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Seminário sobre o VALE DO RIBEIRA
"Plataforma Ambiental Mínima para o Desenvolvimento
Sustentável do Vale do Ribeira (Agenda 21 para o Vale do
Ribeira)"

CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES
1 - lndi.que, resumi.damente, o que representa sua organizaçíllJ, seus objeâvos e
lllividades?
Associação Ecológica São Francisco de Assis - Piedade
Defesa da natureza.
Tentando combater e convecer o ser hwnano com relação a atitude que este vem tendo
contra o meio ambiente. Trabalhos com escolas, denuncias contra indústrias e hospitais com
relação a poluição e esgoto. Combatendo madeireiros, carvoeiros, caçadores, pescadores e
policiais :florestais corruptos, etc. No atual momento fazendo apenas denúncias de agressões
ao meio ambiente.
Grupo de Estudos Espeleológicos do Paraná - GEEP-AÇUNGUI
O GEEP-AÇUNGUI é uma entidade sem fins lucrativos que tem como principal objetivo a
pesquisa e apreservação de cavernas no Estado do Paraná.
Entre suas atividades constam:
• cadastramento das cavernas paranaenses;
• organização e promoção de cursos, palestras e simpósios de espeleologia;
: .:

;
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• aperfeiçoamento técnico e participação na espeleologia nacional;

i] ! * pesquisa em cavernas, as variáveis ambientais e suas relações com a comunidade;
1 ~ ~ * defesa e preservação do patrimônio espeleológico nacional.
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Vitae Civilis

COATI- Centro de Orientação Ambiental Terra Integrada
Entidade legalmente constituída formada por representantes

de diversos segmentos da

Sociedade, com:
• Representação ( 2 membros) no Conselho Municipal de Meio Ambiente de Jundiaí;

+ Participação em grupos de estudos sobre problemas ambientais da região; fiscalização e
denúncia de danos ambientais; promoção de atividades de educação ambiental; intercâmbio
com outras ONGs com metas semelhantes.

• Acesso à Imprensa local com publicação regular de artigos, reportagens-denúncias sobre
danos ambientais e cobertura de eventos de cunho ambientalista, como as atuais reuniões de
regulamentação da ATA de Jundiaí - Cabreúva, na região da Serra do Japi.
• Atuação também na área da Juréia, no litoral sul do Estado.
Movimento de Ameaçados por Barragens
É um movimento que luta contra a construção de hidroelétricas no V ale do Ribeira. O MAB
é à nível nacional. Lutamos também, pela regularização fundiária, reforma agrária e

macrozoneamento ecológico e . econômico do vale do Ribeira. Demarcação dos
Remanescentes de Quilombo e de Moradores de Unidades de Conservação.
Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Lideranças- ABDL e
Grupo de Estudos sobre Economia e Meio Ambiente de São Paulo - GEEMA/SP
A ABDL, tem por objetivo principal coordenar e realizar as atividades referentes ao
Programa de Lideranças em Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável- LEAD, no
Brasil. Para isso, já selecionou 4 turmas de aproximadamente 15 associados, que participam

de um treinamento a nível nacional e internacional, ao longo de dois anos.
Seus objetivos consistem em proporcionar a profissionais de diversas áreas de atuação,
setores da sociedade, formações profissionais e acadêmicas :; regiõec Jo país, um.a visão
integrada dos problemas sócio-ambientais, através de seminários, estudos de caso e trabalhos
de campo sobre os mais variados temas, partindo de questões em escala local/regional até
chegar às de caráter internacional e global.

