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Seminário sobre o V ALE DO RIBEIRA 
· "Plataforma Ambiental Mínima para o Desenvolvimento Sustentável do 

Vale do Ribeira (Agenda 21 para o Vale do Ribeira)" 

CONTRIBUIÇÃO DO VITAE CIVILIS 

1 - Indúj_ue, resumi.damente, o que representa s1111 organkação, seus objetivos e 
atividada? 

O Vitae CiviJis tem como objetivo fundamental atuar, fomentar, colaborar e propiciar a 
elaboração e disseminação de novas perspectivas, abordagens, políticas e atividades para as 
questões do desenvolvimento humano. Isso inclui obrigatoriamente a proteção ambiental e 
cultural, a eqüidade social e econômica e a defesa dos interesses difusos. 
Entre os objetivos específicos do Vztae Civi/is para a sustentabilidade do desenvolvimento, 
conservação do meio ambiente e estabelecimento de sociedades sustentáveis, destacam-se: 

a) promover e estabelecer estudos e atividades visando a implantação de políticas e 
programas; 

b) estabelecer programas de assistência técnica e treinamento para organizações não 
governamentais; 

e) fomentar e participar de iniciativas de fortalecimento da cidadania, através da 
articulação e parcerias com comunidades e grupos organizados de cidadãos. 

d) colaborar, estimular a formação e o fortalecimento, e participar de redes nacionais e 
internacionais, que articulem organizações não governamentais que atuem no âmbito 
das finalidades do Vitae Civi/is; 

e). colaborar para o aprimoramento de instituições, técnicas e legislação que contribuam 
para a defesa do consumidor; promoção da saúde; proteção do patrimônio natural, 
cultural e social; fortalecimento de comunidades tradicionais; 

O Vitae Clvilis através de seu Programa Trienal desenvolve atividades, pesquisas e projetos 
específicos. As seguintes linhas programáticas orientam as atuais atividades do Vitae Civilis: 
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1- Proteção da diversidade biológica e cultural e sustentabilidade do desenvolvimento: 
- compreensão e organização do conhecimento para a gestão sustentável da 
biodiversidade. 

~ suporte a iniciativas sustentáveis para a melhoria da qualidade de vida de populações .• 
em áreas de proteção ambiental. 

A missão deste programa se fundamenta no desenvolvimento e na promoção de ações que 
visem compatibilizar a proteção da diversidade cultural e biológica com a sustentabilidade do 
desenvolvimento na Mata Atlântica. Para atingir essa meta junto às comunidades locais, 
sociedade civil e governo, as linhas de ação passam pelo resgate e análise de conhecimentos 
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tradicionais, geração de tecnologias, catalização e atuação na implementação de propostas 
científicas com base em aspectos ecológicos, sociais, culturais, econômicos e da legislação. 
Na :filosofia deste Programa, destaca-se o compromisso do desenvolvimento da cidadania 
ativa através da capacitação dos indivíduos para a co-gestão do ambiente. Este Programa está 
dirigido primordiahnente para a região do V ale do Ribeira que se localiza a sudeste do 
Estado de São Paulo. 

2-Ambientes urbanos: construindo cidades e sociedades sustentáveis 
- aprimoramento dos mecanismos de gestão e proteção dos direitos ambientais urbanos. 
- planejamento e gestão dos assentamentos humanos. 
- funções e componentes ambientais básicos: saúde, saneamento, águas e resíduos. 
- valorização do patrimônio cultural, histórico e paisagístico. 

3--Globalização e componentes locais das questões de desenvolvimento e de meio ambiente: 
-ímpactos locais de questões globais e inserção global de questões locais. 
-implementação dos compromissos da RI0-92: Agenda 21, Convenções de Clima e 
Biodiversidade. 
-acompanhamento da cooperação e uso de financiamento internacional para o 
desenvolvimento 

4- Cidadania e Sociedade Civil: 
- apoio e atuação conjunta a populações para catalização de projetos de melhoria da 
qualidade de vida. 

- extensão ambiental e assistência a ONGs . 
. -.construção de parcerias através da participação e fortalecimento de redes e grupos de 
ONGs. 

