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I. RESU;\IO EXECVTIVO E PROPOSTAS DE AÇ.-\0 

,\ Caravana da Cidadania percorreu o Vale do Ribeira de 11 n 18 de dezembro de 1995 
Foram visitados 15 municípios, realizando-se inúmeros debates, reuniões e seminários com as 
comunidades, lideranças populares e autoridades locais. 

A primeira conclusão desse contato com a natureza e com os mais diversos segmentos da 
sociedade civil é o estranho paradoxo de uma região exuberante, dotada de recursos naturais 
valiosíssimos, porem imersa em um quadro de estagnação e pobreza. 

A Caravana constatou um grande desemprego e uma deterioração evidente da qualidade 
de vida das camadas mais pobres da população, eru todos os municípios visitados. 

Registrou ainda, em um grande número de moradores, um sentimento de profunda 
revolta com a política de proteção do meio ambiente. A transformação da região num santuario 
ecológico, com a criação de vários parques e reservas ambientais, é percebida pela população como 
um fator que veio piorar muito suas condições de vida, inclusive porque se atribui a isto a paralisação 
de obras e projetos do governo estadual na região. A maneira atropelada, tecnocrática e autoritária 
com que se procurou implantar uma política de defesa ambiental foz com que comunidades e bairros 
inteiros tivessem, do dia para a noite, suas atividades de subsistência transformadas em crimes 
inafiançáveis, em decorrência dos decretos que transformaram a maioria das pastagens e plantações 
da região em áreas de preservação ambiental. O caso mais recente foi o Parque Estadual Intervales, 
que anexou 10.000 hectares onde vivem., há muito tempo, pequenos posseiros que já deveriam ter 
recebido titulo de domínio de suas terras. Como o Estado não oferece a essas pessoas nenhuma 
alternativa de sobrevivência, os que decidem infringir a legislação ambiental contam com o respaldo 
das autoridades locais e com a anuência das suas comunidades para realizar as práticas proibidas. 

A razão mais profunda da insatisfação da população local com as políticas do governo, 
contudo, vem de mais longe. Tem sua origem na falta de uma ação sistemática e continuada do 
Estado na promoção do desenvolvimento regional. Fica-se com a impressão de que as autoridades 
"não sabem o que fazer com a região" - opinião, alias, colhida pela Caravana no município de Sete 
Barras. 

Trata-se de uma situação herdada, cuja responsabilidade, portanto, não pode ser 
totalmente atribuída ao atual governo. Contudo, precisa ser corrigida imediatamente, sob pena de 
comprometer definitivamente o desenvolvimento de uma região de enormes potenciais. 

O V ale do Ribeira vem sendo objeto, há muitos anos, de intervenções pontuais e 
esporá?icas, muitas delas sem nenhuma coordenação entre os órgãos governamentais que as levam a 
cabo. E natural. pois, que a população reaja negativamente quando o Estado adota uma política de 
proteção ambiental cheia de proibições, sem que a população saiba que perspectivas de sobrevivência 
e de progresso pode ter. Para que a preocupação do governo estadual com a proteção dos recursos 
naturais da região - preocupação perfeitamente legítima e meritória, - possa ser compartilhada e 
apoiada efetivamente pela população do Vale, é preciso equacionar o problema de maneira distinta. É 
preciso integrar a questão ambiental no contexto de um projeto mais amplo, que contemple o 
desenvolvimento económico e social. A formulação desse projeto não pode ser feita por meio de uma 
abordagem tecnocrática. Sua eficácia está condicionada aos seguintes pressupostos: globalidade. 
gradualismo, zoneamento, e participação popular. 

