 
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2 ~ A VULNERABILIDADE POLÍTICA DOS FUNDOS 

Após pouco mais de três anos de implementação, o distanciamento dos princípios 
originários dos Fundos, consagrados pelas deformações verificadas em suas práticas, 
coloca-os atualmente sob inegável condição de vulnerabilidade' política, tendente a 
possibilitar, no limite, o "caldo de cultura" à proposta de sua extinção, por ocasião da 
Reforma Constitucional prevista para outubro do ano em curso. 

O principal fator alimentador dessa condição, está relacionado ao processo acelerado 
de perda de legitimidade dos Fundos, por parte de importantes segmentos sociais das regiões 
beneficiárias, principalmente os relacionados ao setor agrícola. 

De um lado, os segmentos da pequena produção rural, acometidos de um relativo 
desanimo pela luta até então infrutífera contra os critérios operacionais restritivos do acesso 
aos Fundos e com o sentimento de vítimas de mais uma fraude político-institucional, 
seguramente encontram dificuldade em reconhecer razões objetivas para a sustentação da 
essencialidade desse instrumento de intervenção pública para as respectivas regiões. 

De outro lado, mesmo que provavelmente com menor ênfase.frações significativas 
dos setores produtivos (e minimamente éticos no uso de recursos públicos), da média e 
até da grande produção rural, tendem a defenestrar os Fundos, pelo elevados custos 
inerentes aos financiamentos, incompatíveis com a realidade econômica da atividade 
agrícola naquelas regiões. 

Nesse contexto, a conseqüência previsível por ocasião do futuro processo de revisão 
Constitucional será, sem dúvidas, a virtual fragilização política do discurso social embutido 
no apelo regionalista que levou à criação dos Fundos, fortalecendo assim o poder de 
contestação, particularmente pelos setores políticos da Região Sudeste, que, desde a 
Constituinte, insurgiram-se com veemência contra sua instituição. 

Soma-se ao fato a crescente e justa movimentação política dos camponeses do Sul em 
viabilizar no plano institucional uma linha de financiamento à semelhança da prevista para 
os referidos Fundos, sob a argumentação do relativo nivelamento da situação de miséria 
econômica do campesinato. E ainda, como forma de possibilitar o enfrentamento futuro das 
desigualdades de concorrência com os agricultores dos países limítrofes, participantes do 
Mercosul. 

A eventual antagonização de interesses regionais, numclima de propensão ao 
"enxugamento" da Constituição, com binado à questão da perda de legitimidade dos Fundos, 
anteriormente tratada, poderá constituir-se muito mais em fator de estímulo à extinção do 
que à extensão dos Fundos atuais à Região Sul do país. 

Vale notar que, o fracassado EMENDÃO do governo Collor já traduzia a disposição 
pela extinção dos Fundos, ao incluir dispositivo neste sentido, a despeito da objeção de 
setores políticos do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, sintomaticamente já sem a coesão 
observada no processo constituinte. 

Convém considerar que o novo momento político inaugurado com a posse do 
Presidente Itamar Franco, via a aparente afirmação de uma linha de ação política 
tangenciadora a áreas conflitivas de interesses,- o que, à primeira vista, poderia repercutir 
no Congresso, favoravelmente à manutenção dos Fundos - poderá entretanto, ensejar 
resultado inverso, face às dificuldades que principalmente os bancos gestores dos Fundos 
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terão em reproduzir ,durante a revisão da Constituição, a mesma ação articulada desenvolvida 
por ocasião da constituinte. 

Portanto, a despeito das reais possibilidades dessa tendência, um fato parece evidente: 
mantida a catracterística atual de funcionamento dos Fundos, dificilmente o apelo 
desenvolvimentista regional será suficiente à manutenção dos mesmos, caso contestados 
durante o processo revisor em questão. 

3 • "A LUTA" DOS CAMPONESES PELA CONQUISTA DOS FUNDOS 

De fato, por várias razões, a movimentação política dos camponeses das regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste pelo resgate dos princípios originários dos Fundos na 
prática dos mesmos não tem logrado o êxito desejado. 

Mesmo na região Norte, onde inegavelmente a pressão política· exercida pela 
categoria em tomo do FNO tem tido uma dimensão mais intensa, relativamente às demais 
regiões, o resultado alcançado até o momento traduziu-se na "conquista" de uma linha 
especial de crédito - diferenciada, a rigor e minimamente, apensas nas exigências burocráticas 
-, destinada exclusivamente para mini-produtores, em escala absolutamente desprezível, 
em termos de dotação orçamentária. 

Na verdade, não devemos ter constrangimento em afirmar que, sob o prisma dos 
resultados concretos, a conquista real do subprograma em questão coube mais ao BASA, 
pois, à partir daquele momento, passou a haver o deslocamento do eixo central da luta 
política pelo resgate dos propósitos gerais do Fundo para ações limitadas de negociações 
com o banco, buscando a garantia das indigentes metas projetadas para o subprograma. 

Dessa forma, o importante ato político dos camponeses do Norte (GRITO DO 
CAMPO 2) que levou à criação do chamado FNO URGENTE, que parecia ser o início de 
uma estratégia sistemática de pressão popular contra a postura ilegal e reacionária do BASA, 
na gestão do FNO, findou derivando num processo de relativa acomodação dos trabalhadores 
e de suas instâncias de representação e apoio, o que, contraditoriamente, tem favorecido a 
perpetuação de suas exclusões do Fundo. Tanto é verdade, que o ato seguinte (GRITO DO 
CAMPO 3), restringiu-seem seus objetivos, à assegurar a continuidade do Programa no ano 
de 1992. 

Se por esse ângulo, a mobilização dos camponeses ainda não se traduziu em resultados 
satisfatórios, do ponto de vista político, podemos considerá-la como um marco para a 
categoria no embate político no plano institucional, fato que, dependendo da reavaliação 
dos rumos e das estratégias futuras do movimento,poderá repercutir contra a desfavorabilidade 
da correlação de forças aos camponeses, na definição da natureza da ações públicas 
pertinentes. 

Não podem ser minimizados os reflexos, a médio prazo, da eventual intensificação 
de um processo de pressão popular, à semelhança do exercido pelos camponeses do Norte 
sobre o BASA, sem precedentes históricos no caso daquela região, no que concerne aos 
"transtornos" causados a uma instituição criada pela ditadura, como peça basilar da matriz 
institucional da chamada "Operação Amazônia", que colocou em prática a política de 
rapina e exploração da região, e até então imune a pressões dessa ordem. 
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Mas tentemos avaliar os fatores determinantes dos parcos resultados objetivos do 
processo de luta dos camponeses, até o momento. Afora a compreensível e historicamente 
explicável fragilidade do processo de organização política da categoria em geral, combinada 
à precariedade de suas condições materiais, bem como das entidades de representação e 
apoio a esses trabalhadores, alguns outros fatores podem ser arrolados à explicação do fato. 

Em primeiro lugar, não propriamente os camponeses, mas as entidades (dirigentes e 
assessores) de coordenação da luta, também de forma politicamente compreensível 
passaram a sofrer um certo arrefecimento de ímpeto, em função de terem se transformado 
em reféns de suas próprias idiossincrasias políticas e do "terrorismo" do governo. 

No primeiro caso, o maior exemplo foi a decisão, até a presente data ainda não revista, 
de evitar lançar mão de valiosos instrumentos à densidade da luta, relacionados à utilização 
da via judicial, para a contestação de determinados procedimentos frontalmente ilegais do 
BASA, na condução do FNO. 

Temia-se e parece persistir o temor de que a adoção de medidas dessa natureza, num 
cenário de vulnerabilidade dos Fundos, conforme comentamos no item anterior, poderia ser 
revertida em ganhos políticos pelos setores empresariais e de seus prepostos, que certamente 
relacionariam tais medidas, com ação deliberada dos setores da esquerda, contrária aos 
interesses regionais,jáque poderiam concorrer ao revigoramento da proposição de extinção 
dos Fundos. 

No segundo caso, pelas mesmas implicações de caráter regional, configurou-se como 
fator intimidatõrio ao fortalecimento da luta dos camponeses, a ostensiva utilização pelo 
governo (Ministério da Economia e BASA), de parecer emitido pela Procuradoria da 
Fazenda Nacional, concluindo pela possibilidade da extinção a qualquer tempo dos Fundos, 
em função de suas regulamentações pelo Congresso, terem sido feitas através de lei 
ordinária , o que facilmente sustentaria o questionamento de sua constitucionalidade. 

Apenas como esclarecimento sobre essa questão, o referido parecer baseia-se no que 
dispõe o Art. 165, parágrafo nono, inciso II, da Constituição Federal, segundo o qual: "cabe 
à lei complementar estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração 
direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de Fundos". 

Outro fator que limitou e tem limitado a ampliação da luta dos camponeses, está 
relacionado à incapacidade que as entidades têm tido de possibilitar o processo de 
globalização e unificação interregional das estratégias de organização e mobilização. 

Na verdade, o tratamento dado pelas entidades no encaminhamento desse processo 
de luta em tomo dos Fundos tem estado condicionado basicamente a suas ações programáticas 
ordinárias. Não houve, até o momento, a definição de uma linha de conduta no sentido de 
conferir ao processo, um caráter intensivo e sistemático de ações políticas. 

Portanto, há que ser repensada a estratégia de luta pelos Fundos, pois, apesar das 
deformações de suas práticas, a rendição ou a timidez da projeção de conquistas, além de 
contribuírem à sacramentação da perda dos Fundos pelos camponeses, repercutiria 
negativamente nas possibilidades de organização e mobilização política futuras da categoria, 
repercutindo, por consequência na afirmação da referência das entidades. Devemos 
reconhecer que, mesmo conscientes da tradição da direita na emulação das ações do Estado, 
pela via do falso sentido social das mesmas, poucas vezes, desde a instalação da ditadura 
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r de 1964, os camponeses tiveram a possibilidade de contar com um instrumento de política 
pública amplamente favorável para os mesmos, em termos de LEGISLAÇÃO. 

O eventual refluxo do movimento favoreceria assim, para os Fundos, uma lamentável 
reedição de experiências assemelhadas, como foram os casos, entre outros, do PROTERRA 
e mesmo, do ESTATUTO DA TERRA. 

r: 

r: 
r: 
r: 
r: 

li - OS DETERMINANTES LEGAIS 

r: 
r: 

Os Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte (FNO), do Nordeste (FNE) 
e, do Centro-Oeste (FCO), foram criados através de "lei ordinária" do Congresso Nacional, 
que regulamentou o Art. Nº 159, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal de 1988. 

O citado dispositivo da Constituição determina que: 
" Art. 159. A União entregará: 
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer 

natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e sete por cento na seguinte forma: 
a) . 

b) . 

e) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo 
das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de 
caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada 
ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos destinados à Região, na forma que a.lei 
estabelecer". 

Em decorrência dessa imposição Constitucional, em 27 de setembro de 1989, foi 
promulgada a Lei nº 7.827, que instituiu os referidos Fundos, estabelecendo ainda os 
princípios, diretrizes, bem como os segmentos sociais e setores econômicos prioritártios da 
execução dos mesmos. 

Na referida lei (Art. 6, parágrafo único), também ficou definido que os 3% da receita 
da União, previstos para os Fundos, observariam a seguinte distribução por Fundos: 0,6% 
para o FNO, 0,6% para o FCO; e 1,8% para o FNE . 
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Ili .. O FUNCIONAMENTO DOS FUNDOS E AS 
CONTRADIÇÕES ENTRE O QUE DETERMINA 

A LEI E SUA PRÁTICA 
r: 
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Pelalei, compete aos Bancos oficiais de desenvolvimento regional, a responsabilidade 
pela operacionalização dos Fundos, ou seja, o BASA administra o FNO: o B.N.B. (Banco 
do Nordeste do Brasil) administra o FNE e o Banco do Brasil, até a instalação do banco 
regional do Centro-Oeste, é o responsável pela administração do FCO. 
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Até o dia 30 de outubro de cada ano, esses bancos são obrigados a elaborar os 
PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO DOS FUNDOS para o ano subseqüente, que 
devem ser submetidos à deliberação dos Conselhos Deliberativos das respectivas 
Superintendências de Desenvolvimento Regionais, que os aprovam até 15 de dezembro, em 
consonância com os Planos de Desenvolvimento Regionais. 

Nesta relação de competência partilhada entre Bancos e Superintendências, mediada 
indevidamente pelo então Ministério da Economia, passou a acontecer, à partir dos 
PROGRAMAS PARA 1991, a primeira manipulação institucional dos Fundos, com o 
evidente propósito de restringir o acesso dos setores da pequena produção, particularmente 
do setor rural, aos recursos dos mesmos. 

Numa intervenção arbitrária do referido Ministério, ferindo o disposto no art. nº 13, 
da lei 7.827 (administração distinta e autônoma de cada Fundo), bem como, o art. 2., 
parágrafo 1 º ( destinação de créditos diferenciados, em função das necessidades de cada 
região), os PROGRAMAS aprovados para 1991 passaram a homogeneizar as bases e 
condições operacionais do crédito, para todas as regiões, tornando ainda a definição desse 
capítulo do PROGRAMA como prerrogativa exclusiva dos bancos. Para a garantia desse 
procedimento - cujo efeito objetivo seria a imposição de critérios socialmente seletivos para 
crédito, restringiu-se o poder deliberativo dos Conselhos das Superintendências Regionais 
sobre os PROGRAMAS. Pois, Ministério e bancos temiam a possibilidade de modificação 
dos critérios determinados, em razão da suposta vulnerabilidade política dos Conselhos às 
pressões exercidas pelos movimentos organizados, principalmente dos trabalhadores rurais 
do Norte, que pontuavam naquele momento, a luta dos trabalhadores pelo resgate do FNO, 
no caso. 

Assim, com a retirada autoritária do citado item dos PROGRAMAS (*), a definição 
das taxas de juros e de atualização monetária (as primeiras, em máximo 8% a.a.), assim 
como das garantias exigidas e a definição dos critérios de classificação dos produtores - 
fatores absolutamente fundamentais para compatibilização da prática dos Fundos aos 
princípios fixados pela lei que os originaram - ficou sob a total dependência dos bancos. 
Nestas condições, criou-se, mantendo-se até a presente data, um obstáculo insuperável à luta 
dos trabalhadores pela adequação dos critérios operacionais às intenções estabelecidas na 
lei nº 7.827, face a cultura histórica dos bancos, de atuação preponderante junto aos setores 
empresariais e latifundiários aquelas regiões. 

Portanto, o grande fator de impedimento do acesso aos Fundos pelos setores da 
pequena produção, tem residido nos artifícios de natureza operacional, arbitrariamente 
impostos pelos bancos, desde o início da execução dos mesmos, no final de 1989 e agravados 
à partir de 1991. 

Vejamos a seguir algumas das principais distorções operacionais dos Fundos, em 
relação aos propósitos e pressupostos instituídos pela lei nº 7.827, que têm conduzido à 
exclusão dos pequenos produtores rurais e pescadores artesanais do acesso aos Fundos. 

O condicionante básico dos procedimentos bancários penalizadores desses setores 
deriva do descumprimento explícito do que dispõe o parágrafo primeiro, do art. 2. da lei, 
que exige a adoção, para os Fundos, de créditos diferenciados dos usualmente adotados, em 

("') Conceitualmente, a definição de um PROGRAMA DE FINANCIAMENTO, pressupõe, além da fixação de diretrizes, 
estratégias, atividades beneficiadas etc .. , aclara determinação das bases e condições previstas para o crédito, fato que determinarã mesmo 
a própria qualidade dos Fundos, no caso, de desenvolvimento, ou simples mente comerciais. 
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função das reais necessidades das regiões beneficiárias. Em deso bservância a este imperativo 
legal, os bancos vêm operando os Fundos, com base nas normas do CRÉDITO RURAL, 
cuja história de concentração econômica e social é bastante conhecida dos trablhadores 
rurais. 

Em função direta desse procedimento básico, tem ficado prejudicada a finalidade 
principal dos Fundos, garantida no art. 3., inciso III, da lei, que estabelece o tratamento 
preferencial às atividades produtivas dos pequenos agentes econômicos. 

Baseados então, nas normas do crédito rural, os seguintes critérios operacionais vêm 
sendo postos em prática: 

1. DOCUMENTAÇÃO EXIGÍVEL PARA CREDENCIAMENTO AO CRÉDITO 

Os bancos exigem uma relação "infindável" de documentos, que além de indisponíveis 
para a maioria dos pequenos produtores, se assim não fosse, seriam inviáveis, face os custos 
que repre- sentariam suas eventuais expedições. 

Ademais de cerceadora a priori, a relação de documentos exigidos afronta também 
pela inconstitucionalidade, ao prever inclusive a vinculação da terra, pelos pequenos 
produtores, aos financiamentos. Isso conflita com o disposto no art. 5., inciso XXVI da 
Constituição Federal (impenhorabilidade da pequena propriedade). 

Através desse expediente, portanto, restringe-se, quase que de forma insuperável, o 
acesso ao crédito para esses setores. As dificuldades em se atender a tais exigências são 
tão evidentes que, para poupar espaço, preferimos apenas relacioná-las, dispensando, na 
maior parte dos casos, os comentários sobre seus significados específicos, quanto ao 
impedimento gerado para os trabalhadores rurais das três regiões. 

Ressalvamos que a relação a seguir pode apresentar alguma variação entre cada 
Fundo, mas prevalece, no geral. Da mesma forma, a relação é reduzida em alguns ítens, nos 
sub-programas especiais para mini-produtores rurais, como é o caso do FNO Urgente. 

Feitas essas ressalvas, informamos, na sequência, os documentos exigidos pelos 
bancos regionais, a todas as categorias de produtores rurais, indistintamente, que pretendam 
acessar aos recursos dos Fundos: 

1.1 - Documentos considerados legalmente exigíveis: 

a. Certidão Negativa de Débito junto ao IBAMA; 
b. Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) ou Licença de Operação (LO), 

expedidas pelo órgão estadual do meio ambiente. Este documento é exigido sempre que o 
mutuário pretenda desenvolver atividades utilizadoras de recursos ambientais ou que, sob 
qualquer forma, possam causar danos ao meio ambiente; 

e. declaração fornecida pelo INCRA de que o título de propriedade apresentado não 
padece de "vícios insanáveis", no caso de imóveis na Amazônia Legal, em área de sua 
jurisdição; 

d. documento comprabotório da inexistência de débito, a ser fornecido pelo órgão 

39 



previdenciário, exigível, no caso do setor rural, a produtores, empresas, Cooperativas/ 
Associações, que industrializem o produto, efetuem venda direta ao consumidor, no varejo 
e a adquirente no exterior; 

e. Prova de quitação de débito com o ITR; 

1.2 - Documentos considerados indispensáveis de cimfiabilidade; 

a. Título de propriedade do imóvel rural e certidão da cadeia dominial completa do 
imóvel. fornecido pelo cartório de Registro de imóveis. Apenas como observação reveladora 
do absurdo dessa exigência, citamos o caso da Amazônia, onde cerca de 90% das terras 
sequer estão regularizadas; 

b. certidão do órgão de terra do Estado, comprobatória de que a área foi transferida 
regularmente do patrimônio público para o particular; 

e. carta de Anuência do INCRA, para que o portador de Licença de Ocupação (LO) 
dê ao banco em penhor as benfeitorias e/ou semoventes existentes na área; 

d. certidão de averbação das benfeitorias existentes no imóvel, quando for o caso, 
expedida pelo Registro Imobiliário; 

e. contrato de arrendamento, quando for o caso; 

f. alvará do juiz, relativo a espólio e/ou cessoionário de direito hereditário, quando 
for o caso; 

1.3 - Documentos considerados suplementares de confiabiliâade; 

a. Certidão negativa de ônus sobre o imóvel e bens nele existentes, expedida pelo 
Cartório de Registro de Imóveis (validade de 30 dias); 

b, certidões negativas de Protestos nos 3 últimos anos, fornecidas pelos Cartórios de 
Protesto de Títulos e Letras (validade de 30 dias); 

e. certidões negativa de Ações fiscais, previdenciárias e trabalhistas (não exigível nas 
contratações por cédula); 

d. certidão negativa de Terra Indígena. 

2. CLASSSIFICAÇÃO DOS PRODUTORES 

Os critérios utilizados pelos bancos para determinar quem é grande, médio, pequeno 
ou mini-produtor rural constituem fator decisivo à penalização das últimas categorias no 
acesso aos Fundos. Os critérios básicos empregados são a aferição da renda ou do valor da 
produção, ambos passíveis de manipulação, sendo que a utilização dos mesmos têm variado 
de acordo com a variação das regras da política agrícola. Atualmente, a política de crédito 
rural utiliza como parâmetro norteador da classificação a renda auferida, medida em UREF 
(Unidade de Referência Rural e Agro-Industrial), índice criado com o Pacote Agrícola de 
agosto/92, com o valor de Cr$ 1.000,00, atualizado mensalmente pela variação da T.R. 
(Taxa Referencial), cujo valor, para janeiro/93, é de Cr$2.952,81. A partir daquele 
momento, passou a vigorar a seguinte classificação: 
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-mini-produtor -aquele com renda média histórica anual equivalente a até 25.000 
UREF's; 

-pequeno produtor - aquele com renda entre 25.000 e 75.000 UREF's; 

-demaís categorias - acima de 75.000 UREF's. 

Independente dos limites estabelecidos para cada categoria, tanto para renda como 
para o valor da produção, o fato concreto é que, utilizados isoladamente, permite-se o 
desvirtuamento do enquadramento dos produtores, possibilitando-se, por exemplo, que um 
produtor de grande porte seja considerado como pequeno ou até mini-produtor e com isto, 
por razões óbvias, toma o lugar destes no acesso ao crédito. O parâmetro de "valor da 
produção", também já utilizado, teve implicações mais graves ainda, pois possibilitava que 
um latifundiário improdutivo que cultivava apenas, digamos 01 ha, para uma área total de 
10.000 ha., por exemplo, fosse considerado como mini-produtor, uma vez que prevalecia 
o valor da produçào, obtida em 01 ha. 

Apesar da luta das entidades de trabalhadores rurais pela incorporação de parâmetros 
de tamanho da área e natureza do trabalho empregado (familiar, nos casos de mini e 
pequeno) na sistemática de classificação, até o momento não se logrou êxito, à exceção 
de sub-programas para mini-produtores, os quais, enfatizamos, envolvem recursos 
absolutamente desprezíveis a exemplo do FNO-URGENTE, cujo orçamenteo anual não 
tem ultrapassado 3% do orçamento do FNO para a área rural. 

Como complicador adicional derivado do emprego do critério de renda, os bancos 
exigem, para sua comprovação, as cédulas "G" da declaração do imposto de renda, o que 
constitui-se em exigência totalmente descabida para pequenos produtores, face a condição 
real da maioria da categoria que nem mesmo tem registro no Cadastro específico do 
Ministério da Fazenda. 

Através desses procedimentos, os bancos praticam, além da evidente manipulação 
polítíca, duas ilegalidades: a primeira, ao descumprir o que manda o parágrafo primeiro do 
art.2. da lei 7.827, determinando a adoção de crédito diferenciado para os Fundos e a 
segunda, ao permitir a inversão da preferência de tratamento para os pequenos agentes 
econômicos, estabelecida no inciso III, do art. 3., da mesma lei. 

3. GARANTIAS. 

Regra geral, as garantias reais exigidas para os financiamentos, extensivas aos 
pequenos produtores, são as seguintes: hipoteca, penhor e alienação fiduciária. 

Além da inconstitucionalidade relativa à exigência da hipoteca da terra de pequenos 
produtores, já referida anteriormente, as dificuldades colocadas a esses produtores são 
ampliadas ao se exigir que o valor dos bens reais dados em garantia alcance 130% do valor 
do crédito. Ou seja, se o crédito pretendido é de 100, deve-se dar ao banco, em garantia, bens 
reais no valor de 130. 

Para tentar "minimizar" as dificuldades para mini e pequenos produtores, suas 
Associações/Cooperativas, derivadas do patamar dessa exigência, os bancos passaram a 
admitir a chamada garantia progressiva . Ou seja, os bancos incorporam ao valor dos bens 
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préviamente vinculados a alienação dos bens adquiridos com os financiamentos, como 
máquinas, equipamentos etc .. , até o limite dos 130% previstos. Assim tais bens só passam 
ao domínio efetivo do mutuário após o pagamento do crédito. 

Mesmo neste caso, a exigência das garantias pré-existentes não pode ser inferior a 
65% do valor total do financiamento, o que, certamente ainda é exagerado, dada a realidade 
de absoluta descapitalização desses produtores. 

Enfatize-se que, antes da unificação das regras dos Fundos, colocada em prática pelos 
três bancos à partir da intervenção nos mesmos pelo governo Collor, exigia-se 65% do valor 
da primeira parcela a ser liberada, como piso mínimo para as garantias pré-existentes, no 
critério da progressividade prevista para mini e pequenos produtores. Portanto, o novo 
procedimento só veio reafirmar a ação deliberada no sentido da dificultação do crédito para 
essas categorias. 

4. ENCARGOS FINANCEIROS 

Neste ítem, os bancos sacramentam o caráter restritivo dos Fundos aos setores da 
pequena produção, por meio da utilização de vários artifícios operacionais que acabam 
tornando sem efeito a imposição legal de conferir encargos financeiros diferenciados ou 
favorecidos, particularmente aos setores em questão (arts. 3.,V; 11, parãgr. 1). 

Na verdade, o próprio texto da lei favorececeu a ação desvirtuadora posta em prática 
pelos bancos ao estabelecer limite somente para as taxas de juros incidentes sobre 
os financiamentos (até 8% a.A. - art. 12) e prevendo a atualização monetária dos saldos 
devedores (art.10), sem estabelecer limite, nem tampouco o indexador a ser utilizado, 
apesar da ressalva feita nos dispositivos mencionados acima. 

Assim, no geral, o que têm feito os bancos?. Até que formalmente, para alguns 
sub-programas especiais e áreas específicas, os bancos prevêem redução de encargos 
(subsídios) para mini e pequenos produtores, que atingem até 40% para os primeiros e 
30% para os pequenos. 

Entretanto, três expedientes básicos têm sido utilizados para, na prática, minimizar 
ou mesmo eliminar o falso subsídio conferido. O primeiro diz respeito ao indexador 
usado na atualização dos débitos. Até 1990, o indexador empregado foi o BTNF (bônus 
do tesouro nacional fiscal), o qual, durante o ano de 1991, foi substituido pelo IPC 
(índice de preços ao consumidor),justamente por este apresentar uma taxa de evolução 
histórica superior ao primeiro. A título de exemplo, essa mudança de índice implicou que 
a correção pelo BTNF, de um débito de 100, que daria 200, pelo IPC passou para 220. 
Dessa forma, considerando um subsídio de 30%, o saldo devedor líquido de um pequeno 
produtor,que no primeiro caso seria de 140, passou para 154. 

Atualmente, o indexador utilizado pelos bancos é a TRD (taxa referencial diária), 
como no crédito rural, mantendo assim a mesma lógica de eliminação relativa real dos 
subsídios. Ressalte-se que o emprego da TRD no crédito rural vem sendo inclusive, objeto 
de contestação judicial pelos setores representativos dos grandes empresários rurais 
que, baseados em filigranas da legislação do crédito, tentam derrubar a utilização 
desse índice, mas que a motivação real entretanto, é a dificuldade que mesmo esses 
setores encontram em compatibilizar a evolução da receita da atividade agrícola a 
evolução dos débitos dos créditos corrigidos pela TRD. 
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Quanto ao mérito técnico do uso da TRD como índice de atualização dos saldos 
devedores, vale destacar: trata-se de um índice rigorosamente inapropriado para a 
realidade da atividade agrícola e que atende basicamente aos interesses dos bancos. Os 
valores da TRD ou de sua expressão acumulada mensal - TR - são projetados m função da 
evolução do comportamento das taxas de juros no mercado financeiro, sendo, em última 
instância, determinados pelos próprios bancos, não guardando portanto, qualquer 
correlação com o comportamento da receita da atividade rural. 

Assim, ao se contratar um empréstimo, tanto pelo crédito rural como pelos Fundos 
Constitucionais, o produtor, particularmente o pequeno, deve saber que para a maior 
parte dos produtos, dificilmente terá condições de pagar o financiamento com a receita 
proveniente da atividade. Isto porque esse segmento de produtores ao, no geral, não 
apresentarem infraestrutura física e financeira adequada de armazenamento, comercialização, 
muitas vezes de beneficiamento, bem como, por geralmente não dominarem o com portamente 
do mercado, têm suas margens de comercialização bastante reduzidas, resultante do preço 
final do produto. 

Em linguagem técnica, diz-se que há uma probabilidade quase absoluta de que a 
evolução do Indice de Preços Recebidos (!PR), no período compreendido entre a data do 
contrato e a data de pagamento do crédito, será bem menor que o crescimento da TR. 

Para que se tenha idéia da distância que tem marcado a evolução desses dois índices, 
tomemos como exemplo o período acumulado de julho/91 a julho/92, onde, para uma 
variação do !PR de: 490.2% para o arroz irrigado; 519.8% para o arroz de sequeiro; 
385.6% para o feijão cor e; 586.1 % para o feijão preto, verificou-se a evolução de 
893.47% da TR. 

A aplicação da TRD pelos Fundos Constitucionais é mais grave ainda que no Crédito 
Rural, pois neste, há a possibilidade - apesar de freqüentemente desobservada pelo 
governo-, da garantia de preços através da PGPM (Política de Garantia de Preços 
Mínimos), por meio da qual os preços mínimos de um elenco de 19 produtos são corrigidos 
pela UREF, que por sua vez está indexada à variação da TR. Como nos Fundos 
Constitucionais não existe essa possibilidade, a inadimplência toma-se o fim inexorável 
para os pequenos produtores rurais que eventualmente venham a ter acesso aos Fundos. 

Portanto, a utilização da TRD na correção dos débitos nos contratos com os Fundos 
constitui um recurso adicional praticado pelos bancos, impeditivo do acesso aos 
pequenos produtores. 

A prõposlto, tem sido justamente esse ponto um dos principais alvos da luta que 
as entidades de trabalhadores rurais têm travado com os bancos, ao postularem que os 
saldos devedores dos contratos de financiamento de pequenos produtores sejam corrigidos 
pela variação do !PR, Tecnicamente, se denomina a essa vinculação de Crédito de 
Equivalência em Produto. 

A defesa da utilização desse mecanismo, além de plenamente amparada do ponto 
de vista técnico, também possui ampla cobertura legal, pois, conforme já referimos 
anteriormente, determina a lei 7.827, que os bancos adotem para os Fundos modalidade 
de crédito diferenciada das usualmente adotadas; portanto, diferenciada do crédito rural. 
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A alegação dos bancos para a rejeição da proposta dos trabalhadores não poderia 
ser mais frágil e falsa. Alegam que a adoção da equivalência em produto tenderia a 
"esvaziar" os recursos dosFundos, importando ainda em sérios riscos para os bancos. 

Em primeiro lugar, convém enfatizar que riscos efetivos os bancos correm, ao 
colocarem em prática uma modalidade de crédito como a atual, que implicitamente 
conduz à impossibilidade dos pagamentos dos empréstimos. Isto sim põe em risco não 
somente os bancos, que neste caso são responsáveis pela cobertura dos prejuízos, mas 
também, por conseqüência, os próprios Fundos. Em segundo lugar, a eventual adoção 
do critério de equivalência e o significado da mesma em termos de concessão efetiva de 
subsídios, não afetaria os bancos e sim aos Fundos, uma vez que subsídio se contabiliza 
nos Fundos e inadimplência, esta sim, deve ser coberta pelos bancos, já que para isso 
cobram "del credere". 

Quanto à alegação do esgotamento dos recursos, caso utilizada a metodologia em 
questão, trata-se, no mínimo, de um lamentável equívoco matemático, pois ademais de 
asseguradora dos retornos dos créditos e, portanto, certamente garantindo menor perda 
de recursos para os Fundos, relativamente à metodologia atual-o fluxo de recursos do 
Tesouro para os Fundos é mensal e atualizado,já que originários das receitas da União, 
que são constantemente corrigidas monetariamente. 

Por fim, resta afirmar que, a resistência dos bancos em adotar a proposta dos 
trabalhadores deve-se, sem dúvida, a uma atitude deliberada de transformação dos 
propósitos de desenvolvimento constitucionalmente consagrados para os Fundos, em 
propósitos bancário-comerciais, tornando-os acessíveis, apenas, aos seus clientes 
tradicionais. 

O segundo expediente usado pelos bancos para eliminar os subsídios aparentes 
concedidos a mini e pequenos produtores resultou de decisão tomada também à partir 
da intervenção de 1991, quando se estabeleceu o encurtamento dos prazos conferias aos 
supostos subsídios. 

Os bancos decidiram que os subsídios ou rebates da correção monetária seriam 
concedidos somente até a fase de maturação dos projetos financiados. 

De uma forma simplista, diz-se que um projeto atinge a fase de maturação quando 
o nível de produção alcança a estabilização, quer dizer quando a atividade atinge a fase 
do desenvolvimento produtivo onde a produção realizada passa a repetir-se a cada ano. 

Essa decisão dos bancos, praticamente implicou na eliminação dos subsídios pois, 
no geral, a fase de maturação de um projeto está próxima do final do prazo de carência 
do financiamento, ou seja, quando o produtor vai iniciar o pagamento do 
financiamento, em muitos casos, praticamente estará vencido o prazo previsto de 
subsídio. 

Se não bastasse os casos anteriores, os bancos valem-se ainda de mais um artifício 
de "natureza técnica" para inviabilizar a concessão de subsídios a pequenos e mini 
produtores rurais ou, em outras palavras, desencorajá-los, à priori, a pleitearem acesso 
aos Fundos. Trata-se da metodologia empregada para o cálculo do reembolso dos projetos. 

Ao se contratar um financiamento, assume-se o compromisso de resgate do valor 
original financiado. acrescido da remuneração do capital (juros) e de sua correção 
monetária. O valor nominal contratado é dividido em parcelas - quando for o caso - 
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r incindindo sobre as mesmas, as correspondentes taxas de juros e de atualização 
monetária. 

Imaginemos um exemplo simples e extremo: um empréstimo de 
CR$1.000.000,00 para o financiamento de uma área com arroz, nas seguintes condições: 
-taxa de juros de 8%ao ano.; atualização monetária de 90% da variação da T.R., com 
projeção para a mesma, de 20% ao mês, à partir da data do contrato; -carência de um ano 
e pagamento em uma única parcela. O cálculo do reembolso seria feito da seguinte 
forma: 

valor do pagamento= 1.000.000,00 x (1+0.08) 1 x (1 + 0.18) 12 

= 1.000.000,00xl.08 X 7 .288 

= 7.871.040,00 

Portanto, o valor a ser pago, contém um subsídio no valor de CR$1. 758.240,00, 
em razão da não cobrança da correção plena da variação da T.R. (90 %). 

Vejamos agora como procederiam os bancos, caso o crédito hipotético fosse 
contratado com recursos dos Fundos. Diferentemente da metodologia normalmente 
utilizada, acimaexemplificada,os bancos desdobrariam o valor nominal do empréstimo 
em duas frações: a primeira, resultante da aplicação da taxa de atualização monetária 
prevista (90 % ), em cujo valor, seriam aplicadas a taxa de juros correspondente e a 
variação plena da T.R.. Já a segunda fração (valor nominal global - valor da primeira 
fração) ficaria sujeita somente à incidência dos juros. Dessa forma, o cálculo do 
reembolso do contrato exemplificado teria os seguintes resultados, neste caso: 

valor da l. fração= 900.000 x (1 + O.OS) 1 x (1 + 0.2) 11 
" = 900.00 X 1.08 X 8.9 

= 8.650.800,00 
valor da 2. fração= 100.000 x (1+ 0.08) 

= 108.000,00 
valor total do pagamento= CR$ 8.758.000,00 

Verifica-se assim, que o subsídio conferido cai, relativamente à metodologia 
convencional, de CR$ 1.758.240,00,para CR$871.280,00.Ficaclaroentãoque,quando 
se trata de uso de artifício penalizador do crédito para os pequenos agentes econômicos, 
osbancosresolvemcumprir a lei, quanto ao mandamento da adoção de uma modalidade 
de crédito diferenciada para os Fundos. 
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IV ... O ACOMPANHAMENTO, O CONTROLE E A 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS FUNDOS 

Pela lei nº 7.828, a ficalização e o controle da administração da execução dos Fundos 
compete, conjuntamente ao Tribunal de Contas da União, aos Conselhos Deliberativos das 
respectivas Superintendências de Desenvolvimento Regionais e ao Congresso Nacional. 

O art. 19 da referida lei, determina a obrigatoriedade das instituições financeiras 
regionais, fazerem publicar semestralmente os balanços devidamente auditados dos 
Fundos. 
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Por sua vez, o art. 20, parágrafo 4. da lei dispõe sobre a exigência do encaminhamento 
desses balanços ao Congresso Nacional, para efeito de fiscalização e controle. 

Por solicitação do Gabinete do Deputado Federal Valdir Ganzer (P.T./Pa), a 
Secretaria do Congresso Nacional realizou busca nos arquivos daquele órgão, cujo 
resultado atestou o descumprimento pelos bancos do referido dispositivo da lei. A pesquisa 
empreendida informou o registro da entrada no Congresso exclusivamente do balanço do 
FNO, relativo ao primeiro semestre de 1990, encaminhado um ano após, ou seja, em julho 
de 1991. 

Os demais bancos, até a data da pesquisa, não haviam encaminhado nenhum balanço 
das atividades dos Fundos. 

Ademais de constituir atitude explícita de afronta à lei, o procedimento em questão 
dos bancos significa um ato deliberado de obstrução do poder de fiscalização do Congresso 
Nacional. 

Afora esse procedimento, constata-se também a ausência da publicação regular dos 
Relatórios de Atividade dos Fundos, do que deriva a impossiblidade do melhor 
conhecimento e acompanhamento, pelos setores da sociedade interessados, da real 
performance da execução dos mesmos. 

Percebe-se mesmo reação efetiva dos bancos em dar conhecimento da execução dos 
Fundos, fato atestado pela iniciativa do Deputado Valdir Ganzer que, valendo-se de suas 
prerrogativas parlamentares, encaminhou pedido de informações neste sentido ao ex 
Ministério da Economia,reencaminhado ao atual Ministério da Fazenda e teve negada as 
informações pleiteadas, sob o argumento das mesmas contlitarem com as normas do sigilo 
bancário. Esclareça-se que as informações consideradas protegidas pelo sigilo bancário não 
importavam sequer na identificação dos titulares dos projetos, restringindo-se a questões 
do tipo: objetivo do empreendimento; localização do projeto; valor do financiamento etc ... 

A propósito da negligência dos bancos na prestação de contas dos Fundos, o Diário 
Oficial da União, de 04 de janeiro/93, registra, através de Comunicação da Presidência do 
TCU, ao Ministros de Estado e ao Procurador Geral da República, que o BASA 
(relativamente ao FNO) encontra-se entre as 18 Instituições do país que não apresentaram 
a devida prestação de contas ao Tribunal, tendo esgotado inclusive o prazo de prorrogação 
concedido para essa providência. 