Para a realização desses objetivos, no caso de la, turma do Programa, foram realiz.adas as
seguintes atividades: quatro periodos de treinamento nacional, incluindo um trabalho de

campo realizado no nnmicípio de Cananéia, em 1993; dois seminários internacionais com a
participação dos outros seis países que compunham o Programa LEAD, a nível internacional;
dois seminários nacionais, tendo como temas "Desenvolvimento Sustentável na Amazônia" o
"Agenda para a Implantação

de um Desenvolvimento

Sustentável no Brasil", com a

participação de diversos convidados.
Dentre outras atividades desenvolvidas pela ABDL passíveis de serem citadas, destacam-se a
participação de seus Associados e Faculties em diversos eventos nacionais e internacionais, a
articulação de uma rede de comunicação eletrônica entre os seus membros- a LEADNet - e,
por fim, a possibilidade de realização de projetos inter-institucionais por parte dos Associados

que cumprem seus dois anos de treinamento.
Já o GEEMA-SP, constitui um grupo informal de discussões e de troca de informações a
respeito de questões relacionadas com a inter-relação entre a ciência econômica e os
problemas sócio-ambientais que, já há alguns anos, vem participando de eventos, lendo e
debatendo textos, assim como discutindo trabalhos elaborados pelos participantes desse
grupo. Este ano, reuniu-se, mensalmente, a cada primeiro sábado de cada mês desde maio,
tendo discutido trabalhos relacionados à industrialização do V ale do Aço, em Minas Gerais;

as potencialidades e limitações para a formulação de uma economia

política

da

sustentabilidade, além de projetos relacionados a um aumento de visibilidade dessa área do
conhecimento.
Dentre as atividades nas quais alguns de seus participantes estiveram presentes podem ser

citados: o Seminário sobre "Ecomonia

da Sustentabilidade",

Princípios,

Desafios

e

Aplicações", promovido pela Fundação Joaquim Nabuco, de Recife, em setembro de 1994 a

4 7 a. Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, realizado em São LuísMA, em agosto deste ano; e os Seminários "Gestão Empresarial e o Meio Ambiente",
promovido pel FEA/USP e pela FGV, e "I Seminário sobre Economia do Meio Ambiente da
UNICAMP", ambos realizados em novembro p.p.

ESALQ/IMAFLORA
O Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (IMAFLORA) é uma associação
civil do direito privado, sem fins lucrativos, fundada com o objetivo de apoiar a conservação
das florestas, solos e recursos lúdricos através do manejo florestal e agrícola economicamente
viável, sociaJmente justo e ambientalmente adequado, utilizando, como principal instrumento,
a certificação ambiental ou "selo verde".
A estratégia do ™AFLORA é desenvolver programas de certificação florestal utilizando-se
de critérios e indicadores regionais, aprovados numa sólida base científica e num processo de
consulta participativa e transparente. Para tanto, o IMAFLORA atua como catalisador de
grupos de trabalho, procurando incentivar e dar suporte a um processo aberto e participativo
de desenvolvimento de padrões de certificação.
Paralelamente, em regiões para os quais os padrões para certificação ainda não tenham sido
desenvolvidos, o Il\.fAFLORA promove processos de pré-certificação, condicionados a um
processo local de consulta com os principais segmentoas envolvidos com a atividade florestal.
Nestes casos, são utilizados os padrões internacionais da Rainforest Alliance.
O IMAFLORA

trabalha

em

cooperação

com

organizações

não-governamentais

e

governamentais, movimentos sociais, instituições de ensino e pesquisa e empresas, contando
com o suporte de pesquisadores e técnicos de várias instituições públicas e privadas, com
notória idoneidade e competência.

2 - Descreva, auscintamente, qual. o contato sócio..econômico, polilko e ambiental do
Vale do Ribeira na atualidade.
Associação Ecológica São Francisco de Assis - Piedade
Pobre. Mas não devemos esquecer que pobreza também existe em todo lugar.
Aumento de adolescentes solteiras grávidas.
Política fraca e omissa principalmente a ambiental.

Grupo de Estudos Espeleológicos do Paraná - GEEP-AÇUNGüI
O V ale do Ribeira representa hoje um dos grandes bolsões de miséria que, antagonicamente,
se situa muito próximo de áreas de grande desenvolvimento

econômico:

as Regiões

Metropolitanas de São Paulo e de Curitiba/PR. Sua situação permanece abandonada pela
falta de interesse politico em seu desenvolvimento.
Ambientahnente representa uma área de grande interesse e potencialidade,

apesar de se

encontrar razoavelmente alterada em grandes porções.

Movimento de Ameaçados por Barragens
Má distribuição de renda, falta de regularização fundiária e proibição ambiental em quase
todas as atividades aos pequenos produtores.
Falta de uma politica governamental voltada para o Vale.

