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O Desenvolvimento Sustentável no "Vale do Ribeira;
Um Compromisso das ONGs e Movimentos Sociais

As organizações da sociedade civil. signatárias desse documento, elaborado no Seminário
"Plataforma Ambiental Minima para o Desenvolvimento Sustentável do Vale do
Ribeira (Agenda 211,ara o Vale do Riheíra)", realizado em Sao Pedro, SP, de 10 a l3 de
dezembro de 1995
Tendo consciência da contradição existente entre o atual modelo de desenvolvimento.
gerador de iniquidades e conflitos sociais, além de dcgradaçào arubicntal, e os esforços de
milhões de indivíduos pela sobrevivência e melhoria da qualidade de vida;
Entendendo que se requer o esforço equitativo de todos na construção de um modelo de
sociedade sustentável, baseado sobre urna ética que determine e fundamente limites,
prudência, respeito à diversidade. solidariedade, justiça t~ liberdade":
Certos de que a democracia participativa 0 fundamental para a adoção de medidas
destinadas a levar a humanidade à sociedade sustentável, construída 8 partir da e na
pratica de grupos, comunidades e povos:
Lembrando que a Agenda 21, conjunto de ações para o dcscuvolvimcnto sustentável,
adotada como compromisso dos governos participantes da Conferência das Naçocs Unidas
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (lti0-92), representa um referencial abrangente
e global voltado à susteutahilidudc ecológica, justiça social e :\ participação dos grupo:-; de
cidadãos no novo rumo de desenvolvimento, e tendo em visl,1 que lal Agenda deve ser
adaptada à realidade nacional, estadual e local;
Reiterando nosso compromisso com os princípios e melas estabelecidos nos 36 Trufados
das ONGs, elaborados e aprovados no àmbilo do Fórum Inrcrnacional elas; ONG~ e
Movimentos Sociais, em junho de 1992. simultaneamente i1 RI0-92 por mais ele 3.000
cidadãos representando cerca de l.300 organizações;

Afirmamos que o desafio da construção de sociedades sustentáveis implica em valorizar

as experiências e soluções locais e, ao mesmo tempo, promove-Ias a cscalu de uma regiüo
ou <lo país;

Entendemos que a diversidade cultural (' étnica riqueza formadora da civilização,
ser valorizada no processo de numdialização/globalização
das atividades humanas:
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Neto queremas que se some
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deve

exclusão social, que repudiamos, a degradação ambiental:

Afirmamos nosso compromisso do lutar

com e a favor dos excluídos dos benefícios do

"desenvolvimeuto'', hoje um processo perverso;
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Reiteramos também nosso compromisso com a dinamização das discussões

0

implantação

de políticas públicas que visem e liminar <1 misériu estrutura fundiária perversa, 0
promover a qualidade de vida, conservação da diversidade biológica e do patrimônio
sócio-cultural das diversas comunidades que habitam a região do Vale do Ribeira nos
Estados de São Paulo e Paraná;

Cobramos dos governos federal e estaduais a instalação dor; mecanismos institucionais,
com a participação dos diversos atores
tais, como ONGs, movimentos sociais, grupos
étnicos, comunidade científico-acadêmica, autoridades locais, empresários, sindicatos de
trabalhadores, para a negociação de Agendas ~l nacional, regionais e locais; tais
mecanismos devem contemplar a crinção do instàncias colegiadas o paritárias para
permitir a participação efetiva no planejamento, na tomada de decisões e gestão:
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Assumimos
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compromisso d~· coopcraçüo iuútuu entre UNU~. 111ovi1n1.•11to~ socuus,

coiuuuidades tradicionais. populações indígenas e excluídos para o iulcrcâmhio de
experiências, infomações e recursos que contnbuarn para o processo cm construçao de
sociedades sustentáveis na reziao.
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Vitae Civilis Instituto para o Desenvolvimento, Meio Ambiente e Paz, São .Pm1lo-SP
Comissão Pró-Índio I São Paulo
GEEP-Avungui - Grupo do Estudos Espeleológicos do Paraná, Curitiba - PR
REI3RA.l,. - Rede Brasileira Agrofloresral. São Punlo-Sl'
Instituto Sócioambicntal, Sào Pm1Io-SP
Associação em Defesa da Juréia, São Paulo-SlAssociação clcGcógralos do Brasil / São Paulo
Fundação SOS Mata Atlântica, São PaulÓ-SP
COATI - Centro de Orientação Ambiental Torra Integral. Jundiái, SP
1-\EPAl\1 - Associação dos Extratores e Produtores de Plantas Medicinais e Aromáticas do
Vale do Ribeira
ABDL - Associação Brasileira de Desenvolvimento de Lideranças, São Paulo-Sl'
ASA - Associação Serrana Ambientalista , Iporanga - SP
Conselho Nacional da Reserva da Biosfera, SU.o Paulo-Sl'
Associação Ecológica São Francisco de Assis, Piedade - Sl'

PROTER, São Paulo-SP
IlVIAFLORA - Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola . Piracicaba - SP