Na tentativa de resgatar a transparência da execução dos Fundos, Ganzer, em conjunto 
com os Deputados Alcides Modesto (PT/BA) e Maria Laura (PT/DF), encaminharam 
à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara Federal pedido de instauração de processo 
de fiscalização e controle dos Fundos, a ser executado, caso aprovado, com a participação 
do T.C.U .. 

Com esse mesmo propósito, reencaminhou-se ao Plenário da Câmara o pedido de 
informações negado pelo governo. Caso aprovado por aquele Plenário, o Ministério da 
Fazenda não poderá mais valer-se da argumentação do sigilo bancário para negar as infor 
mações que deverão ser fornecidas no prazo máximo de 30 dias, sob pena da possibilidade 
de incriminação do próprio Ministro em crime de responsabilidade. 
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V - OS FUNDOS CONSTITUCIONAIS E 

A REFORMA AGRÁRIA 
r 
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Em primeiro lugar, esclareçe-se que a reforma agrária aqui mencionada restringe 
se ao inexpressivo número de asssentamentos realizados no período de 1985 a 1991, com 
base na Lei n. 91.766 que originou o PNRA. Em 1992, ao contrário do que alardeava o 
ex-Ministro Cabrera, não foram implantados novos assentamentos. 

No período referido foram executados 524 assentamentos de reforma agrária em 
todo o território nacional, envolvendo 94.026 famílias e área de 4.713.910 hectares; 
números, portanto, absolutamente distantes das metas projetadas pelo PNRA. 

Desse total de projetos de assentamento, subtraia-se 84 projetos fracassados em razão 
da falta de ações complementares do governo. 

Nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, foram implementados 86,162 e 58 
projetos de assentamentoas,respectivamente,sendo que os projetos da Região Norte 
envolveram 34. 944 famílias; os da Região Nordeste, 19 .169 famílias e os da Região Centro 
Oeste, 10.871 famílias. 

Feitos esses esclarecimentos, passemos à discussão da relação dos Fundos com os 
projetos de assentamento. 

Desde o governo Sarney e agravado no governo Collor, verifica-se o processo de 
esvaziamento orçamentário das fontes de financiamento da suposta reforma agrária e, ao 
mesmo tempo, a manipulação desses parcos recursos, de forma a privilegiar a destinação 
dos projetos de assentamento, em prejuízo das prioridades requeridas pelas famílias 
assentadas. 

Com o combalimento dos recursos do PROCERA e com as distorções ocorridas 
na gestão do PIN/PROTERRA, através da SUDENE, via desvio de recursos legalmente 
destinados à reforma agrária, para obras de investimento" demandadas pelos Estados e 
Municípios daquelas regiões, os projetos de assentamentos localizados nas mesmas 
caminhavam celeramente para o abandono. 

Face tal tendência e, numa opção de ''oxigenação financeira" aos projetos, que não 
implicasse no saneamento e recuperação das fontes originárias, o governo resolveu lançar 
mão de recursos dos Fundos Constitucionais para socorrer os projetos de assentamentos ou, 
o que brevemente poderemos confirmar, para principalmente abrir a possibilidade de novas 
fontes de recursos as empresas contratadas para obras e serviços nos projetos. 

Dessa forma, em 6 de fevereiro de 1992, foi editada a Portaria Interministerial n. 
36, assinada pelo Ministério da Economia e pelasecretariaNacionaldeDesenvolvimento 
Regional, determinando a destinação de 10 % dos orçamentos dos Fundos para o 
financiamento das atividades de pequenos produtores rurais, em imóveis objeto de projetos 
de assentamento ou de colonização aprovados pelo Minsitério da Agricultura. 

A falta de regulamentação desse ato emperrou seu cumprimento imediato. A 
regulamentação só veio ocorrer em 28 de agosto de 1992, através de nova Portaria 
Interministerial, de n.218, subscrita pelos ex-Ministros Marcílio M. Moreira, Antônio 
Cabrera e Ângelo Calmon de Sã.que estabeleceu as normas unificadas para operações de 

r 
r: 
r: 

r> 

,r- 

r 

r: 

r> 

r 
,~ 

47 



crédito do "PROGRAMA DA TERRA", com recursos do PROCERA E DOS FUNDOS 
CONSTITUCIONAIS. 

Essa portaria, entre outras providências, determina que: 

- sejam mantidas nos financiamentos concedidos com esses recursos, as normas de 
caráter geral aplicáveis à operações de crédito rural; 

- os financiamentos têm as seguintes finalidades: custeio das lavouras; investimentos 
(aquisição, transporte e aplicação de calcário; preparo de área, conservação e 
recuperação dos solos; fundação e manutenção de culturas perenes; construção, 
ampliação ou reformas de benfeitorias; eletrificação rural; aquisição de bovinos e animais 
em serviço; aquisição de animais de pequeno porte; aquisição de máquinas, implementos, 
utensílios agrícolas e equipamentos de irrigação); obras de irrigação e drenangem; açude, 
barragem, poço, cacimba; aquisição de equipamentos domésticos e de bens essenciais ao 
consumo, indispensáveis à saúde e bem-estar familiar; apoio às diversas formas de 
associativismo; outros investimentos considerados prioritários, segundo as peculiaridades 
regionais; 

- os limites dos créditos, correspondem a 100 % do valor do orçamento ou do VBC 
(Valor Básico de Custeio), conforme o caso; 

- os prazos do financiamento, são: no custeio - até dois anos para assentados de 
primeiro ano e em função do ciclo da cultura, para os assentados há mais tempo-; no 
investimento em projetos integrados, até sete anos; no investimento em projeto isolado: 
até 5 anos, para aquisição de animais; até 4 anos, para calagem e; até 7 anos para os demais; 

- o prazo de carência dado às operações de investimento será de até dois anos; 

- os reembolsos serão realizados em parcelas semestrais ou anuais; 
- as garantias exigidas, serão: para operações de investimento: o aval de outro 

produtor assentado no mesmo projeto; independente de sua · capacidade econômico 
financeira. Nos financiamentos a Cooperativas, Associações e Entidades assemelhadas, 
para repasse aos filiados, exige-se garantia pessoal do beneficiário, ainda que em caráter 
subsidiário. Exige-se também como garantia o penhor ou a hipoteca dos bens adquiridos 
como crédito; para operações de custeio: penhor da safra, desde que a operação esteja 
enquadrada no PRODEAGRO ( Obs.: O Banco do Brasil é obrigado a participar do 
Programa); 

- os riscos operacionais são assumidos pelo PROCERA; 
- os encargos financeiros envolvem: juros de 4% a.a+ 50% da variação da TRD, 

durante todo o prazo de vigência da operação; 
- a assistência técnica será obrigatória e sem ônus para o beneficiário. 
Sobre esse Item, valem alguns comentários importantes para os trabalhadores e suas 

entidades. A Portaria em questão prevê que os serviços de assistência técnica podem 
ser prestados por empresas públicas ou privadas, priorizando-se as EMA TER' s. Por tais 
serviços, terão a contrapartida financeira de 2 % do valor do crédito, por ocasião de sua 
abertura e, à partir do segundo ano, durante a vigência da operação, a mesma porcentagem 
sobre os saldos devedores. Para isso, os agentes financeiros são ressarcidos pelo INCRA, 
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mediante débito do PROCERA, no seu Fundo Rotativo. No dia 06/11/92, a Diretoria de 
Assentamento do INCRA expediu TELEX CIRCULAR N. 505/92 a todas as 
Superintendências Estaduais da Autarquia nas três regiões. explicitando que a assistência 
técnica para a elaboração e acompanhamento das projetos pode ser prestada por Cooperativas, 
Associações, Organizações Não Governamentais, Fundações e Associações e Escritórios 
privados de assistência técnica. 

As Entidades interessadas devem cadastrar-se nas agências dos bancos respectivos 
(BASA. BNB, BB), conforme instrução expedida pela mesma Diretoria do INCRA, em 
novembro/92. É de grande relevância a participação das Entidades representativas ou de 
apoio aos trabalhadores rurais na prestação desses serviços. Primeiro, por constituir um 
novo espaço político de relacionamento com os trabalhadores.segundo, ao permitir o 
acompanhamento mais próximo da execução do programa; terceiro, por possibilitar, na 
condução dos projetos. o emprego de processos tecnológicos mais compatíveis com a 
realidade econômica, social, ambiental e cultural dos trabalhadores; quarto, por impedir 
o virtual monopólio dos escritórios privados, na prestação dos serviços em questão e quinto, 
por representar uma fonte alternativa de recursos às Entidades. sem implicar em ônus para 
os trabalhadores. 

A direção nacional do INCRA determinou também às Superintendências, em 
novembro de 92, a criação de sub-Comissões Técnicas auxiliares à Comissões Estaduais 
do PROCERA, com o fim de analisar préviamente as propostas de financiamento e analisar 
as condições de cadastro do candidato. cujas conclusões passariam a balisar o deferimento 
ou não do crédito pela Comissão Estadual. 

Trata-se. portanto, de uma instância decisiva na deter.ninação dos beneficiários dos 
financiamentos com recursos comuns FUNDOS/PROCERA, em cuja composição 
original, previa-se somente representantes dos bancos, do INCRA e das EMA TER' s. Com 
o propósito de assegurar a inclusão de um representante dos trabalhadores naquelas sub 
comissões, o Dep. Ganzer intercedeu junto à Presidência do INCRA, recebendo em 
resposta a concordância pela inclusão nas mesmas de um representante de cada FET AGRI. 

Resta então às Federações de Trabalhadores indicarem os nomes de seus representantes 
nas referidas sub-Comissões às Superintendências do INCRA, para efeito de nomeação e 
posterior homologação pela Diretoria de Assentamento da Autarquia. 

EQUIVALÊNCIA EM PRODUTO - os financiamentos concedidos com recursos 
FUNDOS/PROCERA contemplam mecanismo garantidor da paridade entre a evolução 
da receita agrícola e a evolução dos saldos devedores dos empréstimos, apesar de, a rigor, 
não representar a sistemática de equivalência em produto defendida pelos trabalhadores. 
De qualquer forma. os contratos garantem, exclusivamente para o custeio dos produtos 
amparados pela Política da Garantia de Preços Mínimos - PGPM, a aplicação, via Banco 
do Brasil, dos instrumentos de AGF (Aquisição do Governo Federal) e EGF/COV 
(Empréstimos do Governo Federal/Com opção de Venda), de acordo com o que dispõe o 
Decreto n. 235, de 23/10/92, que regulamentou o art. 4 .• da lei n. 8.174, de 30/01/91 (Lei 
Agrícola Nacional). 

Isso significa que, para os financiamentos de custeio dos produtos em questão. há 
a garantia da aplicação dos preços mínimos previstos pela política agrícola, de forma a 
assegurar que a correção do débito mantenha-se no mesmo patamar da evolução dos 
preços, uma vez que ambos (preços e dívidas) são indexados à TR. Sem dúvidas, apesar das 
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limitações desse mecanismo, pois restrito aos produtos contemplados pela PGPM e 
utilizando-se de um índice inadequado, conforme já vimos anteriormente (TR), sua 
aplicação representa um grande avanço em relação aos financiamentos convencionais pelos 
FUNDOS, que não prevêem qualquer mecanismo neste sentido. 

As normas de financiamento desse programa conjunto de financiamento - FUNDOS/ 
PROCERA, acima colocadas, permitem concluir pela inegável razoabilidade das mesmas, 
caso consolidadas na prática, sem distorções, principalmente pelos bancos gestores dos 
Fundos. 

Entretanto, os trabalhadores e suas Entidades devem estar atentos para o significado 
de inciativas governamentais dessa natureza, que importam na migração de recursos dos 
Fundos, para o financiamento de outros programas, em substituição às suas fontes 
orçamentárias originais. 

A eventualidade da prática corrente de tais iniciativas poderá implicar na perda do 
significado da criação dos Fundos, enquanto carreadores de recursos adicionais para o 
financiamento das atividades econômicas das regiões. 

Além da transferência de recursos para o Programa da Terra, que seria interessante, 
caso configurasse uma estratégia de reforço e não de substituição das fontes orçamentárias 
normais do mesmo, o governo vem se valendo da existência do Fundos, para "justificar" 
a redução da aplicação de recursos previstos por outros instrumentos públicos, como é 
o caso do crédito rural, especialmente para a Região Norte do país. 

Sinalizando essa tendência, o governo rejeitou formalmente propostas encaminhadas 
recentemente pelo Núcleo Agrário da Bancada Federal do PT, pretendendo subsidiar ações 
emergenciais do governo Itamar para a agricultura, entre as quais figuravam medidas 
destinadas ao fortalecimento e diferenciação da implementação do crédito rural para os 
setores da pequena produção na regiões periféricas. Para tentar argumentar a rejeição dessa 
proposição específica, o Ministro da Agricultura referiu explicitamente os Fundos 
Constitucionais, como provedores de medidas dessa natureza, enfatizando a eficientização 
econômica como requisito norteador do crédito rural. Significa dizer, que prevalecem no 
governo Itamar os ideários neoliberais do governo Collor, que, no caso da agricultura, 
traduziram-se em ações, dentre outras, de priorização da concessão do crédito aos setores 
de produção em escala e às regiões com vantagens locacionais comparativas. Sob essa 
ótica, a vigência dos Fundos, entendidos enquanto instrumentos compensatórios, 
"legitimaria" o processo de esvaziamento relativo da execução do crédito rural naquelas 
regiões. 

Portanto, essa é mais uma preocupação que deverá constar da pauta de luta dos 
camponeses, pelos Fundos Constitucionais. 

Quanto à execução do sub-Programa em questão, no ano de 1992, observou-se o 
descumprimento, por parte dos três bancos operadores dos Fundos, das metas financeiras 
definidas pela Portaria n. 36/92, como demonstra a tabela a seguir; 
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FUNDO REC. COMPROMETIDOS 

PROG/92 - CR$ 

1.000,00 (*) 

REC. PROJETADOS - CR$ 

1.000,00 (**) 

r= 
FNO 

FNE 

FCO 

31.600.000,00 

4.489.000,00 

15.804.712,00 

53.700.000,00 

161.201.469,00 

53.700.000,00 

- ("') Fontes: BASA, BNB, respec., em valores correntes. 
- ("'"') Fonte: S.T.N.I COFIN, em valores correntes 
- Elaboração: assessoria do gabinete 

A tabela acima demonstra portanto, o descumprimento das metas do Programa da 
Terra, com recursos dos Fundos. A alegação sustentada pelos bancos para justificar o fato 
está relacionada à demora do governo na regulamentação do sub-programa que, realmente, 
só veio ocorrer em agosto/92, através da Portaria n.218. 

Entretanto, de acordo com denúncia feita pela Presidência do INCRA, em novembro/ 
92, os motivos reais da desobservãncia das metas decorreram da resistência dos Bancos 
(especialmente o BASA, segundo a denúncia), em concordar com a vinculação em questão 
dos recursos dos Fundos, uma vez que, a despeito do atraso na regulamentação, o INCRA 
teria condições de garantir as metas. 

Essa denúncia parece ter procedência, pois à partir da mesma e considerando a ênfase 
dada ao BASA na resistência ao sub-programa, as Entidades (CUT/FETAGRI), 
principalmente do Pará, com o apoio de representantes de setores políticos daquele Estado, 
passaram a pressionar o referido Banco, fato que acabou fazendo com que o sub-programa 
viesse a apresentar um melhor desempenho no Norte, conforme atestam os dados da tabela. 

A distribuição dos recursos alocados no sub-Programa, por unidade federada de cada 
Região, foi a seguinte: 

REGIÃO NORTE: PARÁ (CR$ 11, l bilhões); AMAZONAS (CR$ 6,0 bilhões); 
RONDONIA (CR$ 3,8 bilhões); TOCANTINS (CR$ 3,8 bilhões); AMAPÁ (CR$ 1,9 
bilhão) e; RORAIMA (CR$ 1,9 bilhão). 

REGIÃO NORDESTE: MARANHÃO (CR$ 2.156 milhões); PARAÍBA (CR$ 
1.787 milhões) e; SERGIPE (CR$ 546 milhões). 

REGIÃOCENTRO-OESTE:GOIÁS (CR.$ 128.118 mil); MATOGROSSODO 
SUL (CR$ 15.676.594 mil). 

r 

VI - O FNO E A QUESTÃO AMBIENTAL 

Além da preocupação objetiva em procurar garantir um perfil político contemplador 
dos segmentos da população das regiões perféricas historicamente alijados das ações 
públicas nelas desenvolvidas, a lei que criou os Fundos também condicionou suas práticas 
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a pressupostos de alterações no caráter ambientalmente predatório do tradicional modelo 
de fomento à atividade econômica naquelas regiões, em particular na Amazônia. 

Essa preocupação encontra-se consagrada no que preceitua o art. 3., inciso IV, da lei 
n. 7 .827, que estabelece a preservação do meio ambiente, como diretriz a ser considerada 
na formulação dos programas de financiamento de cada um dos Fundos. 

Como vimos anteriormente, para viabilizar essa diretriz, a lei determinou para os 
Fundos a possibilidade da adoção de crédito diferenciado dos tradicionais, levando em 
conta as características das regiões beneficiárias. 

Assim como no caso da determinação dos pequenos agentes econômicos, como 
beneficiários preferenciais dos Fundos, a Lei não foi suficiente para assegurar na 
operacionalização do FNO, no caso, requisitos reais de auto-sustentabilidade aos 
financiamentos concedidos, bem como de preservaação dos componentes culturais da 
relação entre o homem e o meio ambiente regional. 

Novamante neste caso, a razão básica da inadequação, no geral, dos projetos 
financiados pelo FNO aos imperativos da preservação ambiental assenta-se no balizamento 
de sua operacionalização aos pressupostos" modemizadores" previstos tanto pela política 
agrícola como, mais particularmente, pela política de incentivos fiscais regionais. 

Como sabemos, os instrumentos de política agrícola, em especial o crédito rural, 
foram concebidos com o propósito de induzir o processo de modernização conservadora 
da agricultura brasileira, à partir, entre outros princípios, da valorização, no plano 
tecnológico, dos elementos preconizados pela chamada "revolução verde". 

Ao contemplar nos projetos financiados o emprego intensivo por exemplo, dos 
materiais genéticos denominados produtivos e dos produtos da indüstria agro-química 
e mecânica, como assim estimula o conjunto dos instrumentos de política agrícola, o FNO 
tem concorrido efetivamente tanto para o comprometimento da variabilidade genética 
regional como para outras ações desestruturadoras do equilíbrio das condições químicas, 
físicas e biológicas dos ecossistemas da região. 

Evidentemente que esse estímulo real à incompatiblidade aos requisitos da 
preservação, derivada da metodologia de financiamento, se contrapõe aos propósitos 
explicitados nos Programas de Financiamentos do Fundo, que formalmente garantem a 
consideração da variável ambiental, nos diversos sub-programas contemplados. 

Entretanto, um caso concreto é exemplar da contradição do discurso: apesar das 
diversas experiências postas em prática por comunidades camponesas na região de 
desenvolvimento de modelos auto-sustentados, de forma autônoma ou com a participação 
de ONG's e mesmo, marginalmente, de instituições oficiais de pesquisa, o BASA até o 
momento não considerou nos Programas de Financiamento do FNO linhas de ação de apoio 
à consolidação e reprodução de tais experiências. 

A razão parece óbvia e relacionada à análise essencialmente economicista da relação 
custo x benefício dos projetos. Como há a evidente preocupação com· a maximização dos 
resultados econômicos líquidos dos projetos, já que a garantia do reembolso dos 
empreendimentos constitui a preocupação central do banco, a eventual incorporação de 
procedimentos técnicos, não tão produtivos, mas compatíveis aos requerimentos de 
preservação, comprometeria os padrões de rentabilidade exigidos pela análise financeira 
dos projetos. 
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A sustentação dessa base conceptiva em todos os instrumentos de intervenção pública 
na economia regional sugera um questionamento importante acerca do alcance real dos 
esforços patrocinados por diversas ONG' s nacionais e estrangeiras em estimular experiências 
camponesas de desenvolvimento auto-sustentado das atividades econômicas. 

Melhor formulada, a questão seria a seguinte: por vias autônomas, ou através da 
captação de recursos junto a organismos privados e governamentais dos países desenvolvidos, 
ou ainda, por meio de recursos originários do "G-7" destinados ao Programa Piloto, as 
ONG' s têm se empenhado na busca de soluções técnicas que permitam viabilizar, nos planos 
econômico, ambiental e social, as atividades agro-silvoculturais na Amazônia. Em que pese 
o reconhecimento desse esforço, quais as possibilidades que o eventual êxito técnico dessas 
experiências teria em traduzirem-se em base de um novo paradigma da intervenção 
governamental na Região, uma vez que fora dessa condição não haverá possibilidade da 
indução massificada dos modelos e, por conseguinte, não se alcançará uma cultura 
preservacionista na exploração econômica da região?. E ainda, qual o alcance real da 
disposição dos países desenvolvidos em contribuir efetivamente à preservação ambiental 
da Amazônia? 

A resposta a essas indagações nos remete a uma prévia reflexão sobre o significado 
da "camisa de força" imposta à economia brasileira pelos países desenvolvidas, decorrentes 
dos termos do acordo da dívida externa recentemente firmado com o Clube de Paris e FMI, 
bem como do acordo provisório estabelecido com os bancos privados internacionais. 

Como alerta o economista Marcos Arruda, em artigo recentemente publicado pelo 
INESC: todo acordo que se dá no contexto do Plano Brady - como é o caso do acordo 
brasileiro-, envolve condicionalidades ligadas à estratégia de ajuste estrutural em que os 
credores pretendem enquadrar as economias dos países devedores. A política de ajuste é 
definida por instituições estrangeiras e desloca o centro de formulação e mesmo de 
decisões, para fora do país. 

Nessas condições, a aceitação dos termos dos acordos da dívida externa significa 
portanto. a rendição interna às prioridades establecidas pelos porta-vozes dos credores 
internacionais, ou seja, o FMI e o Banco Mundial. Tais prioridades estão voltadas ao 
aumento das exportações e à geração de saldos comerciais significativos. sob pena de 
impedimento do acesso do país a novos empréstimos pelos países credores. Assim, a 
condicionalidade básica decorrente dos acordos está na consolidação de uma política 
econômica interna voltada ao atendimento daquelas prioridades, o que por sua vez, 
pressupõe a reafirmação na mesma, dos propósitos de eficiência, competividade e 
"modernização" econômica. 

Obviamente, essa definição macro-política revela o caráter farsesco das preocupações 
ambientais realativas à Amazônia, tanto dos governos brasileiros como dos países 
desenvolvidos, uma vez que a imposição de uma estratégia conciliatória entre exploração 
econômica e preservação do meio ambiente na Amazônia, passa necessariamente pela 
negação/reformulação, para a Amazônia, no caso, das bases, técnica e política, em que 
se fundamentam os instrumentos de política econômica na perspectiva neoliberal. 

Dessa forma, os recursos dirigidos pelos países desenvolvidos a projetos de cunho 
preservacionistas, em pontos e setores localizados da Amazônia. não encontram condições 
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políticas internas de reprodução, pois incompatíveis com os objetos reais da política 
econômica geral imposta. 

Seria ingenuidade, no mínimo, supor-se tal possibilidade como produto exclusivo 
de um esforço coletivo e autônomo de contraposição ao Estado pelos setores envolvidos da 
sociedade civil. Nesse quadro, o FNO, ao persistir com o caráter convencional de política 
econômica para Região, como é de se esperar, caso não sejam resgatados os princípios que 
nortearam sua criação, continuará sendo um instrumento inadequado aos requisitos da 
preservação ambiental da Amazônia. 

Nesse contexto, o PROGRAMA PILOTO, enquanto ação limitada, financeira e 
politicamente, merece ser questionado inclusive em sua nomenclatura, pois uma 
experiência piloto pressupõe possibilidades concretas de massificação, dependendo de 
seus resultados, fato que, convenhamos, não pode ser vislumbrado ante a conjuntura posta. 

VII - RESUMO DAS ESTATÍSTICAS GERAIS 
DA EXECUÇÃO DOS FU~DOS 

Nas seqüência, demonstraremos os dados que conseguimos ter acesso em alguns 
casos, por meios informais - acerca do montante de recursos já repassados para os Fundos, 
pela Secretaria do Tesouro Nacional, desde o início da execução dos mesmos, bem como 
da distribuição da aplicação dos recursos de cada Fundo, por Unidade Federada e por 
categoria de produtor da Região respectiva. 

Os dados constantes das TABELAS B e C, revelam - mesmo considerando-se as 
distorções no enquadramento dos produtores decorrente dos critérios utilizados para tal, 
conforme abordamos no Item III.2 do texto - a priorização dada pelos Bancos ao 
atendimento dos grandes e médios produtores. A exceção cabe às informações divulgadas 
pelo BASA sobre o FNO - TABELA D, onde, ao contrário dos demais Fundos, os dados 
demonstram a maior participação das categorias de mini e pequeno produtores nos recursos 
daquele Fundo. 

Naturalmente, trata-se de umaabusívae deliberada deformação do quadro real, numa 
atitude de manipulação política do Banco, visando confundir a opinião pública de um modo 
geral na luta deflagrada pelos setores da pequena produção da Região objetivando o acesso 
real ao referido Fundo. · · 

Pelo menos neste aspecto (da honestidade em assumir formalmente as deformações 
legais praticadas), o BNB e o B.B. conseguem se diferenciar positivamente do BASA na 
gestão do Fundos. 

Feitas essas observações e ressalvando ainda a insuficiência das informações 
disponíveis para uma avaliação dos Fundos, em termos de seus resultados econômicos e 
sociais para. as Regiões respectivas, expomos a seguir a sistematização dos dados gerais 
obtidos relacionados à execução dos mesmos. · -. 

TABELAS A - Valores mensais repassados aos fundos, pela Secretaria do Tesouro 
Nacional, nos anos de 1990, 199.J e 1992. Fonte: STN/COFIN - Valores nominais em 
cruzeiros, transformados em dólar, (assessoria do Gabinete), pela cotação oficial/ 
comercial à época do repasse. Portanto, não foi considerada a inflação em dólar. 
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TABELAS A - VALORES MENSAIS REPASSADOS AOS FUNDOS, PELA SECRETARIA 
r IX> TESOURO NACIONAL, NOS ANOS DE 1990, 1991 E 1992. Fonte: STN/COFIN- valo 
r rea nominais em cruzeiros, transformados em d&1ar, (assessoria do Gabinete), 
r pela cotação oficial/comercial à época do repasse. Portanto, não foi consi- 

derada a infla9ão do dõlar. 

r: 

r 
r 

r: 

A.1 - ANO PB 1eee 

MES FNO - OS$ ------------------------------------------~------------------~ FCO - 08$ FNE - OS$ 
----------------------------------------------~--------------- 
JAN 
FlW 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 

14.313.636,10 
8.906.167,09 

18.443.854,80 
12.868.104,73 
32.058.146,80 
13.153.064,66 
13.029.344,56 
12.879.341,22 
12. 731. 593, 64 
10.657.616,70 
9.767.163,36. 

11.535.090,46 

42.940.905,30 
26.715.501,30 
55.331.664,38 
38.598.314,.19 
96.174.440,.40 
39.459.193,.69 
39.088.033,70 
38.638.023~66 
38.194.780;91 
31.972.850,11 
29.301.490,09 
34.605.271,36 

511.020.369,ll 

14.313.835,10 
8.905.167,09 

18.443.854,79 
12.866.104,74 
32.068.146,80 
13.153.064,.56 
13.029.344,56 
12.879.341,22 
12.731.593,64 
10.657.616,70 
9.767.163,36 

11.535.090,46 

------------------------------------------------------------------- 
170.340 .. 123,05 TOTAL 170.340.123,01 

FNE - OS$ 
r ---------------------------------------------------------------------- 

FCO - OS$ 

JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 

TOTAL 

r: 

A.2 - ANO DB 1S81 

MBS FNO - US$ 

22.919.118,75 
26.276.484,.54 
29.433.471,99 
29.762.096,.35 
45.524.886,91 
34.124.296,50 
33.482.290,72 
33.061.262,19 
33.910.670,90 
19.403.594,23 
22.020.912,29 
28.748.234,17 

358.667.319,60 

7.639~706,24 
8.758.828,18 
9.811.157,33 
9.920.700,06 

15.174.962,30 
ll .. 374.765,50 
11.160.763,57 
11.012.420,73 
11.239.031,13 
6.467.864,74 
7.340.304,10 
9.582.744,72 

119.491.248,60 

7 .. 639.706,24 
8.758.828,18 
9.811.157,33 
9.920.700,.06 

15.174.962,20 
11.374.765.50 
11.160.763,57 
11·. 020. 420, 73 
11..239.031,13 
s·.467 .864, 74 
7.340.304,10 
9.582.744,72 

119.491.248,60 



r------- 

. ·~~ 
~;;;)~;~gj..:: .: 

• ~~1'1;,ff• r. 

CÃMARA D08 DEPUTADOS 

~ .. • .. 

A.S - ANO DB 1ee2 

MES -------------------------------------------------~---------~---------- 
FCO - US$ FNO - OS$ FNE - OS$ 

----------------------~--------------------------~-----~---~-~--~---- 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SBT 
OUT 
NOV 
DBZ 

TOTAL 

6.163.666,62 
5.992.261,32 
6.867.291,07 
6.758.444,97 

10.475.132,35 
9.275.866,60 
9.059.227,46 
9.090.761,25 
8.656.860,87 
9.357.735,75 
9.172.226,61 
9.782.726,68 

18.490.996,85 
17.976.783,97 
20.601.873,20 
20.275.334,91 
31.425.387,06 
27.827.596,50 
27.177.682,37 
27.272.2831074 
25.970~582,61 
28.073.207,24 
27 .. 516.685,84 
29.348.180,03 

6.163.665,62 
5.992.261,32 
6.867.291,07 
8.758.444,97 

10 .. 475.132,35 
9.275.885,50 
9.059.227,46 
9.090.761,25 
8.656.860,87 
9.357.735,75 
9.172.228,61 
9. 782 •. 726,68 

-------------------------------------------~---------------...---------- '11111 

..,., 

..,,.; 
CATEGORIA ~ 

..,., 

..., 

..., 

...., 

...., 

..,., 

..,., 

..., 

.,, 

..,., 

..,,.; 

..,., 
,._) 

,..,, - - ~ ..,., 
-- 
~ 

100.652.201,45 301.956.604?28 100 .. 652 .. 201,45 

TABELA B - FNE: DISTRIBUIÇAO DOS RECURSOS APLICAOOS POR 
DE BENFE~ICIARIO E UNIDADE FEDERADA (EM%)- per1odo 1991/SE'l'.92: 

------------------------------------------------------- ESTADO G.PRODUTOR M.PRODUTOR MI./PRQ.PRODUTOR TOTAL 
------------------------------------------------------- ALAGOAS 
BAHIA 
CEARA 
MARANHAO 
M. GERAIS 
PARAIBA 
PERNAMBUCO 
PIAUI 
R.G.NORTE 
SERGIPE 

3.1 
24.7 
20~2 
6.2 
7.8 
4.6 

19.8 
4.7 
6.4 
2.4 

TOTAL ------------------------------------------------------- 
100.0 62.8 18.5 18.7 ------------------------------------------------------- 

Fonte: BNB - DBPAF 
Elaboração: aeseaaoria do Gabinete 
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r: 
r 
r: TABELA C - FCO: DISTRIBUIÇAO DOS RECURSOS APLICAOOS POR CATEGORIA 
r DB BENEFiqIARIO B UNIDADE FEDERADA (EM%)- per1odo 1991/92: 

r -------------------------------------------------------------"------ ESTADO G.PROD. M.PROD. P.PROD. MINI PROD. COOP.···· TOTAL 
---------------------------------------------~---------~-~~--~------ 

r: 
D.FEDERAL 8.4 0.8 1.1 0.1 -- 10.4 
GOIAS 7.2 6.8 6.9 0 .. 2 9.5 32.6 
M.GROSSO 9.9 4.5 5.3 0 .. 5 7.0 27.2 
M.SUL 6.6 5.4 10.8 4.9 2.1 29.8 
-------~-----------------------------------------------------~------- TOTAL 32.1 17.5 27.1 5.7 18.6 . 100.0 

r: 

r- 

------------------------------------------------------------~~------ r: Fonte: B.B. - DKFOP 
Klabora9ão: assessoria do Gabinete 

r> 

TABELA D - FNO: DISTRIBUIÇAO DOS RECURSOS APLICADOS POR CATEGORIA 
r: DE BENEFICIARIO B UNIDADE FEDERADA (EM ~ )- per!odo 1989/ SET .1992: r> 

------------------------------------------~------------------- 
r>: ESTADO G.PROD. M.PROD. P.PROD. MI.PROD. 'J.'OTAL 

-~--~--------------------------------------------------~--~--- r 

r: 
r: 

ACRE 0.06 0.13 0.68 0.23 1.10 
AMAPA -- 0.09 16.21 0.30 .. 16.60 
AMAZONAS 0.39 0.22 3.30 2.04 5.95 
PARA 4.21 4.61 22.46 14.36 45.64 
RONDONIA -- 0.50 3.09 2.80 6.39 
RORAIMA 0.69 2.05 3.28 0~97 6.99 
TOCANTINS 2.45 3.42 9.02 2.44 17.33 

r 

r 
r: 

-------------------------------------------------------~------ r: TOTAL . 7 .80 11.02 68.04 23.14 10,.00 
-------------------------------------------------------------- Fonte: BASA - GECOC/DIFNO 

Elaboração: assessoria do Gabinete 

r: 

r 



r: 
Comentários: lvanize Carvalho sobre o FNO 

r: 

Na luta pelo FNO, se coloca a questão de alargar as conquistas no âmbito judicial. 

O "Índice de Equivalência em Produtos", proposto pelos movimentos, exige que a 
SUDAM se disponha a estudar o comportamento econômico dos principais produtos da 
Região. Isto não foi conseguido ainda. 

Por outro lado, esses fundos estão ameaçados porque além de onerosos, o discurso 
inicial de apoio ao desenvolvimento das regiões mais atrasadas está perdendo a validade 
pela não obtenção de resultados expressivos. Os políticos do sul e sudeste estão fazendo 
lobbies para derrubar esses fundos. 

A tecnoburocracia do Banco isola o significado social dos projetos. Por isso temos 
insistido nos critérios de financiamento. No último Grito do Campo, a CUT e FET AGRI 
forçaram o financiamento de 5.000 pequenos produtores na Amazônia. Mas, o Banco 
emperra na execução dos projetos. O BASA se apóia nas pesquisas da EMBRAPA, que 
privilegiou os setores capitalizados. 

A luta é política. Donos de estaleiros receberam crédito como se fossem pescadores 
artesanais, enquanto o Banco resiste em financiar associações de pequenos produtores, 
porque não teria como processar judicialmente no caso de inadimplência. Financia as 
cooperativas porque o movimento pressionou. 

Os recursos do FNO são 170 milhões de dólares usados para investir no mesmo 
modelo que devasta 40 milhões de hectares de florestas. 

Ainda temos muitas dificuldades para ter acesso às informações do Banco. Os 
balanços que o BASA deveria estar enviando ao Congresso, não estão chegando. É preciso 
mobilizar todas as forças da sociedade civil, inclusive os parlamentares progressistas para 
configurar uma pressão suficiente para mudar essa postura. 

í 

r> 

r: 

,,...... 

r: 

Contribuição da Plenária no debate sobre o FNO 

No Brasil todas as grandes empresas vivem em função de subsídios. A agricultura 
na Amazônia, pelas suas especificidades, precisa de no mínimo 30% de subsídios. As 
fazendas apoiadas pelo PROTERRA e que produziram carne deram certo. Mesmo assim 
ainda importamos carne de Goiás. 

Precisamos observar se não estamos colocando os trabalhadores numa canoa furada. 
As garantias e exigências impostas pelas instituições bancárias colocam em risco as 
propriedades dos pequenos produtores.Se encaramos os projetos financiados para eles 
pelo FNO só no aspecto econômico, são inviáveis. Os produtores estão pagando trezentos 
mil cruzeiros, enquanto sua diária é em mil. Só é possível pagar o crédito agrícola se houver 
crédito paralelo. O BASA sabe que os pequenos produtores não podem pagar. O próprio 
Banco está falido pelo clientelismo. Seus diretores são indicados por influência política. 
Os proprietários médios pagam seus empréstimos porque recorrem à fontes de crédito em 
outros bancos. Os projetos, nessa lógica, nunca tornam-se auto-rentáveis. Se o projeto dá 
certo, recebe novos subsídios, reproduzindo o ciclo. Portanto, os investimentos devem 
conter papel social. Por exemplo, fixando a população no campo, evita-se investimentos 
vultuosos com urbanização. 

r: 

r: 
r: 

r: 
r 
r 
r 
r 
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Aceitar osflnancíamentós serií1 'garantia de viabilidáde econômica foi uma decisão 
política. Primeiro, porque os grandes projetos financiados com dinheiro público na 
Amazônia fracassaram. Vamos' receber · o crédito e depois lutar pela negociação do 
pagamento. Estamos certos de que a hipoteca da terra já é inconstitucional. 

Sem luta social; sem pressão política e arregimentação. não adianta termos projetos 
tecnicamente exequíveis. Uma das grandes conquistas do Ili GRITO DO CAMPO, foi a 
ampla divulgação e sensibilização na capital em relação à problemática rural. 

O FNO deve ser analisado num contexto mais amplo. A solução deve integrar a 
Reforma Agrária no Sudeste/Sul. 

Temos condições de formar grupos para estudar os projetos do FNO , com os 2% 
destinados às despesas de formulação· dos projetos. Os projetos precisam ser tecnicamente 
bem elaborados. Os técnicos comprometi.dos podem contribuir com os pequenos produtores, 
incorporando conhecimentos tecnológicos. É um espaço de trabalho nosso ( dos técnicos 
comprometidos). para fazer bonsprojetos para os pequenos produtores. 

Outros fundos como o PROCERA, que ainda não fomos resgatar, estão sendo 
desviados de seus destinatários. É preciso discutir agora com os produtores a comercialização 
e a industrialização como alternativas para a situação dada. 

•••• 

_, 
' 

r 
•••• 
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r: 
r SEGUNDA PARTE 

r: ESTADO, AGÊNCIAS 
MULTILATERAIS E ONGs. r: 

r- 

r: 
r- 

O CASO DO PAPP - PROGRAMA DE APOIO 
AO PEQUENO PRODUTOR - 

POLONORDESTE 
r: 
r- 

Expositor: Paulo Marcos B. Souza 

r 

r: 
O Programa envolveu um volume de 2.3 bilhões de dólares, financiados pelo Banco 

Mundial, e podemos caracterizá-lo como um programa grande. 
(' 

A questão da participação 

r 
Gostaria de primeiro considerar o eixo da participação, fazer uma adjetivação do que 

foi a participação dos pequenos produtores rurais, tão apregoada pelo Banco Mundial. 