COATI- Centro de Orientação Ambiental Terra Integrada

* Região

com solo pobre, muito íngreme e com restrições de uso por leis de preservação.

* Ausência

quase total de propriedade legalizadas, dificultando o acesso a financiamentos e o

ressarcimento de desapropriações,

* População

com baixa escolaridade e com pouco acesso a orientação técnica para explorar

racionalmente o solo e recursos naturais disponíveis.

*

Distribuição da população em pequenos núcleos e sítios de difícil acesso, limitando o

alcance do atendimento médico e assistência social
"' Influência de "Igrejas", impondo normas que nem sempre vem de encontro aos interesses
da população.
• Acesso insuficiente a informaçõese recursos de planejamento familiar.
• Rede viária precária e mal conservada. Afasta o trânsito indesejável de veículos de carga,
mas também afugenta o turismo e dificulta o deslocamento da população e de sua eventual
produção.
• Especificamente no PET AR e Caverna do Diabo.
• Falta de verbas para ampliar, de acordo com o crescente fluxo de turistas, o número de
guarda-parques,

o serviço de manutenção,

a divulgação de normas de segurança e de

comportamento adequado em uma reserva ecológica.

• Falta de padronização

e orientação na construção de alojamentos para turistas, com

possíveis problemas na destinação de esgoto e lixo. O mesmo para as moradias.

*

Parque da Caverna do Diabo possui várias outras cavernas ainda não preparadas para

receber turistas e chalés pouco unlizados porque não divulgados.

* Projeto

de represas no Ribeira de Iguape, com consequências um pouco imprevisíveis risco

geológico, inundação de sítio (naturais e históricos) dignos de preservação,
população da área alagada, possível aproveitamento

destino da

turistico da represa, geração de

empregos a ela relacionados.

Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Lideranças- ABDL e
Grupo de Estudos sobre Economia e Melo Ambiente de São Paulo - GEEMA/SP
Sem os atermos a dados e outros estudos já realizados de maneira ampla e abrangente na
região, podemos dizer que esta região sempre é apontada como a menos "desenvolvida"do
Estado de são Paulo. Porém, o que ocorre na verdade, é que, ao lado de uma população
dispersa territorialmente, de sua economia dependente de centros dinâmicos baseados em
outras regiões e até Estados, com uma articulação política entre os municípios que começa a
se reafirmar, o que se encontra na região, hoje, são as mais importantes reservas de
patrimônio natural, histórico e cultural de todo o Estado.
Dessa forma, mais do que nunca as vocações turística e ambiental da região, tomam-se

passíveis de serem desenvolvidas e incrementadas. Para isso, faz-se necessário, por um lado,
favorecer a população residente e/ou nativa; e, por outro, impulsionar o processo de
integração regional, já em curso, o que possibilitará um acúmulo de forças a nível regional
para se exercer maior influência nas tomadas de decisões :-..;iacionadas com a implementação

de um ou outro modelo de desenvolvimento social, econômica, cultural e ecologicamente
sustentável para a região. Isto desde que esta discussão passe, prioritariamente, pelos setores

organizados

das sociedades

locais, com ênfase para

as comunidades

tradicionais

e

extrativistas e seus parceiros, na região mais litorânea ou de mata atlântica, e para outros
setores econômicos (indústrias e serviços, principalmente relacionados com a exploração de
recursos minerais, florestais e/ou com o setor turistico) para as demais regiões.
Ao mesmo tempo, o incentivo e o reconhecimento de toda a política de conservação dos
recursos existentes por esses municípios devem ser observados,
aplicação de recursos provenientes do I~

principalmente

com a

"verde", em serviços que ampliem não apenas

as atividades de fiscaliz.ação e controle dos parques e reservas naturais, como também que

melhorem as condições de saúde, trabalho e de educação para as parcelas menos favorecidas
de sua população.
Com o apoio e a participação não apenas dos setores sociais organizados dessa região, como
também articulando-os com outros movimentos sociais que buscam objetivos semelhantes,
pode-se vislumbrar uma nova fase de crescimento econômico na região, que deverá se
fundar, de maneira efetiva, nas condições de sustentabilidade sócio-cultural e ecológica
existentes na região.