5- Estado e Democracia para a sustentabilidade: 
-.análise, acompanhamento e atuação em políticas públicas. 
-.democratização das decisões: atuação e fortalecúnento de instâncias participativas com.o 
conselhos. 

- gestão integrada da qualidade ambiental e do desenvolvimento. 
- defesa de interesses e direitos difusos. 

6- Informação: 
- realização de palestras, cmsos e seminários 
.-.edição e distribuição de publicações e documentos técnicos e analíticos (série VC 
Documentos); edição de manuais, folhetos e dos boletins Civilidades e VC Informa. 
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2 - Descreva, suscintamente, qual. o contexto aócio-econômico, po//Jico e ambiental. do 
Vai.e do Ril,dra na 11111,,0túu/e 

a- Os problemas 

• Êxodo Rural 
Pequenos agricultores não conseguem se manter em seu estilo de vida tradicional e, 
muitas vezes, têm que migrar para as cidades. 

• Problema Sócio-Econômico 
- baixo grau de escolanização de população; 
- alto indice de analfabetismo; 
- elevado número de natimortes e até 1 ano; 
- falta de zoneamento ecológico-econômico; 
- morbidade típica de pobreza; 

• Problemas Políticos 
- estrutura política conservadora- mandonismo; 
- dominação política de proprietários de terra sobre partidos, governos e organizações 
civis; 
- baixa mobilização social; 

• Situação fundiária 
-Indefinição legal e fundiária faz com que qualquer atividade que envolva utilização 
de temas enfrente uma série de problemas. 
- Intenso processo de grilagem. 
- Não reconhecimento dos direitos das comunidades sobre os temas cm que "1VCm há 
muitos anos, sem títulos legais. 
- 70% da terras não discriminadas implicam no não reconhecimento local de validade 
de títulos de propriedade. 

• Meio Ambiente: 
- Pressão de extrativismo predatório(palmito. madeira, minérios). 
- Projetos de grande impacto sobre o meio ambiente estão em tramitação. 

• Conflitos entre moradores e administradores de Unidades de Conservação: 
- Utilização dos recursos naturais muito restrita, inviabilizando a permanência de 
populações. 
- Fiscalização autoritária. 
- Falta de recursos para a sobrevivência força os moradores a deixarem a área, 
engrossando as fileiras do Êxodo Rural, ou participarem do extrativismo predatório 
irregular . 
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• Desenvolvimentismo: 
- O conceito de desenvolvimento, fixado nas pessoas, envolve grandes projetos de 
grande impacto, valorizando a industrialização e agricultura em grande escala em 
detrimento de núcleos de produção familiares de baixo impacto. 

b- As oportunidades: 

• Riqueza ambiental: 
- Ecossistemas grandes em extensão, estão presentes na área. 
- Multiplicidade de seres vivos( fauna e flora) subsistem na área. 
- Beleza cênica de grande interesse turístico, 

• Riqueza cuímral; 
- Outras formas de conhecer e explicar o mundo existem na região. 
- Conhecimentos, destas cultural, diferenciados, complexos e profundos sobre os 
recursos naturais, seja de sua diversidade, utilização ou funcionamento. 

• Sociedade Global: 
- Grande interesse, seja econômica, turistico ou ambiental, de pessoas da cidade, 
podem ser positivos para a região. 

3 - Pontue a/.guns princípios que deveriam ser levados em conta na d.a/JoraçiúJ de 
po/fli.ca, esll'atégias e ações de tksenvolvimndo sustentável no V ale d6 Ribeira. 

- V alorização das manifestações culturais locais. 
- Envolver efetivamente as populações locais nos processos de proposições, planejamento, 
desenvolvimento de alternativas e implantação de ações práticas que envolvam o 
desenvolvimento do V ale do Ribeira. 
- Buscar soluções possibilitando que pequenos agricultores e comunidades tradicionais 
permaneçam no campo, em suas propriedades, com qualidade de vida satisfatória. 
- Evitar ações de grande impacto sobre os recursos naturais. 
- Buscar localmente soluções para os problemas, com participação do Estado e da Sociedade 
Civil em conjunto com os moradores. 
- Definir normas de compromisso ético entre pesquisadores e comunidades, 

4 - Indique metas de desenvolvimentD sllStentável. para o Vai.e do Ribeira bem como 
estratigi.as para que estas metas sejam akançadaa. 