A primeira adjetivação que faço é que essa participação foi dissimulada, periférica, 
caudatãría, débil, cooptada e decorativa, satisfazendo outros interesses que não os do 
público beneficiário. 

Nós lidamos com uma participação muito fraca, muito débil ao longo de todo o tempo 
e em certas circunstâncias foi uma participação cooptada e nesse sentido, acho que não 
é só culpa dos organismos governamentais, mas sim de nossas debilidades porque houve 
cooptação pela fragilidade das organizações e pela nossa pobreza. A participação dos 
beneficiários acabou sendo decorativa. Foi uma roupagem para dar ao programa um tom 
que nunca teve. 

Em 1985, houve um debate em Recife e eu me refiro a um trecho dos Anais em que 
alguém fala da participação no contexto de negação e da dominação. "Por trás do 
discurso da participação, o P APP afirma na prática, a negação da participação e quando 
ela ocorre é sob a marca da dominação". 

r 

r 

r: 
(' 

r: 
r 
r: A experiência do PAPP 

,,,.... Tenho vivido esse programa enquanto ONG, como funcionário de Orgão 
Governamental e durante oito anos como contratado dessas agências de financiamento, no 
caso. o Banco Mundial. 

O PAPP sofreu quatro reformulações: então, seguramente não deu certo. Na visão 
do Banco, que é uma Agência multilateral, são apontados dez problemas: 

r>. 

r: 

r 
r> 
r 
(' 
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L O não cumprimento por parte do Governo brasileiro da sua contraparte no 
programa. As cotas do acordo são na base de 50%/50%. 

Quando o Governo brasileiro colocou sua contraparte, foi com recursos defasados 
e inoportunos. 

2. O Banco alega que os orçamentos feitos pelo Governo brasileiro foram sempre 
subestimados e tiveram a corrosão inflacionária, que nunca foi incorporada integralmente 
na recomposição dos recursos para o programa. 

3. O problema da federalização do Programa, que levou à relação direta entre os 
governos dos estados e o Governo Federal, subestimando o papel da SUDENE. Até a metade 
de 1989 a SUDENE era gestora do Programa no Nordeste, mas foi substiduída por uma 
estrutura interministerial, o que propiciou essa rei.ação direta dos governos estaduais com 
a área federal. 

4. Apesar do discurso participativo. a percepção dos beneficiários é de que o Programa 
era imposto de cima para baixo, decidido por tecnocratas em seus gabinetes. Seis anos 
depois, o Banco chega a essa mesma conclusão. 

5. As empresas estaduais, escolhidas como parceiras privilegiadas do programa não 
se modernizaram e não conseguiram atender as metas propostas. Admitiram mais 
funcionários, inchando suas folhas de pagamento. O.programa beneficiou muito mais essa 
tecno-burocracia dos estados do que propriamente os beneficiários previstos. Ou seja, a 
maior parte dos recursos foram gastos com ineficiência. O que eu quero dizer com 
ineficiência, foi o mau uso da administração, porque os recursos eram gastos para pagar 
as máquinas dos governos e as empresas estaduais ligadas ao setor agrícola. 

O Programa foi bastante rápido porque conseguiu gastar.rapidamente os recursos. 
O Banco identifica isso como um grande problema porque não se conseguiu diminuir a 
máquina burocrática. Ao contrário, aumentou, a máquina foi incrementada. E aqui abro 
um parêntese para dizer que não só a nível do Estado, mas também da sociedade civil 
porque, independentemente da qualidade da sua participação, foram beneficiados 
federações, sindicatos, que constituíram corpos técnicos auxiliares para acompanhar o 
programa. Depois, veio o problema de como desmontar, como deixar essas pessoas que 
passaram a depender do programa. É o caso da FETAG que enfrenta um processo 
trabalhista na Justiça, movido por um funcionário contratado para o Programa. 

Então, não só o Estado se manteve aí, mas também nós nos mantivemos aí. 
6. As unidades técnicas nunca detiveram um poder político capaz de corresponder às 

responsabilidades de coordenação que deveriam executar. Muitos órgãos executores eram 
mais poderosos politicamente do que a unidade técnica e faziam prevalecer seus interesses 
específicos sobre os do conjunto do programa. 

As agências multilaterais têm propostas muito bem estruturadas, mas sob os parâmetros 
do Primeiro Mundo e que as vezes não batem com a nossa forma de viver. Nesse sentido, 
é interessante ter um comando único, mas é preciso que esse comando não detenha só 
um poder formal, mas tenha poder político efetivo. Na verdade. muitos estados davam 
maior importância às suas relações com secretários e senadores. do que com as unidades 
técnicas que deveriam dirigir o programa. 
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7. Foi feito pouco em função da redistribuição da renda e da desapropriação da terra 
propriamente dita. Os recursos foram direcionados para grandes levantamentos, consultorias, 
coisas fáceis de gastar dinheiro, em detrimento das questões sociais e âá' economia da 
pequena produção rural no Nordeste, como a redistribuição da terra; condições para 
produzir e sobreviver. 

8. A definição do público-meta do programa foi extremamente larga e imprecisa para 
os objetivos dos componentes que esse programa tem. 

9. O Banco chegou a avaliar que os recursos de crédito nunca foram procurados pelos 
beneficiários, porque as condições de crédito não atraiam o pequeno produtor. Foi o 
setor de crédito do programa o menos utilizado. É estranho, nesse sentido, querer fazer 
desenvolvimento rural sem utilizar crédito. Acho que uma das causas do não sucesso do 
programa foi a não destinação do crédito aos seus beneficiários. 

1 O. Nas APCRs, linha específica de Apoio às Pequenas Comunidades Rurais, houve 
pouco espaço de discussão e participação. Além dos beneficiários não poderem manifestar 
suas necessidades, não podiam modificar os pacotes e nem controlar a qualidade e 
pontualidade dos serviços dos órgãos. 

r: 
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A avaliação da sociedade civil sobre o PAPP 

r"> 

A avaliação acima mencionada foi feita em 1991 pelo Banco Mundial. Mas, em 
1984/85 começou a se formar, em Recife basicamente, o Movimento Muda Nordeste, uma 
associação de profissionais e conselhos regionais de Economia, Engenharia e Arquitetura 
e organizações não governamentais. A sociedade civil começava a se mobilizar no eixo da 
redemocratização, no sentido de participar, de se manifestar. Houve seminários em vários 
estados sobre o PAPP, foram feitas reuniões com técnicos, com a sociedade civil. A 
conclusão desses seminários deu-se em 1985, no encontro do Movimento Muda Nordeste. 
Então, o que a sociedade civil dizia sobre o P APP eram as mesmas coisas que o Banco a valia 
hoje, depois de quantos recursos desviados!... Por exemplo, o povo já dizia naquele tempo 
que a SUDENE fora desprezada pelos governos estaduais e federal e que deveria resgatar 
sua função de integrar um plano de desenvolvimento regional através dos diversos 
programas de que dispõe. 

Avaliava-se também que a SUDENE deveria voltar a ter atribuições de 
planejamento e coordenaçõao do projeto (PAPP) hoje delegado a uma Comissão 
Interministerial. 

Anos depois, o Banco veio e viu que havia um discurso participativo, mas que o 
programa fora elaborado de forma absolutamente tecnocrática, nos moldes estabelecidos 
pelos governos militares que dominaram o país nos últimos anos. 

A sociedade civil sugeria também que os convênios fossem reformulados, incorporando 
a participação direta das organizações das populações interessadas, sobretudo as organizações 
dos pequenos produtores. 

A proposta do Muda Nordeste dizia que os recursos do Programa (PAPP) não 
deveriam ser utilizados para reforçar a estrutura administrativa dos estados, já que se 
propunha a apoiar os pequenos produtores. Dizia também que o Programa não deveria 
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alocar recursos de infra-estrutura que não estivessem exclusivamente voltados para o uso 
dos pequenos produtores. 

Sobre uma das constatações atuais do Banco, em 1985 a sociedade civil dizia que 
o programa não deveria se tomar um fator de funcionamento e de custeio de pessoal técnico 
dos órgãos públicos alheios aos serviços de apoio aos pequenos produtores. 

Sobre a ação fundiária do programa, o Muda Nordeste dizia que a prioridade deveria 
ser a redistribuição da terra, utilizando como principal instrumento, a desapropriação por 
interesse social, conforme prevê o Estatuto da Terra. 

Outra coisa que dizia o Movimento é que o ponto forte do programa, que era o crédito 
ao pequeno produtor rural, não deveria mais ser alterado pelos bancos públicos sob custódia 
empresarial, mas sim por outras instâncias que garantam o crédito a juros mais baixos, sem 
burocracia no tempo adequado, beneficiando inclusive os trabalhadores sem terra.atendendo 
as necessidades e à realidade do pequeno produtor. 

O movimento Muda Nordeste dizia que em todos os organismos decisórios do P APP, 
bem como nos Planos municipais, regionais e estaduais e em todos os segmentos do 
programa deveria haver participação paritária em suas composições. O documento fala 
em um trecho que todos os programas e relatórios do Estado contêm a reafirmação da 
importância da participação das organizações. Ora, não houve participação na elaboração 
do Polonordeste, nem no Projeto Sertanejo e em nenhum outro. Estamos na verdade, 
tentando resgatar a participação no contexto de sua negação e de sua dominação. 

A visão do êxito do Banco Mundial 

São dez tópicos que o Banco indica para o êxito em programas na zona rural. Eis 
alguns dos mais importantes: 

1. Haveria sucesso nos casos em que as metas fossem específicas e limitadas; 
2. quando houvesse uma clara avaliação do desempenho e uma penalização pela 

deficiência; 
3. que as intituições fossem melhor adaptadas para execução dos programas; 
4. facilidade e agilidade com que as empresas conseguirem desempenhar suas tarefas. 

a depender do controle da qualidade em cada passo do programa, da pressão externa e do 
envolvimento das administrações locais; 

5. os programas de desenvolvimento rural deveriam apresentar os atributos de 
flexibilidade, pressão de demanda e obtenção de recursos adicionais. 

6. sobre a questão da Reforma Agrária, é evidente que os programas atuaram melhor 
quando foi possível tirar partido de novas tecnologias,de investimentos de infraestrutura 
(terra, água,estradas) e quando a aquisição de terra se deu sob a perspectiva da 
desapropriação. 

7. na questão das pesquisas e extensão, o indicativo de êxito seria quando as metas 
fossem mais definidas, melhor aproveitadas. 
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Síntese da contribuição da plenária à expos1çao 
sobre a experiência do PAPP 

·" 

A explanação do Paulo Marcos reforçou a preocupação de parte da Plenária para 
quem o decálogo do Banco Mundial é um decálogo de fracasso. Com outros projetos, pode 
se repetir o mesmo: não muda a lógica; vão funcionar os mesmos agentes. 

A lógica do Banco, bem como a dos órgãos estaduais , é autoritária e não reconhece 
realmente os atores sociais. Por isso, nos seus programas em parceria com organismos do 
Estado, participam associações fantasmas, como no caso do Polonoroeste. 

Também boa parte dos recursos foram destinados ao financiamento de infraestrutura 
(equipamentos, veículos) e isso se repete em outros programas. 

A participação é um espaço concedido. Não soubemos aproveitar a concessão e ir 
além dela, é urgente a participação da sociedade civil no gerenciamento dos recursos. Uma 
coisa é o mito (compartilhar a mesa de discussão dos programas e basta): outra coisa é o 
rito (nos enquadrarmos nos ditames, nas regras da participação). Quais são as exigências 
para que sujeitos prioritários desses programas participem com forte capacidade propositi va? 
Como ligar a participação nessas comissões, com o trabalho de massa, a pressão nas ruas? 
Até que ponto as ONGs analisaram a participação das populações locais? 

O acesso às informações é condição básica para formar opinião crítica sobre esses 
programas no conjunto da sociedade e pré-condição para uma real participação. Os 
movimentos sociais ainda carecem de "Know how" para questionar a ação do estado na 
utilização dos recursos públicos. 

r> 

r 

Síntese das intervenções do Paulo Marcos 
no debate com a plenária 

Objetivos do PAPP 

O P APP é um filhote do Polonordeste e visava a ação fundiária e desenvolvimento 
rural, a partir de instrumentos necessários ao alcance desses objetivos. Visava também a 
geração e difusão de tecnologias, extensão rural, apoio à. produção comunitária, 
comercialização, capacitação, enfim promover a produtividade rural na Região Nordeste. 

r: 

Participação das ONGs nos Programas 
As Federações não aproveitaram as possibilidades do Programa. Nos adaptamos aos 

vícios do setor público. Nossa postura foi de substituição não criativa do Estado. 
Há mudanças na visão do Banco. Antes não considerava a existência das ONGs. A 

partir de 88, uma representação do Banco participou de reuniões da SDR -Secretaria de 
Desenvolvimento Regional - e considerou a existência de 10 federações. Isso mudou a 
mentalidade de um setor na instituição. Dentro do Banco, há grupos que consideram a 
existência das ONGs e outros não. 

Por outro lado, existe forte cooptação de organizações da sociedade civil. Primeiro 
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pela dificuldade de contrapor argumentos técnicos sobre ações do programa (PAPP, no 
caso). Segundo, o apelo estrutural. O programa ofereceu condições para contratação de 
assessorias, equipamentos. O Estado barganhava projetos; havia uma troca nas Comissões 
paritárias: deixe passar o projeto do governo que eu deixo passar o projeto da Federação. 

Uma linha de apoio para ser gerenciada por ONGs, deve levar em conta que as 
agências não pensam pequenos programas. Seus programas estão na casa dos milhões de 
dólares e exigem certa capacidade para geá-los. 

Socia.lização da informação 
Não existe bem e mal absoluto. Existem ní veis diferenciados de participação e poder. 

Os pequenos produtores são um nível de participação. 
Não podemos mais recriar os vícios do governo. É preciso redimensionar o uso do 

poder da informação, verificar como socializá-lo e o tornarmos instrumento de libertação 
de todos. Isso é complicado. 

Existem aspectos do gerenciamento, como gastos indevidos, causados pela 
incapacidade do Estado em administrar. 

Resultados qualitativos da participação 
Foi feita uma pesquisa com as comunidades beneficiadas com recursos. Eu não seria 

capaz de dizer que houve êxito nas experiências participativas. Nas experiências centralizadas, 
nota-se êxito maior ao nível do bem-estar. Então questionamos a participação no seguinte 
ponto de vista: de que adianta ela se somos sempre miseráveis? 

11Esse ~APP é só papo" 
Jean Marc Von der Weid 

diretor executivo de AS-PTA, (artigo escrito a pedido dos 
organizadores do seminário). 

A frase não é minha. É de um agricultor decepcionado pela distância entre a 
propaganda e os fatos. Esta decepção atinge também os técnicos do Banco Mundial, 
embora, para o público externo, eles trombeteiam maravilhas. 

Como é possível gastar bilhões de dólares em relativamente poucos anos e não 
conseguir resultados? Não conheço ainda análises que me satisfaçam. Segundo o Banco 
Mundial, o dinheiro foi consumido pela burocracia estatal brasileira. Oficiosamente diz 
se que menos de 5% dos recursos chegaram aos destinários finais. Mas quem comeu o 
dinheiro? As Emater, os Centros de Pesquisa, as Universidades, as várias secretarias de 
Estado envolvidos. Na verdade, estas estruturas sobreviveram (e bem) entre 86 e 90, com 
estes recursos. Muito dinheiro foi também consumido em programas de sensoreamento 
remoto que deveriam servir para o "segmento" de regulamentação fundiária. 

Para o Banco, a culpa está na burocracia e na corrupção. A conclusão a que chegam 
é que só as ONGs funcionaram a contento e que elas deveriam, estrategicamente, tomarem- 
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se executaras dos próximos PAPPs. Na verdade, para o Banco, os ONGs são assimiladas 
à iniciativa privada", com a qual tem afinidades ideológicas. 

Mas qual foi a participação real das ONGs no 1º PAPP? Na formulação do projeto 
como um todo - nenhuma. 

As ONGs entraram em dois "segmentos" - a APCR e a Capacitação. No primeiro 
tiveram uma participação marginal no apoio à comunidades para formularem seus 
"projetinhos". No segundo a participação foi mais intensa - sobretudo no Estado de 
Pernambuco. Esta experiência, no entanto, foi considerada quase desesperadora pelas 
ONGs que tiveram que enfrentar inúmeros problemas burocráticos e perdas financeiras 
devidas ao sistema de pagamento a posteriori das atividades e sem correção monetária. 

Tanto num como noutro segmentos asEmater pesaram infinitamente mais. As razões 
são óbvias: por um lado o n º de técnios das Emater era infinitamente maior e por outro, 
o espaço político aberto pelo Estado para as ONGs foi bastante restrito. 

A "participação popular" na definição dos projetos é a menina dos olhos do Banco. 
Segundo as regras estabelecidas, qualquer Associação de Produtores podia apresentar 
projetos que eram submetidos à várias comissões para aprovação. A primeira a nível 
municipal reunia Prefeitura, Sindicato e Igreja. A segunda a nível estadual reunia 
Federações e Estado. Não me lembro de que houvesse bispos nestas comissão. Finalmente, 
os projetos iam para um conselho a nível de NE. Creio que estas estruturas locais 
funcionaram irregularmente. O que é certo é que nas Comissões estaduais as Fetag tinham 
o poder de veto. 

Formalmente, esta "democracia" é uma beleza. Nas condições reais de relações de 
força a nível municipal/estadual ela foi absolutamente ineficaz. Ao contrário, este 
mecanismo suscitou um processo de manipulações em que o poder local (cabos eleitorais, 
prefeitos) organizaram do dia para a noite as "suas" associações para beneficiar seus 
apaniguados. 

Quando os sindicatos ou a Igreja progressista conseguiam passar projetos, estes eram 
freqüentemente vetados a nível das Comissões Estaduais. O poder de veto das Fetag 
provocou o reforço das burocracias sindicais, que o usaram, tanto como os políticos, para 
consolidar as suas bases e penalizar seus opositores. 

Quanto ao conteúdo dos projetos, prevaleceu o que há de mais convencional. Em 
primeiro lugar, as escalas estabelecidas pelo P APP inviabilizavam a participação de muitas 
comunidades. Em segundo lugar, privilegiou-se projetos que implicavam em infraestruturas 
e equipamentos. 

Açudes, barreiros, poços, cisternas, bombas d'água, equipamentos de irrigação, 
tratores, etc ... abundaram nos "projetinhos". Não havia qualquer orientação técnica que 
levasse em conta os inúmeros problemas já verificados nestas propostas. Por outro lado, 
o artificialismo das Associações criou dificuldades de gestão que rapidamente inviabilizaram 
os efeitos coletivos eventuais resultando em apropriação individual dos benefícios ou 
simples paralisia (por problemas de conservação de equipamentos). 

No entanto, o P APP não tinha nenhum entendimento coerente dos problemas e 
potencialidades da pequena produção no NE que orientasse a sua intervenção. Funcionou 
como um balcão de projetos onde prevaleceram as propostas convencionais com ênfase em 
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investimentos mais do que em conhecimento agronômico apropriado. O papel dos técnícos 
das Emater, que sequer dominavam os bens questionáveis propostas do CPATSA para 
o semi-árido foi crucial na manutenção das linhas convencionais de extensão rural que 
nunca resolveram qualquer problema. 

Na nova etapa do P APP parece que não se aproveitaram as experiências anteriores. 
Mais uma vez os produtores e as ONGs foram excluídas da conceptualização global do 
plano. Apesar das loas entoadas à ONGs, o Banco Mundial só agora decidiu-se afazer um 
estudo sobre as mesmas, que permita visualizar o papel que poderiam ter - ou que poderão 
ter daqui a 4 ou 5 anos no 3º PAPP,se jamais ele chegar a existir. 

Agora a idéia é fazer projetos mais concentrados e de maior porte. O controle do 
poder estatal é ainda mais rígido que antes. Não conheço as orientações técnicas novas - 
se é que as há. Pelos poucos exemplos que me chegaram, as obras de infraestrutura são 
o eixo, mas em maior escala (barragens maiores ... ) somadas à ilusão de que irrigação 
resolve tudo. Parece que ninguém ouviu falar em salinização. 
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TERCEIRA PARTE 

PROGRAMA PILOTO PARA 
PROTEÇÃO DAS FLORESTAS 
TROPICAIS BRASILEIRAS: 
histórico e situação atual 

A. O PROGRAMA PILOTO, O GOVERNO 
BRASILEIRO E AS FONTES 

INTERNACIONAIS DE FINANCIAMENTO 
r: 

Expositor: Eduardo Martins 

A proposta do Programa Piloto para a Amazônia surgiu na reunião anual do G- 7 (sete 
países mais ricos) em Houston, nos Estados Unidos, em 1990. Os Sete Grandes ofereceram 
ao Brasil até 1,5 bilhões de dólares (em cinco anos) para um programa que poderia ajudar 
a conservar partes da Amazônia. 

Na época, o Brasil vivia uma conjuntura de véspera da UNCED e alguns fatores 
políticos tiveram influência: 

- a entrada de José Lutzenberger (ecologista conhecido internacionalmente) no 
Governo, como Secretário da SEMAM; 

- acusações freqüentes contra o Brasil na imprensa internacional, em que o Governo 
brasileiro era responsabilizado por não tomar medidas contra os desmatamentos e as 
queimadas; 

- o discurso do Governo em tomo de mudanças na relação entre estado e sociedade. 

A proposta do G- 7 causou diferentes reações no Governo Collor. O Itamaraty 
inicialmente não valorizou a proposta. Outros setores, como a SEMAM, a Secretaria de 
Desenvolvimento Regional, os Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Ciência e 
Tecnologia, se dispuseram a discutir propostas de possibilidades de financiamento. A única 
pasta que desde o início se recusou a participar foi o Ministério da Agricultura. 

No entendimento do Governo Collor, o Programa Piloto podia cumprir o papel de dar 
ao Presidente o caráter de estadista, um desejo pessoal do ex-presidente. O contexto 
favoreceu que a proposta fosse coordenada pela área ambiental do Governo. 

A concepção do Programa foi.portanto, de desenvolvimento e política ambiental, 
embora nas ações de governo isso pouco se efetivasse. O Programa deveria ser piloto. Todos 
os recursos anteriores destinados à Amazônia foram desviados pelos caciques da região. 
Este deveria ter controle social, porque compreendíamos que existiam organizações sociais 
que assegurariam uma intervenção significativa nas políticas públicas. 
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O Programa foi feito pela SEMAM com base nas seguintes considerações: 

- A conjuntura política (composição de forças do poder em Brasília e na Amazônia) 
não asseguravam um Programa de Desenvolvimento Regional que imprimiria novo rumo 
ao desenvolvimento da Amazônia; 

- o Programa deveria incidir em alguns pontos específicos, melhorando condições do 
meio ambiente e atendendo a algumas demandas das populações da Amazônia; 

- a participação de alguns setores organizados da Região poderia ajudar a impedir o 
desvio de fundos do Plano Piloto. É o que chamávamos de controle social. 

Foram identificados vários elementos centrais para o Plano: 

- Zoneamento ecológico 

- Florestas Nacionais - FLONAS - Reservas extrativistas 

- Demarcação de Terras indígenas 

- Pesquisa.dirigida 

- Um fundo para Projetos 

Porém, parte do controle do Programa passou à Comissão de Zoneamento Ecológico/ 
Econômico, ligada à SAE (Secretaria de Assuntos Estratégicos) em Brasília, sem a 
participação da sociedade. Pretendíamos aumentar o nível de fiscalização na Região. 

A ênfase passou a ser o controle ambiental via satélite, digitalizado, sem fiscalização 
de campo. 

Da nossa parte, passamos a colocar em discussão a questão do desmatamento 
associada à tecnologia de produção agrícola; trabalhamos a regularização de unidades de 
conservação onde o ecossistema não permite manejo. 

Atribuímos às FLONAS uma nova orientação política, destinando o uso da madeira 
para as populações que lá existem; criamos o CNPT (Centro Nacional das Populações 
Tradicionais), um espaço no Estado para cuidar das Reservas Extrativistas; e propusemos 
que a questão indígena não se limitasse apenas à demarcação, mas que favorecesse também 
outros aspectos. 

Queríamos alterar a atitude da Ciência e Tecnologia, tradicionalmente não orientada 
para atender às demandas da população. Tentamos introduzir a concepção de pesquisas 
dirigidas. Mas o Programa Piloto deu ênfase para o apoio a centros de excelência (Museu 
Goeldi, INPA). 

Polêmicas em tomo do Programa Piloto 

Desde a primeira versão do Programa, ele causou discussões polêmicas dentro do 
Governo e com os negociadores estrangeiros, como por exemplo: 

- em torno da tese de "internacionalização da Amazônia"; 
- em tomo do tipo de pesquisa necessário para a Amazônia; 
- em torno da inclusão dos polos florestais da CVRD (monocultura de eucalipto para 

68 



(' 

r: 
r: 

r: 
r 

r: 
r: 
r: 
r: 
r: 

r 
r: 
r 
r: 
r: 

r: 
r: 
r: 
r: 
r: 

r: 
r: 
r 
r 

r: 
r 
r: 
r: 
r: 
r: 

r 
r 

r 
r: 
r: 
r: 

produção de celulose e carvão vegetal). Chegamos a discutir com a CVRD o conceito de 
projetos florestais. nos reportando aos latifúndios florestais de Minas Gerais; esta parte foi 
excluída do plano; 

- em torno da participação da sociedade civil; os Projetos Demonstrativos tinham 
como objetivo oferecer alternativas, potencializar a capacidade propositiva da sociedade e 
também sua capacidade de resposta. 

A participação da sociedade civil foi questionada muitas vezes por diferentes órgãos 
oficiais, mas devido à exigência do Banco Mundial e dos países do G- 7. o governo ficou 
obrigado a discutir formas de participação de setores não-governamentais. 

Os atores 

Havia disputas dentro do Governo. Uma posição contrária tinha conteúdo ideológico: 
"O Programa Piloto seria um risco para a soberania nacional". Outra posição, favorável ao 
PP, tinha a área indígena e o pessoal do planejamento como aliados. 

O Banco Mundial não soube como colocar em prática esse tipo de Plano e teve que 
juntar seus encarregados burocráticos com a Comunidade Econômica Européia. gerando 
alguns entraves. Vários doadores não confiam no Banco Mundial como intermediário do 
Plano. 

Desde o início o GTA viveu também as contradições do Programa. Exemplo: 
enquanto a SEMAM estava empenhada em acelerar as negociações, aproveitando a 
conjuntura que precedeu a UNCED, o GTA precisava estudar e discutir o Programa e isto 
favorecia as forças que não queriam o Programa e que estavam freando as negociações, 
como o Itamaraty e alguns países do G- 7 para quem quanto mais tardasse o envio de 
recursos, melhor. Os governos desses países passam assim a carimbar dinheiro que vem 
bilateralmente como sendo do PP. 

O jogo de interesses ficou muito evidente e se refletiu nas várias modificações do 
Programa. Até agora não se tem uma configuração final do Plano. 

Outra questão é que o Programa Piloto não vai atender às demandas colocadas. 
A criação do GT A acabou gerando uma expectativa falsa. Por isso. no meu entender ele deve 
cuidar de outros assuntos que não somente o Programa Piloto. Deve se constituir num 
interlocutor para outros assuntos também. 

O Programa Piloto é algo em que se apostou para a sociedade influenciar nas políticas 
públicas para a Amazônia. Programas como demarcação das áreas indígenas, implantação 
de reservas extrativistas, pesquisa dirigida, reorientação das FLONAS, foram propostas 
avançadas. 

O Programa Piloto teve sua concepção alterada. Quando o GTA se articula, muda a 
concepção das propostas. Por isso precisa exercer sua pressão com maior competência. 
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ln/ ormação como condição para a participação 

O problema não é só ter informação, é principalmente de gestão. Ter e analisar. 
Atualmente multiplicam-se as redes de informação, um verdadeiro poder, ~as é o seu 
exercício que revela seu grau de poder. Uma rede precisa de consenso e de expressão. 
Trabalhamos com interesses dispersos. A informação chega às entidades mas elas não têm 
tido capacidade de responder, de redistribuir. O não funcionamento da cadeia redunda 
em fracasso. 

Esse deve ser o papel de um ator como o GTA, para não ser instrumentalizado dentro 
de um programa como o Programa Piloto. 

É importante fortalecer uma rede nacional e contatos (e ações) internacionais. O risco 
do Programa Piloto não se efetivar é alto. Alguns países já não têm interesse. Existem 
diversas interlocuções no Banco Mundial. Cabe a nós construir uma pressão competente. 

Competência técnica existe em vários movimentos, o problema é organizar a 
competência. 

Bxpectatisa« em relação ao Programa Piloto 

As expectativas existentes superdimensionam as possibilidades do Programa Piloto, 
inclusive e sobretudo os Projetos Demonstrativos. Os fundos são limitados e não vão atender 
às demandas da Região. 

O Programa Piloto é mais urna oportunidade de dar um passo numa outra direção de 
desenvolvimento. Isso requer do GTA não trabalhar exclusivamente .. os Projetos 
Demonstrativos ou Programa Piloto, mas buscar uma articulação que extrapole esses 
espaços, intervindo em outros campos. 

Perguntas da Plenária e informações adicionais 
de Eduardo Martins 

Informações adicionais em tomo do Programa Piloto 
A discussão em torno do Programa já teve o seu início em julho de 1990. Desde então 

foram elaboradas várias versões, formulações e reformulações - qual é a atual situação?. 
Como vai funcionar a futura coordenação do Programa? Será esta Coordenação um canal 
para exercer influência sobre as políticas de outras pastas do Governo? 

As modificações ocorridas na elaboração do Programa dependiam entre fatores 
relacionados com as negociações internacionais - das mudanças na SEMAM e no IBAMA 
(8 presidentes em três anos). Houve repasses parciais, descontínuos. Algumas coisas 
sofreram reorientações, por ex. o caso das Florestas Nacionais. 

Há uma tendência de diminuir os recursos para os Projetos Demonstrativos, por 
influência de grupos de interesse, do Banco Mundial e do próprio Governo. 

A Comissão de Coordenação do PP é um comitê com representantes de vários 
Ministérios (menos o da Agricultura) e três representantes das ONGs. Até agora o nível de 
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representação oficial nos encontros da Comissão foi baixo. É muito provável que estes 
funcionários vão restringir-se só ao PP, não demandando mudanças nas políticas de outros 
Ministérios ou de programas com orientações distintas ou até contrárias às intenções do PP. 

r: 

r: 
r: A participação da Sociedade Civil no Programa Piloto 

Como se dá a relação participativa das ONGs no Programa Piloto? 
As propostas em tomo dos mecanismos de participação mudaram tantas vezes que é 

difícil prevêr qual vai ser a forma definitiva. 

A participação não é vista como um fator importante pelos representantes do Governo 
na Comissão de Coordenação. É uma concessão aberta com a pressão de alguns governos 
do 07 e do Banco Mundial que ameaçaram parar as negociações com o Governo caso não 
se desse essa participação. 

O Programa Piloto está dividido entre "Projetos Estuturaís" e os "Projetos 
Demonstrativos (PD/ A)". Qual é a relação entre eles? Os primeiros são "do Governo" e os 
projetos demonstrativos "das ONGs"? 

É evidente que a maior representação das ONGs está no elemento dos Projetos 
Demonstrativos tipo "A", mas as ONGs têm possibilidades de participar também nas outras 
Secretarias Técnicas (Programas Estruturais), com um representante em cada Secretaria. 

A Comissão de Coordenação do PP já é um caminho para alterar elementos do PP. 
Para encontrar neste um espaço de intervenção é preciso saber que tem muita disputa de 
poder dentro do governo por ex.: o Ministério de Ciência e Tecnologia estabeleceu uma 
aliança com o INP A, deixando de atender outros segmentos. É preciso ter crítica consistente 
e saber como funciona a máquina do Estado. 

A sucessão de diferentes flutuações na concepção do Pro grama e as formas pelas quais 
essas alterações eram dadas, geraram conflitos e comprometeram a legitimidade das 
modificações (por ex.: pesquisa dirigida, trato dos conhecimentos tradicionais). 

Foi a participação dos organismos da Sociedade Civil que melhorou a articulação 
entre os diferentes sub-programas do PP. Mas existem casos em que é mais fácil influir na 
formulação de elementos do PP por fora dos mecanismos oficiais de participação (por ex. 
através dos Ministérios diretamente). 
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O Programa Piloto e o Estado 
É importante lembrar que a composição do poder governamental na gestão do 

Programa Piloto não é monolítica. O Governo é um somatório de forças e interesses que se 
juntam. Tendo a Sociedade Civil clareza das suas prioridades, existe a oportunidade de 
explorar as contradições que estão no Estado. 

Os governos estaduais (e as elites da região) não estão muito interessados ou 
preocupados pelo PP enquanto este não impor condições que restrinjam ações ecônomicas 
na Amazônia (veja uma reunião de governadores do Norte, com a presença do Senador 
Jarbas Passarinho.nas vésperas da UNCED). Os governos estaduais podem participar do PP 
através de suas Secretarias de Meio Ambiente. r: 
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Com o Ministério da Agricultura houve muita dificuldade de entrar em contato, 
embora o PP vá atingir também os trabalhadores rurais nas reservas extrativistas e nas 
Florestas Nacionais. 

Questões para a Sociedade Civil 

Diante dos passos já encaminhados para a elaboração do Programa e em que temos 
participado, há uma sensação de que as ONGs são usadas para legitimar ações do governo 
que sobrepõe suas perspectivas às nossas. 

O que significam os US$ 250 milhões do PP frente aos demais investimentos para a 
Amazônia? 

O papel dos movimentos e das ONGs no PP precisa ser aprofundado. Até agora pouca 
informação está divulgada em torno do PP. Existe só um setor mais informado dentro da 
Sociedade Civil que recebe a sua legitimidade através do GT A. Mas a Sociedade Civil nem 
tem formas para cobrar informação mais ampla. Em conseqüência, o PP não tem o apoio 
sequer do total das ONGs aqui presentes. Qual então é a real capacidade de pressão da 
Sociedade Civil? 

O GTA promoveu ampla participação na sua Assembléia realizada em Marabá. A 
indicação política foi ativa, equilibrando as forças e as articulações que existem na região. 
Foram indicadas pessoas para a direção que são lideranças de base e outras por critério de 
capacidade técnica. 

Esta legitimidade deve ser mantida e construída permanentemente. No Brasil isso 
depende muito da gestão da informação. É relevante do ponto de vista político e pode 
ser construído de forma solidária com todas as forças. 

As articulações da Sociedade Civil da Amazônia até agora têm baixa eficiência em 
muitos campos; veja a reforma constitucional que vai ter reflexos na região, a questão da 
colonização (há propostas de retomada), o desmatamento, alei de patentes- coisas que não 
são enfrentadas. 

A articulação das entidades na Amazônia começou antes do GT A. Não existe uma 
única articulação, mas várias (veja só o encontro promovido pela CUT em Manaus em 
fevereiro de 1991, que reuniu diversos setores). 

Existe uma imposição tecnocrática do Banco Mundial, desenhando a proposta dos 
PD/A. É essencial estabelecer e manter um diálogo constante entre as populações locais e 
os interlocutores da Sociedade Civil com o Governo/os negociadores internacionais. 

Dado o baixo nível de representação oficial na Comissão de Coordenação do PP. essa 
instância não parece ser um bom canal para pressionar modificações nas políticas públicas. 

O WWF esta monitorando o trâmite das leis ambientais no Congresso e fazendo 
levantamento dos projetos que envolvem mais de 50.000 dólares provenientes de agencias 
multilaterais. Ela está disposta a cooperar na rede de comunicação em torno do PP, 
esperando poder contribuir na alteração da relação entre o Estado e a sociedade. . 
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B - APRESENTAÇÃO DO SUB-PROGRAMA 
PROJETOS DEMONSTRATIVOS PD/A 

r 
r: Observação: Esta apresentação foi feita a partir da versão de março 93. Omite partes 

mais técnicas e pontos que dizem respeito especificamente à Mata Atlântica. 

O PD/ A-Projeto Demonstrativo categoria A-é um sub-programa do Programa Piloto 
para Proteção das Florestas Tropicais Brasileiras. 

r> 
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RECURSOS: US$ 30.000.000 

25.000.000 para Amazônia 

5.000.000 para Mata Atlântica 
80% para iniciativas da sociedade civil, 20% para instituições governamentais, a 

nível dos estados e dos municípios. 

OBJETIVOS 

r Objetivo geral: "Identificar, adaptar, apoiar e disseminar atividades desenvolvidas 
pelas populações locais da AmazôniaedaMataAtlânticaque favoreçam o desenvolvimento 
sustentável no uso racional dos recursos naturais assim como garantam a conservação da 
Amazônia e da Mata Atlântica e ecossistemas associados". 

Objetivos específicos: 
"(i) promover e apoiar projetos específicos de diversificação das atividades produtivas 

das comunidades da Amazônia, da Mata Atlântica e ecossistemas associados, que melhorem 
o desempenho da renda familiar de suas populações e que consolidem as bases para o 
desenvolvimento sustentável das regiões, respeitando e valorizando o saber popular e as 
potencialidades humanas e culturais dos diversos grupos sociais no contexto ambiental 
local. 

r: 

r: 
(ii) promover e apoiar projetos que envolvam a conciliação entre a conservação da 

biodiversidade e o aproveitamento racional de recursos naturais. 

(iii) desenvolver e apoiar projetos e atividades de preservação dos remanescentes 
florestais e ecossistemas associados. 

(iv) ampliar e fortalecer as bases das entidades e comunidades das regiões para a 
elaboração e gestão de projetos; 

(v) disseminar o Programa e os resultados de experiências, promovendo e 
incrementando o intercâmbio entre as diferentes entidades e comunidades da Amazônia e 
Mata Atlântica; 

(vi) promover a realimentação mútua das experiências exitosas entre o Projeto e os 
demais segmentos do Programa Piloto; 

(vii) promover e apoiar a recuperação de áreas degradadas, visando a conservação da 
biodiversidade, dos recursos hídricos, do solo e do clima local; 
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(viii) sensibilizar a sociedade, afim de mobilizá-la para a conservação e recuperação 
da Mata Atlântica; 

(ix) promover estudos sobre a potencialidade econômica e viabilidade ambiental do 
uso dos recursos naturais da Mata Atlântica." 

ORGANOGRAMA DA SECRETARIA TÉCNICA DO PDIA 

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO 
DO PROGRAMA PILOTO 

SECRETARIA EXECUTIVA 
DO PROGRAMA PILOTO 

SECRETÁRIO TECNICO DO PD/A COMI'ffi EXECUTIVO 

GRUPO OPERATIVO 
GRUPO DE ANÁLISE DE 

PROJETOS GAP 
GRUPO DE APOIO A 

PREPARAÇÃO E EXECUÇÃO 
DE PROJETOS GAPEP 

Área Técnica 
Área Financeira 

Área Administrativa 

O comitê executivo exerce um papel central: aprovação de critérios de elegibilidade 
e de seleção dos projetos; os procedimentos de apresentação, de aprovação e de 
acompanhamento e implementação dos projetos, examinar e aprovação da relação dos 
consultores; avaliação dos relatórios do progresso de andamento dos projetos. 