ESALQ/IMAFLORA
Registro: centro econômico da região pela posição em relação aos outros municípios e
investimentos realizados a partir do início do século com a imigração japonesa.
Produção Agrícola: bananicultura para os mercados de São Paulo, Montevideu e Buenos
Aires. A produção de banana encontra-se ameaçada pela competição com a produção do
planalto que apresenta melhor qualidade e vem ganhando mercado. Teicultura (chá) para
mercado interno e exportação.
Perspectiva: extrativismo (madeira, lenha, palmito) e mineração (IAC, 1990).
Precariedade das vias de acesso, dos serviços e equipamentos públicos e do saneamento
básico, ao lado da complexa questão fundiária e das dificuldades que o Vale vem
encontrando para se inserir na economia de mercado,

são as principais causas da sua

marginalização no desenvolvimento econômico.
Crescimento demográfico: 3,3% ao ano em média. Os municípios mais urbanizados, com
melhores padrões sócio-econômicos e com maior acesso à informação crescem menos, como
Juquiüba, Cananéia e Iguape (2, 7% ), sendo o índice mais alto em Barra do Turvo ( 4, 1 %).

lyfigração: migrantes provenientes do Paraná, Minas Gerais e Pernambuco para Itapecerica
da Serra (44,9% da população é migrante), Registro (15,7%), e Miracatú (19,2%). A
migração está ligada à industrialização e proximidade da cidade de São Paulo.

Urbanização:

alto percentual de cobertura vegetal natural concentra população na área

urbana. Itapecerica da Serra apresenta 94, 7% população na zona urbana.
Cananéia, Iguape, Registro e Juquitiba, 70%.
Iguape/Cananéia: especulação imobiliária decorrente do lazer e turismo com alto risco para o
ambiente e populações tradicionais (92 núcleos) de pescadores, agricultores e extratores.

Ocupação da po_pulação: apesar da urbanização, a maior parte da população se ocupa de
atividades do setor primário ( agropecuária, extrativismo vegetal e pesca). Atividade industtial
encontra maior destaque em ltapecerica da Serra., J acupiranga, Apiaí e Registro; Construção
civil em Itapecerica da Serra, Jacupiranga, Juquitiba e Iguape.

Estrutura fundiária: 41,5% das propriedade têm menos de 10 ha(4,8% da área total dos
estabeleclmentos cadastrados no censo Agropecuário do IBGE de 1987); 49,6% entre 10 e

100 ha (30,6% área total); 8,5% entre 100 e 1000 ha (34,2% área total); 1,1% mais de
10.000 ha (29% área total). 90% dos estabelecimentos é de pequenos e médios proprietários.

A regularização de terras não foi completada, resultando cm grilagem, conflitos sociais,
invasão de parques e estações ecológicas e baixo investimento na produção agricola.
SUDELPA 1983/84 cita que 700.000 ha do Vale em situação fundiária irregular.

Uso do solo: área total 1.700.000 ha. 48/ estabelecimentos rurais e o restante Floresta
Latifoliada de Encosta e Floresta Latifoliada de Baixada.

Estrutura Sanitária: Altamente deficiente, IBGE (1983), apenas 9 municípios servidos
precariamente por rede coletiva de esgoto; com um sistema de tratamento de esgotos. Água:
36, 8% dos domicílios do V ale são atenóidos por água canalizada e 62, 0% por nascente ou
poço.

Moradia: 0,3% dos domicílios do V ale é improvisado
87, 2% com caracteristicas duráveis
12,4% com caracteristicas rústicas (taipa)
Nível sócio-econômico das famílias: população com mais de 10 anos, cadastrados como
força de trabalho, 50,2% não possuía rendimento algum; 11,9% de 1 a 1,5 salários mínimos

(S.MzO; 11,2% de 0,5 a 1 S.M.; 11,2% entre 2 a 5,5 S.M.; 2, 7% entre 5 a 10 S.M.; 0,5
acima de 10 S.M .. Baixa remuneração reflete pequeno dinamismo da região e falta de
qualificação da mão-de-obra.