Globalidade 

',1'?/ü proposta de Desenvolvzmenro Sustentável para o t/aie do R:l::e1ra 4 
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O V ale do Ribeira apresenta um potencial de desenvolvimento económico e social 
verdadeiramente excepcional em decorrência tanto da sua dotação de recursos naturais. como da sua 
privilegiada posição geográfica, Mas 0 que muitos não entendem é que a riqueza do Vale constitui 
um sistema - um conjunto articulado de partes em um equilíbrio bastante delicado - e que, 
portanto. as partes não podem ser exploradas separadamente umas das outras, sob pena de 
degradação ambiental. Esta é a razão pela qual o potencial - que é muito grande - não esta sendo 
aproveitado adequadamente. Erros e omissões de sucessivos governos estaduais somados a ação 
predatória de empresários despidos de quaisquer escrúpulos respondem por esse desastroso resultado. 
A predação dos recursos naturais tornou-se ainda mais selvagem depois que a abertura da BR-116 
quebrou o relativo isolamento em que a região se encontrava porque o acesso dos produtos do Vale ao 
mercado da cidade de São Paulo e as exportações de banana para a Argentina atraíram muitos 
investimentos. Na falta de planejamento e de fiscalização, esse afluxo de capital causou mais danos 
do que benefícios. 

Essa experiência mostra que de nada adianta estimular o crescimento de um setor ou de 
uma atividade particular sem articular todo o conjunto da economia regional. pois isto só contribui 
para agravar o desequilíbrio que vem atormentando a população. 

Gradualismo 
Qualquer intervenção estatal destinada a desenvolver o V ale só poderá ter êxito se 

realizada de modo gradual: etapa por etapa. A razão disso e que algumas potencialidades ela região 
so poderão ser aproveitadas se cumpridas certas condições previas. Se se pretender explorar essas 
potencialidades antes que as condições prévias sejam satisfeitas, as ações de desenvolvimento não 
terão outro destino senão o fracasso - como aconteceu, aliás, em várias ocasiões no passado. 

Zoneamento 
O V ale do Ribeira apresenta condições extremamente favoráveis para o desenvolvimento 

de empreendimentos econômicos significativos, especialmente nos campos da agricultura, mineração, 
pesca e turismo. 

A agricultura pode desenvolver-se tanto em áreas de sequeiro como em áreas irrigadas, 
desde que a pesquisa agronômica proporcione "pacotes tecnológicos" que possibilitem uma 
exploração adaptada a peculiaridades do solo e do clima da região e que o Estado estimule o 
cooperativismo e assegure infra-estrutura e mecanismos adequados de comercialização dos produtos. 

Há, no Vale, 45.000 ha. de várzeas que podem ser transformadas em "polders". Isso 
representa a possibilidade de uma agricultura altamente produtiva, a menos de duas horas de São 
Paulo. Embora seja absolutamente desaconselhável construir esses •• polders" antes da regularização 
fundiária e da definição de um "pacote tecnológico" que evite a poluição das aguas do Ribeira, 
convêm assinalar essa possibilidade para dar uma idéia do potencial futuro da economia do Vale. 

As jazidas. minerais são varias e podem ser ainda mais desenvolvidas sem prejudicar a. 
natureza, se adequadamente fiscalizadas. 

A pesca pode desenvolver-se muito, tanto em aguas interiores como na região estuarina, 
O turismo e especialmente o turismo ecológico tem também um grande potencial e não 

conflita com as outras atividades. 

'..'"la proposta de Desenvolvimento Sustemável para o 1-ãie ao Ribeira S 
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Mas e preciso articular adequadamente essas atividades em um plano de ordenação 
territorial. a fim <leque uma não prejudique a outra, como vem acontecendo. Um exemplo disso e o 
projeto de construção de hidroelétricas no Vale. Sem o prévio Zoneamento Ecológico - projeto do 
Deputado Antenor Chicarino, aprovado pela Assembléia Legislativa, mas vetado pelo Governador - 
importantes atividades no campo da pesca e da agricultura podem ser totalmente inviabilizadas. 
criando mais desemprego e pobreza na região. O macro-zoneamento ambiental do V ale se arrasta, 
inconcluso, ha vários anos, trustando expectativas da população que esperava dessa medida uma 
definição para suas atividades econômicas. 