Ele será constituído paritariamente de: 
Secretário técnico, que o presidirá, com direito somente ao voto de qualidade; 

5 especialistas, representantes de Não Governamentais ; 
1 representante da Secretaria Técnica do Ibama; 
1 representante da Secretaria Técnica do Projeto Ciência e Tecnologia; 
1 representante da Secretaria da Funai; 
2 técnicos do Governo". 

A Secretaria Técnica (ST) contará com equipe que seráencarregadadaexecução 
das atividades do PD/ A, estruturando-se em 3 áreas intimamente relacionadas: 
financeira.técnica e de apoio administrativo. Além disso, utilizará a asseessoria de dois 
grupos: o Grupo de Análise de Projetos(GAP) e Grupo de Apoio à Preparação e Execução 
de Projetos(GAPEP)., ·:, 
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r 
r O GAPEP e o GAP serão constituidos de consultores. "A base do GAPEP será 

constituído de técnicos ligados às ONGs nos Estados do GTA regional". Quanto ao GAP: 
analizará os projetos encaminhados à ST," entre outros aspectos, quanto a dois pontos 
fundamentais: 

- sua adequação e factibilidade local e regional; 
- seu conteúdo técnico e proposta metodológica. 

No que se refere ao primeiro aspecto é importante contar com consultores 
tecnicamente competentes, com vivência local e, se possível, com residência nos Estados 
abrangidos pelo PD/ A. 

Para o exame dos projetos, quanto ao segundo aspecto, deverá ser priviligiada, 
principalmente, a formação e experiência profissional, além da competência técnica 
específica". 

r: 

r: 

r: 

r: 
r: OPERACJONAUZAÇÃO DO PDIA 

r: 

1) Elaboração de um diagnóstico simplificado 

Para identificar, avaliar as diferentes situações e caracterfsiticas das sub-regiões, 
difundir o PD/ A, levantar problemas locais para um diagnóstico simplificado das áreas de 
atuação.permitir uma maior adequação ã realidade local e conseqüentemente dar uma maior 
consistência ao projeto e fazer com que as bNGs locais tomem conhecimento do andamento 
do PP e do PD/ A, serão realizados seminários com organizações de base, de apoio, 
ambientais e governos locais em 9 sub-regiões "já identificadas como as mais 
significativas para impantação do projeto":Rio Branco, Altamira, Macapá, Manaus, 
Pedreiras, Marabá,Porto Velho, Santarém, Palmas. 

r: 

r: 

r 
r 

2) Sistema de tratamento de informações 
Desenvolvimento de bases de dados que propiciam informações úteis para os projetos 

(accessíveís a todos) e sobre os próprios projetos. 

3 )Disseminação de Informações 

Ela buscará atingir 3 objetivos:"democratizar informações sobre o Projeto, discussão 
e construção de um diagn6stico,difusão dos resultados alcançados. É salientada a participação 
fundamental do GT A nesse processo. 

4) Participação das Não Governamentais 
"O desenvolvimento sustentável, tal como vem sendo proposto pelo governo, só írã 

além da retórica se incorporar efetivamente a problemática social. O uso sustentável dos 
recursos naturais e a proteção do meio ambiente só se dará com a participação da população 
nas decisões, visando uma consciência de co-responsabilidade. A participação da sociedade 
civil, através de suas organizações. possibilitará uma maior eficácia do PP como um todo, 
na medida em que viabiliza: 
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- planejamento das ações a partir das necessidades e da problemática como são 
sentidas pelas populações; · 

-envolvimento das organizações da sociedade civil na elaboração e 
implementação de projetos comunitários; 

- difusão de experiências exitosas, que estão sendo desenvolvidas pelas com unidadese 
organizações; 

- apoio aos trabalhos da ST do PT/A. a nível sub-regional, garantindo que seja 
difundido amplamente." 

GERENCIAMENTO DO PROJETO 

Haverá atividades de capacitação para preparação de projetos, em interlocução com 
o GTA (a cargo da ST), como elo de apoio do PD/A nos estados e/ou regiões. 

Critérios de eligibilidade dos projetos 

Apresentação por entidades brasileiras que: 
(i)tenham no mínimo um ano de existência legal; 

(ii)não tenham fins lucrativos, exceto no caso de cooperativas, associações, caixas 
agrícolas e fundações de. peque~10s produtores; · 

(iii)tenham experiência comprovada nó - desenvolvimento de projetos voltados a 
sustentabilidade ecológica e/ou na implementação de atividades junto às populações locais 
na Amazônia Legal; 

(iv) não estejam inadimplentes junto ao PD/A" 

Os projetos não podem ser superiores ao equivalente a US$150.000 por instituição, 
no ano, e US$450.000 por entidade durante os três anos de execução. 

Projetos de até US$l5.000são isentosdecontrapartidaqueéde 15% até US$100.000 
e de 25% além. 

Critérios de seleção 

a. referentes àfonna: "Adequação aos objetivos gerais do Plano Piloto-conservação 
e desenvolvimento sustentável; definição clara de metodologia adequada aos propósitos do 
projeto; capacidade técnica e administrativa da entidade proponente para execução do 
projeto proposto; adequação dos custos da inovação proposta à realidade regional;" 

b. referentes ao conteúdo: "Relevância quanto à sustentabilidade ambiental, econômica 
e social; envolvimento da população local no plajenamento e desenvolvimento do projeto; 
contribuição à capacitação das instituições e do grupo envolvido; potencial multiplicador 
do projeto; incentivo à aplicação de tecnologias apropriadas; possibilidade de auto 
sustentação; demonstrem viabilidade social, isto é que atendam as necessidades identificadas 
e sentidas pelo grupo da população envolvida ou que tenham importaância para a qualidade 
ambiental." 
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r: Áreas preferenciais de atuação para financiamento: 

a. "formulação e avaliação de políticas públicas; 

b. desenvolvimento e difusão de processos e técnicas para o aprimoramento do uso 
sustentável dos recursos naturais não tradicionais e aperfeiçoamento do aproveitamento dos 
recursos tradicionais; 

c. desenvolvimento de processos de educação ambiental a nível comunitário; 

d. proteção de recursos hídricos, saneamento ambiental e reciclagem de resíduos a 
nivel comunitário; 

e. recuperação de áreas degradadas; 
f. desenvolvimento e difusão de processos e técnicas de produção e comercialização 

que gerem maior renda a nivel do produtor e menor pressão sobre os recursos naturais; 

g. estudo e recuperação do saber tradicional das comunidades; 

h. organização comunitária visando a proteção e controle do meio ambiente; 
i. identificação de opções tecnológicas para solução de problemas pontuais; 

j. zoneamento ambiental e manejo de ecossistemas; 

l. desenvolvimento de sistemas agroflorestais." 

r 
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O Projeto trata a seguir de: 

3 / reformulação de projetos. 
4/ classificação e aprovação dos projetos (pareceres de consultores=oconsolidação 

pelo Grupo Operativo ->submissão ao Comitê Executivo). 

5 I implementação dos projetos, 

6 I monitoria avaliação e 

7 I Mecanismos de interlocução; o GTA e a CMA (Comissão de Acompanhamento 
do Programa Piloto para a Mata Atlântica). 

"A discussão nacional e internacional sobre a Amazônia, bem como as diversas 
propostas deações governamentais para a região, levaram as entidadesda sociedade civil a 
se organizarem no Grupo de Trabalho Amazônico (GTA)-uma sociedade civil sem fins 
lucrativos, apartidária. Entre seus objetivos, o GTA se propõe a articular a sociedade civil 
através de suas organizações para participar do Programa Piloto e de outras ações sócio 
ambientais desenvolvidas na Amazônia. 

Especificamente em relação ao PD/ A, o GT A desenvolverá atividades junto às ONGs 
relacionadas com a divulgação dos mecanismos de acesso ao projeto, formas de solicitação 
de recursos, difusão de resultados e treinamentos na elaboração de projetos.Todo o 
desenvolvimento do PD/ A será realizado através da articulação da Secretaria Técnica com 
o GT A, como forma de garantir a máxima democratização do projeto. 

O GT A está organizado em grupos regionais, cuja coordenação e secretaria executiva 
regional é exercida voluntariamente por uma organização filiada da sub-região. A 
coordenação geral é exercida pela Diretoria do Conselho Deliberativo , cuja secretaria 
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executiva está instalada em Brasflia. Os custos de manutenção desta estrutura em todos os 
niveis têm sido custeados com recursos do Ministério do Meio Ambiente e CEE com apoio 
do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. 

A necessidade da sede do GT A se localizar em Brasília decorre da sua função de 
articulação política, impondo um · diálogo constante, principalmente com os poderes 
executivo e legislativo. 

A presença em Brasília pennitirá que o GTA venha a ser uma importante fonte de 
informação das entidades da região à respeito das políticas de desenvolvimento. 

Para sua constituição, além do esforço das organizações da região, o GTA contou com 
o apoio governamental atravé da então SEMAM-PR, hoje Ministério do Meio Ambiente 
e do PNUD. 

Este fato evidencia que, no momento, a população regional, embora dotada de 
vontade e clareza política, pelas suas condições naturais, ainda necessita de apoio às suas 
organizações para tomar-se um parceiro capaz de desenvolver com o governo o PD/ A. 

O GT A no contexto do projeto é fundamental, na medida em que não constitui uma 
superposição às organizações existentes, sendo principalmente um canal de expressão e 
uma forma de organização de um significativo conjunto de entidades da sociedade civil 
regional. 

O GTA em conjunto com a Secretaria Técnica desenvolverá as seguintes atividades 
de apoio ao PD/ A: 

1. Organização de encontros das ONGs nas sub-regiões para a discussão da problemática 
local. intercâmbio de informações e disseminação de experiências exitosas: 

2. difusão e disseminação de informações por diversos meios de comunicação, 
referentes às formas de acesso aos recursos de PD/ A e aos resultados dos projetos em 
andamento ou concluídos; 

3. auxiliar no processo de acompanhamento anível local, sistematizando informações 
sobre o andamento dos projetos; 

4. promover e participar da organização de processos de capacitação das ONGs na 
elaboração de projetos e de treinamentos específicos, mobilizando a competência local" 

RISCOS 

O presente projeto foi formulado de forma a evitar riscos que viessem a comprometer 
de maneira definitiva a obtenção de seus resultados. 

Contudo foram detectadas algumas situações que, por serem exôgenas, poderão 
alterar o curso previsto no desenvolvimento das atividades. que são: Mecanismos de 
desembolso, internalização e repasse dos recursos não demonstrarem a eficência e eficácia 
necessárias; descontinuidade do trabalho gerada por mudanças de Governo e alteração de 
equipes envolvidas; burocratização excessiva na estrutura do PP e conseqüentemente do 
PD/A para implantação dos Projetos; dificuldades de articulação na parceria Governo/ 
Sociedade Civil; dificuldades de compor equipes com experiência na implantação das ações 
do Projeto; frustração de expectativas geradas na população pela demora dos repasses dos 
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recursos; fragilidade das Organizações de base para gerenciar a execução, a aplicação dos 
recursos, a prestação de contas etc.; inexperiência da organização articuladora-G'I'A, 
na função que irá exercer, por ter sido recentemente criada e vulnerabilidade da sua 
Secretaria Executiva, pela dependência financeira do Governo; amplitude e dificuldades de 
acesso da Região, associada à diversidade de propostas". 

Obs.: Existe um manual dos pareceristas, do qual será importante as entidades 
tomarem conhecimento em tempo útil. 
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MAPA FINANCEIRO (versão dezembro 1992) 
--- ..., 
-, ..,,, 

-- 
Subprograma Projeto 1 PD/A Amazônia 1 PD/A.Mata Total ..., 
Demonstrativo (US$ 1) Atlântica (US$1) ..., 

(US$ 1) ""1ti 

.,,,, 
1) Criação e funcionamento da 160.000 40.000 200.000 ..J Secretaria Técnica(Comitê Executivo) 

' 
-Atividades ...,,, 
Realização de reuniões Subtotal 60.000 ...,., 
Diárias e passagens 
Material de consumo """ 

-Apoio Administrativo Subtotal 100.000 ..,., 
Pessoal 82.800 
Material de consumo 9.200 

..,, 
Equipamento 8.000 '-' ..., 

2) Estrutura de Preparação de Projeto 570.000 130.000 700.000 -' Atividades (GAP e GAPEP) 
Análise de Projetos "ftl//lÍ 

Elaboração de Pareceres ..., 
Apoio para elaboração de Projetos ...,,, 
Apoio a Execução de Projetos 
Realização de Encontros Regionais ...• 
Capacitação e treinamentos dos Técnicos locais ..,,,; 

3) Chamamento de Projetos 80.000 20.000 100.000 
..,,, 

Atividades ..,, 
Editais e outros 48.000 ..,, 
Uso dos meios de comunicação escrita e falada 32.000 /- •• 

/ . 

4) Revisão, Seleção e Financiamento 23.000.000 4.500.000 28.000.000 ..,, 
4.1. Financiamento de Projetos Subtotal - 22.732.600 

~ - Operação de repasses Parcial 1 - 11.107.400 
Organização interlocutora - GT A Parcial 2 - 625.000 - Subtotal - 767.400 ..., 

4.2. Revisão e seleção de Projetos ..,, 
Atividades (GOP) 
Despesas de pessoal 507.600 •• 
Despesas de deslocamento 189.000 - - Material de Consumo 8.800 - 
Equipamentos 17.000 - Serviços de Terceiros(manutenção, 45.000 -- 

-' publicações, vídeos) _, 
- 

5) Monitoria e Avaliação 690.000 310.000 1.000.000 '-.J 
,./ 

(GOP) ..., - TOTAL GERAL 1 25.000.000 1 5.000.000 1 30.000.000 "91 - '-' 
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C - OS PROJETOS DEMONSTRATIVOS E A 
PARTICIPAÇÃO DAS ONGs 

Expositor: Eugênio Scannavino, vice-presidente do GTA 

O PP surgiu para chegar a algum tipo de soluções indicativas para os problemas da 
Amazônia. Com ele surge também a possibilidade de participação da sociedade civil em 
experiências diretas, criativas, inovadoras. Esta participação é batalhada milímetro à 
milímetro tanto nos projetos estruturais como nos demonstrativos. 

Existe um setor no Banco Mundial que possui sensibilidade para participação das 
ONGs. O governo brasileiro concedeu esse espaço mas ficou com o filé do controle. Nós 
pensamos que as ONGs devem influenciar em todos os aspectos. Para isso é preciso destinar 
recursos para as ONGs, que possuem experiências boas, inovadoras, para habilitá-las a 
influenciar nos projetos estruturais, como zoneamento, demarcação, ciência e tecnologia 
etc. 

Acreditamos numa ciência popular na Amazônia. Mas essa ciência não será valorizada 
e resgatada se os recursos ficam só nos institutos de pesquisa e não chegam às populações. 

r: Projetos demonstrativos (PD!A) e Projetos Estruturais 

Desde o início o plano previa os planos estruturais e os Projetos Demonstrativos 
(PDAs). Os PDAs são um pedaço muito pequeno do Programa Piloto. Eles devem dar 
direção para a realização dos programas estruturais. Nós do GT A acreditamos que o 
Programa Piloto como um todo deve ter o caráter dos PDAs. Os PDAs devem ser um espaço 
livre das ONGs. 

Os projetos Estruturais serão desenvolvidos pelo Governo, mas as ONGs devem· 
influenciar neles também, através da pressão política e da prestação de serviços, como 
contratadas. 

Tem sido uma grande batalha garantir o espaço nos PDAs. Esses programas foram 
os mais criticados pelo Governo, que recusou diversas versões. O que se tem atualmente é 
a versão de dezembro de 92. 

Em dezembro os PDAs foram apresentados à Comissão de Coordenação e aprovados 
junto com quatro grandes projetos do Programa Estrutural: Reservas Extrativistas, 
Flonas(Florestas Nacionais), Ciência e Tecnologia e Reservas Indígenas. Esses projetos 
foram enviados ao BIRD que aprovou somente os PDAs. Todos foram aprovados em sua 
concepção geral. 

Os Projetos Demonstrativos são classificados em tipo A (financiamento específico 
para ONGs, projetos isolados e localizados) e tipo B ( integrados em parcerias com governos 
municipais e ONGs, previstos para daqui a dois anos). 
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Apresentação da representante da rede Mata Atlântica (Míriam Prochnow) 

A questão da Mata Atlântica incorporou-se ao Programa Piloto muito depois. já na 
quarta versão do Plano. A participação da Rede Mata Atlântica na Comissão de Coordenação 
teve início em agosto de 1992. Uma pequena comissão de Coordenação teve início em 
agosto de 1992. Uma pequena comissão da Rede Mata Atlântica foi eleita para acompanhar 
o Programa Piloto. 

Dentro da estrutura do Programa Piloto vai ser criado um Comitê Executivo exclusivo 
para a Mata Atlântica. 

Há necessidade de um intercâmbio maior entre as ONGs que atuam na Amazônia e 
na Mata Atlântica para agir no Programa Piloto. A Rede Mata Atlântica vai realizar um 
seminário nacional para discutir a questão do Programa Piloto. 

Contribuições da Plenária ao tema exposto por Eugênio 

No Programa Piloto, a questão da demarcação e da regularização das terras está 
restrita às áreas indígenas, reservas extrativistas e florestas nacionais. Não há espaços para 
outras alternativas que vão além do caráter de conservação? 

O PP tambem parte só de prioridades rurais, ignorando a situação urbana. Quem 
determinou esta concepção? Dá para corrigir isso? 

(Em Belém, o Banco Mundial vai financiar um projeto de macro-drenagem das 
baixadas que vai custar US$ 225 milhões. Nem se conhece as bases e condições do 
projeto, nem há participação.) 

Existe o risco de que o PP, em primeiro lugar, fortaleça a burocracia estatal e em 
segundo lugar, crie uma burocracia das ONGs? 

Quais as conseqüências de um Programa previsto só para um período de três anos? 
É preciso dar atenção para a continuidade de atividades iniciadas, ter estratégias de prazo 
mais longo, sobretudo nos campos de educação e saúde. 

Vendo o GTA e o PP, nota-se a necessidade de se definir os conceitos de participação 
e de representatividade da Sociedade Civil nos projetos públicos. 

Deve ser considerado que diferentes segmentos da sociedades têm as suas entidades. 
Pode um só setor reclamar uma representação única? 

Como fica- por ex. - a relação entre a CUT, as federações de trabalhadores rurais e 
os STRs que são membros do GTA? 

Deve ser visto também que não se aprofundou nas instâncias do GTA a discussão 
sobre o caráter da participação das ONGs no PP. A maioria das 230 ONGs da reunião de 
Marabá está consciente do que implica sua participação no GTA e no PP? 

Qual a estratégia do GT A frente as próximas etapas? 
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Síntese das intervenções do Eugênio no debate com a plenária : 

r> 

O GT A não intervém nem avalia projetos, visa apenas o controle social, via 
articulação das ONGs. O GT A busca a capacidade institucional de interlocução e fornecendo 
infraestrutura para dar suporte ao acompanhamento dos PDAs e adquirindo o mínimo de 
infraestrutura para as ONGs atuarem. 

O Sub-Programa PD/ A está na fase de pré-investimento e os recursos foram previstos 
para chegar em fevereiro de 1993. Está sendo negociado o Termo de Referência para esta 
fase. em que serão liberados entre 200 e 300 mil dólares. 

Está havendo uma retração por parte do governo, em relação à data do início porque 
os PDAs estão em fase mais adiantada que os programas estruturais. 

O termo de referência para a fase de pré-investimento inclui: 
I .Disseminação da informação 
2.Encontros Regionais 
3.Intemalização dos recursos: discussão da forma de entrada dos recursos. Há uma 

disputa entre BIRD e PNUD porque este disputa com o Banco Mundial o gerenciamento 
dos fundos para o meio ambiente. 

4.Auto-sustentação do GT A 

r: 

r: O papel do GTA 

O GTA formou-se a partir do Programa Piloto e da necessidade de articulação. O 
processo de articulação das ONGs para a UNCED não chegou à Amazônia. O Programa 
Piloto apareceu como um "motivo material" para favorecer a articulação das ONGs. É 
mérito do PP fazer as ONGs conversarem. Gera expressão política. Vai gerar demanda, 
permitir mapear a demanda. O GTA é constituído atualmente por 230 ONGs. A articulação 
do GT A conseguiu difundir a idéia do Programa Piloto. 

O GT A entende como participação das ONGs a disseminação de informação e 
encontros regionais. Estamos enviando fax semanais para as regionais. Estamos incentivando 
para que haja um jornal em cada regional com pessoas treinadas nos locais para que a 
Amazônia se expresse por ela mesma. Além dessas iniciativas, temos o programa na Rádio 
Nacional. apoiado pela WWF. 

Não há erros de origem na criação do GT A. Quando surgiu o PP, as entidades estavam 
desarticuladas e o GT A passou a catalisar essa articulação. 

r· 
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Programa de trabalho do GTA 

Consta de reuniões nas regionais para levantamento de demandas (bandeiras regionais) 
que podem ser melhor incorporadas pela Amazônia, levantamento de ofertas etc . 

. Promover intercâmbios no campo técnico. Juntar as entidades que têm trabalho 
comum e trocar experiências para formulação de propostas para cada política. Este é o 
mecanismo de controle social dos programas governamentais nos setores afins. Fortalecer 

r: 

r: 
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Reservas extrativistas 

as regionais é uma forma de romper com nosso pragmatismo e acabar com o isolamento dos 
diversos atores sociaisfsindicatos, pescadores, seringueiros, etc) 

O OT A é fruto de árduo trabalho para garantir espaços em Brasília junto ao 
Governo. Estamos fortalecendo as regionais, que são instâncias mais próximas dos 
problemas locais. 

A demarcação de reservas extrativistas reflete ainda desvios da falta de ênfase do PP 
para questões sociais como um todo. Os pequenos produtores não têm política agrícola, não 
há reforma agrária ... O PP reflete isso. 

Articulação do GTA com ONGs 

Existem outras articulações na Amazônia: são vários atores sociais. O que não havia 
era uma articulação tão ampla que juntasse permanentemente processos e trabalhos. A 
rapidez da criação do GT A deve-se à vontade de ocupar o espaço aberto para a participação 
da sociedade civil em decisões do PP. 

O resultado final dessa articulação será demonstrado na soma dos projetos 
demonstrativos. Isso, as reuniões de intercâmbio podem facilitar e efetivar. 

A articulação entre entidades ainda é débil e incipiente. Temos dois caminhos: nos 
dividir ou nos somar. Temos um trabalho muito grande pela frente. Queremos garantir a 
participação das ONGs e organizar os não organizados. Gerar repercussões concretas na 
realidade amazônica. Espero que sejamos capazes de realizar isso juntos. 

Representação das ONGs no Programa piloto 

No Comitê executivo estão presentes as ONGs eleitas para tal, na Assembléia de 
Marabá. 

As reuniões de intercâmbio vão tentar coordenar a demanda de projetos. 

Projetos demonstrativos e Questão Urbana 
Não há nada contrário a propostas de projetos em áreas urbanas. Acredito que terão 

maiores dificuldades de ser aprovados, mas não há predisposição de impedimento. 
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Estratégias para o futuro 
Se o Programa Piloto é piloto, precisa deixar um resultado final, um caminho. O 

Programa Piloto é o mote do GT A. O GT A reúne as ONGs das mais diversas características. 
Não há como separar o Programa Piloto da realidade da Amazônia. As ONGs do GT A vão 
acabar tendo uma atuação maior. 
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QUARTA PARTE: 

O PROGRAMA PILOTO NO 
CONTEXTO INTERNACIONAL: 

O caso da Alemanha 

A - Motivações globais e novos mecanismos 
internacionais de política ambiental 

Expositor: Thomas Fatheuer 

Teses 

Porque os governos e as sociedades do Norte mostraram tanto interêsse na Amazônia? 
A pergunta não é nova e existem várias respostas. No Brasilmuitossuspeitaram e suspeitam 
que existe um interesse em internacionalizar Amazônia, que a Amazônia está no foco de 
uma cobiça internacional. Isso no mínimo oferece um resposta clara à nossa pergunta. Por 
outro lado. os governos do Norte afirmam os motivos altruístas do apoio que oferecem. Uma 
breve análise da história recente das preocupações internacionais ligadas ao meio 
ambiente e especialmente às florestas, mostra uma pluralidade de motivos e objetivos- além 
de um imperialismo aberto e de altruísmo puro. 

Vou concentrar as minhas considerações na Alemanha. 

1. Nos anos setenta, o meio ambiente apareceu no cenário político dos países do 
Norte, mais especialmente na Alemanha, como o grande novo assunto. Provocado pela 
percepção do crescimento de problemas ambientais e apoiado pela diminuição de tensões 
socais e da pobreza. a questão do meio ambiente se tornou o assunto mais polemico na 
política nacional na Alemanha. Inúmeros grupos se formaram para enfrentar problemas 
locais, para lutar contra a poluição dos rios causada pela grande indústria e contra as usinas 
nucleares. O movimento formou um novo partido político, o Partido Verde. É importante 
frisar, que o ecologísmo começou como uma vertente da oposição contra o modelo do 
desenvolvimento nos países do Norte. 

Os ambientalistas não conseguiram mudar a sociedade nos países "desenvolvidos", 
mas de fato mudaram o discurso dos políticos e parcialmente a política dominante. A 
preocupação com o meio ambiente se tomou de um "hobby" ridicularizado de uns 
ambientalistas em uma parte da política oficial. Deixou de ser um discurso da oposição, 
entrou na política dos governos. 

Em 1981, um problema especial teve uma repercussão enorme: uma série de artigos 
da revista "Spiegel" mostrou, que a floresta na Alemanha está altamente danificada, que a 
maioria das árvores já estão doentes. Foi criado o slogan da "Morte das Floresta" 
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(W aldsterben). Começou uma briga entre os peritos sobre as suas causas, uma briga que até 
hoje não terminou (e provavelmente vai durar mais do que a própria floresta). A maioria 
dos estudos culpa pela catástrofe a chuva ácida, que é provocada pelas emissões da grande 
indústria e dos carros. É bom lembrar que já um pouco antes uma catástrofe ambiental fora 
registrada na Suécia. Também por causa das chuvas ácidas num grande númerodos lagos 
desse país, a vida biológica acabou. Estudos mostraram que entre outros fatores também as 
emissões da indústria alemã eram responsáveis pela chuva ácida na Suécia. A indústria 
na Alemanha tinha adotado um política de chaminés altas - e exportaram simplesmente a 
poluição. Com esses incidentes ficou bem claro que poluição não conhece fronteiras e que 
a questão ambiental é um problema internacional. 

2. Nos anos oitenta cresceu a noção que os problemas ambientais tem uma dimensão 
internacional e que existem ameaças globais, entre as quais destacaram-se duas descobertas: 
o buraco na camada de ozônio e o "efeito estufa". Mesmo com a ressalva que muitos 
aspectos desses problemas não estão esclarecidos, cresceu um consenso entre cientistas e 
políticos que essas ameaças não são uma invenção de alarmistas apaixonados mas sim, uma 
realidade. Em conseqüência, começaram iniciativas globais para enfrentar esses desafios. 
O melhor exemplo de uma política global até hoje é o fim dos CFCs, dos gases, que 
provocam o buraco da chamada ozônica. O "protocolo de Montreal" que definiu em 1988 
o processo de banimento dos CFCs oferece elementos, que podem servir também para 
outros convênios internacionais: define um prazo diferenciado para os países desenvolvi dos 
e "subdesenvolvidos" e cria um fundo para financiar tecnologia para substituir os CFCs nos 
países subdesenvolvidos. 

Para estudar as possíveis mudanças de clima foi instalado em 1988 o "International 
Panel on Climate Change" (Painel Intergovermental de Mudanças Climáticas) junto à 
Organização Mundial de Meteorologia e do PNUMA, um tipo de CPI internacional, que 
produziu um relatório, que oferece uma base para ação global. Porém a Rio 92 mostrou que 
uma convenção sobre clima seguindo as linhas do protocolo de Montreal não foi viável. A 
maioria dos governos repudiou um tratado que definiria metas concretas da redução dos 
gases que provocam o efeito estufa, especialmente do C02• 

Mas já antes da Rio 92 foram iniciados novos mecanismos de finaciamento 
especialmente ligados aos problemas ambientais globais: o GEF do Banco Mundial (Global 
Environmental Facility). 

Uma outra iniciativa global era o Tropical Forestry Action Plan (TFAP), um plano 
internacional dedicado às florestas tropicais. Com isso, num certo sentido a destruição das 
florestas tropicais também entrou na pauta das ações globais. 

3. Nos anos oitenta cresceram experiências negativas com projetos de desenvolvimento 
especialmente na Amazônia. Balbina, o Polonoroeste em Rondônia e também o Projeto 
Grande Carajás se tomaram alvo de um repercussão crítica no Brasil e no exterior. Hoje todo 
mundo concorda que Balbina é um fracasso. O próprio Banco Mundial fez avaliacões 
críticas desses projetos e mudou, como também outras entidades e governos, os critérios 
para aprovação de projetos. Apareceram na cena os RIMAS. Sem Relatórios de Impacto 
Ambiental hoje não é possível financiar um projeto.[Por outro lado se mostrou fácil 
financiar projetos com RIMAS: "Sua função era cênica: garantir a liberação dos 
empréstimos ... Nenhum empreendimento de porte desde a promulgação da Resolução 
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001/86 do CONAMA até 1990 deixou de ser construído por causa de um relatório de 
impacto ambiental". (Ricardo Arnt)] 

Alguma coisa mudou: em 1979 o Banco Mundial ignorou as críticas ao projeto 
Polonoroeste e liberou em 1981 os empréstimos para a BR~364. Em 1985 o BIRD 
determinou a suspensão de 250 US$ para o mesmo Polonoroeste. 

4.Isso foi, entre outros fatores, um sucesso dos ambientalistas, dos movimentos 
sociais e da resistência dos povos indígenas - no Brasil e no exterior. Nos anos oitenta 
aparecem na Europa e nos Estados Unidos muitos grupos que se preocupam com problemas 
de meio ambiente nos países do Terceiro Mundo. Grupos da solidariedade não são uma 
novidade dos anos oitenta. A novidade é a área de atuação desses grupos. Nos anos setenta 
- numa época de ditaturas na América Latina - os grupos da solidariedade trabalharam mais 
sobre direitos humanos ou apoiaram movimentos revolucionários, por exemplo os Sandinistas 
na Nicarágua. No outro lado grupos ambientalista, que inicialmente só trabalhavam sobre 
assuntos nacionais se abriram para discutir questões internacionais. Em 1988, durante o 
encontro do Banco Mundial e do FMI em Berlim, teve um grande congresso das entidades 
ambientalistas criticando a política do Banco Mundial. Um destaque desse congresso era 
a participação de uma delegação da Amazônia: um índio, um seringueiro, um pequeno 
produtor. Em dezembro 1988 o assasinato de Chico Mendes virou manchete internacional. 
As revistas publicaram reportagems sobre a Amazônia, as redes de televisão mandaram 
equipes para o Acre. Chico Mendes virou como "ecologista", um símbolo internacional da 
destruição das florestas e da morte dos povos tradicionais. Novos grupos surgiram 
trabalhando só sobre as questões das florestas tropicais. Na Alemanha se formou (já antes 
do assasinato do Chico Mendes) a "Campanha pela vida na Amazônia" uma rede de grupos 
que tentou coordenar ações ligadas à Amazônia, por exemplo o apoio aos Yanomamis. 
Recentemente se formou uma "Campamha das Florestas Tropicais", juntando diversos 
grupos que trabalham sobre esse assunto. Um objetivo da campanha é diminiur o uso de 
madeira das florestas virgens, que não é tirado de áreas de manejo sustentável. 

5. No fim dos anos oitenta o fracasso da teoria e da prática do conceito de 
desenvolvimento ficou inegável. A idéia de que com políticas de desenvolvimento países 
como o Brasil podem chegar no "Primeiro Mundo" se mostrou uma grande illusão. Depois 
da "década perdida" a lacuna entre os países do Sul e os países do Norte aumentou. Para o 
Brasil ficou um desenvolvimento parcial nos setores "modernos", o apartheid social 
agravado, uma dívida externa enorme, umas ilhas ricas e um mar de pobreza e miséria. A 
política de cooperação internacional não pode mudar esse quadro com uns billhões de 
dólares. O sonho da modernização via empréstimos e projetos estratégicos da cooperação 
internacional só tomou o pesadelo da dívida impagável. A Alemanha unificada transfere 
cada ano cerca de 100 bilhões de US$ para a modernização da Alemanha Oriental, com 
resultados duvidosos. Um pesquisador alemão com alta reputação publicou recentemente 
o livro muito discutido com o título: "O fim do Terceiro Mundo". 

No lugar de um projeto de desenvolvimento e da modernização entram projetos para 
diminuir os efeitos do fracasso: políticas compensatórias no nível mundial - assim se pode 
caracterizar as novas tendências da cooperação internacional: Nós não temos uma idéia 
sobre o futuro de 17 milhões habitantes da região Amazônica, mas podemos salvar uma 
parte da população indígena. Um projeto da "urbanização" de São Paulo é inviável, mas 
é possível despoluir o Rio Tietê. Nesse quadro se integram bem os planos internacionais com 
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um sotaque forte de preservacionismo - como o Programa Piloto. O próprio governo alemão 
definiu em 1988 projetos ligados ao meio ambiente como uma área principal da cooperação 
internacional. Esses projetos são também importantes para apazigüar as críticas na 
Alemanha. os grupos que fizeram há muitos anos pressão para deixar projetos que destroem 
o meio ambiente. 

É facil perceber que estamos num ponto bem crítico, se nossas observacões são 
corretas. Se o desenvolvimentismo no Terceiro Mundo fracassou, restam duas opções: a 
primeira é muito cênica: desenvolvimento, modernidade (quer dizer alta produtividade e 
consumo elevado) só presta para uma minoria. Também em termos ecológicos a terra não 
suportaria uma população mundial com o estilo de vida dos norte-americanos. A conseqüência 
só pode ser um apartheid global. A outra opção: os problemas dos países do Sul não podem 
ser resolvidas sem mudanças profundas no Norte. O problema é menos o 
"subdesenvolvimento" do Sul mas o modelo da civilização no Norte. É obvio. que ninguém 
vai defender abertamente a primeira opção. Mas a Rio 92 mostrou que os políticos 
reconhecem nos discurso a responsabilidade do Norte, mas a prática não muda muito. 
Ao contrário: depois da Conferência muitos governos do Norte cortaram as verbas para 
a cooperação internacional, justificando isso com problemas financeiros em casa. 

6. O interesse específico na Amazônia é em primero lugar um interesse em florestas 
e tem um componente forte subjetivo e dois argumentos objetivos: o papel das floresta para 
o clima mundial e a preservação da biodiversidade. 

A Amazônia, a floresta tropical em geral, ocupou um grande peso no imaginário 
internacional. Já a "morte" da floresta na Alemanha teve uma repercussão enorme. A 
"Amazônia em chamas" oferceu imagens impressionantes para a imprensa mundial. Fotos 
da Amazônia são muitas vezes fotos de fogo. Os problemas diversos da região se reduziram 
ao poder diabólico do fogo. Mas reduções são atraentes. Então.:a destruição da mata, o 
sofrimento dos bichos e dos povos da floresta comoveu o mundo. Tem outro aspecto: todo 
mundo conhece a Amazônia, mas no máximo 1000 pessoas na Alemanha vão conhecer o 
Rio Tietê. Mesmo o governo alemão gastando mais dinheiro para a despoluição do rio Tietê 
vai usar na propaganda, na produção de uma imagem, o exemplo da Amazônia ou outras 
florestas tropicais. 

Analisando os documentos oficiais do governo alemão (como o "Plano Setorial para 
Florestas Tropicais" de 1992) se pode encontrar sempre dois pontos, que são frisados para 
mostrar a importância das florestas tropicais. Primeiro a questão do clima. Seguindo os 
dados do Painel Intergovernàmental de Mudanças Climaticas 1/6 das emissões globais de 
C02 são causadas pelas queimadas nas florestas tropicais. Assim, o Brasil ocupa um lugar 
bem alto (terceiro ou quarto, depende da estatística) no ranking das emissões de C02• O 
outro ponto que está colocado é a perda da biodiversidade e da diversidade genética. Mais 
que 60% da biodiversidade mundial está concentrado nas florestas tropicais. Os países do 
Sul estão concentrando a riqueza genética do mundo. Assim as florestas tropicais entram 
num lugar de destaque nas preocupações globais. 
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Considerações finais r: 
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Os documentos oficiais, que definem a estratégia do Governo alemão se concentram 
em dois pontos: o manejo sustentável das florestas, que implique a instalação de uso racional 
da madeira (esse é o principal objetivo do TFAP) e conservação das florestas "in natura''. 
O que fica de lado é a agricultura e especialmente a pequena produção. O "Relatório sobre 
Florestas Tropicais" do Governo Alemão coloca que 60% da destruição das floresta seria 
causada pela agricultura itinerante e só 30% pelos grandes projetos e agropecuária e 10% 
pela retirada imprópria de madeira. Assim, os pequenos produtores seriam definidos como 
o maior problema para as florestas. Num certo sentido as ONGs do Norte suportaram essa 
visão com a concentração nos problemos dos povos da floresta (índios e seringueiros). O 
Programa Piloto reflete essas tendências de estruturar a questão da floresta desenvolvendo 
uma visão "florestal" da Amazônia. 

Na Amazônia parece que há um grande interesse internacional pela região. Tem 
interesse - sem dúvida. Mas também há uma tendência a superestimar esse interesse. 
O Governo Alemão gasta anualmente cerca 200 milhões de US$ para florestas tropicais. 
Mundialmente os países do Norte gastam 1 bilhão. Nesses dias, o Banco Mundial prometeu 
liberar dinheiro para as reformas de sistema de trens no Rio de Janeiro: 270 milhões. O 
acordo nuclear entre Alemanha e Brasil custou ao Brasil quase 10 bilhões - só produzindo 
dívidas mas nenhum kw de energia. Quantos planos pilotos esse dinheiro pode financiar? 
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B - A POSIÇÃO DOS GOVERNOS E 
DA SOCIEDADE CIVIL EUROPÉIA 

Elaboração e exposição de Helmut Hagemann 

r: 

1. O desafio: políticas preventivas para a proteção da Terra 
A década dos 80 viveu uma experiência inédita nos países industrializados: as 

sociedades industrializadas assumiram, depois de resistências fortes iniciais, uma preocupação 
geral com as condições ecológicas da sobrevivência no planeta. Evidenciou-se cada vez 
mais que os processos industriais de produção e consumo eram capazes de destruir a 
civilização humana. O entendimento científico da destruição acelerada dos ecossistemas 
globais andou paralelo com a sensação física de condições ambientais em alteração, como, 
por exemplo, com fenômenos climáticos dos mais extremos de todo o século. As 
preocupações ambientais se ampliaram, da dimensão local para a dimensão global. 