Endemias e Enidemias: comum disseminação
caudado ao ambiente, como desmatamento,

de doenças causadas pelo desequilíbrio

quando insetos vetores passam a atacar ao

homem, como no caso da leismaniose, malária, doença de Chagas e esquistossomose, cujos
casos aumentaram nos últimos anos (SUCEN, 1986).

J - Pontue alguns pri.ndpios que deveriam ser levados em conta na elaborllfÍÚJ de
polltica, estrat.igias e aç6a de desenvolvimento sustentável. no J/ak do Ribeira.
Associação Ecológica São Francisco de Assis - Piedade
Política séria, justa e honesta, direcionada. na educação e conscientízação das comunidades
no desenvolvimento sustentável, sem agredir o meio ambiente.

Grupo de Estudos Espeleológicos do Paraná - GEEP-AÇUNGUI
• o respeito às relações da comunidades tradicionais com os recursos naturais;

* a proposição de alternativas que criem perspectivas positivas na área;
* a compreensão das limitações ambientais.
COATI- Centro de Orientação Ambiental Terra Integrada

* Flexibilidade

na automação de uso do solo nas áreas de reservas onde já exista população,

considerando a grande extensão das áreas de reserva e a pobreza da população.
• Opção preferencial por atividade de exploração sustentável dos recursos naturais, já que o
solo pobre e íngreme não propicia a agropecuária tradicional.

* Oferta de apoio tecnológico na escolha dessas atividades.
* Oferta de apoio financeiro à implantação dessas atividades,

inclusive com o ''imposto

verde".

*

Uso de imposto verde para melhorar a qualidade de vida da população, priorizando o

ensino básico e a medicina preventiva.

Movimento de Ameaçados por Barragens
- política econômica, ambiental e social volt.ada para o Vale;
- fim de restrições impostas só pelo fato ao Vale ser a maior reserva florestal do Estado.

- respeito às comunidades (direitos) remanescentes de Quilombos;
- fim de projetos (proibição) de construção de hidrelétricas no Vale;

- Regularização fundiária e Macrozoneamento ecológico e econômico do V ale.
Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Lideranças- ABDL e
Grupo de Estudos sobre Economia e Melo Ambiente de São Paulo - GEEMA/SP
Procurando sair do lugar comum em que caem os diferentes discursos oficiais e não-oficiais

propondo um modelo de desenvolvimento sustentado ( auto-sustentado ou mesmo
sustentável ) na região, o que pode se propor como princípios de elaboração de políticas e
estratégiasna região consiste, ao nosso ver, no seguinte:
l - fortalecimento de iniciativas que busquem resgatar o conhecimento das populações
tradicionais sobre as condições e o funcionamento dos diversos ecossistemas existentes na
região, repassando ãs mesmas os resultados de pesquisas e difusão dos conhecimentos
gerados e resgatados;
2 - valorização desses conhecimentos juntamente com o reconhecimento da importância
estratégica dos patrimônios históricos, paisagísticos, culturais e naturais existentes em cada
município para t~

a comunidade e para região como um todo;

3 - gestão participativa dos recursos existentes, bem como distribuição equitativa dos
resultados provenientes de sua uníização/conservação por parte e entre as comunidades e os
municípios da região;
4 - fortalecimento institucional de diversas instâncias de participação da sociedade civil, no
que concerne a sua participação nos processos

decisórios e ao seu acesso pleno a

informações de cunhos financeiro, técnico, organizacional, bem como a respeito de possíveis

impactos sócio-ambientais e econômicos (cm termos de geração de renda, emprego e outros
benefícios sociais) decorrentes de iniciativastomadas por governos, empresas e/ou ONGs, na
tentativa de melhorar as condições de vida da população local, visando um beneficio maior
para as parcelas mais carentes e vuíneráveis dessas populações.

)O

)

4 - Indiq_ue metas de desenvolvinlHIIO sustentável, para o Vale tü, Ri.beira bem como

estratégias para que estas metas seja,n alcançadas.
Associação Ecológica São Francisco de Assís - Piedade
Cultivo de ervas medicinais, reflorestamento de palmitos, flores, criação de peixes, camarão,
pesca artesanal. Hoje o pescador caiçara encontra dificuldade com a falta de peixe, motivo da

pesca predatória feita por grandes empresas.
Turismo ecológico racional bem controlado.