('· 

Participação Popular 
Não há possibilidade de implantar um Plano de Desenvolvimento de longo prazo. bem 

como de realizar um trabalho efetivo de proteção do meio ambiente, sem melhorar muito a 
participação popular nos esforços do governo estadual e dos governos municipais. 

Concretamente. sugere-se a criação de três mecanismos de participação popular, 
perfeitamente ao alcance do governo estadual e das prefeituras da região. 

O primeiro deles consiste na ampliação da representação popular no Conselho Geral do 
Codivar (Consorcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Vale do Ribeira) - órgão que poderia ser 
encarregado da coordenação de um Plano de Desenvolvimento (de longo prazo) e de um Plano 
Emergencial para o V ale do Ribeira. 

O C odivar poderia ser encarregado ainda de atender às reivindicações mais urgentes dos 
moradores da região, mediante o aproveitamento da infra-estrutura dos órgãos publicos desativados 
na região, como é o caso da Sudelpa. 

Outro mecanismo de participação popular importante seria a criação de Conselhos de 
Moradores em cada uma das Unidades de Conservação de áreas protegidas, parques estaduais e 
estações ecológicas. Representantes eleitos pelas comunidades locais deveriam participar dos 
trabalhos de planejamento, administração e operação dessas unidades, a fim de assegurar que os 
benefícios económicos advindos do manejo sustentável da biodiversidade dessas áreas revertam em 
beneficio das populações que nelas habitam. 

Finalmente, as Prefeituras municipais poderiam adotar o modelo de "orçamento 
participativo", como forma de propiciar uma participação ativa e organizada da população no 
processo de definição das prioridades de investimentos e de gastos das municipalidades. Neste caso, 
os moradores de cada distrito indicariam à Prefeitura em que setores esta deve fazer os gastos 
autorizados no seu orçamento, evitando-se o desperdício decorrente do clientelismo e, muitas vezes, 
da corrupção 

Planejamento do Desenvolvimento 
O planejamento do desenvolvimento do V ale abrange a formulação de dois tipos de 

planos: um Plano de Desenvolvimento Regional de 10 anos e um Plano Emergencial para os 
. ' prox:unos _ anos. 

O Plano Decenal deveria realizar-se em duas etapas. Na primeira, seriam realizados dois 
programas básicos - regularização fundiária e levantamento de recursos naturais. Na segunda, os 
programas e projetos de investimentos propriamente ditos. Breve resumo desses programas sera 
apresentado a seguir. 

r: 
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ETAPAI 

,.- 

PROGRAl\1.A DE REGUL . .\.RIZAÇAO FUNDIÁRIA 
Compulsando os estudos e planos existentes sobre o Vale do Ribeira, não se encontra 

explicação plausrvel para a paralisação do Plano de Regularização Fundiária. formulado em 1985 e 
incluído no ··~,faster Plan" do governo :v1ontoro. Após um inicio vigoroso, nesse governo, o trabalho - 
previsto para ser executado em 2 anos - perdeu velocidade e ate hoje ( 10 anos depois) ainda não foi 
conchudo. 

Enquanto não for regularizada a situação dos posseiros dJ1 região, todo e qualquer 
empreendimento de desenvoJvimento econômico público ou privado que vier a ser executado 
no Vale significará o empobrecimento de milhares de pessoas. 

Não há nenhum impecilho - salvo a resistência de alguns grandes posseiros ilegítimos - 
para que o governo estadual retome a execução desse programa (que esta pronto e acabado na 
Procuradoria Geral do Estado) e faça com que ele seja concluído dentro do termo do seu mandato. 
Deve-se registrar, para reforçar a urgência dessa medida, que 76% da PEA do Vale, trabalha na 
agricultura e que a insegurança quanto ao titulo de propriedade da terra constitui um dos principais 
fatores da fuga dessas populações para as cidades. 