Neste quadro, o desmatamento das florestas tropicais é um dos elementos que 
significativamente destrói partes importantes dos ecossistemas mundiais. Embora as 
pesquisas ainda não permitam análises muito exatas, já se pode identificar a queimada das 
florestas como um fator responsável por algo em torno de um quinto da emissão atual do 
C02 , gás que provoca o aquecimento da atmosfera mundial. (Além disto, existe uma 
preocupação com as ameaças às culturas indígenas e a violação dos direitos humanos no 
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processo muitas vezes violento de ocupação da "fronteira"). O Brasil contribui com cerca 
de 5 a 7% da emissão do gás C02 (cf. E. Reis, S. Margulís, Perspectivas Econômicas do 
Desflorestamento da Amazônia, Rio 1991), maior do que por exemplo a emissão de C02 

da Alemanha ou de vários outros países europeus. Tendo em vista o fato que a destruição 
da atmosfera mundial não permite correções-, uma vez aquecido não tem como se reverter 
oprocesso- entende-se que é necessária uma política preventiva,abrangenteeeficiente. 
As pesquisas climatológicas indicam a necessidade de uma drástica redução. O desafio 
é implantar políticas preventivas sobre todas as fontes da poluição atmosférica. 

2. As posições das sociedades européias 

As políticas de vários segmentos das sociedades européias em relação às florestas 
tropicais têm sua origem em vários motivos. 

Ressalta-se uma preocupação significativa, crescendo desde os anos setenta com a 
sobrevivência das culturas indígenas e a garantia dos seus direitos humanos. Defendendo 
a integridade destes povos, apoiou-se a continuidade das culturas e dos modos de produção 
indígenas, isto, defendendo também a relação ecológica sociedade-natureza nas terras 
indígenas. A ONG mais conhecida neste campo de atuação, Survival Intemational, trabalha 
com grupos nacionais nos maiores países industrializados. 

A preocupação específica com a proteção dos ecossistemas tropicais começou, ainda 
timidamente, entre grupos ecológicos, partidos verdes, muitas vezes em articulação com 
cientistas com experiência nas regiões tropicais, no começo da década de oitenta. 

A proteção das florestas tropicais como tópico na agenda política ganhou força 
quando se entendeu que instituições financeiras internacionais viabilizaram grandes 
projetos que resultaram na destruição de áreas florestais e ameaçaram as populações locais. 
Percebeu-se que especialmente o Banco Mundial - que já tinha sido muito criticado pelos 
verdes e por parte das igrejas pelo fato de ter expulso por exemplo 70.000 habitantes da área 
da hidrelétrica de Sobradinho, entre outros casos semelhantes- cumpriu um papel altamente 
irresponsável financiando projetos anti-sociais, anti-ecológicos e muitas vezes também, 
nem econômicos. 

As forças políticas participando das campanhas contra o desmatamento, contra as 
políticas equivocadas das agências financiadoras e para a proteção das florestas eram grupos 
de igreja, grupos do chamado movimento de solidariedade com o terceiro mundo, membros 
dos partidos verdes e da esquerda. A estas forças juntaram-se no fim da década dos 80 as 
ONGs conservacionistas, e, timidamente, também parte de partidos conservadores e de 
sindicatos. Foram fundados, via de regra independentes de partidos e por jovens universitários, 
grupos especializados em florestas tropicais ou seções de florestas tropicais em ONGs de 
proteção ao meio ambiente. Ressalta-se que todos estes atores defendem, ativa ou 
passivamente, também as florestas dos seus países, não menos ameaçadas pelas indústria. 

Medidas tradicionais de proteção de ecossistemas naturais (como criação de parques 
nacionais) não tinham dado resultados satisfatórios, algumas vezes resultando em 
repressões contra populações locais. Esta experiência, junto com a análise econômica das 
causas da poluição mundial, resultou em propostas para uma abordagem mais ampla: 
reformas econômicas e políticas que viabilizassem a proteção e o uso racional dos recursos 
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florestais. Especificamente os Verdes alemães defenderam reformas econômicas incluindo 
controlar as agências internacionais, reduzir a dívida externa, acabar com as pressões anti 
ecológicas do FMI e ajustar as estruturas da economia industrial para permitir um 
desenvolvimento ecológico e socialmente justo. Correntes progressistras das igrejas, 
socialistas e social democratas defenderam posições semelhantes. 

Quando entrou, ao final da década, ao lado dos objetivos mais originais dessas 
campanhas (proteção das florestas, defesa dos povos das florestas, conservação da 
diversidade biológica) o objetivo de proteger o clima, a campanha pelas florestas tropicais 
ganhou mais peso, entendendo que medidas imediatas e eficientes seriam necessárias. A 
posição politicamente mais abrangente (dos Verdes) caracteriza uma corrente destas 
campanhas, enquanto a maioria dos participantes não tem uma análise própria do problema 
e/ou defende posições mais ou menos paliativas concentradas em medidas de cooperação, 
financeira ou técnica. 

Observam-se estas campanhas, posições e alianças quase paralelamente em todos os 
países europeus, com focos na Grã-Bretanha, Holanda, Alemanha, Escandinávia e Itália. 
As campanhas trabalham junto aos meios de comunicação, aumentando desta maneira a 
sensibilização das sociedades. Enquanto parte deste movimento repudiavaqualquer contato 
com governos e agências comprometidos ativamente com a destruição das florestas, outros 
setores se envolveram num trabalho de lobby frente a parlamentares, ministérios e 
instituições financeiras. 

Quanto à responsabilidade de nossas sociedades, também houve preocupações pelo 
fato de serem co-responsáveis através do consumo de madeiras tropicais ou outros produtos, 
por exemplo no caso do consumo excessivo de carne produzida com altos insumos de soja 
e mandioca oriundos de áreas desmatadas resultando da migração de populações expulsas 
pela agricultura de exportação para florestas primárias. 
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3. As políticas parlamentares e governamentais 

Os políticos reagiram às pressões dos movimentos e ao alerta dos cientistas. Eles 
integraram o assunto na pauta e começaram, no final da década de oitenta, a discutir 
soluções. Procurando informações e diálogos, aconteceram viagens e missões de políticos 
para países tropicais, por exemplo de políticos norte-americanos ou alemães para a 
Amazônia. Os governos começaram a estudar possibilidades de incluir medidas para a 
proteção de florestas tropicais nos orçamentos. A comissão de estudos para a proteção de 
clima do parlamento alemão (Bundestag), que estudava principalmente políticas para 
reduzir o consumo de energia ou de CFCs, se submeteu, num caso único no mundo, ao 
esforço de amplamente discutir o problema. Chamou técnicos e representantes nacionais 
e internacionais, inclusive brasileiros, para realizar três audiências públicas, montou uma 
secretaria para analisar as causas, efeitos e possíveis soluções e preparou a elaboração de 
recomendações. A comissão concluiu este trabalho em maio de 1990. Reconheceu-se o 
princípio que a responsabilidade na proteção das florestas tropicais seria global, exigindo 
dos países ricos um apoio financeiro para viabilizar as medidas necessárias. Ressalta-se que 
a comissão se dividiu sobre as recomendações. A bancada do governo recomendou medidas 
de cooperação financeira e técnica e uma convenção internacional de florestas tropicais. A 
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oposição - os Verdes e os Socialdemocratas - negociaram um programa amplo que exigiria 
ajustes nas estruturas econômicas mundiais (redução da dívida, redução no comércio de 
madeiras tropicais, apoiar os direitos humanos, etc.) combinados com cooperação econômica. 

Membros do parlamento europeu propuseram, entre outras medidas, reduzir as 
importações de madeira tropicais. A administração da Comunidade Européia, como o 
governo alemão evitando qualquer medida sobre políticas econômicas sensíveis, propôs 
aumentar a ajuda para países tropicais. Na cúpula dos sete países mais ricos do mundo 
(07) em Houston, EUA, em julho de 1990 o primeiro ministro alemão fez a proposta de 
oferecer ao Brasil apoio para desenvolver um programa piloto para a proteção de florestas 
tropicais, procurando experiências que deveriam ser extendidas, no caso de sucesso, para 
outros países. A proteção das florestas tropicais pode ser interpretada, neste contexto, como 
política que tem efeito significativo sobre a diminuição das taxas de desmatamento. A 
cúpula assumiu esta proposta e convidou o governo brasileiro a elaborar um projeto com 
apoio do Banco Mundial e da Comissão da Comunidade Européia. O governo brasileiro 
analisou a oferta, achou-a séria e se comprometeu com a iniciativa do 07. Começou a 
elaboração do programa para ser apresentado na cúpula seguinte em julho de 1991 em 
Londres. 

4. Análise da atuação da sociedade civil no Programa Piloto 

Entre as ONGs européias, os Amigos da Terra da Itália se destacaram no 
acompanhamento do Programa. Com apoio da Comunidade Européia tomaram conhecimento 
das propostas e discutiram o programa. Eles propuseram mudanças em políticas econômicas 
para facilitar o êxito do programa. Os Amigos da Terra reuniram ONGs, européias e 
brasileiras, em Luxemburgo em junho de 1991 para discutir o Programa e propuseram que 
as ONGs deveriam exigir dos governos dos 07, embora fossem necessárias mudanças na 
proposta do programa, um compromisso financeiro na reunião de Londres para viabilizar 
o programa. Os Amigos da Terra da Inglaterra mostraram-se preocupados porque o 
Programa Piloto - por envolver agências que melhor sabem desmatar do que proteger o 
ambiente - poderia ser deturpado e contribuir para desmatar ainda mais. 

A maioria das ONOs européias ativas na área de florestas tropicais e/ou Amazônia 
não chegou a conhecer a proposta do programa antes da cúpula de Londres, enquanto a 
maioria dos participantes do encontro de Luxemburgo o conhececera naquela reunião. 
Algumas preocupações foram formuladas em Luxem burgo, outras em discussões posteriores, 
continuando a análise.a discussão e o posicionamento sobre componentes ainda hoje. O 
posicionamento foi dificultado pelo fato de haver opiniões de ONGs brasileiras favoráveis 
(naquelas que fundaram o GTA) e opiniões críticas ao programa (por exemplo do Fórum 
Brasileiro de ONGs ... ). 

Entre os grupos mais críticos destacam-se as ONGs alemãs especializadas, com 
alguma experiência e competência em relação a Amazônia (as maiores ONGs ecológicas 
na Alemanha, com exceção de Greenpeace, tem pouca ou nenhuma competência própria 
e tendem a adotar a posição defendida por seus aliados internacionais, como é o caso do 
BUND que representa os Amigos da Terra Internacional na Alemanha). 
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Oselementos críticos na análise de ONGs alemãs (como daCampanhapela Vida 
na Amazônia ou do Grupo de Trabalho de Florestas Tropicais, ARA) são apresentados em 
seguida: 

- elaboração sigilosa da proposta e limitada e tardia participação da sociedade; 
- deficiências técnicas do subprograma do zoneamento da Amazônia contribuíndo 

para a ocupação irracional da região; 

- apoio ao questionado conceito das Florestas Nacionais; 

- preocupação com o desvio ou a ineficiência dos recursos do programa; 
- preocupação com a possível cooptação de interlocutores da sociedade amazônica no 

programa; 

- falta de influência da sociedade sobre políticas setoriais brasileiras (comércio, 
agricultura, infraestrutura) e internacionais (dívida, GATI, etc.); 

- perda de tempo na medida em que o processo do Programa Piloto faça parar ou adiar 
projetos de cooperação bilateral. 

Resumindo, receia-se por lado das ONGs especializadas que o Programa Piloto 
resulte em ocupar um espaço político ganho por instituições inadequadas. 

Um posicionamento das ONGs mais conservacionistas ou não existe ou não foi 
tornado público. Pode-se dizer que as igrejas, de uma maneira geral, observam atentamente 
a política de cooperação, inclusive elementos inovadores que indicam um interesse no 
processo, embora nenhuma manifestação em relação ao programa, conhecida. As 
confederações ecológicas, de uma maneira geral, se interessam pelo bom êxito de 
programas deste tipo, muitas vezes aliás sem competência própria. Entre estes, o BUND, 
sem competência própria, pode tender a assumir a posição dos Amigos da Terra da Itália 
que ainda acompanham o Programa para os Amigos de Terra Internacional dos quais o 
BUND faz parte. Desta maneira as filiais nacionais dos Amigos da Terra poderiam seguir 
as orientações da organização internacional. Esta organização, isto é, os Amigos da Terra 
da Itália junto com a filial inglês a que hospeda a campanha das florestas tropicais daquela 
organização, estão elaborando um contratro de cooperação estreita com o GT A enfatizando 
um trabalho de lobby conjunto. 

Em relação aos parlamentares, só na Alemanha, percebeu-se atividades da oposição, 
enfatizando a participação da sociedade no Programa Piloto (uma interpelação dos 
socialdemocratas) ou destacando anecessidade da sustentabilidade do programa (interpelação 
pelos verdes). 
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Contribuição da Plenária às exposições do 
11Programa Piloto no contexto internacional" 

Novo Modelo de Desenvolvimento e Soberania Nacional 
r: A Plenária colocou a preocupação ou que esses recursos, oferecidos pelos mesmos 

países que financiaram o modelo atual, representem apenas pequenas compensações 
(bombons). Até que ponto esses programas não teriam como objetivo desviar nossa atenção r: 
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de questões mais profundas como a Lei de Patentes, a biodiversidade ... ? O movimento de 
solidariedade alemã percebe os desvios do Programa Piloto? 

É necessário juntar a discussão sobre o Programa Piloto com a busca de um novo 
modelo de desenvolvimento, principalmente nas três questões chave: 

1. Aumento da renda e bem-estar 
2. Conservação da biodiversidade 
3. Juntar os esforços internacionais em relação ao meio ambiente mundial. 

Junto com a formulação, devemos ter plena soberania na gestão do nosso modelo. A 
plenária lembrou que alguns militares acusam os seringueiros de violar aso berania nacional 
por causa das reservas extrativistas. Não é só a questão geográfica que define a entrega 
de um país. São também os contratos com as multinacionais, que prejudicam os interesses 
locais. É o caso da borracha, e aí reside a razão das grandes indústrias já não comprarem 
nossa produção. 

Participação da Sociedade Civil no Programa Piloto 

É preciso ficarmos atentos para o fato de que o Programa Piloto se move num campo 
de interesses e contradições. São diversos atores sociais e agentes econômicos legítimos. 
Precisamos redirecionar nossas estratégias para demonstrar a diversidade de sistemas 
agrícolas que são também guardiões da floresta. As ONGs do Norte muitas vezes ainda 
não percebem a diversidade dos atores sociais na Amazônia. 

A Plenária frisou que os 250 milhões de dólares não são muito dinheiro em 
comparação com os recursos internos. Não seria o momento de pleitear esses recursos 
(FNO. SEMAM)? Como aprimorar essa relação com o Programa Piloto, mas avançar na 
participação e no gerenciamento? 

A oferta dos recursos do Programa Piloto cumpre um processo inverso. Os projetos 
locais estão desarticulados, há um vácuo de propostas e um conjunto de organizações que 
passam a se juntar a partir da oferta externa. O inverso seria mais interessante. 

Síntesa das intarvançéies da Thomas no debate 

A questão ambiental encerra dois tipos de interesse nos países do Norte: os problemas 
globais (como o efeito estufa) e o surgimento da "indústria verde". As empresas têm projetos 
para abrir espaços para os produtos da indústria verde e buscar caminhos para exportação. 

Existe toda uma indústria de tecnologias adaptáveis. O Norte reivindica que os países 
do Sul usem novas tecnologias para eliminar os CFCs. As multinacionais têm essa 
tecnologia e o Sul é um novo mercado. 

A biodiversidade reserva um interesse maior do que o problema do desmatamento. 
Quando a grande indústria perceber o valor da biodiversidade, o desmatamento vai 
diminuir. A bio-índüstria promete, na visão da indústria farmacêutica, uma grande 
perspectiva para o futuro da Amazônia, vista como a maior farmácia do mundo. 
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Os grupos progressistas da Alemanha não acreditam que os pequenos produtores da 
Amazônia são culpados pela destruição. Eles têm uma visão que critica grandes projetos 
agropecuários, barragens e indústrias financiadas por multinacionais e pelo Banco Mundial. 

Quando o primeiro seringueiro, Raimundo Barros, foi à Alemanha em 1988, iniciou 
um processo de sensibilização. Em setembro de 1988. um índio, um seringueiro e um 
pequeno produtor foram a uma reunião do Banco Mundial e do FMI em Berlim e chamaram 
a atenção. Depois, o esforço dos seringueiros em criar as reservas extrativistas. como 
respostas concretas, bem como a demarcação de áreas indígenas, foram consolidando um 
referencial centrado nas populações da Amazônia. 

O Programa Piloto reflete uma visão particular da Amazônia. Uma política integrada 
de desenvolvimento para Amazônia é um grande desafio. - 

Os blocos dominantes não têm mais a "grande teoria" para o desenvolvimento. Nesse 
sentido, prevalece que n6s nos colocamos a tarefa de compor um novo projeto em que a 
floresta, a democracia e a cidadania são elementos constitutivos do desenvolvimento da 
Amazônia. 

Síntese das intervenções de Helmut no debate 

Fluxo dos recursos ao Programa Piloto 
No inicio das discussões entre o G- 7 e o Brasil falou-se de um programa de cinco anos, 

que poderia receberem total 1,5 bilhões de dólares. Depois de várias rodadas de negociações 
em tomo das propostas apresentadas pelo Brasil, fala-se agora de um montante máximo 
disponível de 250 milhões de d6lares para três anos. 

Dentro do programa estão incluídos vários projetos acordados bilateralmente entre 
o Brasil e governos estrangeiros. Embora alguns já estejam em andamento ou em 
preparação, eles são considerados parte do PP. O valor destes projetos representa 
aproximadamente 50% dos 250 milhões em questão. A outra metade vai ser canalizada 
através do Rainf orest Trust Fund, que é administrado pelo Banco Mundial. Ele reune os 
recursos que vão ser aprovados por vários governos do G- 7 e do governo brasileiro. Até 
agora só estão aprovadas ou prometidas verbas com um valor total de 58 milhões, dos quais 
20 milhões foram contribuídos pela Alemanha, 15 pela Comunidade Européia, 5 pelas 
Estados Unidos e 18 por vários outros países. 

Alemanha destaca-se também no financiamento global do PP, juntando projetos 
bilateraise projetosco-financiados, Aproximadamente2/3 dos 250 milhões provêm deste 
país; 90 milhões vêm de diferentes governos do G- 7 e da Comunidade Européia. O Brasil 
prometeu de contribuir com mais uns 25 milhões para a realização dos diversos sub 
programas do PP durante três anos. 
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!PARTICIPANTES li FUNDO CENTRAL 1 CD-FINANCIAMENTO ~OTAL 1 !TOTAL 

1 li DEZ/91 DEZ/92 DEZ/91 DEZ/92 DEZ/91 1 DEZ/92 
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li $4411 $441 HCEE S15 $15 $29 S29 
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$10 $20 $20 $30 

lcANADA li 11 se li $8 $8 ~ ssl 
~OTAL li $38 ~ $591 $21611 $216~ $275 

ANEXO 01 - RECURSOS COMPROMETIDOS COM O PROGRAMA PILOTO 

RECURSOS EM US$ MILHOES 

FONTE: DOCUMENTOS DE GENEBRA (DEZ/91); DOCUMENTOS DO GOVERNO BRASILEIRO (OEZ/92) 
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Existe o perigo do abuso na política de cooperação, como a transferência de 
tecnologias não apropriadas, propaganda pelos setores dominantes e o próprio governo 
brasileiro, assim como pedir dinheiro novo. O problema não é ter pouco dinheiro e sim a 
prioridade dos gastos. 

Não existe consonância entre os dois países. O Governo alemão adiciona interesses 
que não são os brasileiros (da sociedade brasileira). O Governo brasileiro não tem força para 
reverter políticas alemãs. É importante a sociedade exigir mais transparência. As Atas dos 
acordos bilaterais são sigilosas, precisam ser públicas. É importante também haver 
mais comunicação entre os setores da sociedade dos dois países. Eliminar as desconfianças 
que poluem as relações. 

A primeira versão do Programa Piloto continha controle militar através da SAE 
(Secretaria de Assuntos Estratégicos). Hoje há espaços de participação para a sociedade 
civil. Estes precisam ser ocupados. 

Perpectivas de continuidade do Programa Piloto 
No orçamento do Governo alemão para 93, os recursos para programas de conservação 

de florestas tropicais foram diminuídos, embora o Ministério da Cooperação mantenha seus 
compromissos com o Programa Piloto. Na verdade, as questões ecológicas neste momento 
estão em terceiro plano. As questões do meio ambiente caem como preocupação das pessoas 
e sobem as preocupações sociais. São revistas as políticas clássicas de crescimento 
econômico, coincidindo com medidas de retrocesso na área ambiental na Europa. O que se 
sobressai mesmo é a crise financeira na Europa. A cooperação alemã depende de conjuntura 
favorável na Alemamnha. Os ministérios alemães mais importantes são os clássicos 
da Fazenda e da Economia. O Ministério do Cooperação Internacional é um ministério fraco 
com um orçamento pequeno. 

Para responder porque só 250 mil dólares para o Programa Piloto, é preciso observar 
que os Estados Unidos e a França não se comprometeram para o futuro, impõem restrições. 
Essa questão não é prioridade para os grupos ultraconservadores do governo americano. 
Os americanos não querem participar de programas que eles não controlem. 

C - Documento: Posições Alemãs a 
Respeito do Programa Piloto 

Claudio Moser (Bonn, RFA) 

Obs: O texto seguinte é parte de uma elaboração escrita em novembro 1991. Nós 
atualizamos os números sobre a cooperação. Mesmo sendo em parte desatualizado 
achamos que o texto oferece elementos interessantes para a discussão do Programa Piloto. 

A Posição do governo alemão. 
Antes do encontro do G- 7 1990 em 1990 onde foi lançada a idéa do Programa Piloto 

o Chanceler alemão, Helmut Kohl,já havia demonstrado repetidamente interesse de prestar 
de uma forma conveniente algum apoio para a conservação das florestas topicais. Nisto se 
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reflete em primeiro lugar, a crescente consciência da opinião pública alemã em relação 
à importância das florestas tropicais. Esta opinião pública tem exercido uma influência 
inegável nas medidas que o governo alemão vem tornado em diversas áreas relacionadas 
ao Meio Ambiente, incluindo decisões com o objetivo declarado de conservar as florestas 
tropicais. Uma das intenções do Governo é tentar, desta forma, desarticular várias pressões 
provenientes de setores da sociedade alema, como por exemplo as relativamente influentes 
ONGs ambientalistas. É notavel que a questão ambiental venha ocupando cada vez mais 
espaço no discurso político de todos os partidos importantes, assumindo assim um discurso 
originalmente próprio do Partido Verde. Neste contexto nao é de admirar que a iniciativa 
governamental de prestar um apoio considerável à proteção das florestas tropicais tenha sido 
divulgada ao público alemão em meados de 1990, poucos meses antes das primeiras eleições 
gerais, depois da reunificação da Alemanha. 

Além disso pode-se considerar o interesse que Helmut Kohl demonstra em relação à 
proteçãodas florestas tropicais sob o aspecto de que, dado um certo interesse internacional 
por esta questão, se atribui a ela um potencial enorme para veícular uma imagem positiva 
do Chanceler Alemão como pioneiro na luta pelo meio ambiente, desviando-se assim a 
atenção do fato que a Alemanha como um dos países industrializados mais importantes, não 
só tem contribuido sensivelmente para a poluição ambiental global, mas também incentivando, 
direta e indiretamente, devastação da natureza em muitas regiões do mundo através do 
modelo econômico vigente que ela representa. 

Isto pode ajudar a entender a motivação do Governo alemão para cooperar com o 
Brasil na área da proteção das floresta tropicais. 

Cooperação Técnica e Financeira entre Alemanha e Brasil 
A importância que o Governo Alemão atribui aos projetos dirgidos à proteção das 

florestas tropicais pode ser verificada quando se colocam estes projetos em relação à 
cooperação econômica entre a Alemanha e o Brasil em termos gerais. 

Até 1992 ( desde do início dos anos sessenta) o Governo alemão destinou os seguintes 
recursos à cooperação com o Brasil: 

- Cooperação Financeira: DM 1.218 milhões; 

- Cooperação Técnica: DM 671 milhões; 

- outros recursos da Cooperação técnica (ONGs, Serviço Alemão da Cooperação 
Técnica e Social/SACTES): DM 1.137 milhões. 

A Cooperação Financeira se concentravam: 
- projetos de proteção das reservas florestais: DM 250 milhões para a proteção das 

florestas tropicais dentro do contexto do Plano Piloto. 

- ampliação dainfra-estruturasocial na área rural: DM 171.4 milhões nos últimos anos 
sobretudo para o Nordeste. Há um total de DM 143,2 milhões disponível para projetos 
novos. 

As áreas prioritárias da Cooperação Técnica são: 
- o combate à probreza baseado na auto-ajuda em áreas rurais e urbanas 
O programa PRORENDA para a ajuda de grupos de baixa renda. Verbas concedidas 

até agora: DM 89 milhões 
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- a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis pelo fortalecimento 
da competência técnica e administrativa de órgãos estaduais do meio ambiente (até agora: 
DM 98 milhões): pela proteção e pelo manejo sustentado de ecossistemas tropicais (DM 43 
milhões); pelo fomento da utilização racional de energia e energias alternativas (7 milhões) 

- o fomento da produtividade e competividade de pequenas e médias empresas. 
Verbas concedidas até agora: DM 60 milhões 
(Todos estes números seguindo o informativo da Embaixada da Alemanha, novembro 

1992) 

r 
r: 
r 
r: 
r: Os seguintes recursos o Governo alemão colocou a disposição dentro do PP em 

projetos bilaterais(em milhões de marcos): 
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Demarcação de áreas indígenas 
Projetos Demonstrativos 
Monitoramento e Vigilância 
Unidades de Conservação 
Manejo sustentado da floresta 
Promoção de manejo auto-sustentado 
para pequenos produtores 
TOTAL 

30.0 
20.0 
30.0 

22.0 
15.0 

10.0 

127.0 

r: 
r· 
r: 
r: 

.. 
Além destes cofinanciamentos o Governo alemão tem programada as seguintes 

contribuições para o Programa Piloto: 
Fundos para o BIRD para preparar o PP 3.0 

r: 
t: 
r 
r 
r: 

Contribuição para o Rainforest Trust Fund do PP 
Financiamentos para projetos bilate- rais com fundos 
de cooperação bilateral 
Cofinanciamento do PP/G7 com fundos de 
cooperação bilateral (acima trabalhados) 
Cooperação Técnica bilateral 
Projetos de pesquisa 
TOTAL 

32.0 

91.0 

í 
r: 
r: 
r: 

127.0 
18.l 

13.8 
284.9 

r: 
r: 
r 
r: 
( 

r: 
r 
r: 
r: 
r 
r 

(Fonte: Informefax do GTA • Abril/93) 

Estes números demonstram o peso do Programa Piloto e de outras verbas destinados 
aos projetos de proteção de meio ambiente dentro da cooperação Alemanha - Brasil. 
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Postura Alemã em Relação à Cooperação com o Brasil 

Levando-se em consideração este pano de fundo, não fica difícil de se entender porque 
o Governo Alemão vem tratando dos assuntos ligados ao Programa Piloto com muita 
atenção. Assim, por exemplo, ele não concordou com o plano inicial do Governo Brasileiro 
de colocar sua contribuição ao Programa Piloto num fundo geral, do qual o Governo 
Brasileiro poderia se servir livremente, e, sim, preferiu vincular sua contribuição financeira, 
diretamente, a projetos detalhadamente planejados por técnicos alemães em estreita 
cooperação com órgãos brasileiros. 

Decisões como esta, refletem, por um lado, a importância atribuída ao Programa 
Piloto, em função de seu volume financeiro extraordinário. Por outro lado, há um fato, que, 
nem sempre abertamente, tem influido nas negociações entre o Brasil e a Alemanha. Trata 
se de uma certa precaução comum dos meios governamentais alemães ao tratarem com o 
Governo Brasileiro e seus órgãos responsáveis pela realização de projetos e programas 
na área do Meio Ambiente. É interessante analisar neste contexto algumas observações 
contidas em documentos internos do Ministério de Cooperação Econômica, que, apesar de 
não serem dirigidos, diretamente, a autoridades brasileiras, supostamente chegam ao 
conhecimento das mesmas, assumindo, de tal maneira, um caráter de manifestação semi 
oficial daquilo que o Governo Alemão pensa em relação aos seus parceiros brasileiros. 
Consta, p.ex., em um destes documentos, que entre os "problemas estruturais mais árduos" 
do Brasil se encontra "a ineficácia e o clientelismo da administração estatal". Evoca-se a 
crítica da Igreja Católica e dos Sindicatos brasileiros em relação à "política do Governo 
Collor, em especial no que tange a assuntos como a Reforma Agrária e ajustiça social", 
citando-se assim instituições às quais geralmente se atribui uma função de controle 
democrático do Governo. A mesma função cumprem Anistia Internacional e a opinião 
pública alemã, ao serem lembradas suas preocupações relativas à falta de respeito aos 
Direitos Humanos em geral e, especialmente, o tratamento da questão indígena. Por fim 
lembra-se, explicitamente, a crescente sensibilidade da opinião pública alemã frente à 
"destruição das florestas tropicais'. O documento citado acrescenta, imediatamente depois 
desta crítica indireta ao Governo Collor, que este mesmo Governo, apesar de ter tomado 
medidas fundamentalmente positivas em todas estas áreas, até agora não teve sucesso na 
realização de seus planos bem intencionados, por falta de recursos materiais, de quadros 
técnicos e de força política. 

Em outros documentos e em avaliações do andamento das negociações referentes a 
projetos alemães ligados à cooperaçao financeira com o Brasil na área do meio ambiente, 
critica-se repetidamente, a ineficiência e falta de credibilidade do IBAMA, e a exagerada 
burocracia das Secretarias Estaduais do Meio Ambiente. 

Devido a estes déficits do Governo Brasileiro e de suas instituições, que em muitos 
casos resultam da falta de consciência e de interesse político das autoridades responsáveis 
pela proteção do meio ambiente no Brasil, alguns representantes do Governo Alemão já 
encaram as próprias negociações sobre o Programa Piloto como um sucesso, porque 
significam "o início de urna mudança no pensamento de muitas pessoas importantes" no 
Brasil. Espera-se, na Alemanha, que as dicussões no Brasil sobre o Programa Piloto, tanto 
a nível governamental como não-governamental, levem a urna postura política, econômica, 
social e cultural menos predatória para as florestas tropicais. 
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Florestas Nacionais 
r: 

(' No caso das Florestas Nacionais há sérias críticas alemãs (tanto de origem dos 
próprios órgãos governamentais como de Organizações Não-Governamentais) a respeito 
dos planos do Governo Brasileiro. 

Florestas Nacionais são definidas como Unidades de Conservação com finalidade de 
obtenção de produtos em regime de manejo sustentável. Em documento da DIMAF 
(Divisão de Manejo Florestal), as Florestas Nacionais são definidas como "áreas com 
cobertura florestal de espécies predominantemente nativas, destinadas à produção econômica 
sustentável de madeira e outros produtos florestais, proteção de recursos hídricos, pesquisas 
e estudos, manejo da fauna silvestre e atividades recreativas e de lazer em contato com a 
natureza, desde que compatíveis com as finalidades das Unidades." Segundo o mesmo 
documento, no início de março de 1991, existiam 38 Florestas Nacionais no Brasil 
totalizando uma área de mais de 12 milhões de hectares. A maior parte (ou seja, atualmente 
24) destas Florestas Nacionais se situam na região Norte do país. Segundo documento da 
"Campanha pela vida na Amazônia", uma das ONGs alemãs, preocupadas com esta 
questão, com certeza 14 (se não mais) destas Florestas Nacionais afetam, diretamente, terras 
indígenas. Com isto, o Governo Brasileiro estaria reduzindo as terras indígenas, de uma 
forma intolerável, e induzindo-as a uma forma de exploração econômica predatória. 

No fundo desta crítica, se encontra uma divergência relativa ao próprio conceito de 
"manejo sustentável" entre os técnicos do IBAMA ou outras instituições governamentais 
ou semi-governamentais brasileiras, por um lado, e, por outro lado. Organizações Não 
Governamentais e Indígenas. O "manejo sustentável" em uma Floresta Nacional, como o 
entendem os técnicos, tem como grupo alvo prioritário o setor das indústrias florestais, cujas 
atividades se concentram na exploração dos recursos madeireiros. Embora teoricamente 
previsto nos planos, o aproveitamento de recursos não-madeireiros cumpre um papel 
completamente subordinado na concepção das Florestas Nacionais, de maneira que a 
alegada "sustentabilidade" se reduz a um mero pretexto para uma forma de exploração 
convencional e, sabidamente predatória, dos recursos amazônicos. Logicamente, isto não 
corresponde ao manejo verdadeiramente sustentável, praticado pelos Povos Indígenas no 
decorrer dos últimos milênios. 

No contexto das negociações entre o Governo Alemão e o Brasileiro em relação à 
realização de um projeto de Floresta Nacional, foram iniciadas conversações em 
diferentes níveis, nas quais, pelo lado alemão, certas intenções do governo brasileiro ( como 
por exemplo a de instaurar Florestas Nacionais preferencialmente em áreas onde ocorrem 
reservas minerais, etc.) eram avaliadas cada vez mais ceticamente, crescendo assim sua 
consciência em relação às dificuldades em se apoiar, financeiramente, projetos deste tipo. 
Finalmente, chegou-se próximo ao ponto de apoiar a instauração de uma Floresta Nacional 
no Estado do Amapá, que deveria, aliás, ser localizado em estreita vizinhança da Reserva 
Extrativista de Cajarí, também a ser implantada. Este projeto, contudo, voltou a ser 
arquivado, por diferenças de opinião entre o lado alemão e o brasileiro, e no momento, 
segundo informações do Ministério de Cooperação Econômica, não há nenhum projeto 
concreto de Florestas Nacionais a ser negociado entre o Governo Alemão e o Brasileiro. 
Um dos motivos do cancelamento do projeto mencionado foram incongruências entre os 
dois lados relativas à importância da instauração de uma Reserva Extrativista perto da 
Floresta Nacional. 
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No momento, as instituições alemãs competentes estão ponderando se, e em caso 
positivo, onde seria possível apoiar, financeiramente, a instauração de uma Reserva 
Extrativista e de uma Floresta Nacional, em sua vizinhança, com meios da Cooperação 
Econômica no âmbito do Programa Piloto. No tocante à posição da maior parte das ONGs 
alemãs, não há críticas fundamentais em relação à implementação de Reservas Extrativistas, 
ao contrário do caso das Florestas Nacionais. 

Panorama sucinto das atividades desenvolvidas pelas ONGs alemãs em relação 
ao Programa Piloto 

O espectro das ONGs alemãs que se está ocupando do Programa Piloto para a 
Preservaçào da Amazônia é bastante diferenciado, tanto no que diz respeito à sua região de 
concentração (algumas concentram-se só sobre a região amazônica, e a maioria se ocupa 
da problemática da devastação das florestas tropicais a nível mundial) como também no 
tocante ao seu modo de conceber a problemática. Enquanto o engajamento de umas 
organizações pela defesa das florestas tropicais é derivado, de modo muito forte, de uma 
motivação quase que exclusivamente de ordem ecológica, ou se poderia dizer ecologfstíca, 
outras organizações colocam o aspecto social da preservação da floresta em primeiro plano. 
Procuram, assim, considerar melhor as condicionantes estruturais de ordem econômica, 
social e política em suas análises sobre as causas da destruição das florestas e sobre possíveis 
estratégias para solucionar o problema. Esta diferenciação tem como consequência, o fato 
de que parte das críticas das ONGs alemãs ao Programa Piloto possui um caráter bastante 
moderado, ultra-valorizando seus aspectos positivos. Uma crítica mais fundamental ao 
Programa Piloto é feita por parte das ONGs alemãs. que dispõe de um conhecimento mais 
profundo da situação na região, e diz que o Programa, em sua concepção, não considera as 
causas estruturais da destruição da Amazônia. Como causas estruturais, aponta-se 
principalmente: a concentração fundiária no Brasil e a falta de uma reforma agrária a nível 
amplo. a exploração desenfreada de reservas minerais da Amazônia por parte de grandes 
empresas nacionais e transnacionais, a declarada ausência de democracia em quase todos 
os processos decisórios que afetam a Amazônia economicamente, o desenvolvimento 
industrial da Amazônia (p.ex. em relação à Zona Franca de Manaus ou o processamento de 
alumínio perto de Belém) e sua correspondente política energética problemática ( enormes 
represas financiadas com créditos internacionais, fornecimento de energia subsidiada para 
grandes consumidores nacionais e multinacionais, etc.), a desvantajosa integração do Brasil 
no mercado mundial (relações de dependência, extrema orientação para exportação, 
endividamento externo), além dos próprios interesses militares na Amazônia ( como no caso 
do Projeto Calha Norte). 

Segundo a posição destas ONGs, enquanto estes e outros problemas cruciais da 
Amazônia não forem considerados, as estratégias propostas no Programa Piloto não 
deverão contribuir, decisivamente, para a preservação da Amazônia. Além disso, é 
fundamentalmente decisivo que um programa para a preservação da Amazônia seja 
elaborado com a participaçào ampla e constante da sociedade civil brasileira. Da forma que 
oProgramaPilotofoielaborado até agora, não se pode falar de um processo democrático 
de participação da sociedade. A inclusão de algumas ONGs, selecionadas para participar 
do processo de discussão, aconteceu num momento por deveras tardio e em amplitude muito 
reduzida. Ao lado dos aspectos estruturais mencionados, tem sido este o ponto principal, 
levantado com ênfase pelos representantes das ONGs alemãs, em suas conversações 
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regulares com as instituições governamentais de seu País. Enquanto não puder ser garantida 
a ocorrência de processos participatõrios, realmente democráticos, na elaboração do 
Programa-Piloto, pode-se presumir que os projetos ali contidos nãocontríbuírão nem para 
a preservação da Amazônia e muito menos para o bem-estar da maioria da população 
brasileira. Enquanto estes processos não puderem ser garantidos. não se pode assegurar o 
sucesso de nenhum programa para a preservação da Amazônia, seja qual for sua denominaçào. 
As chances de sucesso do Programa Piloto dependcnderão, decisivamente, da possibilidade 
de se levar estes fatores em consideração. De outro modo, é de se temer que o Programa 
Piloto não seja mais do que uma das inúmeras promessas vazias de proteção às florestas 
tropicais. Com consequências imprevisíveis. 
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QUINTA PARTE 

OBSERVAÇÕES CONCEITUAIS 
SOBRE O PP 

PROGRAMA PILOTO: PROTEGER DE QUEM, 
CONSERVAR PARA QUEM? 

Expositor: Henri Acselrad 

O PP é apresentado como uma experiência a ser posteriormente estendida a 
outras regiões dotadas de florestas tropicais. Seu caráter piloto justifica portanto um 
intenso esforço de crítica, que deve se iniciar pelo próprio quadro conceitua} que orienta 
suas propostas de ação. 