Grupo de Estudos Espeleológicos do Paraná - GEEP-AÇUNGUI

*

possibilitar o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e social com a preservação

ambiental;

* envolver

as comunidades relacionadas com as propostas.

Movimento de Ameaçados por Barragens
O mesmo citado acima, além do apoio ao Eco-turismo,
Incentivo do governo {econômico) aos pequenos produtores,
- Manejo do palmito,
- Outras alternativas de agricultura como plantio da pupunha, psicultura, apicultura e outros.

~i11~io

Brasileira para o Desenvolvimento de Lideranças- ABDL e

Grupo de Estudos sobre Economia e Meio Ambiente de São Paulo - GEEMA/SP
Seguindo-se o que foi colocado na resposta anterior, teríamos como principais metas e
respectivas estratégias para que ocorra um efetivo desenvolvimento sustentável no V ale do
Ribeira, o seguinte:

1 - o incentivo e ofortalecimento das iniciativas que buscam resgatar o conhecimento das
populações tradicionais, sobre as condições e o :fimcionamento dos diversos ecossistemas
existentes na região: através do apoio e reconhecimento da preponderância desses setores

como a base fundamental para que se alcance um desenvolvimento efetivamente sustentável
na região;
2 - a valorização desses conhecimentos junto com a dos patrimônios históricos, paisagísticos,

culturais e naturais existentes em cada munícipio: através da realização de pesquisas sobre os
mesmos e do planejamento integrado de como novos recursos podem ser aproveitados, 'de
maneira a fomentar e racionalizar a utilização

de outros já explorados

atualmente;

3 - a participação das comunidades locais nos processos de planejamento,
implementação,

controle,

fiscalização e na distribuição

dos benefícios

avaliação,

gerados pelas

atividades desenvolvidas ou passíveis de o serem na região: via integração das organizações
da sociedade civil ou de incentivos para a criação e operacionalização de conselhos de bairro,

p.ex., nas discussões sobre políticas públicas e/ou sobre projetos privados/comunitários a
serem implementados em cada localidade, assim como na discussão de planos de integração
regional para o V ale do Ribeira como um todo;

4 - o controle e a articulação de políticas por parte dos municípios, através do apoio a

conselhos e serviços existentes (tanto os governamentais como os Escritórios regionais de
Saúde, de Educação, de Desenvolvimento Agrícola e mesmo de Planejamento, quanto os
não-governamentais como as Colônias de Pesca, Comunidades de Base, os Sindicatos Rurais
e as ONGs ambientalistas, etc.): via prestação de contas por todos os setores e organismos
representativos das comunidades bem como por parte dos poderes públicos locias, e difusão
e debates sobre informações relevantes para cada comunidade; e

5 ~ a busca de um apio efetivo por parte dos governos estadual e federal, assim como de
outras organizações da sociedade civil nacional e internacional, que possam oferecer apoios
financeiros, técnicos, organizacionais, etc,. para iniciativas mais amplas que possam constituir
exemplos de como a região pode lidar com os problemas e conflitos sócio-ambientais, bem
como para divulgação e a busca de soluções para os mesmos.

1~

'

5 - Sugira propo6taa de açiJa concretas tk desetrVOlvimmto yllStelJtávd que possam ser
daenvolvidas no Vale do Ribeira.
Associação Ecológica São Francisco de Assis - Piedade
Cultivo de ervas medicinais, replantio de palmitos para que estes depois sejam retirados com

regra, racionalmente, criação de peixes, camarão, pesca artesanal, flores, sem agressão do
ambiente.

Este trabalho tem que ser feito exclusivamente pelo povo nativo do local, contando estes,
sempre com assistência técnica e o lucro esperado do trabaJho que sejam deles.
Grupo de Estudos Espeleológicos do Paraná- GEEP-AÇUNGUI
Relacionando com nossa área de atuação, a utilização de sistemas de cavernas da região para
a implantação de ecoturismo, dentro dos moldes técnicos mais apropriados - que garantam a
preservação da caverna e a segurança do visitante - e que possibilitem e estimulem o

desenvolvimento das comunidades relacionadas, inclusive com a criação de novas opções de
trabalho.