,.- 

PROGRAMA DE LEVAJ.'-IT A..l\1ENTO DAS POTENCIALIDADES NATURAIS 
DA REGIÃO 
O V ale do Ribeira constitui a maior extensão florestal continua do que restou da Mata 

Atlântica após a devastação decorrente do tipo de ocupação territorial que se realizou no pais. 
Estudos preliminares mostram que as matas da região contêm uma riqueza biológica de valor 
inestimável, sobretudo agora que a biodiversidade tomou-se a base do desenvolvimento da 
biotecnologia - um dos segmentos mais promissores da economia moderna. 

O risco de que esse potencial seja destruído ou apropriado de modo nocivo aos 
interesses nacionais é grande. Daí a urgência de reativar os órgãos de pesquisa da região, dotando 
os dos meios necessários para levantar toda a variada riqueza. natural do Vale. Sugeria-se, em 1984, a 
realização de um convênio entre organismos internacionais de assistência técnica, como a F AO e a 
TJNSRID (órgão das Nações Unidas para o Desenvolvimento Integrado dos Recursos Naturais) e 
organismos de pesquisa nacionais, como a Unesp {que já tem um campus avançado na região), USP, 
a Unicrunp e o Instituto Agronómico de Campinas, para realizar um projeto conjunto de pesquisa na 
região. O Banco Mundial e o BID poderiam ser contatados para financiar esse projeto. Apesar de se 
haver perdido dez anos, a sugestão continua válida e o governo estadual poderia materializa-Ia ainda 
durante seu mandato. 

('- 

MA.CROZONEAMENTO 
Esse programa consiste em estabelecer os usos possíveis dos recursos naturais da região, 

a partir dos dados fornecidos pelos levantamentos de recursos naturais. Sem esse ordenamento 
territorial, não haverá como evitar conflitos entre arívtdades economicamente interessantes, 
provocados exclusivamente pela inadequada localização dos empreendimentos. 
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ETAPA II 

. ..\ Etapa Il desse Plano de longo prazo devera ser definida progressivamente, ou seja, na 
medida em que os levantamentos das potencialidades, os trabalhos de regularização fundiária e os 
estudos de ordenamento territorial fossem fornecendo indicações suficientes para dimensionamento e 
localização das obras de inira-estrutura e dos investimentos económicos nos diversos campos aqui 
assinalados, 

Os principais programas desta segunda fase abrangeriam os setores: construção de 
barragens e regularização do Rio Ribeira; desenvolvimento agrícola (agricultura irrigada e de 
sequeiro); mineração; turismo. 

PLANO El\.lERGENCIAL 
Paralelamente aos trabalhos de formulação e execução da Etapa I do Plano de 

Desenvolvimento, dever-se-ia executar um Plano Emergencial que compreenderia: 

Projetos Alternativos de Subsistência e Renda 
Como o nivel de desemprego tem aumentado muito na região e registra-se uma queda 

muito grande na qualidade de vida dos moradores das comunidades, seria necessário articular 
recursos de diversos programas, projetos e financiamentos disponíveis para formular: 

-um projeto que proporcione alguma forma de sustentação imediata da 
agricultura familiar de subsistência; 

-um projeto de atividades de produção de caráter comunitário; 
-um projeto de difusão de experiências comunitárias, nos campos da 

piscicultura, apicultura, silvicultura e horticultura. 
Esses projetos procurariam propiciar fontes de renda alternativas às populações que 

vivem em áreas protegidas, a fim de evitar que sua única forma de sobrevivência seja o extrativismo. 

Projeto de manejo sustentável de recursos naturais e educação ambiental. 
Esse projeto combinaria atividades educativas com atividades econômicas, de modo a 

reduzir a coerção e aumentar o diálogo e a co-responsabilidade entre governo e população local, no 
processo de proteção ambiental 

Recursos naturais mais conhecidos como o palmito jussara, o jacatirão, a caixeta e outras 
espécies utilizadas nas atividades de artesanato, de confecção de ornamentos florais, bem como a 
coleta de plantas medicinais, a extração de madeiras mortas e de mudas de árvores nativas podem 
fornecer a base de atividades econômicas a serem realizadas no interior das Unidades de 
Conservação, por grupos comunitários organizados entre os posseiros que vivem no interior dessas 
áreas, sem nenhum prejuízo para a efetividade das medidas protecionistas. Para tanto seria necessário 
legalizar e desburocratizar de imediato o manejo sustentado desses recursos. Isto permitiria inclusive 
demonstrar, através da prática cotidiana das populações locais, que a preservação do meio em que 
vivem é compatível com o uso econômico dos recursos. A realização dessas atividades mediante 
projetos comunitários evitaria o risco de que degenerassem para a prática de atividades meramente 
extrativistas. 