Em primeiro lugar, cabe observar que programas de conservação de recursos 
naturais são uma inovação no discurso da cooperação internacional. É relativamente 
recente o deslocamento do foco dos programas dos organismos multilaterais de financiamento 
para a compensação ou atenuação dos efeitos ambientais danosos dos projetos de 
desenvolvimento e para a proteção de recursos ameaçados, notadamente das florestas 
tropicais. O PP surge em uma conjuntura propícia ao "esverdeamento"de tais fluxos de 
financiamento. Em fins dos anos oitenta, chegou ao auge a campanha de denúncias contra 
a degradação sócio-ambiental provocada por inúmeros projetos do Banco Mundial. Em 
1990, ecoavam ainda críticas ao programa florestal do Banco, que pretendia conter as 
pressões econômicas e sociais resultantes em desmatamento pela concessão de direitos de 
exploração comercial de madeira. As primeiras avaliações do TF AP - Plano de Ação de 
Reflorestamento Tropical, dirigido pelo Banco Mundial, FAO,PNUD e World Resources 
Institute, apontaram, entre seus resultados mais visíveis, o crescimento da indústria 
madeireira, em contexto de participação popular marginal, acesso restrito à documentação, 
subestimação do tratamento das questões do uso do solo e da posse da terra etc. A 
necessidade dos governos do G- 7 legitimarem-se aos olhos da opinião pública mundial 
enquanto atores decididos a enfrentar a crise ambiental do planeta completou o quadro. 

Mas ao lado de conveniências conjunturais, é preciso reconhecer que acomodações 
mais profundas estão em curso: os núcleos hegemônicos do poder político e financeiro 
mundial estão buscando novos procedimentos que façam com que os projetos de 
desenvolvimento não comprometam as bases naturais da própria acumulação capitalista. "A 
evolução da economia humana passou de uma era na qual o capital produzido pelos homens 
era o fator limitativo do desenvolvimento econômico para uma era em que o capital natural 
remanescente tomou-se o fator limitativo. A lógica econômica nos sugere que deveríamos 
maximizar a produtividade do fator limitativo escasso, ao mesmo tempo em que tentamos 
elevar sua oferta" - afirma Herman Daly, consultor do Banco Mundial. Ao invés de 
empreender uma crítica aos limites da lógica econômica, o que se tenta, no âmbito do 
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pensamento dominante, é integrar os ecossistemas ao cálculo econômico na qualidade de 
fornecedores de fatores de produção escassos. Na concepção tecnocrática prevalecente nas 
instituições de financiamento, as condições de vida e trabalho das populações não podem 
sobrepôr-se aos imperativos da eficiência no uso dos "fatores". Por isso, mesmo para Daly, 
consultor dos menos ortodoxos do Banco Mundial, a contenção das tendências ao 
aproveitamento extensivo das áreas florestadas só pode ser obtida enquanto desígnio do 
próprio capital - nunca contra ele. 

Para atender, ao mesmo tempo, às condições conjunturais e à busca de novos 
procedimentos para os projetos multilaterais, os programas de conservação de recursos 
naturais devem ser apresentados como algo fundamentalmente diferente dos programas de 
desenvolvimento. Neste último, há uma população-alvo, determinados grupos sociais são 
objeto das ações. Nos programas de conservação, aparentemente, o recurso natural- a 
floresta, no caso do PP - seria o objeto. Isto apenas na aparência. Porque todo programa 
de desenvolvimento promove também um determinado modo de apropriação dos recursos 
- inclusive dos recursos naturais. Por outro lado, conservar recursos naturais não significa 
abster-se de seu uso, mas sim promover determinado modo de uso e controle dos mesmos. 
O objeto de um programa de conservação de recursos naturais não é, por exemplo, a 
floresta, mas sim a relação dos grupos sociais com a floresta. 

O que estáemjogoemumprograma de conservaçãoé,portanto,opoderdecontrole 
sobre os recursos naturais. E para interpretar criticamente um programa deste tipo, cabe 
perguntar: proteger de quem, conservar para quem ?Isto porque um programa de conservação 
pode ter conteúdos distintos; a ele podem corresponder formas, estratégias e motivações 
distintas para conservar recursos, como veremos a seguir. 

O desenvolvimento tem sido caracterizado por alguns autores como um processo de 
redução da complexidade social: relações sociais capitalistas e estruturas de mercado 
penetram e dominam regiões onde vigoravam culturas e relações sociais diversificadas. Nas 
chamadas regiões de fronteira de expansão da atividade econômica, como a região 
amazônica, a penetração do mercado e das relações sociais capitalistas é, via de regra, 
acompanhada pela redução da complexidade dos ecossistemas: a biodiversidade é substituída 
pela introdução de poucas espécies cultivadas ou formações físicas e biológicas são 
simplesmente destruídas. 

A fronteira em movimento deve ser entendida como um fato político. A ocupação 
da fronteira na Amazônia correspondeu, em vários momentos, a projetos autoritários de 
governo. Foi assim com a atração dos soldados da borracha durante o Estado Novo e com 
os projetos de colonização no início dos anos setenta. É significativa a relação entre tais 
projetos de ocupação da fronteira e os conflitos da sociedade nacional. Os movimentos de 
expansão da fronteira constituem, via de regra, no bojo da estratégia dos governos, 
instrumentos de enfrentamento de diferentes tipos de desafios situados no plano nacional: 
válvula de segurança dos conflitos pela posse da terra, meio de descongestionamento 
político-demográfico dos centros urbanos, veículo da ideologia da unidade nacional de um 
território rico em recursos etc. Na disputa em tomo da ocupação do espaço amazônico, 
diferentes grupos sociais definem sua identidade política segundo estratégias distintas 
de implantação territorial e uso dos recursos naturais. Um programa de conservação destes 
recursos aparece, portanto, como um dado novo no discurso dos governos e como um 
condicionante a mais na disputa entre as distintas estratégias territoriais dos grupos sociais. 
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Podemos identificar, esquematicamente, dois conteúdos distintos, correspondendo 
a dois papéis diferentes para os programas de conservação de recursos em regiões de 
fronteira. 

Uma primeira concepção pretende definir áreas a preservar. delimitando espaços 
onde vai se evitar a redução da complexidade dos ecossistemas. O estabelecimento de 
dispositivos de proteção localizados contribuiriam parareforçar assim a distinção entre uma 
natureza digna de ser protegida e uma natureza ordinária, que pode ser deixada ao sabor de 
apetites diversos. A definição de territórios de conservação dá simbolicamente legitimidade 
aos processos de degradação ambiental situados fora dos limites estabelecidos. Um 
programa deste tipo tende a manter intacto o conflito social na fronteira, tentando apenas 
restringir o espaço territorial no interior do qual ele se desenrola, contribuindo, 
conseqüentemente, para agravá-lo. 

Neste enfoque, o espaço natural é descolado do espaço social. A Amazônia, que era 
vista antes como um vazio demográfico a ocupar, é agora vista como um vazio social a 
preservar. 

Uma segunda concepção, que não dissocia o espaço natural do espaço social, 
procuraria entender um programa de conservação como uma frente a mais na disputa pré 
existente entre as frentes extrativista, especulativa, agropecuária e camponesa, por 
exemplo. Seria preciso definir a base social de um programa deste tipo, identificar os 
sujeitos da preservação, aqueles capazes de articular forças sociais aptas a se contraporem 
aos agentes da degradação ambiental. Não se trata aqui de delimitar ilhas de maciços 
vegetais que serão objeto da ação administrativa do governo, mas de pensar dinâmicas 
capazes de reverter os processos predatórios, pelo fortalecimento dos atores sociais que 
podem protagonizar a disseminação de formas não predatórias de utilização dos recursos 
naturais. Neste entendimento, um programa de conservação de recursos pode ser apropriado 
como um instrumento na luta contra a integração pela subordinação das populações e 
espaços regionais ao modelo de desenvolvimento dominante. O movimento da fronteira foi 
visto por alguns autores como "o processo de integração sócio-econômica de espaços 
ocupados por populações que, demográfica e políticamente não têm condições de se opor 
a este processo ou conduzí-lo". Um programa de conservação pode ser visto, neste contexto, 
como instrumento na obtenção das condições e do tempo necessários a que as populações 
trabalhadoras locais dominem as circunstâncias das transformações que as atingem - em 
suma, que possam construir modelos alternativos de desenvolvimento. Para isso, devem 
resistir às estratégias e procedimentos que podem fazer do programa de conservação mais 
uma experiência de integração autoritária da região na sociedade nacional, no caso presente, 
sociedade global. 

É indiscutível a crise do modelo de desenvolvimento prevalecente na Amazônia. 
Vários fatores concorrem para criar uma conjuntura favorável à inflexão deste modelo e à 
busca de alternativas: a crise fiscal do Estado, a crise da dívida e o esgotamento do modelo 
dos incentivos fiscais enfraqueceram as ações responsáveis pela degradação sócio 
ambiental na região. No plano subjetivo, há uma opinião pública internacional favorável 
à busca de novos modelos. O próprio World Resources Instítute, instituição que colabora 
com projetos do Banco Mundial reconhece hoje que" o desmatamento é muito menos uma 
matéria de silvicultura do que de política pública, pressões econômicas e condições 
sociais". 
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Como o PP se insere nesta discussão? Antes de mais nada, um programa deste tipo 
deve basear-se em um diagnóstico rigoroso da complexidade amazônica e das causas do 
desmatamento. Não se pode pretender evitar a redução da complexidade dos ecossistemas 
sem se caracterizar corretamente a complexidade dos sistemas sócio-culturais. Um tal 
diagnóstico inexiste. Na versão de dezembro de 1991, no sub-programa Coordenação de 
Políticas encontra-se uma análise economicista simples, segundo a qual o desmatamento 
decorreria de uma estrutura de preços relativos favorável ao uso abundante de terras. Os 
atores sociais e as formas de produção são indiferenciados. O mundo social é reduzido 
ao mercado. 

No que diz respeito às suas estratégias de ação, há ambigüidades: em vários aspectos, 
prevalece ainda a concepção do meio ambiente como um vazio social; em outros, coexistem 
diferentes e contraditórios regimes de controle sobre os recursos naturais. 

A cada nova versão, os documentos do PP incorporam crescentes referências a atores 
sociais da região. Relativamente a sua primeira versão, presa do discurso do planejamento 
tecnocrático e autoritário, as pressões da sociedade civil produziram avanços. Concepções 
que promovem um descolamento entre meio ambiente e relações sociais permanecem. No 
subprograma de Reservas Indígenas, por exemplo, prevêrn-se "ações de meio ambiente para 
melhorar a qualidade de vida dos índios". Para tanto, serão plantadas determinadas espécies 
vegetais nas áreas indígenas. Mas ações de meio ambiente em área indígena. nós o 
sabemos, são ações de controle da atividade de madeireiros e garimpeiros. No subprograma 
de Ciência e Tecnologia, prevêem-se estudos sobre ecossistemas amazônicos, manejo 
sustentável de recursos naturais, infraestrutura ecologicamente segura etc. São subestimados 
os conhecimentos a serem produzidos no campo dali condições sócio-políticas da Amazônia: 
a articulação entre a região e a dinâmica financeira nacional e internacional, a caracterização 
das estratégias dos grandes grupos econômicos, a questão da viabilização técnica e 
econômica da pequena produção etc. 

No que concerne a relação entre a pesquisa dirigida e os PD/ As, são discriminadas 
três situações: a) adaptar tecnologias existentes a regiões específicas; b) promover o uso de 
tecnologias conhecidas em ambientes sócio-econômicos desconhecidos; e) enfrentar 
problemas conhecidos para os quais não existe tecnologia. Desconhece-se a necessidade de 
estudos sobre políticas públicas e arranjos institucionais que contribuam para viabilizar as 
alternativas tecnológicas. Sabemos, por exemplo, que não há reserva extrativista sem 
política apropriada da borracha. 

No âmbito dos PD/As propriamente ditos, o programa estabelece uma restrição 
perigosa nos critérios de seleção dos projetos:" os critérios devem ter em conta os objetivos 
de benefícios globais e conservação do PP"(cf. Aide-mérnoire da Missão do Banco 
Mundial,14/08/1992; p.24). É, sem dúvida, evidente que os PD/As devem satisfazer os 
objetivos do PP. Mas esta redundância pode abrir espaço para a exclusão de projetos 
baseados nas práticas concretas das comunidades e organizações locais, sob o pretexto de 
que estes não trazem benefício global. Enfrentamos já esta falsa oposição entre local e global 
na discussão do GEF - Fundo Global para o Meio Ambiente - , que apresentava como global 
apenas os projetos de interesse dos países desenvolvidos: o efeito-estufa era visto como um 
problema global; a desertificação, um problema Jocal. 

O melhor exemplo do esvaziamento social do espaço natural amazônico nas 
concepções do PP está no programa de Zoneamento Econômico-ecológico. Sua realização 
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remete a procedimentos técnico-burocráticos de delimitação cartográfica das vocações da 
região. Estas vocações correm o risco de serem impostas às populações locais em nome 
da ciência e da tecnologia modernas do zoneamento. Este não é visto como um processo 
de negociação das diferentes perspectivas sociais em confronto na região e de suas 
respectivas estratégias territoriais e de uso dos recursos naturais. Em nome da ecologia. 
estar-se-á procedendo à imposição de determinadas estratégias ditadas pela lógica da 
valorização mercantil do espaço amazônico em detrimento dos interesses das populações 
trabalhadoras locais. 

Do ponto de vista do regime de controle sobre os recursos naturais. o PP contém três 
estratégias distintas, que pretendem satisfazer lógicas e interesses distintos e, freqüentemente, 
contraditórios entre si: coexistem projetos baseados em controle burocrático, social e 
privado dos recursos naturais. Controles burocráticos são aqueles onde a ação administrativa 
do governo delimita áreas de conservação e dispositivos para sua proteção. Esta ação 
administrativa não vingará, por certo, se desvinculada de políticas que lhes são 
complementares, notadamente, políticas fundiárias. Controle social é aquele onde populações 
trabalhadoras da região obtêm direito de usufruto das bases de recursos naturais a partir 
das quais podem desenvolver atividades ecologicamente sustentáveis. Apresentadas como 
inovadoras, originais etc., embora o uso comunal de recursos seja tradicional em certas 
áreas ocupadas por familias camponesas, a viabilidade de experiências como a das reservas 
extrativistas depende de políticas públicas que sustentem preços e demanda por seus 
produtos, O controle privado, por fim, disputa espaço no seio do PP, através dos Polos 
Florestais da CVRD presentes nas primeiras versões do programa e do projeto das Florestas 
Nacionais. Neste último, prevalece o critério de eficiência de mercado, a vontade de 
estabelecer um sistema competitivo de contratos, a disposição de "acabar com o desperdício 
de madeira" etc. Trata-se aqui de mercantilizar a floresta mais do que preservar ecossistemas 
dos quais dependem as condições de vida e trabalho das populações locais. Frente à 
coexistência entre formas de controle tão diversas, cabe às organizações da sociedade civil 
buscar fortalecer as experiências de controle social, construindo as condições políticas de 
sua viabilização técnica e econômica.Mas será preciso também estabelecer mecanismos que 
impeçam a transformação do projeto das unidades de conservação, das FLONAS em 
particular, em instrumento da privatização dos recursos naturais da Amazônia em detrimento 
de sua gestão enquanto patrimônio público. 

Em carta ao Seminário de Luxemburgo organizado pelos Amigos da Terra 
Internacional, em junho de 1991, a FASE, o IBASE e Carlos Walter Gonçalves.assessor 
do CNS, diziam sobre a primeira versão do PP: "O programa não explicita uma estratégia 
que oriente ações parciais e hierarquize suas prioridades e seus instrumentos. Ignorando a 
realidade social específica sobre a qual pretende atuar, o plano restringe-se à delimitação 
de áreas a conservar e de espaços degradados a recompor. Deste entendimento decorre que 
adinâmicapredatóriapoderáterlivrecurso, dada a inexistência de análise que identifique 
as práticas e os agentes sociais que produzem a degradação, tais como a especulação 
fundiária, os grandes projetos governamentais de mineração e de hidroeletricidade etc. O 
plano evidencia, assim, seu caráter conservacionista, voltado para a criação de ilhas de 
conservação, envolvidas por um processo de desenvolvimento capitalista cujo perfil e 
trajetória afiguram-se, para a lógica do PP, inelutáveis". Nossa expectativa deve ser a de 
que, através da pressão política dos movimentos sociais, se consiga evitar que tais previsões 
se tornem realidade. 
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Várias questões foram levantadas para a reflexão sobre o PP. Em primeiro lugar, 
caberia indentificar os critérios que teriam servido para a definição das áreas a serem 
beneficiadas com os projetos: sudoeste do Acre, corredor Carajás, Baixo Amazonas e 
Transamazônica. Quanto a isto, o representante do GTA afirmou que não existem áreas 
prioritários para os projetos estruturais. Nos projetos de tipo B, entendeu-se que eram 
próprias as áreas que têm sociedade organizada. Segundo ele, a articulação das demandas 
dos projetos, aliada com o intercâmbio, poderá organizar a complementariedade dos 
mesmos. 

Quanto ao conteúdo do PP, ressaltou-se que, ao mesmo tempo, ele não contempla a 
questão urbana e a reforma agrária, elementos básicos da crise amazônica. Apontou-se 
como necessária a luta por estratégias de fixação das populações rurais em suas terras, 
como parte das propostas da sociedade civil para o PP. Ante a expectativa de alguns 
membros do GTA de que a constituição deste grupo teria alterado a correlação de forças 
entre a sociedade civil e os órgão governamentais, retrucou-se que, para tentar fazer com 
que isto ocorra, seria recomendável que o GT A tivesse como ponto de partida um balanço 
da ação que as entidades já realizaram para recuperar as experiências acumuladas pelas 
organizações. 

Síntese das intervenções de Henri Acselrad durante o debate 
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O Programa Piloto é uma pequena parte de um conjunto de investimentos públicos 
na Região. Alterar a correlação de forças só será possível se conjugarmos esforços. As 
entidades que tenham limitado seus esforços apenas em relação a essas fontes de recursos, 
e perderem a perspectiva global, correm o risco de perder de vista outras dimensões da nossa 
ação; fragmentar ações no pragmatismo é perder a capacidade como ator político, que é mais 
global. 

r> 

Essa articulação deve ajudar-nos a buscar convergências na luta específica por esses 
recursos, em que toda a capacidade crítica do movimento seja utilizada, constituindo um 
motivo para fazermos a grande discussão sobre o modelo. Se nos perdermos na discussão 
parcial, perderemos força como atores sociais. 

Como partir de um Programa que pretende conservar a floresta para articulã-lo com 
questões urbanas, é complexo. O diagnóstico básico é de que a pobreza urbana concentrada 
é a resultante de um processo de desenvolvimento capitalista calcado na concentração 
fundiária e na expropriação da pequena produção camponesa. 

O que está claro é que se o Programa não conseguir alterar as crises sócio-política 
culturais, não terá tido êxito. Ele precisa estar articulado com o conjunto das forças 
que pretendem alterar o modelo atual. 
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r: 
A DIVERSIDADE SOCIAL 

AMAZÔNICA: DIFERENTES 
PERSPECTIVAS DE ONGs E 

MOVIMENTOS SOCIAIS FRENTE AO 
DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO 

E AO PROGRAMA PILOTO 
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Debate: 
A diversidade dos atores sociais da Amazônia 

r: 
Nesta parte do Seminário, os representantes de entidades participantes expuseram 

aspectos de como se expressam suas estratégias para o Programa Piloto e para os Projetos 
Demonstrativos. r: 

r: 
r> Miriam Prochnow (Rede Mata Atlântica) 

Participamos da Comissão de Coordenação do PP, onde há três membros da 
sociedade civil, sendo dois da Amazônia e um da Mata Atlântica. Nesta função, nós 
articulamos os representantes da sociedade civil com o pessoal da área técnica onde temos 
controle. Não temos garantia de participação na área de Ciência e Tecnologia e nem 
da Questão Indígena. 

Pedro Ramos (Conselho Nacional dos Seringueiros) 

r: 
No início da década de 80, começamos os primeiros "empates". como alternativa às 

derrubadas que afetavam nossos meios de sobrevivência na floresta. Quando implantavam 
se os grandes projetos começamos com os "empates". Ao mesmo tempo, buscávamos 
divulgação internacional. 

Foi difícil controlar a ação dos fazendeiros com empates localizados, tivemos 
problemas com a Justiça e sofremos violência. 

Nossa luta era pela Reforma Agrária, buscávamos um novo modelo de ocupação. Foi 
então que os índios nos sugeriram reservas demarcadas. Passamos então a exigir do INCRA 
projetos de assentamentos extrativistas e descobrimos seus limites. 

Para n6s, a pequena produção alimentar era auxiliar. O extrativismo era a base 
econômica. Por isso, ao perceber os limites do INCRA, procuramos uma abertura na 
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legislação ambiental. Não tinha utilidade jurídica a formação de Reserva Extrativista, criada 
no Governo Sarney. 

Saimos do Brasil através do Chico Mendes, denunciando o modelo de financiamento 
do Banco Mundial e do BID na ONU e nos próprios bancos. Pedimos às entidades 
ambientalistas internacionais para lutarem contra os financiamentos aos empreendimentos 
predatórios. 

Direcionamos a pressão também contra o governo brasileiro até sair o decreto criando 
as Reservas. Quase dois anos depois, persistia o impasse. O Governo deveria demarcar 
e construir a infraestrutura. 

Depois veio a briga para criar no IBAMA um departamento para cuidar das reservas 
extrativistas. Nesta luta tivemos o apoio dos índios. 

Na gestão de Eduardo Martins, foi criado o CNPT, dando oportunidade de 
participação da sociedade civil nas estruturas de decisões sobre as Reservas Extrativistas. 
Ainda hoje as Reservas Extrativistas são questionadas em alguns setores governamentais. 

Somos extrativistas e hoje sofremos pressões de mercado e políticas do atual modelo 
de desenvolvimento. 

Queremos continuar extrativistas, mas com conhecimentos técnicos. Que as vias 
alternativas propostas sejam economicamente viáveis, que prezem pelo equilíbrio homem/ 
natureza, que gerem promoção social, agreguem valor aos nossos produtos e nos permitam 
o manejo dos recursos. 

Estamos inseridos no Programa Piloto. Nós queremos o saber científico e revalorizar 
o nosso saber. As Reservas Extrativistas não são "linhas de desenvolvimento", porque os 
problemas são profundos. Têm que ser resultado de esperanças para solucionar o problema 
da Reforma Agrária no resto do país. 

O GTA e o CNS estão tentando aprimorar um modelo de desenvolvimento para a 
Amazônia. O modelo deve ser criado e recriado. Junto, como parte desse modelo, deve ser 
definida uma política para resolver os problemas das migrações; bem como, ajustar a 
economia extrativista à cultura de subsistência. 

Jean Pierre Leroy (FASE Nacional) 

Eu sempre me contrapus ao conceito estreito de povos tradicionais que pregam por 
aí, porque o nordestino trazido para a região na época da borracha é hoje parte das 
populações tradicionais da Amazônia, assim como recentemente os colonos da 
Transamazônica e de Rondônia e posseiros que foram desenraizados de outras regiões. 
Esses migrantes chegaram a um impasse, a um fim de linha, buscando criar uma identidade 
amazônica. Acho que o que deve ser reforçado na Região é a busca dos grupos que pensam 
a Amazônia no seu conjunto, que buscam sair do setorialismo. que passam a se preocupar 
com a dinâmica de uma região. 

É o caso por exemplo do Movimento pela Sobrevivência da Transamazõnica, que 
propõe alternativas não só para a agricultura e a agrosilvicultura mas para a região como 
um todo, por entender que as cidades da Transamazõníca são profundamente integradas à 

112 



r 
r 

r: 

realidade rural. São lutas que articulam várias dimensões numa região mais ampla. É 
o caso também dos Fóruns do Mato Grosso e de Rondônia, que estão intervindo nos 
programas públicos a partir do Prodeagro e do Planafloro, detonando um processo de pensar 
políticas para o seu Estado. 

Pelo fato de trabalhar juntos, ambientalistas e não ambientalistas, avançamos para 
entender a conservação junto com as questões do seu entorno, compreendendo melhor o 
lugar e o papel das populações locais. E temos avanços interessantes em certas propostas 
como sobre as Flonas, em que a proposta de não serem mais utilizadas para exploração 
madeireira pelo empresariado tradicional, mas pelas populações do seu entorno, representa 
um passo importante. 

É preciso recuperar e incorporar a dimensão ambiental como estratégia e como 
gancho para amadurecermos um novo modelo de desenvolvimento sustentável. É 
necessário, introduzir o componente econômico na questão ambiental (e vice versa). No 
caso da pequena produção, não podemos perder de vista a dimensão social, econômica e 
ambiental, para responder ao desafio de elevar realmente o nf vel da qualidade de vida dessas 
populações. 

r: Armando Zurita (IDA) 

O conceito de Povos de Floresta abrange os trabalhadores rurais nos tratados da Rio 
92, inclusive com adesão dos povos indígenas. 

Em relação ao Programa Piloto, seria interessante reivindicar verbas para pesquisas 
e resgatar as experiências já em andamento. Vimos os dados dos investimentos federais 
na Amazônia. Então, vamos intensificar as informações sobre as questões de Receita e 
Despesas para efetivar contrapartidas para o trabalho das ONGs com recursos públicos. 

O problema específico do desmatamento está relacionado à estrutura agrária. 

Moacir Alho (Prefeito de Gurupá) 

r: 

r 

Gurupá é um município extrativista em que a maior parte dos 9 mil km2 são 
latifúndios. Existem 45 delegacias sindicais empenhadas no manejo do açaí, no rio Maraj6, 
onde 60 pessoas começaram a fazer a limpeza dos açaizais, divididas em grupos de 11 
pessoas. O nosso projeto é o manejo de 5 milha, dos quais 2.500 hajá estão efetivados. 
O resultado é grande. Temos um aumento considerável do açai em março e do palmito. 

Três anos atrás, colhíamos 100 latas de açaí por mês nessas áreas. Com um ano de 
manejo, estamos colhendo 300 latas por mês. O manejo é algo permanente. 

No rio Maraj6 existem 60 fabriquetas funcionando. Por isso vamos precisar ampliar 
a área de manejo. Selecionamos a área do Pucuruf (terra firme) para reserva. Em dois anos, 
o resultado é muito bom. Temos a caça, todos podem comer carne de caça, mas ninguém 
pode matar mais do que determinam as regras de conservação definidas pela comunidade. 

Agora estamos administrando o município. Os 19 mil habitantes precisam de 
alternativas para desenvolver a agricultura e a indústria local. 
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Roberto Liebpott (CIMI Amazonas) 

Este ano se encerra o prazo para a demarcação das terras indígenas. É importante que 
as entidades coloquem essa questão no bôjo das nossas reivindicações para o Programa 
Piloto, pois o mesmo oferece verbas para a demarcação de terras indígenas. O Movimento 
Indígena está crescendo e está muito preocupado com a demarcação. Temos o exemplo 
de auto-demarcação do Purus, no Juruá e isso se constitui uma preocupação de toda a 
comunidade indígena. 

1993 é o ano da reforma constitucional e precisamos manter os direitos já assegurados 
em lei. Podemos aproveitar o evento deste ano, que é o "Ano Internacional dos Povos 
Indígenas". 

Carlos Bordalo (FASE Amazônia) 

É preciso unificar as forças populares da Amazônia, em torno de uma bandeira que 
represente o significado das experiências em andamento e o acúmulo de todos os atores 
sociais envolvidos, para uma estratégia de sobrevivência como ponto de partida para um 
novo modelo de desenvolvimento. 

O Programa Piloto é piloto e à nossa ação sobre o PD/ A falta uma estratégia maior 
que não incorra no risco de esvaziar as lutas políticas. 

O enfrentamento da ação governamental na Região, nos últimos anos, passa pela 
intervenção dos setores rurais através dos movimentos "Grito do Campo" e, nos próximos 
meses, o "Grito dos Povos Oprimidos da Amazônia por Desenvolvimento e Cidadania", 
organizados pela Cut e Fetagri (Pará), com participação de instâncias de outros estados 
amazônicos. 

É necessário dispender esforços para encontrar mediadores capazes de superar 
divergências menores e centrar esforços na luta pela reversão do modelo de desenvolvimento. 

Devemos debater eixos estratégicos da luta dos movimentos sociais da Amazônia 
com apoio das ONGs. 

Avelino Ganzer (CUT Nacional) 

Nós, que migramos para Amazônia. chegamos há anos com a esperança de que o 
Estado ia resolver nossos problemas. Nos últimos anos a situação social piorou, mas na 
última década as forças populares cresceram, enquanto a situação econômica ficava cada 
vez pior. 

Os setores populares erraram muito. Temos grande responsabilidade em refletir como 
manter a unidade na diversidade amazônica e nacional, ou seja, trabalhar aquilo que nos 
une. 

O embate junto ao Estado deve ser discutido· e enfrentado. Nesse sentido n_c~ssa 
participação no GTA deve buscar formas mais democráticas que equalizem os problemas 
de representatividade das organizações. Afinal, o GT A será uma superestrutura ou uma 
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Central das ONGs ... ? Nós podemos procurar pontos nossos comuns e também discutir 
nossas diferenças, com vistas à unidade na busca de um novo modelo de desenvolvimento 
que é o que estamos querendo construir. 

Eugênio Scannavino (GTA e Projeto Saúde e Alegria) 

O GT A pretende congregar todos os atores ativos na Região. Para isso temos 
representação dos índios. seringueiros, pequenos produtores (através da Cut), entidades de 
apoio etc. O espaço deve ser construído. É preciso continuar o trabalho integrado dos 
diferentes atores e aí por dentro, qualificar a intervenção das ONGs. 

Queremos ser uma articulação. Atualmente integramos 230 entidades. V amos entrar 
agora na etapa de participação nos mecanismos que estão criados, por isso estamos querendo 
que se forme um GT A em cada região. 

Temos poucos recursos e problemas de gestão, ainda há centralização de 
informações. Não queremos nos isolar, ao contrário, queremos construir alianças nacionais 
e internacionais. O Programa Piloto oferece uma chance para darmos uma resposta, 
fazendo coisas irreversíveis em função do nosso modelo de desenvolvimento. 

Temos que buscar os momentos que democratizem os processos. 

Maria das Dores (Forum do Maranhão) 

A criação do GTA no Maranhão foi feita muito às pressas, gerando desconfianças 
sobre o que se quer em Brasília e no Maranhão. Na Pré-Amazônia temos imensos 
desmatamentos, provocados por madeireiras e mesmo fazendas que foram desapropriadas 
posteriormente pela conquista do movimento social (há 9 nessa região). 

É necessário ter recursos para trabalhar as propostas alternativas. No Maranhão são 
17 municípios atingidos pelo projeto Grande Carajás (produção de ferro-gusa, carvão 
vegetal e reflorestamento). Tememos que se repita o que a CVRD e o governo Collor já 
fizeram. 

lvanize Carvalho (assessora parlamentar) 

('• 

O pessoal das instituições políticas não tem muitas certezas sobre por onde prosseguir 
nas experiências alternativas. Não há nada palpável, embora haja um novo discurso. 
Estamos vendo investidas dos grandes projetos na recuperação de áreas degradadas. Por 
exemplo, a GTZ está interessada na conversão de 130 milhões de dólares no uso do dendê 
nas áreas degradadas. Na verdade é um novo discurso sobre velhas tradições agrícolas. 

José Heder Benatti (SDDH) 

r: 

Nosso grande desafio é respeitar a diversidade. Um dos grandes problemas é a 
comunicação. A população da Amazônia não se informa s6 com cartilhas. É preciso investir 

r: 
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em mídia, trocar informações, através de mecanismos de descentralização. Como coletivizar, 
dividir o poder via socialização da informação ... ? 

Ademar Silva Filho (Fórum do Amazonas) 

Além de discutirmos a produção é preciso discutir a comercialização, o mercado ... 
pensar o global. Uma grande luta para o movimento popular enfrentar é o problema da 
infraestrutura (estradas, saúde, educação), reivindicações para ir buscar junto ao Programa 
Piloto e aos governos dos Estados. 

José Carlos (GTA Babaçu) 

O problema é do Brasil. O Programa Piloto é apenas uma oportunidade. O exemplo 
do babaçu, que, por ser uma floresta secundária, não tem o charme das outras, chama atenção 
para não esquecermos, por exemplo, o problema das quebradoras de côco do Maranhão. 

Não adianta estarmos fazendo coisas pequenas e isoladas porque não imprime 
condições de enfrentar o mercado organizado. É preciso traçar uma proposta global e 
mobilizar a sociedade em tomo dela e ter maturidade para lutar em favor disso. 

Raimundo Gomes da Cruz (GTA Carajás) 

A experiência do CEPASP de articular os movimentos e apoia-los para elevar seu 
papel no enfrentamento dos projetos e na relação com o Estado tem se revelado boa para 
os trabalhadores formularem propostas mais concretas. 

Em Marabá passam mais de 500 pesquisadores por ano. É preciso juntar a crítica 
e as proposições no mesmo rumo. 

Orientar a plantação não é o problema. O problema é enfrentar a complexidade do 
mercado com capacidade de dirigir os processos. As perspectivas de renda colocadas são 
necessárias e precisam ser socializadas. 

Temos a cultura do açaí, mas o banco só tem crédito para o arroz e o feijão. 

Sérgio Sauer (CPT Nacional) 

Colocou cinco questões que considera fundamentais: 
1. O esforço para compreender a relação entre os Programa Piloto e as Políticas 

Governamentais para a Amazônia; 
2. O perigo das agendas das nossas entidades serem controladas pela agenda do 

Programa Piloto; 
3. Além do assento nas instâncias, devemos buscar a pressão e a reivindicação através 

das lutas sociais; 
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4. Existe diferença entre paridade numérica e paridade de poder (especialmente na 
questão da informação); 

5. Estamos discutindo os PD/As, no entanto a grande parcela do Programa Piloto 
são os programas estruturais. Precisamos participar, entender e intervir. 

Apresentou cinco propostas que considera também fundamentais: 

1. Construir uma política de preservação a partir das experiências das populações 
locais (não tecnicísta), que envolva por exemplo os ribeirinhos do Amazonas; 

2. Aprofundar a cooperação, dentro da visão de complementaridade entre as diversas 
organizações locais, regionais, em busca do resgate dessas experiências; 

3. Fazer um esforço político e teórico de relacionar a defesa do desenvolvimento e 
da questão ambiental com questões relacionadas aos direitos humanos; 

4. Recolocar na pauta da política nacional a questão da Reforma Agrária, como 
condição "sine qua non" para a democratização do país. Recolocar a Reforma Agrária 
também nas pautas internacionais, com pressões junto aos governos, ligando a conservação 
ambiental com a democratização da estrutura agrária do país; 

5. Procurar divulgação da nossa visão na imprensa. 

,- 
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Eugênio Scannavino (GTA e Projeto Saúde e Alegria) 

Sobre a representatividade do GTA, queria dizer que os seringueiros, índios e a Cut 
são grandes forças políticas na Amazônia e estão presentes no GT A. O Programa Piloto 
é uma chance de expressarmos nossas concepções de desenvolvimento, interferir e 
modificar os projetos estruturais, mudando os paradigmas do desenvolvimento atual. 

O Programa Piloto passa e a nova referência permanece. 

Claudionor Alexandre da Silva (Movimento Nacional dos 
Pescadores - MONAPE) 

r: O Movimento Nacional dos Pescadores foi criado em 1982 e se expandiu lentamente. 
Conseguimos autonomia em relação à Marinha e ao Governo como fruto da luta dos 
pescadores e a nossa nova identidade está na Constituição de 88. 

Uma das nossas grandes dificuldades é encontrar técnicos especializados no setor 
pesqueiro. 

Os pescadores artesanais abastecem 90% da área urbana. No entanto, os pescadores 
estão fora do Programa Piloto. Queremos saber de que forma podemos ser abrangidos pelo 
Programa Piloto. Para participarmos da RIO 92, foi através da Confederação Nacional dos 
Pescadores Artesanais do Chile, porque não havia brechas nas organizações nacionais. 

Hoje nossa articulação congrega 16 estados no Brasil. No Pará, são 25 municípios. 
Talvez seja culpa nossa não ter divulgado o suficiente. 

Em todo caso, não vamos mudar nossa agenda. O Programa Piloto é um item a mais 
na nossa agenda. 

r: 
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É preciso ressaltar que a categoria dos pescadores está abandonada. Os pescadores 
do Norte e Nordeste foram os mais atingidos pela epidemia de colera. 

Nosso setor ainda não está representado na Cut. 

Os recursos governamentais vêm para a indústria da pesca, enquanto os pescadores 
artesanais estão se exaurindo, migrando para as grandes cidades. É preciso superar entre nós 
o fato da pesca ainda ser um setor desconhecido. 

Joio Dai Poz (Fórum do Mato Grosso) 

Partimos de algumas premissas: que o Programa Piloto oferece poucos recursos, 
que o que queremos é melhorar a qualidade de vida da população da Amazônia; que temos 
de enfrentar os problemas em sua globalidade; e que é preciso investir em ciência e 
tecnologia. Então surgem algumas indagações: como um montante tão pequeno para uma 
região tão grande vai causar efeitos que problematizem o modelo de desenvolvimento? 
Como será piloto, se os programas estruturais não estão claros? 

O subprojeto das reservas extrativistas registra um orçamento de 300 dólares por 
Km2, quando se paga na região 100 dólares por Km2 nas demarcações. 

O Programa prevê uma ação técnica estanque. A Funai, por exemplo, não tem 
capacidade para licitar. E vai se repetir a demarcação por picadas ... 

Outra questão, por que o componente agro-ecológico não é o eixo central do 
Programa Piloto? 

ASAE vai reeditar um catálogo de mapeamento dos recursos. O zoneamento só tem 
sentido se for discutido com a sociedade. 

Nossa participação no Programa Piloto deve influenciar o modelo de planejamento. 

Armin Mathis (Oficina de garimpagem) 

Nós somos um grupo que está organizando uma ONG para tratar questões 
relacionadas a garimpos. Por que uma ONG para os garimpeiros? Porque os garimpos têm 
trabalhadores; a articulação dos garimpeiros é feita por patrões; não existem organizações 
democráticas que os representam; os garimpeiros são um segmento muito grande, cerca 
de 500 mil pessoas e não vai terminar tão cedo; existe uma chamada de ajuda técnica para 
apoiar sua organização; em alguns órgãos como a SEICOM, SECT AM e DNPM, têm 
geólogos sem compromisso com questões sociais. 

Em relação ao Programa Piloto, é preciso ressaltar que a preservação da floresta 
depende de mudanças na forma de garimpagem na Amazônia. 

Existe um megaprojeto na Bacia do Tapajós e o governo propôs um projeto para 
conter a contaminação por mercúrio. O programa é vago. A Sectam não tem clareza quanto 
ao programa. Acreditamos que é possível evitar o desperdício de dinheiro público,depende 
de vontade. 