COA TI- Centro de Orientação Ambiental Terra Integrada
Resposta 4 e 5

*

Ampliação do ecoturismo, inclusive internacional, gerando empregos e renda para a

população local (guias de caminhada, hospedagem, venda da produção artesanal).

*

Melhoria da rede viária, para atração de tursitas, escoamento da produção local e

deslocamento dos moradores.
• Estudo de outras opções de Jazer além da espeleologia: caminhadas- esportes aquáticos e

pescas nos rios e represas ( se construídas),

* Turismo histórico/arquitetônico.
* Atividades econômicas de produção

do palmito(plantado), mel, piscicultura, ervas

medicinais e aromáticas, outros produtos da mata atlântica que suportem manejo sustentável,
a serem estudados.

Associação Brasileira para o Desenvolvimento

de Lideranças-

ABDL e

Grupo de Estudos sobre Economia e Melo Ambiente de São Paulo - GEEMA/SP

Já respondida, particularmente, na questão anterior. Para uma proposição de ações mais
concretas, deve-se ouvir das prórpias comunidades ou setores da sociedade acima citados,
quais as prioridades em cada área, bem como se fará necessário verificar quais as possíveis
fontes de financiamento podem ser efetivamente utilizados para a implementação de cada
proposta.
Num pJano mais geral, o fortalecimento de instâncias políticas e juridicas que assegurem
plenamente os direitos das comunidades tradicionais e dos movimentos da sociedade civil
participarem dos processos de tomada e encaminhamento de decisões sobre políticas públicas
e eventuais conflitos sócio-ambientias existentes ou que venham a surgir futuramente,
constitui um fator decisíco para .1 implementação das propostas acima delineadas.

ESALQfll\1AFLORA
( I ) Manejo sustentável da caixeta com desenvolvimento de novos produtos, melhoria do

sistema de exploração e benefícíamemo;
( II ) Desenvolvimento de padrões e guias de certificação florestal e agrícola corno forma de

~mintir que um determinado produto proveniente da região seja originário de urna área
manejada de forma ecologicamente apropriada e cujas relações sociais são justas e eticamente
corretas;

{ m ) Desenvolvimento

de unidades de produção artesanal de artigos de caixeta certificada

que gerem novas possibilidades de emprego para a região;

( IV ) Implantação de sistema de produção da espécies ornamentais tropicais;
( V ) Desenvolvimento do ecoturismo vinculado a programas de educação ambiental;
( IV ) Maior participação das populações tradicionais e locais nos processos de decisão e
gestão das áreas de preservação e conservação ambiental, e nos projetos de desenvolvimento

para a região;
( VII ) Deseavolvímcrao de atividades de pesquisa e extensão em sistemas agroflorest:ais e

silvipastoris sustentáveis.

,y

6- Observaç/Jes

Adicionais.

Associação Ecológica São Francisco de Assis - Piedade
Loteamentos,

desmatamentos,

queimada, agrotóxicos, aterros, destruição de rios e masta

ciliares por dragas na extração de areia. Rio Açungui-Juqniaguaçu

entre Tapirai-Juquiá,

Exploração caulim. Lixos-Esgotos.

Movimento de Ameaçados por Barragens
Enquanto o governo não sentar-se com os movimentos organizados, com a população para
discutir os projetos de desenvolvimento o V ale vai continuar sempre no esquecimento.
Milhões continuarão

a serem gastos sem chegar nem sequer um centavo ao destino

verdadeiro e devido.

Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Lideranças- ABDL e
Grupo de Estudos sobre Economia e Meio Ambiente de São Paulo - GEEMAISP
As posições expressas nesta contribução foram redigidas de maneira preliminar e são única e
exclusivamente de responsabilidade do autor, não refletindo posições de nenhum grupo ou
entidade citados dentro da mesma, constituindo-se meramente em contribuições para o
debate.
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