A criação de "zonas tampão" (''buffer zones"), no entorno de parques e reservas já 
criados na região, permitiria assentar as populações residentes nas atuais áreas dos parques, sem 
deixar-lhes outra alternativa que a emigração para os centros urbanos. Isto transformaria os atuais 
ocupantes em verdadeiros "guardiães da natureza:'. em vez de infratores - objeto de uma repressão 
profundamente injusta, por incidir sobre pessoas que não têm outra alternativa de sobrevivência. 

Uma proposta de Desenvolvtmento Sustentável para o vaie do Ribeira 8 
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("' Esse projeto mcluiria a realização de atividades de educação ambiental dirigida para a 
,."' população urbana. mediante convénios com a Secretaria da Educação e as Prefeituras da região. 
,.- 

!'-· 

Regulamentação dos Mecanismos Fiscais de Redistribuição de Rendas 
E preciso criar mecanismos de transferência de rendas e de tributos de outras regiões do 

estado para "indenizar" as pessoas afetadas pela decretação de "áreas de preservação", conforme 
prescreve o art, 200 da Constituição do Estado. Não é admissível que trabalhadores percam emprego 
e produtores sejam proibidos de realiz.ar certas atividades que são necessárias para seu sustento, sem 
nenhuma compensação. As prefeituras e outros órgãos públicos que venham a ser beneficiados com 
os diferentes mecanismos compensatórios já existentes ou a ser criados no futuro, devem destinar 
esses recursos diretamente às populações afetadas economicamente pelas medidas de preservação. 
Condição para a eficácia dessa medida é a criação de mecanismos que garantam a presença de 
representantes da sociedade civil nas instâncias de aplicação dos recursos, nos moldes do orçamento 
participativo já implantado em vários municípios brasileiros. 

Isto pode ser feito mediante a criação de: 

· Um Programa de Renda Míníma vinculado as atividades de preservação ambientai, de 
modo a compensar as perdas de oportunidades de trabalho decorrentes das restrições de determinadas 
atividades econômicas realizadas por populações que vivem em parques e reservas ou que venham a 
ser assentadas em seus entornas. 

Um Programa de Recuperação de Áreas Degradadas de parques, reservas e unidades 
de conservação. Esse programa poderia ser do tipo "set aside", que consiste em indenizar os 
produtores rurais tanto pela não utilização de toda ou de parte de suas terras, segundo os padrões 
comerciais tradicionais, como pela adoção de técnicas de manejo sustentável dos recursos naturais 
disponíveis. 

Recuperação de infra-esrrutura e de serviços públicos 

Educação 
As deficiências de meios de transporte tomam impraticável a implementação das recentes: 

diretrizes da Secretaria da Educação, sobre localização de escolas. Nas zonas lagunares, escolas com 
5 a 1 O crianças foram fechadas. Isto esta obrigando esses estudantes a atravessar diariamente rios e 
braços de mar em embarcações precárias. No planalto, pelo mesmo motivo, muitas crianças estão 
tendo de cruzar a BR 116 para poder assistir as classes, sem que haja passarelas ou sinais de tráfego 
para evitar acidentes. 

r: 

Transpone 
Algumas estradas vicinais precisam ser completadas a fim de possibilitar o escoamento 

da produção de comunidades situadas em setores muito isolados. 