A questão da pesquisa, acreditamos que deve ser sob controle social. 
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Em relação ao GTA, é preciso democratizar as estruturas para evitar atritos quando 
houver recursos. 

Errolflyn Paixão (Cut-AP e GTA) 

A minha preocupação é como nos mobilizar para os outros programas que estão vindo 
por aí, como Calha Norte. Nos articular para reverter os recursos públicos para a Região. 

Ana Maria Avelar (Forum de Rondônia) 

O Plana:floro é um programa concebido para reparar os danos do Polonoroeste. São 
167 milhões de dólares já aprovados pelo Banco Mundial. 25% dos recursos provenientes 
da contrapartida do governo brasileiro ( 12,5 % do estado de Rondônia e 12,5% do governo 
Federal). 

As ONGs participam com 26% de representação no Conselho Deliberativo do 
Plana:floro. Conseguimos esse espaço, porque denunciamos a ausência de ONGs no 
Programa e houve um confronto com o Banco Mundial que cobrou do Governo do Estado 
a participação de organismos da sociedade civil. O governo do Estado passou então a 
procurar entidades, aquelas que considerava mais frágeis e possíveis de serem cooptadas. 

Fizemos um dossiê e quando o Banco veio à Rondônia, forçamos uma reunião com 
a delegação. Eles ofereceram recursos para nos estruturarmos. 

Quando começaram as discussões técnicas, a discussão dos Planos Operativos 
Anuais, sentimos nossa fragilidade de argumentação. Somos 13 entidades e em algumas 
comissões técnicas nossas propostas não conseguem passar. Este é o ponto de estrangulamento 
das ONGs de Rondônia. 

Temos por exemplo o problema do Zoneamento Sócio-econômico de Rondônia. Mas 
como fazer. se as BRs estão colonizadas e isso gera contradições até mesmo dentro do 
Forum? 

O Planafloro não contempla a área agrícola. As propostas dos trabalhadores muitas 
vezes não passaram por falta de maior organização. No entanto, estão sendo canalizados 
71 % dos recursos para agricultura na área de influência da BR-364, onde estão situados os 
maiores fazendeiros. 

Muriel Saragoussi (Forum do_ Amazonas) 

Existem diferenças de fundo sobre a questão do GT A e o Programa Piloto. O foco 
deste Seminário foi o GTA e não o Programa Piloto. 

Vamos tentar alianças entre os setores em vez de criar novos Foruns e entidades. 
Respeitando as especificidades, trabalhando as ações conjuntas, em vez de criar espaços de 
disputa de poder. 

O GT A tem assembléia geral anual. Tem a reunião anual dos participantes do 
Programa com o Banco Mundial em Brasília em que se prepara o Relatório das Políticas 
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Públicas. É um momento de fazer lobby junto às embaixadas, aos governos doadores, para 
incluir pessoas com nossas propostas, relacionadas à questões como Reforma Agrária, Lei 
de Patentes, Dívida Externa, etc. 

Pedro Ramos (GTA Amapá) 

O GT A tem só dois anos. Diante da experiência vivida, nos perguntamos: que 
qualificação teórica nós precisamos? O povo precisa de respostas econômicas. 

A questão é o que nossas entidades devem fazer para acertar? 

O enfrentamento com o Estado é uma coisa nova. Antes tínhamos medo da cooptação 
nessa relação. 

Nós questionamos muito o GT A e não vejo a gente questionando com a mesma força 
a Emater, por exemplo. 

Eugênio Scannavino (GTA e Projeto Saúde e Alegria) 

Quem está fora do GT A são as regionais das grandes entidades. As principais forças 
políticas da Região estão dentro do GT A. Onde estão os Fóruns Estaduais? Eles têm 
capacidade de agilidade para repassar e articular informações? 

O GT A tem em sua diretoria índios, seringueiros e Cut juntos. Devemos reforçar 
esse espaço. Os Foruns não devem tomar espaço do GTA e nem vice-versa. 

V amos responder claramente sobre como fazer parte do GT A, sem medo. O GT A 
é recente e deve se somar aos outros espaços. 

José Heder Benatti 

Eu gostaria de convidar as entidades a procurarem os GT As regionais e tomarem 
conhecimento dos Estatutos do GTA. Talvez assim possamos minimizar a confusão sobre 
representatividade que há entre as entidades. 

É preciso também trocarmos informações para saber o que andamos fazendo, para 
evitar esforços duplicados e ações dispersas na luta para mudar politicas públicas. 

Sergio Sauer (CPT Nacional) 

Está claro que a discussão sobre o GTA não está superada. Há uma postura defensiva 
do grupo que está constituindo o GT A e não há receptividade à crítica. 

A idéia de formar um Grupo de Trabalho parte da necessidade de criar uma rede para 
reunir as iniciativas. Agora, quem toma a iniciativa? O grupo de Trabalho seria para 
encaminhar o que decorrer deste debate. Daqui a um ano poderíamos ter outro seminário 
de avaliação. Então poderemos ter avançado nos aspectos comuns do nosso trabalho ... 
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Carlos Bordalo (FASE Amazônia) 

Este Seminário é um pontapé inicial. Foi positivo debatermos questões relevantes 
para nossa perspectiva comum. Isolados não temos condições de enfrentar as oligarquias. 
Não podemos ter perspectivas reducionistas, essa coisa de querer ocupar o lugar do outro. 

Devemos procurar uma aliança sobre acordos, através de uma rede informal em que 
a vontade política possibilite a abertura dos computadores. Por exemplo, por que não 
reeditar lutas como a Campanha Nacional pela Reforma Agrária, montando uma rede de 
debates sobre as perspectivas de desenvolvimento da Amazônia? 

Um seminário daqui a um ano não deve avaliar somente o Programa Piloto, mas todas 
as outras dotações orçamentárias governamentais. qualificando o debate sobre a luta mais 
ampla por investimentos. 

Informe sobre o GRITO DA AMAZÔNIA 

O evento vai reunir organizações populares do Norte, Nordeste e Centro-oeste e 
pretende reorientar as regras políticas de investimentos dos Fundos de Desenvolvimento 
previsto na Constituição Federal (FNO, FNE e FCO) bem como apresentar reivindicações 
de obras de infraestrutura básica. 

Moções Aprovadas no Seminário 

Moção sobre a Lei de Patentes 
Moção de repúdio ao Projeto de Lei de Patentes 

Frente às novas tentativas do Governo Federal de aprovar uma lei de patentes 
elaborada pelo Governo como substitutivo ao Projeto de Lei n O 824-A, sem ampla 
discussão com a sociedade civil e que apenas toca em algumas das aberrações do projeto 
anterior, nós, entidades reunidas no "Seminário de Estudos sobre o programa piloto para 
a Amazônia" vimos publicamente nos manifestar contra a aprovação do projeto que 
regulamenta a propriedade industrial e em particular contra os artigos desta lei que dizem 
respeito às patentes de seres vivos e material genético. 

No mínimo, os direitos relativos a invenções bíotecnõlogicas devem ser tratados com 
cuidado em lei separada, após ampla consulta com a sociedade. 

Consideramos que este Projeto de Lei 824 põe em risco nossas possibilidades de uso 
e controle de nossa biodiversidade e fere os interesses das populações amazônicas e da 
população brasileira em geral! 

Moção sobre a área indígena dos Arara 
As entidades abaixo-assinados reunidos no SEMINÁRIO DE ESTUDOS SOBRE 

O PROGRAMA PILOTO PARA A AMAZONIA, vem manifestar sua satisfação com a 
publicação daPORTARIA26, de 22 de janeiro de 1993, que reconhece o direito inalienável 
do Povo Indígena Arara às sua terras. 
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Queremos, porém, ao mesmo tempo, manifestar nossa procupação em relação ao 
cumprimento da referida portaria, uma vez que na AI. Cachoeira Seca existe um grave 
conflito social envolvendo algumas centenas 'de-famílias de colono, bem como, invasões 
de fazendeiros e madeíreiras, entre as quais a BANNACH. 

Diante do exposto, vimos reínvídícàr: 
1) A d~marcação imediata da A.1:_·caêhoeira Seca e sua homologação; 

•. ' ' ': ' - ! ' ' •, 

2) A retirada imediata-da madeireira,BANNACH e dos fazendeiros; 
3) A implementação imediata de um plano de' retirada, reassentamento e indenização 

dos colonos em áreas próximas. 
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SÉTIMA PARTE 

GRUPOS DE TRABALHO 

QUESTÕES PARA OS GRUPOS DE 
TRABALHO 

1. Há uma tensão/oscilação entre duas perspectivas de participação no Programa 
Piloto: 

- entrar como se fosse uma saída redentora capaz de responder à carência de recursos 
dos grupos de base; a construção de um novo modelo de participação de um modelo de 
desenvolvimento que poderia incorporar todos os setores etc? 

- ou ver nele um instrumento limitado que não pode ser descontextualizado, devendo 
ser visto politicamente? 

Como dar tratamento a esta tensão? 
2. Não haveria um tratamento diferenciado a ser dado, no interior do Programa Piloto, 

ao PD/ A e aos programas estruturais? Não há uma crítica a ser feita aos projetos estruturais 
que permitiria colocar as questões importantes para o desenvolvimento da Amazônia? 

3. Existe já um razoável acúmulo de estudos e experiências de ONGs e movimentos 
sociais. Como pode o PDA aproveitar-se disto? 

Quais são os erros que estes projetos deveriam evitar? Em que deveriam eles 
contribuir? 

4. Há uma dinâmica diferenciada dos vários atores: 
- Frente à proposta do P.P. e a urgência de se colocar: negociação por cima; articulação 

rápida "pela base"; 
- Constituição demorada de atores coletivos: CNS, Federações e CUT, MPST, 

Monape, Foruns. Como avançar nas articulações? Quais as complementariedades? 
5. Como assegurar ao mesmo tempo as ações técnico-econômicas ( os projetos) e a luta 

de massa de reivindicação, de negociação e de pressão? 
6. Que agenda estabelecer para relacionar/contextualizar o Programa Piloto face ao 

conjunto das políticas públicas para a região (PRODEAGRO, Fundos Constitucionais etc.), 
relançando assim o questionamento do modelo de desenvolvimento vigente na Amazônia? 
Como implementar esta agenda? 

Grupo 1: 

O grupo trabalhou as questões número 1 e 2 e, parcialmente, as questões número 4 
e 6 propostas ao debate. As discussões levaram às seguintes considerações: 
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l. Apesar da crise social e da carência extrema de recursos, há consenso de que os 
graves problemas da região amazônica não serão resolvidos apenas pela via da distribuição 
de recursos financeiros. A oferta destes recursos por ocasião da implementação do 
Programa Piloto possibilitará a realização de projetos e experiências alternativas, mas os 
problemas estruturais da região s6 serão enfrentados devidamente a partir da mudança do 
modelo de desenvolvimento que nela prevalece. 

2. Embora haja o risco de que as entidades superestimem as possibilidades abertas 
com o Programa Piloto, a explicitação dos limites deste Programa e de seu significado 
restrito frente ao conjunto das políticas públicas para a Amazônia permitirá prevenir 
eventuais frustrações com o consequente enfraquecimento dos setores organizados da 
sociedade. 

3. Para difundir a consciência dos limites do Programa Piloto e mobilizar as entidades 
para a discussão de fundo sobre o modelo de desenvolvimento deve-se intensificar a 
circulação de informações em linguagem acessível para alimentar o debate e contribuir para 
a construção de capacidade crítica nas organizações e nos movimentos. 

4. O Programa Piloto abre uma oportunidade de se trazer à discussão o modelo de 
desenvolvimento vigente na Amazônia. Para realizar esta discussão, será necessário 
realizar um grande esforço de explicitação das articulações existentes entre os projetos 
técnico-produtivos e as questões mais gerais relativas ao desenvolvimento da região, 
fazendo a transição adequada do local ao global, do concreto ao abstrato. 

5. Como os recursos financeiros podem ser vistos, em última instância, como 
instrumento de apoio à organização política da população, considera-se que o trabalho de 
formação política deve ser permanentemente desenvolvido ao longo da implementação dos 
projetos, é preciso, porém, paralelamente, apoiar a capacitação das entidades, fortalecendo 
as tecnicamente para o seu envolvimento eficiente nos embates políticos. 

6. Há necessidade de priorizar e hierarquizar o conjunto dos Projetos Demonstrativos, 
dando-lhes coerência no sentido de construir as linhas básicas de um novo modelo de 
desenvolvimento. Deve-se buscar também assegurar a continuidade destas experiências, 
exercendo pressões junto ao poder público e lutando por recursos originados em outras 
fontes. 

7. A circunstância da mobilização de entidades por ocasião do Programa Piloto e a 
consciência da existência de um volume relativamente reduzido de recursos devem 
justificar a expansão das formas de pressão e de disputa por outros fundos públicos para o 
apoio a projetos formulados pela população. 

8. Quanto aos Projetos Estruturais do Programa Piloto, sugerimos: 
a) enfrentar a discussão sobre os Projetos Estruturais, evitando que a simples 

existência de Projetos Demonstrativos seja utilizada para a legitimação automática dos 
primeiros; 

b) desenvolver a discussão ampla dos projetos estruturais, estendendo-a, notadamente, 
aos segmentos da população passíveis de serem por eles afetados e recolhendo junto à 
população elementos para a construção de uma visão crítica coletiva a partir da experiência 
popular; 
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e) impedir que o conteúdo dos Projetos Estruturais termine por negar o que se consiga 
realizar através dos Projetos Demonstrativos. 

9. A agenda dos embates em tomo ao modelo de desenvolvimento deve articular o 
enfrentamento dos grandes problemas estruturais da região amazônica: agrário, urbano, 
ambiental e dos direitos humanos, respeitando a diversidade sócio-cultural interna a esta 
região. 

10. Os movimentos sociais e as ONGs já acumularam um conjunto de elementos para 
o exercício da crítica ao modelo de desenvolvimento vigente na Amazônia e a busca de um 
modelo alternativo. Cabe agora consolidar estes conhecimentos e experiências, formular 
propostas coletivas e enfrentar a luta política geral. tendo por base a convergência das ações 
desenvolvidas pelas diferentes instâncias organizativas existentes. 

r: 
r: 

GRUPO 2: 

Reconhecemos que o Programa Piloto é parte de um conjunto de ações na região e 
tem ambiguidade; tendência a enfatizar uma determinada visão florestal na qual certos 
atores e situações são privilegiados. Há pois uma certa contradição entre a busca de 
representação geral de todos os atores e o recorte do objeto dos projetos estruturais. 

É necessário manter em permanência uma visão crítica e tentar influenciar projetos 
estruturais. 

Risco de concentrar busca de recursos através do Programa Piloto, secundarizando 
uma questão política mais geral que é a luta pela democratização dos fundos públicos (Ex. 
FNO). Seus recursos nem estão sendo assegurados aos principais destinatários e nem o 
componente ambiental que ele encerra está sendo assegurado, comprometendo a variabilidade 
genética e desestruturando o equilíbrio dos ecossistemas. 

A luta pelo FNO não só coloca em cena a questão da democratização dos Fundos 
Públicos como traz à tona a questão dos meios de vida dos pequenos produtores necessária 
para pensar a preservação e alternativas para a Amazônia. 

Ponto de partida da discussão sobre a questão 2 - Projetos Estruturais x Projetos 
Demonstrativos: 

r: 

- Constatações críticas 

Até o momento tem havido um certo acento nos PD/A(s); 
Repasse de informação com falhas; há carências de informação que dificulta 

estabelecer estratégias de intervenção. Por ex. em dezembro foram aprovados alguns 
projetos estruturais e na pauta do Governo dos próximos meses está prevista a revisão de 
prioridades. Há o risco de alteração na destinação de recursos para alguns projetos 
assegurados no âmbito de algumas linhas, como exemplo, foi mencionado o risco de ser 
retirado recurso para uma reserva extrativista no Acre em virtude da existência de um 
projeto jáem curso apoiado pelo Canadá. É importante continuar dando um tratamento para 
a questão da informação. Ampliar a informação para as várias articulações existentes. 

r 

r: 
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As possibilidades de acompanhamento/monitoramento devem pois combinar: 

- Ações no plano institucional (nas instâncias de implementação do Programa). 

- Pressões de massa; resgatar nossos acúmulos de articulação incorporando o debate 
sobre Programa Piloto; tem lugar aqui nos Fóruns estaduais que combinam várias 
dimensões de discussão das várias políticas. Ex. o Fórum Rondônia discute simultaneamente 
Planafloro e Programa Piloto. 

Participação/pressão nos Fóruns onde estas políticas serão revisadas, debatidas. Ex. 
das reuniões anuais para discutir políticas setoriais do Brasil (que reúne representantes do 
Banco Mundial, PNlJD, governo brasileiro). Sabe-se por ex. que o governo alemão propôs 
incluir na agenda o tema da política agrária no Brasil. Houve recusa dos demais. 

Isto supõe também pensar e ampliar as alianças internacionais no âmbito da sociedade 
civil. O GTA tem relação com Amigos da Terra que tem trabalhado em relação ao 
Programa Piloto. Mas Amigos da terra não incorpora em sua plataforma a questão da 
Reforma Agrária e da dívida externa, questões estas que devem ser consideradas como 
pano de fundo para o debate de alternativas de desenvolvimento na Amazônia. 

Por outro lado, as igrejas na Alemanha têm esta perspectiva. Há também grupos de 
esquerda que têm questionado as políticas do Banco Mundial x dívida externa. 

Propostas: 

Mapear estas instituições. 
Começar a pensar na criação de um grupo permanente composto de entidades do norte 

e do sul para discutir estas políticas gerais, assegurando intercâmbio mais sistemático de 
informações, ações conjuntas de pressão, etc. 

PDA(s) - Que erros evitar? Em que vão contribuir? 

Dúvidas: 

Em que medida há espaço para trabalho político-educativo? Ou há de fato o 
condicionamento que seja mais estritamente preservacionista? E qual significado será 
atribuído a este sentido nos projetos. Ex. um projeto de educação ambiental seria 
contemplado? Mesmo contrapondo-se às orientações dos projetos estruturais; e um projeto 
de uma central de comercialização agrícola? 

Quais os mecanismos para evitar a pulverização dos projetos. Há um certo temor de 
que os seminários-consulta não superem a fragmentação das propostas em razão do pouco 
acúmulo de discussão sobre o Programa Piloto no seu conjunto (levando-se em conta ainda 
que há variação de recursos de 15 a 200 mil dólares). 

Erros a serem evitados 
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Lutavam pelo reconhecimento da propriedade, buscavam forma jurídica e veio a proposta 
de reserva extrativista, gerando impacto na dinâmica da relação entre comunidades/estado 
(Ibama etc.). 

Riscos da burocratização - administração de projetos. (A ex. PAPP). 

Outro risco: que não tenham continuidade depois de 3 anos, daí a necessidade de 
garantir possibilidade de continuidade. 

r 

r 

GRUPO 3 

r 

(1) O grupo concorda que o Programa tem graves limitações de recursos, e que sua 
capacidade de articulação é bem menos ampla do que pretende. Apesar disto considera que 
é um espaço importante para articulação entre as ONGs porque poderá vir a se converter 
num canal de expressão e de informação para entidades que, isoladas, não teriam essa 
possibilidade. 

Considera ainda que os mecanismos de interação com o GT A poderão ser mais 
estreitados de forma a facilitar o grau de participação e apoio de todos os envolvidos. 

(2) O grupo considera insuficientes as informações divulgadas sobre os Projetos 
Estruturais, estimando que eles deveriam incorporar as questões mais amplas do 
desenvolvimento da Amazônia. Reivindica, ainda, uma maior participação da sociedade 
civil no seu desenho e controle. 

No que diz respeito aos PDAs. o grupo teme que entidades menos estruturadas não 
consigam superar as dificuldades de encaminhamento de suas propostas. Propõe, por isto, 
o estabelecimento e a divulgação dos critérios para aceitação de propostas, bem como a 
constituição de um alinhamento temático, regional e prévio, de forma a garantir a 
participação dos parceiros menos estruturados. 

O grupo antevê que as assessorias previstas pelo GTA poderão não dar conta de todos 
os seminários. 

(3) O grupo considera insuficientes as informações disponíveis sobre a sistemática 
do funcionamento dos PD/As. Vendo o exemplo de outros programas, alerta para a 
necessidade de uma efetiva participação dos beneficiários, alerta sobre a questão da 
gestão profissional, eventualmente necessária, alerta sobre os fluxos de recursos em 
momentos oportunos e sobre os cargos burocráticos na prestação de contas. 

Recomenda que os GT As regionais montem seminários, painéis, onde sejam feitas 
discussões preliminares dos projetos a serem encaminhados, de forma a minimizar as 
superposições e incorporar as lições das experiências negativas já ocorridas. 

(4) O grupo reconhece que o processo de criação do GTA não foi o mais perfeito 
possível, contudo apoia a continuidade do seu trabalho. 

Considera importante que cada entidade tenha clareza do seu papel. Espera que os 
processos de participação das diversas entidades no GT A se democratizem cada vez mais. 

Considera ainda que no momento, o GTA tem atribuições de horizonte temporal e 
representação bem definidas. Havendo contudo, a possibilidade de, a depender do curso dos 
acontecimentos, essa representação poder vir a ser ampliada. 

r: 
r: 
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(5) O Programa Piloto não poderá comandar a agenda das instituições. No entanto, 
deverá ser encontrado um espaço, por cada .entidade, para desenvolvimento de suas 
atuações privilegiadas. Por exemplo, os sindicatos, os polos, os movimentos populares 
pressionando o governo, o Programa, e as ONGs de assessoria discutindo e ajudando a 
formular as propostas técnicas compatíveis com os interesses dos dois grupos de 
instituições. 

(6) a) que o GTA Brasília encaminhe às instituições o teor de Programas como 
Prodeagro, Planafloro etc. e do Programa Piloto, para análise, compreensão e divulgação 
para a sociedade civil. 

b) Inclusão nos eventos já programados ( do tipo Grito do Campo, Encontro Sindicais, 
Seminários etc) da discussão sobre o Programa Piloto. 

c) Tirar proposições nesses encontros e encaminhá-las, através dos GTAs regionais 
ou às instâncias maiores de decisão. 

GRUPO 4 

(1) Necessidade de relativizar o Programa Piloto 

- outros programas e fundos 

- desconexo com outras políticas de desenvolvimento para região 

- postura crítica por parte das ONGs, movimentos sociais, (participação) 

(2) Politizar o debate: colocar na agenda política nacional os temas e reivindicações 
sociais -> relacionar com a preservação ambiental 

· - Proposta de Reforma Agrária para região que quer conservar as florestas 

(3) Colocar a Reforma Agrária na agenda internacional, ligando com preservação 
ambiental 

- programas/projetos tem que estar em harmonia com os programas do governo 
(critérios de cooperação internacional) 

(4) Programa Piloto: 

- eixos de ação na região - pauta política 

4.1 - PDAs -> projetos mais articulados a partir destes eixos. 
Que sejam realmente demonstrativos/experimentais, que não tenham a função 

rentável-> possibilidade de fazer experiências e avaliar para além do programa 
4.2 - Influência/pressão sobre os projetos estruturais 
(5) Pauta unificada de lutas/bandeiras sociais: 
5.1 - Revisão Constitucional 

5.2 - "Grito do Campo"/ Fórum = ampliando a participação dos setores sociais 
= ampliando os interlocutores 
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(6) Política de discussão/divulgação do PP no conjunto das políticas públicas para 
a sociedade amazônia -> processo de educação. 

(7) Criação de uma rede para debate permanente entre os movimentos sociais e 
entidades da Amazônia 

(8) Continuidade do seminário-> grupo de trabalho para estudo? 

-> novo seminário para avaliação?Monitoramento? 
(9) Buscar representatividade/assentos nos diversos mecanismos da região/espaço 

para aprofundar a discussão da nossa participação nestes mecanismos governamentais: 

- CONDEL (Sudam) 
- Pro-Terra (estados - sub-programa do FNU) 
- Comissão de Agricultura e meio ambiente 
-FNO 
-SUPREMA 
- riscos das entidades serem absorvidas - agendas 
- descompassas nas instâncias 

r: 
r: GRUPO 5 
r: 

r> 

1) Existe a constatação de que há uma tensão/oscilação nas entidades que estavam 
presentes no grupo, quanto à forma estruturada de participação no Programa Piloto. 

Isso se manifesta em função da maneira como o GT A se constituiu, ou seja, um grupo 
limitado de entidades e cuja existência se deve a um acordo bilateral (e, portanto, apoiado 
numa dinâmica governamental), diferente, assim, de um processo que já vinha em curso 
e que, de forma cada vez mais ampla, visa o embate e a construção de políticas públicas 
para a região que atendam as demandas concretas surgidas de um processo histórico 
de lutas populares na região. 

Esse processo histórico de luta já mostrou o fracasso em que resultou uma série 
de iniciativas que se basearam sobre a visão pragmática e a pressão sobre os recursos. 
monetários/financeiros (ou seja, os projetos puramente econômicos e cujos fracassos se 
manifestaram na cooptação, dispersão e divisão dos movimentos), tal como se observa nas 
proposições relativas aos PDA, expostas aqui no seminário. 

Ao lado disso, os integrantes do grupo reconhecem que há a necessidade de um 
acompanhamento das políticas públicas, entre elas o Programa Piloto, sendo estas 
informações permanentemente repassadas de forma ampla e democrática para os 
diferentes movimentos e ONGs que aqui atuam. 

Neste sentido, a proposta do grupo para o tratamento desta tensão é que o GT A seja 
integrado como mais uma entidade que atua na região, articulado com os movimentos 
e ONGs, entendendo como espaço aglutinador os Fóruns Estaduais, que deverão ser 
fortalecidos como instâncias de articulação, acumulação e de decisão política. 

(2) Ressaltou-se no grupo a maior importância (em termos do impacto social, 
econômico e político) que têm os projetos estruturais. 

r: 
r: 
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Entretanto não há informações sobre estes programas e projetos (quais são? Onde? 
Quais os critérios de seleção e implementação"), nem como poderá ocorrer o 
acompanhamento e a fiscalização pelos movimentos e ONGs da região, sobretudo daqueles 
atuantes nas áreas e setores de implantação. 

Assim, os PDA não devem ocupar prioritariamente as nossas atenções, uma vez 
que os recursos aí destinados são 1/8 do total. 

Exatamente pelo fato de não se dispor de informações suficientes, não podemos estar 
assumindo corresponsabilidade com o governo brasileiro, como por exemplo, o 
gerenciamento e entrada de recursos para pesquisas que serão desenvolvidas pelo Instituto 
Max.Plank eo INPA, os recursos que estão alocados no Programa Piloto e coordenados 
por pesquisadores alemães. 

Neste sentido, devem estar disponíveis aos movimentos e ONGs as informações 
sobre os Projetos Estruturais, de forma a que venham a ser contemplados nos momentos 
de discussão e de definição de estratégias de luta política tiradas a partir das diferentes 
instâncias representativas atuantes na Amazônia. 

3) A história de luta dos movimentos populares na região já mostrou que projetos 
pontuais e localizados fracassaram, pois não estavam articulados politicamente de forma 
mais ampla. Ou seja, não se trata somente de apresentar e colocar em prática soluções 
técnicas, mais sim, o suporte e articulação social e política destas diferentes experiências 
localizadas, movimento esse atualmente em prática e que vem puxando, já há alguns anos, 
uma estratégia de encarar (no sentido de enfrentamento e proposição) as políticas públicas 
para toda a Amazônia. 

Neste sentido, somente com uma articulação ampla dos GTA no processo em curso 
se evitaria o fracasso dos PDAs a serem implantados. 

4) O GTA não é um órgão de direção, nem também de representação dos 
movimentos populares e ONGs, frente aos órgãos governamentais. Ao lado disso, o que 
se observa, é que não há por parte destes mesmos movimentos e ONGs a cristalização de 
ações frente à negociação e coleta de informação nos órgãos governamentais, para 
ações individuais e/ou dos Fóruns, apesar de se reconhecer a importância que o GTA 
poderia ter no caso específico do Programa Piloto. 

Assim, observa-se no grupo que é importante a existência e participação do GTA 
na estrutura do Programa Piloto mas de forma democrática, como apoio às ações, políticas 
mais amplas geradas pelos atores coletivos. 

5) Aslinhas dos PDAs não são conhecidas pela maioria dos movimentos e entidades 
que atuam na região e estão, segundo as informações disponíveis, pulverizados e fora 
das estratégias globais de luta construídas pelos movimentos populares e ONGs 
amazônicas 

Assim, esta agenda deve ser definida pelos eventos e iniciativas que articulam e 
fortalecem as instâncias de representação dos movimentos populares e ONGs atuantes 
na região, como por exemplo, o Grito dos Povos Oprimidos, a demarcação das terras 
indígenas, a Conferência do Fórum Permanente da Amazônia Oriental, a revisão 
constitucional, .... , objetivando, assim, o fortalecimento dosFórunseainter-relaçãoentre 
eles. 
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A) Considerações quanto ao planejamento e participação no Programa Piloto: 

1. As ONGs e movimentos sociais não tiveram influência ou interferência, 
qualitativa, técnica ou política, na elaboração original do Programa Piloto. Os objetivos 
e linhas do Programa foram pautados pelo G- 7 e, pelo Governo brasileiro. 

2. A dinâmica governamental (urgências) não permite um acompanhamento 
ou respostas eficazes pelas entidades de base. 

3. É preciso avaliar a capacidade das ONGs e movimentos populares de modificar 
ou interferir no planejamento do Programa Piloto. 

4. O nível, qualidade e gestão das informações, destinadas às ONGs, movimentos 
e população, é ainda insuficiente. 

B) Quanto à estratégia em relação ao Programa Piloto, considerando que tratam 
se de recursos püblicos: 

1. Adotar uma posição de confronto/disputa frente à proposta do Governo para o 
Programa Piloto, no sentido de buscar o modelo de desenvolvimento que queremos para 
a Amazônia. Para subsidiar a elaboração deste modelo de desenvolvimento, incentivar 
debates, estudos, pesquisas etc. 

2. Desenvolver uma estratégia clara para acompanhar os Projetos Estruturais do 
Programa Piloto e relacioná-los às demais políticas, ações e financiamentos para a 
Amazônia. 

Esta estratégia deve considerar: 

a) sistema de informação, articulação e formação de opinião pública; 

b) pautar reivindicações e condições para disputar os recursos dos fundos de 
financiamento para a Amazônia; 

e) pressionar para influir nos objetivos e prioridades do Programa Piloto; 

d) estabelecer prioridades para que os Projetos Demonstrativos colaborem na 
construção de um novo modelo de desenvolvimento para a Amazônia; 

3. procurar criar uma "mídia" (revista etc.), voltada às ONGs e movimentos 
populares, sobre as questões amazônicas: debates, análises. informações qualificadas etc.; 

4. É preciso avaliar criticamente o significado dos recursos a serem destinados às 
ONGs através dos Projetos Demonstrativos; 

5. É preciso avaliar as possibilidades dos Projetos Demonstrativos desenvolverem 
experiências realmente demonstrativas (difusão, reprodução, multiplicação). 

O GT A deve possibilitar a discussão do Programa Piloto nas comunidades, através 
de material pedagógico adequado. Ex. vídeo. cartilhas etc. 

As entidades devem colocar nas suas agendas a discussão do Programa Piloto 
e qual vai ser sua posição frente ao GTA, Projeto Demonstrativo e Projeto Estrutural. 

Os f6runs devem possibilitar o intercâmbio entre as diversas organizações 
existentes na sua área de atuação. 
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Pronunciamentos 

CERIMÔNIA DE 
ENCERRAMENTO 

Raimundo Nonato Brito 
(Secretário de Políticas Sociais da CUT-Pará) 

Este Seminário foi fundamental para as entidades. principalmente no sentido de 
esclarecer e ratificar impressões sobre o assunto em pauta. Para nós foi importante também 
porque propicionou à Cut Parã e Amapá discutir nossas expecti vas e perspectivas comuns. 

Queremos continuar o debate, envolvendo todos os atores dos movimentos sociais 
da Amazônia, no rumo de uma estratégia que se expresse na luta cotidiana, em relação ao 
Programa Piloto e demais políticas públicas. 

Devemos continuar estudando e debatendo o Programa Piloto, participando do 
GT A, apesar da entrada tardia, queremos qualificar nossa participação. 

Eugênio Scannavino (GTA) 

Agradeço. Este seminário foi muito bom, principalmente pela visão crítica do 
Programa Piloto. A análise crítica do Programa Piloto deve ser permanente e nós temos feito 
o possível para díscutí-lo. 

Aceitamos as críticas e queremos amadurecer. Poderíamos ter formulado melhor 
muitas ações se tivéssemos desde o início a participação das diversas entidades aqui 
presentes. Nossa articulação pode tornar-se uma grande força de apoio mútuo nas muitas 
demandas existentes, tanto a nível regional como internacional. São ações que exigem 
a somatória de forças para transformar o modelo de desenvolvimento implantado na 
Amazônia. 

Avelino Ganzer (CUT Nacional) 

O Seminário cumpriu seus objetivos. Aprendi ainda em Santarém, que "sem unir 
os pensamentos não adianta fazer força". 

Um dos objetivos do Seminário é obter unidade mínima de ação. Nos debatemos com 
muitas debilidades do departamento Rural da Cut e temos uma série de questões que nos 
colocam distantes do Conselho Nacional dos Seringueiros. Não conseguimos unificar 
certas ações. 
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Em relação à questão do GTA e Programa Piloto, ressaltamos que entramos sem 
discussão na nossa base, nos sindicatos dos diversos estados no sentido de aprovar uma 
política. O GT A é muito importante, porque o Programa Piloto nos permite um passo 
novo. Na Cut Nacional. ainda precisamos convencer alguns parceiros de que é positivo 
participar do GT A. 

O debate foi importante porque não devemos perder de vista a ação que vinha 
acontecendo antes do GTA e sobre questões que o GTA não pode dar conta. Propomos 
reunir diversos movimentos da Amazônia: Cut, CNS. Atingidos por barragens, Coiab, 
Monape, Movimento pela Sobrevivência da Transamazônica. 

Seria importante haver novo seminário para aprofundar esses elementos que 
discutimos. Essa questão Estado/base, por exemplo. 

A contribuição dos companheiros alemães foi rica e importante. 

r: 

r: 

r: 

Maria Emília Lisboa Pacheco (FASE Nacional) 
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Em primeiro lugar quero manifestar nossos agradecimentos à adesão dedicada à este 
Seminário. Em nossos diagnósticos, já se demonstrava uma palavra-chave (interação) 
da pluralidade dos diversos atores com suas diferenças, mas acima de tudo, uma 
pluralidade de acordos. Passamos a pensar na articulação entre políticas. Isso é muito 
interessante. 

Auriléia Abelém (Forum Metropolitano de Belém) 

r> 

Nós conseguimos sensibilizar o Seminário sobre a questão urbana, alertando para as 
perspectivas do Programa Piloto também entender que o rural sem o urbano não tem 
consequência ... e vice-versa. 

Gostaria de agradecer ao Fórum Metropolitano e . à Fase por ter participado. 

As políticas envolvem agentes com interesses antagônicos e divergentes. Sem 
articulação não poderemos fazer força juntos nas ações que interferem a nível governamental. ,,.-. 
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Henri Acselrad (IBASE) 

,. 

Neste Seminário produzimos conhecimentos que nascem da experiência popular e 
enriquecem nossa luta. 

Não podemos perder de vista que a crítica é elemento central da produção de 
conhecimento. É constitutiva do conhecimento coletivo. 

Aprendemos neste processo. Incorporamos outras visões, como atores coletivos, via 
crítica e auto-crítica, na busca de novos caminhos. 
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COMENTÁRIOS SOBRE A 
TEMÁTICA 

DO SEMINÁRIO 

Jean Pierre Leroy (Fase) * 
10 de maio de 1993 

O PESO RELATIVO DO PP 

O Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais Brasileiras (PP) tem 
adquirido uma centralidade, tem sido o polarizador dos debates - pelo menos na Amazônia 
- no campo das entidades e movimentos preocupados em procurar contribuir para um 
desenvolvimento adaptado à região Amazônica e que tenha como sujeitos as suas 
populações. 

Vários fatores contribuíram a lhe dar essa importância: ele foi gerado pelo 07 e 
gestado no contexto da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento; foi apresentado como a lª grande oportunidade de construção de um 
novo tipo de projeto que juntaria Estado e Sociedade Civil e permitiu a articulação de fato 
de um conjunto ponderável de entidades num Grupo de Trabalho para a Amazônia (e mais 
recentemente na rede Mata Atlântica). 

Este seminário ajudou a relativizar o peso do PP: primeiro mostrou, por um simples 
levantamento financeiro, que os US$250 milhões prometidos não representam muita coisa 
perto dos US$ 5 bilhões e 210 milhões gastos na década de 80 só para 4 projetos (Ferro 
Carajás, Albrás, Trombetas e Alunorte); dos US$2.985 listados como projetos principais 
previstos para a Amazônia Oriental (retendo do Programa de Polos Florestais só o Projeto 
Celmar); dos US$ 4.4 biinvestidos em Tucuruí e dos US$ 900 milhões previstos para 
Cachoeira Porteira. 

Convém acrescentar, em áreas e clientela próximas aquelas a serem atingidas pelo 
PP, o Finam, com seus US$ 706.67 milhões repassados em 4 anos (89 - 92) e o FNO, 
com US$390.483.572,00 em três anos (90 a 92). É bom salientarinclusiveque estes últimos 
fundos provêm do contribuinte brasileiro, não devendo nada à cooperação internacional. 

Assim, identificado com a Amazônia florestal e as suas populações mais tradicionais 
(povos indígenas e extrativistas) o PP pesa pouco perto da verdadeira dinâmica econômica 
internacional (produção mineral e de produtos primários e energia barata, produção de 
madeira, carvão vegetal e celulose) combinada com as práticas das oligarquias regionais 
e de novos empreendedores (que se sustentam em boa parte via Finam e FNO). Essa 
dinâmica é fruto das políticas desenvolvidas na Amazônia nestes últimos 30 anos e dos 
interesses reais do capital internacional. 

* Estes comentários foram objeto de discussão prévia com Henri Acselrad (Ibase) 
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r: Mesmo quando projetos e empresas incorporam um componente ambiental- que seja 
real ou "para inglês ver" - na realidade, prossegue a degradação da região e a exclusão social 
e ambiental, pela inviabilização das condições de vida das populações do interior através, 
inclusive, do fenômeno de aspiração provocado por grandes empreendimentos (Zona 
Franca, Projeto Carajás), a criação ou expansão de aglomerações urbanas sem futuro. 

Nenhuma das ações e projetos desenvolvidos na esfera econômica tem como objeto 
ou protagonista as populações que o PP pretende atingir. Como poderia este, com seus 
parcos recursos e remando contra o mercado e os setores dominantes, influir por si nos 
rumos do "desenvolvimento" da Amazônia? 