Metas: 

- Regularização Fundiária até ano 2000. 
- Diminuir para 10% da população economicamente ativa com faixa de renda inferior a 1,0 
salário mínimo. 
- Melhoria das condições de saúde: baixar índice de mortalidade infantil ( 1° ano) para 30 
mortos por mil nascidos vivos . 
- Reduzir o analfabetismo, eliminando-o totahnente na faixa de 7 a 14 anos até o ano 2000. 
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- Definição de linhas de crédito para atividades de manejo sustentável de pagamento, médios 
proprietários e posseiros até junho de 1996. 
- Criação de florestas de manejo comunitário ( Reservas Florestais) para produção de 
madeira para objetos, casas, barcos, carvão ou queima direto para uso de comunidades 
tradicionais com administração compartilhada entre comunidade e Estado (até ano 2000) 

Estratégias: 

- Zoneamento Ecológico-Econômico que orienta o desenvolvimento das atividades 
produtivas. 
- Políticas de Incentivos fiscais para a instalação de infraestrutura turística e de produção 
através de técnicas de manejo sustentável e pennacultura. 
- Apoio a Projetos Demonstrativos que tenham como fim o desenvolvimento de atividades 
que visem incrementar renda, além de conservar a biodiversidade e diversidade cultural, 
desde que haja produção/documentação de experiências e seja possível reproduzi-lá, com 
adaptações, para outras localidades. 

5 - Sugira propostas tk açl}es concretas de dest!IIVolvi.mento 911.Stentável que posaam ser 
desenvolvidas no Vai~ do Rweira. 

~ Ecoturismo Social: Aproveitando estrutura pessoal e conhecimento local para as atividades 
de lazer, com beneficias e participação direta das populações locais. Desenvolvimento de 
atividades de Turismo baseado em pequenas pousadas com guias locais desenvolvendo 
atMdades complementares tais como produção de suvenirs, doces, cestaria e cerâmica além 
de serviços como bares, restaurantes e petiscarias, venda de utilidades, etc. 

- Crédito: Linhas de crédito que contemplem pequenos produtores, voltados para projetos de 
pequena escla, 

- Desenvolvimento de programa de crédito especial, voltado as atividades de manejo 
sustentável, permacultura e produção de plantas medicinais, aromáticas e ornamentais e para 
implantação de infraestrutura de turismo no V ale do Ribeira. 

- Desenvolvimento de cursos/treinamento em atividades de manejo sustentável, produção de 
plantas medicinais, aromáticas e ornamentais, guias turísticos, culinária, hotelaria, comércio, 
cerâmica, cestaria, etc. 

- Desenvolvimento de ações para regularização fundiária do V ale do Ribeira, 

- Capacitação os técnicos"Casas da Agricultura", DEPRN, IBAMA, Deptos de Crédito 
Agrícola dos Bancos Públicos para exercer a extensão agrícola com incorporação de técnicós 
de manejo sustentável, pennacultura e outras ações que contribuam para a conservação da 
biodiversidade. 
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- Produção: Incentivo à produção local de insumos com boa colocação de mercado que, por 
um lado envolva a população e por outro dê sustentação econômica para elas e movimente a 
economia da região . 
Exemplos: 
- Apicultura 
- Extração de pahnito 
- Ervas medicinais 
- Marcenaria 

Estas atividades produtivas devem atender a princípios técnicos de sustentabilidade do 
ambiente. 

- Criação de um Selo Eco-Social V ale do Ribeira que identifique produtos que provenham 
deste tipo de iniciativa. 

- Gravação de discos de músicas regionais. 

- Criação de programas de saúde e educação que contribuam com realidades locais e 
aproveitem os seus conhecimentos e recursos. 
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