,r- 
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Habitação 
O déficit de moradias 1) 5. 000 casas), agravado pela forte imigração campo-cidade. esta a 

exigir ações urgentes das Prefeituras e Governo do Estado, Propõe-se a criação de programas de 
mutirão para a construção de moradias populares e de projetos alternativos como loteamentos 
populares e o financiamento de cestas basicas de construção. 

Saude 
Será também necessário, a curto prazo, acelerar o convênio de assessoria técnica <lo 

Hospital Regional de Pariquera-Açu com a Unesp, a fim de melhorar a qualidade do serviço da 
principal estrutura de atendimento especializado em saude para toda a população do Vaie. 

Turismo 
Criação de uma linha de financiamento especifica para pequenos empreendimentos 

ecoturísticos, organizados em base familiar ou cooperativista, associada a uma linha especial de 
credito as prefeituras para obras de saneamento, comunicação e transporte. 

O detalhemente dessas propostas é encontrado no relatório da Caravana da Cidadania no V ale do 
Ribeira. 

~-~>na proposta de Desenvolvimenro Sustentàvei para o Vede do Ri beire, 1 ú 
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1. INTRODeçio 

A primeira conclusão que salta a vista quando se percorre o Vale do Ribeira. dialogando 
cxaustrvameute com seus moradores, como foz a Caravana d.a Cidadania entre 11 e 18 de dezembro 
de l ~95, é que esse importante território paulista vive em nossos dias um estranho paradoxo. A 
exuberância da Mata Atlântica presente na região, numa extensão superior a l milhão de hectares. 
significa, a um só tempo, potencial ilimitado de progresso e fator que gera entraves ao 
desenvolvimento econômico e social de seu povo. 

A razão disso repousa na incapacidade demonstrada por sucessivos governos de 
implementar uma verdadeira política de desenvolvimento sustentável, em que a preservação 
ambiental seja garantida mediante engajamento amplo e consciente das populações, e não com base 
em proibições e restrições burocraticamente anunciadas. Mesmo porque essas medidas burocraticas 
terminam se revelando ineficazes em seu propósito ambientalista e geram agravamento nos já 
alarmantes indicadores sociais da região. 

A impressão que se tem, ao visitar o V ale do Ribeira, e que as autoridades não sabem 
direito o que fazer com a região. Essa opinião, colhida por nós em Sete Barras, resume bem a 
perplexidade frente às normas que vêm sendo arbitrariamente impostas aos moradores da área, sem 
mais explicações que a genérica pretensão de aplicar uma politica ambiental que ninguém debateu. 

A atuação dos órgãos públicos no Vale do Ribeira não e proposniva, nem busca gerar ações 
que levem ao desenvolvimento regional. Ao contrario, as ações têm sido basicamente repressivas, 
proibindo-se desde as iniciativas individuais de produtores agrícolas e urbanos até encaminh •. amentos 
adotados pelas próprias autoridades locais. 

Nos últimos 15 anos, os principais projetos governamentais para a região foram 
marcados, acima de tudo, pela descontinuidade, que fica claramente evidenciada com a sintética 
recapitulação que apresentamos a seguir. Essa descontinuidade gerou um profundo descrédito por 
pane das comunidades locais, tomando qualquer nova iniciativa. mesmo que bem intencionada, 
quase impossível de ser implantada. 

Em 1970, episódios envolvendo presença de guerrilheiros no Vale do Ribeira levaram o 
Governo Laudo Natel e as autoridades militares a fazerem ampla propaganda sobre futuras obras de 
saneamento, anunciando também reformulações na agricultura regional. Como saldo, no entanto, 
restaram apenas algumas melhorias no sistema viário do V ale do Ribeira ( ditadas por razões 
estratégicas), que propiciaram alguns investimentos na área, que ate então era economicamente 
pouco explorada e oferecia terras e mão-de-obra abundantes e baratas. 