Faltou ao seminário - inclusive por causa das poucas informações existentes e da 
novidade do tema - avaliar quais são as estratégias e ações empresariais em relação à 
biodiversidade e às perspectivas oferecidas pelas biotecnologias e se aí há um terreno 
possível de lutas e de alianças, na contra-mão do modelo atual de desenvolvimento da 
região, campo no qual se inscreveria o PP. Não parece haver indícios concretos que 
acenariam para um fortalecimento desse campo. 

Mesmo na área ambiental, os recursos previstos para o PP em toda a Amazônia são 
menores do que os do Prodeagro e do Planafloro, que abrangem cada um só um Estado, sem 
falar do fato que vários países vão colocar como parte do PP seus programas bilaterais 
(como é o caso da França e do Japão), transformando o PP num balcão de projetos, que fica 
longe de ser o dinamizador de uma nova política para a Amazônia. 

Este quadro sumário por si explica o peso diferenciado que os movimentos e as 
entidades atribuem ao Programa Piloto. 
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A DIVERSIDADE DAS ENTIDADES 

r> 

A complexidade da Amazônia, a sua evolução histórica, as suas diferenças espaciais, 
a compreensão do seu desenvolvimento formaram e modelaram, frente a este quadro, 
movimentos e entidades bem diferenciados. 

O universo do PP - a Amazônia florestal- é familiar às organizações indígenas e 
de seringueiros. É o seu campo cotidiano de vida e de luta. E é evidente que o PP, com 
as suas propostas de demarcação de reservas, se torne um lugar prioritário de ação, pois 
se inscreve na continuidade de uma luta histórica dos povos indígenas e, mais recentemente, 
dos seringueiros; luta que articulaapoio internacional e pressão sobre os bancos multilaterais, 
negociação/pressão sobre o Estado brasileiro e açãoprópria/formulaçãodealtemativas 
dos próprios movimentos, todos ingredientes presentes no âmbito do PP. 

Outros setores rurais da Amazônia: posseiros do Maranhão e do sul do Pará, colonos 
antigos da zona Bragantina, colonos sobreviventes dos projetos de colonização das duas 
últimas décadas em Mato Grosso, Rondônia e na Transamazônica, varzeiros dos rios. 
pescadores artesanais, extrativistas dispersos etc. tiveram outra trajetória de socialização e 
organização. 

Posseiros enfrentaram, sobretudo nos anos 70, a luta pela terra; colonos, o abandono 
do Estado; pescadores, a invasão da pesca empresarial ... Uns foram escorraçados por 
barragens, todos sofreram a queda de preço da sua produção, outros enfrentaram o colapso 
da infraestrutura de colonização, muitos foram esmagados pela violência. 
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Expostos diretamente à face perversa da entrada da Amazônia na modernidade, desde 
os anos 70 começaram a se organizar em oposições sindicais, sindicatos de trabalhadores 
rurais e colônias de pescadores reconquistados e posteriormente em Central Sindical, 
Movimento de Atingidos por Barragens, remanescentes de quilombos, Movimento pela 
Sobrevivência da Transamazônica, Movimento de Pescadores, associações etc. 

Setores pastorais e entidades acompanharam esses enfrentamentos, esse caminhar e 
adquiriram nesta história sua identidade. Junto com os trabalhadores, ficaram muito tempo 
de costas para o Estado porque este ou lhes dá as costas ou mobiliza seus aparelhos, por 
medo dos que o dominam de perder o seu poder. 

Neste contexto, embora muitas entidades de trabalhadores rurais e ONGs estivessem 
à procura de uma agricultura adaptada à Amazônia, prevaleceu o enfrentamento político 
social. Boa parte do movimento sindical rural do Pará tem privilegiado nos últimos anos 
o FNO, através de ações de massa: "O Grito do Campo", estendido este ano a vários estados, 
incorporando outros temas sob o nome de "O grito dos povos oprimidos da Amazônia por 
desenvolvimento e cidadania". A CUT organizou em Manaus em 1991 o maior encontro 
que já houve de dirigentes sindicais do campo e da cidade, lideranças indígenas. entidades 
de assessoria para debater o seu futuro e o desenvolvimento que se quer para a Amazônia. 

A ruína da Zona Franca, a ausência quase completa de infraestrutura urbana colocada 
em evidência pela epidemia de cólera, uma nova onda de inchação urbana e projetos de 
saneamento financiados por bancos multilaterais começam a contrapôr o lado sem magia 
e sem atração da Amazônia, despertam movimentos populares e suscitam novos movimentos. 

Por começarem todos esses setores a perceber que enfrentam as várias facetas do 
mesmo modelo de desenvolvimento e as mesmas forças políticas, criaram fóruns que os 
uniam para pensar o futuro e batalhar por ele: o Fórum de debate da Amazônia, o primeiro 
em 1989, e mais recentemente, a partir de 1991, os Fóruns de Rondônia, Maranhão, Mato 
Grosso e o Fórum da Amazônia Oriental. 

Tal parece-nos ser o pano de fundo para ênfases diferentes e tensões que apareceram 
no Seminário ao falar-se do PP e das organizações sociais. 

A IMPORTÂNCIA DO PP 

Cinco projetos do PP já foram aprovados pela Comissão Interministerial (que tem 
a participação de 3 ONGs do GTA): reservas extrativistas, reservas indígenas, florestas 
nacionais, ciência e tecnologia (em dois componentes: um de apoio a Centros de Excelência 
- Museu Goeldi e Inpa -. e outro de pesquisa dirigida) e PD/A. 

O GT A participou da sua discussão mas, segundo seu segundo vice-presidente, não 
teve condição de colocar por escrito e socializar a sua análise sobre os 4 primeiros projetos. 
Posteriormente ao Seminário, conseguimos cópia da versão de dezembro de 92 de 3 
projetos (reservas extrativistas, florestas nacionais.centros de excelência) e da versão de 
agosto 92 de reservas indígenas, mas sem termos tempo, ainda, de analisá-los. Conseguimos, 
também, a versão de março 93 do PD/ A. 

A Comissão aprovou também 4 pré-projetos: monitoramento e vigilância ambiental. 
controle e fiscalização ambiental. zoneamento ecolôgico-econômico, fortalecimento 
institucional (voltado para as organizações estaduais do meio ambiente). 
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. ' Segundo Jorge Zimmermann, da Assessoria Técnica do GTA, não há documentos 
acessíveis sobre esses pré-projetos, que seriam, ainda, "idéias". Segundo o mesmo, "não 
tem havido participação das ONGs na sua discussão". 

A ausência de uma discussão do conteúdo dos projetos estruturais do PP durante o 
Seminário reflete, portanto, o estado das coisas: precariedade da participação do GT A na 
sua discussão, grande dificuldade de acesso à informação e ausência de análises 
fundamentadas no campo da sociedade civil, todas inquietações que foram levantadas pelos 
participantes do Seminário. 

Nestas condições,cabe perguntar se estaremos em condição de responder às seguintes 
questões: 

1) o PP está em sintonia com as grandes questões amazônicas? Tem condição de ser, 
realmente, "piloto", dando um rumo em direção a um desenvolvimento apropriado à região 
amazônica? 

2) Há coerência e articulação entre os projetos estruturais e o PD/ A? 
A afirmação feita anteriormente de que o PP é "identificado com a Amazônia florestal 

e as suas populações tradicionais" em teoria poderia ser relativizada. Em parte porque as 
ONGs e movimentos que criaram e impulsionaram o GT A procuraram envolver no debate 
um conjunto mais amplo de entidades, embora ainda com um recorte florestal e rural; em 
parte porque o projeto de zoneamento ecológico-econômico em tese poderia se constituir 
num instrumento de ordenamento global do espaço amazônico, pondo em relevo e 
hierarquizando/priorizando os seus problemas e as necessidades de intervenção. Tal tarefa 
faria sentido a partir de uma análise do modelo de desenvolvimento historicamente em 
vigor na região e de um projeto político, econômico, social e ambiental discutido e 
negociado com as organizações e populações locais. 

Não nos consta que um tal projeto esteja em gestação. Zoneamento é questão de 
geografia e de estratégia, conceitos e práticas eminentemente militares, ainda tratados no 
âmbito das instâncias do governo voltadas para as questões estratégicas, pouco afeitas a 
dialogar com a sociedade. 

A formação de uma Comissão Interministerial poderia ter sido indicativa de uma 
abordagem integrada da questão amazônica. Foi dito que essa Comissão é integrada por 
funcionários de escalão inferior sem condição de propor mudanças nas outras políticas. Mas 
essa Comissão trabalha em cima de projetos ambientais, de preservação das florestas e não 
em cima de um projeto para a Amazônia. Projetos que mantêm um caráter setorial sem que 
se possa dizer, por enquanto, se há uma coerência entre eles e uma dinâmica que os unifique 
na busca dos mesmos propósitos. Podemos ter alguma dúvida quando reparamos que o 
projeto das Florestas Nacionais, embora considere que devam ser manejadas pelas 
populações locais, não faz nenhuma ponte com os projetos de reservas, ou quando se vê 
que os projetos de Centros de Excelência não fazem referência aos outros projetos. Por que, 
então, apresentar esse projeto dentro de um Programa dito Piloto em que a pesquisa poderia 
ter um papel extremamente relevante? 

Projetos nas áreas e setores de grande impacto sobre o meio ambiente: mineração 
empresarial, garimpagem, estradas e ferrovias, hidroelétricas, núcleos urbanos estão fora 
do PP. Este ficaria demasiadamente complexo com esses componentes. Mas causa 
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estranheza que não haja projetos em áreas florestais/rurais ou submetidas a uma intensa 
ocupação, como é o caso da Amazônia oriental (Bico do Papagaio, Amazônia Maranhense, 
Sul do Pará, Transamazônia, etc.) ou em ecossistemas ainda bastante preservados como 
as ilhas e várzeas do Amazonas. 

Os projetos de reservas extrativistas e indígenas, podem tentar uma abordagem 
integrada, ecossístêmica, de uma determinada área em simbiose com a sua população. Piloto 
realmente seria ter outros projetos que propusessem em relação a outras áreas e outras 
populações, uma abordagem semelhante, combinando ações de preservação e de 
desenvolvimento, com apoio dos órgãos püblicos e da pesquisa. Os PD/A encontrariam, 
então, o seu lugar de ação complementar à intervenção ordenada do Estado numa 
determinada área priorizada. 

Mais esclarecedoras ainda são as conclusões trazidas por Gerson Teixeira ao termo 
de uma rigorosa análise dos Fundos Constitucionais em que demonstrou todas as artimanhas 
político/burocráticas que visam à quase exclusão dos trabalhadores rurais da Amazônia do 
desenvolvimento regional e à ignorância da questão ambiental (não é por acaso que o 
Ministério da Agricultura se recusa a participar da discussão do PP). 

Segundo Gerson Teixeira, os programas ambientais multilaterais entram em 
contradição com as políticas de ajuste, com a integração do Brasil na economia mundial 
e com a necessidade de pagamento da dívida externa. Por isso, "os recursos dirigidos pelos 
países desenvolvidos a projetos de cunho preservacionista ... não encontram condições 
políticas internas de reprodução pois são incompatíveis com os objetivos reais da política 
econômica geral imposta". Imposta e, podemos acrescentar, assumida e defendida pelos 
setores econômica e politicamente dominantes no Brasil. 

Nessas condições, o PP mais se assemelha a uma satisfação dada à opinião pública 
internacional e a uma concessão às pressões da sociedade civil organizada na área 
ambiental, na esperança que, ao ver que se cuida de algumas árvores e grupos sociais, aquela 
opinião pública esqueça a floresta e a massa da sua população. 

Quanto ao PD/ A, poderia se alertar para o risco de que o mesmo venha a se tornar, 
à imagem de políticas sociais, um programa emergencial visando a amenizar a situação 
imediata dos grupos que serão beneficiados, calar a voz e arrefecer o ânimo de contestação 
e de real participação dos movimentos e das entidades. 

Deveriamos então ignorar o PP? Se foi contestado no seminário erguer o PP à 
condição de polarizador da intervenção da sociedade na Amazônia , ninguém contestou 
a sua importância. 

Primeiro, porque a demarcação das reservas indígenas e extrativistas é vital para os 
povos indígenas e parte da população ligada ao extrativismo. O PP pode contribuir na 
resolução desse grave problema, forçando, por ser objeto de financiamento internacional, 
a má vontade política brasileira. 

Segundo, porque as políticas públicas em geral são espaço da luta cidadã e que não 
se pode abrir mão da democracia. 

Terceiro, porque as questões ambientais e, neste caso, a importância que reveste a 
Amazônia na manutenção do climaregional/mundial e da biodiversidade, representam uma 
cunha, senão para mudar, pelo menos para rachar a hegemonia do modelo dominante. O PP 
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e, junto com ele, outros programas devem .se tomar instrumentos políticos, nacional e 
internacionalmente, questionadores da ordem dominante. 

Quarto, porque o PP e, dentro dele, o PD/ A representam espaços pedagógicos de 
aprendizado, por parte da sociedade, de intervenção nas políticas públicas e de negociação 
com os poderes públicos. O PD/A, se não implantar um outro tipo de desenvolvimento, 
pode se tornar um laborát6rio que, ao lado de múltiplas outras experiências desenvolvidas 
por movimentos e ONGs, mostre que seria possível alterar substancialmente o 
desenvolvimento predatório regional, se houvesse vontade política, nacional e internacional. 

Enfim, só vale a pena enfrentar o PP se também atuarmos sobre as outras políticas 
e projetos econômicos para a região. 

r: 

O PD/A E A EXPERIÊNCIA ACUMULADA 
r 
r> 

O PD/ A, considerado como mais um projeto no meio de outros, senão como bastante 
secundário frente aos projetos estruturais, tanto pela quantidade de recursos previstos 
quanto pelo fato de representar uma concessão à sociedade civil, poderia ser visto como 
o projeto articulador e estruturador do PP. Pois ele quer viabilizar um conjunto de 
atividades-fim "desenvolvidas pelas ONGs e populações da Amazônia e da Mata Atlântica 
que favoreçam o desenvolvimento sustentável no uso racional dos recursos naturais assim 
como garantam a conservação da Amazônia, da Mata Atlântica e ecossistemas 
associados" .É claro, nesta perspectiva, que os órgãos públicos deveriam estar associados/ 
integrados ao PD/ A. Os outros projetos seriam suportes (reforço institucional, monitoramento 
e fiscalização, zoneamento, pesquisa etc.) e ações complementares ( demarcação de 
reservas como condição para viabilizar os projetos demonstrativos etc.), 

Tal não é o caso e.assim sendo, o PD/ A representa, sem desconsiderar o avanço 
conceituai que incorpora - é um projeto bem trabalhado, que leva em conta a experiência 
de projetos anteriores-, mais uma fonte de financiamento (como o são as fontes externas 
financiadoras de projetos de ONGs, o FNO, o FNMA, o PMACI e outras anunciadas: 
Planafloro, Prodeagro etc.). Nessa ótica, deve-se evitar considerá-lo como novidade 
absoluta que vai "reinventar a pólvora". 

O acumulo de experiências já desenvolvidas deve ser levado em conta. O Banco 
Mundial procede a avaliações dos seus programas falidos; algumas ONGs -tanto ONGs 
financiadoras dos paises do Norte quanto ONGs locais- avaliam eventualmente projetos 
localizados com os quais têm ligações. Mas não se procedeu ainda a uma avaliação 
abrangente e sistemática de um amplo conjunto de experiências de ONGs e movimentos. 
Será que 30 milhões de dólares não merecem uma avaliação preliminar que dê uma base 
mais consistente e referências balizadoras para o PD/ A? Isso poderia prevenir alguns dos 
riscos mencionados na versão de dezembro 92 do PD/A. 

Durante o seminário, mencionaram-se vários desafios: 
-capacitar as entidades e quadros; 
-evitar os riscos da pulverização e da fragmentação de projetos. 
- saber como priorizar e hierarquizar os projetos para que ao mesmo tempo as 

r 
r: 
r 
r: 
r: 

r: 

r: 
í 

r: 
r: 
r: 
r: 

r: 
r: 

r' 
r: 

r 
r: 

139 



pequenas entidades possam desenvolvê-los e que se inscrevam numa temática comum e se 
somem numa perspectiva coletiva que lhes garantam um certo impacto; 

- fazer a ligação entre os projetos locais e as questões mais gerais do desenvolvimento 
da região; 

- combinar e integrar projetos e ação política, para que os projetos não corram de um 
lado e as políticas públicas de outro; 

- fazer com que os projetos não se esgotem em si e se tomem realmente demonstrativos; 

- assegurar a sua continuidade. 
De fato, é um faz-de-conta tradicional do financiador e do beneficíario. Ambos 

fingem acreditar que em um ano ou em três o projeto vai dar resultados. Como se as 
condicionantes políticas, econômicas, técnico-científicas, culturais e educativas não 
estabelecessem, para projetos visando a sustentabilidade ambiental, econômica e social, 
prazos bem mais dilatados! 

O PD/ A, ao prever seminários, consultores etc., em princípio pensou em tudo isso. 
Duas questões pelo menos, a nosso ver, ficam para ser enfrentadas: 

1. Os consultores do Grupo de Análise dos Projetos (GAP) e do Grupo de Apoio 
à Preparação de Projetos (GAPEP)- este "será constituído preferencialmente de técnicos 
ligados às ONGs nos Estados e sub-regiões"- exercerão um papel relevante. As nossas 
entidades em geral são ainda carentes de profissionais que aliem o conhecimento de campo 
{a experiência) e o rigor teórico e metodológico. Seria util organizar seminários/cursos de 
capacitação para os candidatos a consultores (seminários que reúnam GT A, consultores 
e entidades com experiência em planejamento, execução e avaliação de projetos). 

2. A segunda questão é o reforço do GT A. 

O POSSÍVEL PAPEL DO GTA 

Por ser o GTA intimamente ligado ao PP, é impossivel falar de um sem mencionar 
o outro. 

Na segunda parte deste texto, tentamos mostrar como a diversidade de situações 
resultou em diversidade de entidades, articulações e prioridades. O GT A foi criado por 
entidades identificadas com a Amazônia florestal e certos setores da sua população e/ou que 
tinham uma certa familiaridade no enfrentamento/negociação com o Estado e até com 
agências oficiais multilaterais e uma experiência de alianças com ONGs do exterior. 

Estas características deram toda legitimidade a essas entidades para desencadear um 
processo de articulação ao redor do PP. Ninguém parece contestar esse ponto. Os 
fundadores do GTA, num segundo momento, ampliaram-no com a criação de GT As 
regionais, ampliação confirmada em Marabã, em julho de 92, com a eleição para a diretoria 
de um dirigente da Cut do Pará. 

Essa ampliação poderia abonar o GTA para ser o grande articulador dos movimentos 
e ONGs da Amazônia? De fato, o GTA, com mais de 250 entidades filiadas, afirma-se 
de fato a maior articulação. Um membro da sua direção afirma inclusive que as ONGs 
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começaram a se articular com o GT A. Este está sendo convidado a não se restringir ao PP. 

No entanto, o próprio seminário- no qual se viu que a grande maioria das entidades 
presentes são membros do GTA- mostrou que há uma certa distância entre a intenção e a 
realidade. Com o já foi dito, há uma história na sociedade que relativiza a intenção do GT A. 
Segundo, as entidades entraram no GTA por causa do PP e mais precisamente do PD/A, 
pois é essa finalidade do GT A que lhes foi apresentada, e portanto se articularam ao redor 
do PP. Se fôr isso, o GT A não deveria usar essas adesões, dadas num contexto determinado, 
além do mandato formal ou informalmente dado. Terceiro, foi dito que, devido à urgência, 
foram criados primeiro os mecanismos e que agora chegava o momento da participação. 

De fato, os limites da capacidade real de articulação do GT A estão também por 
enquanto na baixa qualidade da participação, inclusive devido à deficiência de 
informação da parte do GT A. Este, por falta de meios, não conseguiu se comunicar ainda 
de forma satisfatória. Enfim, não é suficiente congregar entidades de base para ser 
representativo. Essas entidades são freqüentemente membros de coletivos e/ou pertencem 
a entidades de âmbito maior que foram ignoradas. Todos esses elementos parecem apontar 
para a necessidade do GTA manifestar uma certa prudência e se considerar como uma 
articulação em construção no meio de outras. 

Não se trata aqui de desqualificar o GT A mas de ajudar a fazer a clareza necessária 
para que ele possa cumprir o seu papel e não ser desqualificado (e nós com ele, que estamos 
no GTA ou o apoiamos). 

O grupo de trabalho 3 do Seminário- grupo no qual estava o vice-presidente da Cut, 
que foi colono na Transamazônica, expressou bem o que nos parece ser o enfoque adequado: 
"No momento, o GT A tem atribuições de horizonte temporal e representação bem 
definidos". 

O fato do GTA se limitar, nas condições atuais, a esse espaço, vai sem dúvida 
favorecer a articulação entre ele e outras instâncias como os Fóruns e as organizações de 
massa, permitindo a convergência e fazendo com que se encontrem e se somem as suas 
idéias e as suas lutas. 

A nosso ver, se o GTA foi formado numa dinâmica gerada pelo Estado brasileiro, 
governos do 07 e agências multilaterais, para discutir e intervir no PP, é importante que 
se proponha a intervir, enquanto articulação, especificamente no PP. 

Para cumprir esse papel com clareza e a devida eficiência, ele tem que entender e 
acompanhar o conjunto das Políticas Públicas para a Amazônia. Ele deve fazer isso lado 
a lado com o conjunto das organizações, numa troca permanente. Essa parceria é também 
indispensável para que êle e as demais instâncias de organização na região possam ter uma 
atuação conjunta nas questões globais relativas às políticas püblicas e ao modelo de 
desenvolvimento para a Amazônia. 

Os representantes do GT A no seminário de Belém já apelaram a todos nós para que 
participássemos mais. Tal foi a intenção do Seminário e desses anais. E o GT A nacional está 
avançando nesta direção quando decide que deve participar e apoiar a luta dos seringueiros 
(março 93) e o Grito dos povos da Amazônia por cidadania e desenvolvimento (maio 93). 
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1 - Luiz Carlos Ros Filho 
Instituto Estudos Amazônicos e Ambientais 
SCLN 210 Bloco e, salas 211/213 
Brasília/DF - CEP 70862-090 
Fone: (061) 347-9874 
Fax (061) 347-5214 

2 - Paulo César Brancher 
FASF/CAPANEMA 
Av. Presidente Médíci, nº 1992 
Cxa.Postal 43 Capanema/PA- CEP 68700-050 
Fone: (091) 821-1716 
Fax (061) 821-1716 

3 - Miriam Prochnow 
APREMAVI 
Caixa Postal 628 
Rio do Sul/SC - CEP 89160-000 
Fone: (0478) 22-2497 
Fax 22-2497 

4 - Errolflynn de Souza Paixão 
CUTeGTAIAP 
Rua Rio Macacoarf, nº 16 - Bairro do Trem 
Macapá/ AP - CEP 68900-230 
Fone: (096) 222-5299 
Fax (096) 222-4453 

5 - Ivanize Carvalho (expositora) 
Assembléia Legislativa do Estado do Pará 
Gabinete Deputado Estadual Geraldo Pastana 
Belém/PA-CEP 66020-240 
Fone: (091) 224-5522 
Fax(091)224-5522 

6 - Deuzimar Miranda Rodrigues 
FETAGRI 
Trav. D.Pedro I, nº 1012 
Belém/PA- CEP 66050 - 100 
Fone: (091) 241-2419 
Fax (091) 241-9635 

7 - João Gomes da Silva Neto 
Comissão dos Bairros de Belém - CBB 
Rua Antonio Barreto, nº 769 - Bairro de Fátima 
Belém/PA- CEP 660550- 050 
Fone: (091) 248-1768 
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8 • Ruth Mary de Oliveira Gonçalves 
Comissão Pastoral da Terra - Araguaia/Tocantins 
Cx.Posta1 nº 307 I 
mperatriz/MA - CEP 65900-970 
Fone: (098) 721-5551 
Fax (098) 721-5551 

9 • Márcio Jerry Saraiva Barroso 
Instituto do Homem (Revista Desenvolvimento e Cidadania) 
Av. Jerônimo de Albuquerque, Casa do Trabalhador, s/102 - Calhau 
São Luís/MA - CEP 65051 - 200 
Fone: (098) 227-2474 
Fax(098)227-3934 

10 - Pedro Peloso 
Escola Sindical do Norte (CUT/PA) 
Rua D.Pedro I, nº 1012 
Belém/PA CEP 66050-100 
Fone: (091) 241-5741 
Fax (091) 241-9635 

11 • José Geraldo Torres 
Movimento pela sobrevivência da Transamazõnica 
Trav. Agrário Cavalcante, nº 565 
Altamira/PA- CEP 68371-140 
Fone: (091) 515-2490 Fax (091) 515-2406 

12 • José Carlos M. Gadelha 
Comissão Pastoral da Terra 
Rua Gonçalves Dias, nº 288 
Porto Velho/RO- CEP 78900-650 
Fone: (069) 221-2001 Fax (069) 223-1135 

13 • João Dai Poz Neto 
Forum Mato Grossense de Meio ambiente e Desenvolvimento 
OPAN -Av. Ipiranga, nº97 - Cx.Postal 615 
Cuiabá/MT - CEP 78005-970 
Fone: (065) 322-2980 

14 • Carlos Eduardo da S. Monteiro 
OXFAM 
Rua Silva Ferreira, nº 122 - Boa Vista 
Recife/PE - CEP 50040-130 
Fone: (081) 231-5449 

15 • Armando Zurita Leão 
Instituto de Desenvolvimento da Amazônia 
Trav. São Pedro. nº 566 
Belém/P A - CEP 66050-100 
Fone: (091) 223-8908 
Fax (091) 222-7786 
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16 - Geraldo Siqueira 
CUT - Comissão Nacional do Meio Ambiente 
Rua São Bento, nº 405 - 7º andar 
São Paulo/SP - CEP 01008-906 
Fone: (011) 255-7500 
Fax (011) 239-5274 

17 - Carlos Alberto Barros Borda1o 
FASF/CAPANEMA 
Av. Presidente Médící, nº 1992 - Cx.Postal 43 
Capanema/P A - CEP 68700-050 
Fone: (091) 821-1716 
Fax (091) 821-1716 

18 - Regine Rehaag 
KATALYSE INSTITUT 
5 Koeln 1 Mauritiuswall 1124-26 
Colônia/RF A 
Fone:0049-221-235964 
Fax 243820 

19 - Arnlin Mathis 
Oficina de Garimpagem 
Trav. Maurítí, nº 1006 - 906 
Belém/P A CEP 66080-060 
Fone: (091) 244-0592 
Fax (091) 244-0592 

20 - Sérgio Sauer 
Comissão Pastoral da Terra - CPT Nacional 
Caixa Postal 749 74001-970 - Goiânia/GO 
Fone: (062) 224-4436 
Fax (062) 225-4967 

21 - Anselmo Alfredo Forneck 
CIMI 
Caixa Postal 519 
Rio Branco/ Acre CEP 69900-901 
Fone: (068) 225- 7495 
Fax (068) 224-9101 

22 - Raul Chucair do Couto 
FASE-Baixo-Tocantins 
Trav, Pedro Pinheiro Paes, 330 
68440-000 - Abaetetuba/P A 
Fone: (091) 751-1181 
Fax (091) 751-1181 -- - 
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23 - José Carlos Luz Marques 
GTA-Babaçu 
Rua das Laranjeiras, 1436 
65725-000 - Pedreiras/MA 
Fone: (098) 721-8288/642-2061 
Fax (098) 642-2061 



24 - José Heder Benatti 
Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos 
Trav. Barão do Triunfo, 2129 
660087-270 - Belém/PA 
Fone: (091) 225-4677 
Fax (091) 225-4677 

25 • Raimundo Nonato Brito 
Central Única dos Trabalhadores - CUTIPA 
Trav. D. Pedro I, 2012 
Belém/P A Ch"P 66050-100 
Fone: (091) 241-5663 
Fax 241-9635 

26 - Ariston Filho alves Portugal 
Coordenação dos Atingidos pelas Barragens da Amazônia 
Trav. Agrário Cavalcante, 565 
68371-140 - Altamira/PA 
Fone: (091) 515-2490 
Fax SlS-2406 

27 - João de Castro Ribeiro 
Grupo Ecol6gico do Xingú 
Caixa Postal 676 -Centro Belém/PA - 66017-970 
Fone: (091) 222-1589 
Fax (091) 222-1589 
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28 - Delman de Almeida Gonçalves 
GTA -Bico do Papagaio 
Augusttnõpolis/T; ocantins - 77960-000 
fone: 826-1286 

29 - Aurélio Danna 
Equipe de Educação Popular de Paraopebas (EEPP) 
Caixa Postal 14 68515~000 
Parauapebas/P A 
Fone: 346-1115 

30 • Ana Maria Alves de Avelar 
Instituto de Pesqujisa de Defesa da Identidade Amazônica - INDIA 
GTA-Rondônia 
Rua João Goulart, 826 
Bairro Mato Grosso 78915-450 - Porto Velho/RO 
Fone: (069) 223-1898 
Fax (069) 223-1898 

31 - Paulo H.B. De Oliveira Jr. 
FASE/NACIONAL 
Caixa Postal 6634 - Barão Geraldo 13082-970 - Campinas/SP 
Fone: (0192) 391519 

32 • Helmut Hagemann 
Campanha pela Vida na Amazônia 
Husarenstr, 11 - D-7300 - Bonn 1 
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Alemanha 
Fone: 0049 - 228-677350 
Fax 677350 

34 - Pedro Ramos de Souza 
Conselho Nacional dos Seringueiros 
A v. Rio Macacoari, 16 
Bairro do Trem 68900-230 - Macapá/PA 
Fone(069)222-4453 
Fax(096)222-4453 

35 - Jean-Pierre Leroy 
FASE NACIONAL 
Rua Bento Lisboa, 58 Catete 22221-011 - Rio de Janeiro - RJ 
Fone (021) 285-2998 Fax (021) 205-3099 

36 • Thomas Fatheuer 
FASE Nacional 
Rua Bento Lisboa, 58 - Catete 22221-011 
Fone: (021) 285-2998 
Fax 205-3099 

37 - Maria Lila Castro Lopes de Carvalho 
Gabinente Dep, Federal Paulo Rocha -Assessoria Poliüca 
Trav. Conêgo Jerônimo Pimentel, 687 - Umarízal 
Belém/PA - 66055-000 
Fone 225-3823 (Belém) 
(061) 318-5483 (BSB) 

38 - Maria das Dores Silva Santos 
FORUM/MA (entidade origem: SMDDH) 
Rua do Pespontão, 25 6 (centro) 
São Luís/MA - 65010-460 
Fone: 221-1175 
Fax 221-1175 

39 - Raimundo Gomes da Cruz Neto 
CEPASP/GTA-Carajás 
Rua Soror6, 129- Novo Horizonte 
Marabá/P A - 68502-170 
Fone: (091) 324-1698 
Fax (091) 321-1680 

40 - Hiroshi Noda 
Forum Permanente de Debate da Amazônia 
Rua Tapajós, 54 
69025-140 
Manaus/AM 
Fone: 
Fax 

41 - Dario Schaffer 
UNIPOP- Universidade Popular 
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Av. Senador Lemos 557 
Belém/PA - 66050-000 
Fone: (091) 224-9074 
Fax (091) 225-1668 

42 - Jerônimo Treccani 
CPT/Pará 
Rua Barão do Triunfo, 3151 
Belém/P A - 66093-050 
Fone: (091) 226-5258 
Fax (091) 226-6491 

43 • Luís Bressan 
FASE/Marabá 
Folha 27, Q. 07, Lote 07 - Nova Marabá 
68509-160 - Marabá/P A 
Fone: 322-1591 
Fax 322-1558 

44 • Roberto Antonio Libpott 
Conselho Indigenista Missionário - Norte I 
Rua Tapajós, 54 - Centro 
69110-000- Manaus/AM 
Fone: (092) 233-5020 

45. Matheus Otterloo 
F ASF./Belém 
Rua Bernal do couto, 1329 
66055-080 - Belém/P A 
Fone: (091) 222-0318 
Fax 241-5310 

46 • Raimundo Nonato Soares da Silva 
Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua 
Trav. D. Romualdo de Seixas, 918-B 
66050-11 O - Belém/P A 
Fone: (091) 241-0646 
Fax (091) 241-0646 

47 • Edélcio Vigna de Oliveira 
INESC 
Ed. Venâncio 2000, Bloco 5 si 433 
70333 - Brasflia/DF 
Fone: (061) 226-8131 
Fax (061) 226-8042 

48 • Hilmir José de souza Assis 
CPT/AM (Forum) 
Rua Lourival Cruz, 386 
69110-000- Silvis/AM 
fone: (091) 528-2124 
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49 - Henri Acselrad 
/BASE 
Rua Vicente de Souza, 12 
22251-070- Rio de Janeiro - RJ 
Fone: (021) 286-6161 
Fax (021) 286-0541 

50 - Auriléia Gomes Abelém 
(UFPA) - Fórum Metropolitano de Reforma Urbana 
Rua 28 de Setembro, 982 
Belém/PA- 66053-350 
Fone: (091) 222-1169 
Fax ( UFPA) 229-0776 

51 - Antonio Carlos de Lima 
GTA-Tocantins 
ARSE 61 QI-E Lote 17 
77034-970 - Palmas/TO 
Fone: 

52 - Muriel Saragoussi 
Forum Permanente de Debates da amazõnia 
Rua Tapajós, 54 
69025-140-Manaus/AM 
Fone: (092) 233-5020 
Fax (092) 232-7347 NC CIME 

53 - Maria Emília L. Pacheco 
FASJYNacional 
Rua Bento Lisboa, 58 Catete 
22221-011 - Rio de Janeiro - RJ 
Fone: (021) 285-2998 
Fax (021) 205-3099 

54 - Claudemir Teodoro do Couto Monteiro 
C/Ml Norte II - PA e AP 
Trav. Nina Ribeiro, 254 - Canudos 
66090-970 - Belém/P A 
Fone: (091) 226-5408 
Fax (091) 226-5408 

55 - Ursula Danzer 
F ASF./SACTES 
Av. Presidente Médici, 1992 
68700-050 - Capanema/P A 
Fone: (091) 821-1716 
Fax (091) 821-1716 

56 - Lúcia Andrade 
Comissão Prô-India 
Rua Ministro Godoy, 1484 
05015 - São Paulo/SP 
Fone (011) 864-1180 
Fax (011) 871-4612 
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0. 57 • Claudionor Alexandre Barbosa da Silva 
r>. Movimento Nacional dos Pescadores (MONAPE) 
0 Rua Cândido Ribeiro, 541 - Centro 

São Luís/MA - 65015-090 
r: Fone: (098) 222-3237 
(' 

0 58 • Francisco Mathias 

0 
ECOTROPIC- Instituto Ecologia Tropical 
Caixa Postal 1391 

r Belém/PA - 66017-970 

r Fone: (091) 229-9677 
Fax (091) 229-9677 r-, 

0 59 - Adernar Santos da Silva Filho 

(' 
STR-ltacoatirá (Representante Forum/AM) 
Rua Luzardo Ferreira de Melo, 3.004 

Í'· 69100-000 - Itacoatiara/ AM 
! í·, Fone: 521-1127 

r> 60 - Hubert Guerault 
r F ASF./Nacional 
(", Rua Bento Lisboa, 58 Catete 

22221-011 - Rio de Janeiro r: Fone (021) 285-2998 
0 Fax (021) 205-3099 

(' 61 - Wolfgang Kaiser 
(' /BASE 
r Rua Vicente de Souza, 12 
r: 22251-070- Rio de Janeiro 

Fone: (021) 286-6161 
0 Fax (021) 286-0541 
r>. 

62 • Avelino Ganzer 
(\ CUT/Nacional 
0 Rua Santa Cruz, 281 - Vila Mariana 
(\ São Paulo/SP - 04121-000 

Fone: (11) 573-6613 r- Fax 
(' 

63 • Paulo Marcos de Barros e Souza r> Centro Josué de Castro r: Rua Dom Bosco, 
(' 50700-070 - Recife/PE 

Fone: (081) 222 1906 r- Fax (081) 222-4252 
(' 

64 - Denise Carreira Soares 
0 CDDHEP-AC 
r Trav. Cabanelas, 40 
(' Bairro 6 de Agosto 

r: 69901-090- Rio Branco M AC 
Fone: (068) 224-5772 

r Fax (068) 224-5772 
r 
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65 - Ingrid Lebherz 
Forschungs-Unâ Dokumentationszentrum Lateina Merika 
Gneisenaustr. 2 
Berlin 61 
Alemanha 
Fone:030-6934029 

66 - Raimund Kube 
SACTES 
Caixa Postal 151 O 
66017-970 Belém/PA 
Fone: (091) 241-2654 

67 - Indio Campos 
NAEA 
Campos II do Guamá - UFP A 
66075-900 - Belém/P A 
Fone: (091) 229-9754 

68 - Eugênio Scannavino Neto 
GTA/Projeto Saúde Alegria 
Rua Borges Leal, 2284 
Caixa Postal 24 3 
68040·080 - Santarém/P A 
Fone: (091) 523·1083 
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69 - Natanael Souza 
Associação Pequenos Produtores Rurais 
Endereço: Santarém/P A 
Fone: 
Fax 522-4813 (NC STR) 

72 - Maria do Socorro Lucas Bandeira 
Instituto de Divulgação da Amazônia 
Trav. São Pedro, 566 - s/1005 
Belém/P A - 66050·050 
Fone: (091) 223-8908 
Fax (091) 222-7788 

70 - Monika Grossmann 
NAEAISACTES 
UFPA·CAMPUSilDOGUAMÁ 
Belém/P A - 66075-900 
Fone: (091) 229-2628 

71 - Heribert Schimitz 
Travessa Rui Barbosa, 840 
Ed. Maison Gramille apt. 1401 
66053-260 - Belém/P A 
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73 • Eduardo de Souza Martins 
W.W.F. 
Endereço: SHI/Sul Q 07 Bloco B s/204 
71615-220 - Brasília - DF 
Fone: (061 248-2899 
Fax (061) 248-7176 

74 - Henning Reetz 
CESE 
Caixa Postal 2051 
66690-990 - Belém/P A 
Fone: 235-2515 

75 - Manuel Francisco Evangelista de Matos 
Prefeitura Municipal de Gurupâ 
Av. São Benedito, s/n 
Gurupá/P A - 68300-000 

76 • Moacir Alho 
Prefeito de Gurupâ 
A v. São Benedito, s/n 
Gurupá/P A - 68300-000 

77 • Bertila dos Santos Almeida 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Gurupá 
Trav. Dulcicléia Torres, s/n 
Gurupá/PA 

78 - Rairnunda Nonata Monteiro da Silva (Jornalista) 
Gab. Dep. Estadual Geraldo Pastana 
fone: (091) 224-5522 Fax (091) 224-5522 

79 • Lindalva Silva Aragão (Secretária) 
Gab. Dep. Estadual Geraldo Pastana 
Belém/P A - 66050-050 
Fone: ( 091) 224-5522 Fax (091) 224-5522 
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