Também nesse período, foi criado o Centro de Desenvolvimento Agrícola do Vale do 
Ribeira - Cedaval - , que se originou do interesse demonstrado pelo governo japonês em fomentar o 
desenvolvimento econômico e social da região. Em sua concepção original, deveria manter estreitos 
contatos com os órgãos envolvidos no desenvolvimento agrícola, realizar atividades múltiplas e 
difundir progressivamente às regiões vizinhas as técnicas de exploração agrícola, particularmente do 
arroz irrigado (moti) e do chá. 
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Ate !98~ o Cedaval esteve vinculado ao Instituto Agronómico de Campinas. com a 
parucipação do Daee rDepartamento de Aguas e Energia Elétrica) e da Sudelpa (Superintendência do 
Desenvolvimento do Litoral Paulista) em sua fase inicial. A iniciativa esbarrou ua falta de integração 
entre os órgãos envolvidos e na pouca agilidade, mas o determinante para o seu fracasso foi o modelo 
inadequado de desenvolvimento proposto, que pressupunha investimentos maciços para estabelecer 
uma agricultura altamente capitalizada e tecnicamente sofisticada, não levando em conta as 
condições específicas do Vale do ponto de vista sócio-econômico, fundiário e ambiental. Em maio de 
1986 o Cedaval foi vinculado a Coordenadoria Sócio-económica da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento para dar apoio logístico ao Prodavar - Programa de Desenvolvimento Agrícola do 
Vale do Ribeira, que encerrou suas atividades em dezembro de 1987, por falta de recursos. 

No inicio dos anos 80 teve inicio uma importante experiência de caráter educacional na 
região: a criação das Unidades Escolares de Ação Comunitária - UEAC - que totalizaram quase 300 
unidades, espalhadas por rodos os bairros e comunidades rurais da região. O projeto consistia, 
fundamentalmente, na presença de um professor efetivo na comunidade, que morava no próprio local 
da escola e realizava, além das atividades pedagógicas especificas, trabalhos comunitários, assistido 
e acompanhado por uma equipe de supervisão regional. As UEACs foram extintas em 1986, apesar 
de uma forte mobilização regional pela sua continuidade. 

' Em 1981 foi implantado o Programa de Extensão dos Serviços Básicos de Saude e 
Saneamento do Vale do Ribeira, financiado pelo Ministério da Saúde, sob o qual se implantou o 
Programa dos Postos de Atendimento Rural (PAR) e o Programa de Saneamento Rural. O seu 
objetivo primeiro era estender os serviços de saude básicos as populações rurais da região . Mesmo 
tendo como finalidade principal trabalhar os aspectos da promoção e educação para a saúde, o PAR 
privilegiou inicialmente as ações básicas de atendimento curativo, dada a precariedade dos serviços 
de saude existentes: poucos centros de saude, reduzida equipe profissional, falta de equipamentos e 
baixa resolubilidade dos serviços. 
O PAR se baseava nas ações do Agente Comunitário de Saúde que era um morador da comunidade, 
eleito pelos moradores, após discussão sobre o perfil do agente frente às ações a serem desenvolvidas 
no local. 

A partir de 1982, o V ale do Ribeira voltou a chamar a atenção: as grandes enchentes 
ocorridas na região obrigaram o Governo do Estado a canalizar importantes recursos financeiros para 
minorar a situação emergencial. O Masterplan, estudo encomendado na gestão Montoro, tomou-se o 
guia de referência para toda e qualquer ação na região, permanecendo até hoje como o único 
exemplo que os técnicos e moradores podem citar de uma ação propositiva integrada do Governo, 
visando ao desenvolvimento do V ale do Ribeira. 

Cabe registrar que o principal instrumento de intervenção governamental na região foi, 
até recentemente, a Sudelpa, que possuía razoável capacidade operacional. Dotada de máquinas 
pesadas, equipamentos e pessoal habilitado, a Sudelpa se encarregava diretamente da construção de 
pontes, da abertura e manutenção das estradas vicinais, bem como da limpeza de rios e córregos. 

Merece referência também o Grupo da Terra, organizado pela Sudelpa, com o objetivo de 
identificar os conflitos de terra na região e propor soluções. Em. agosto de 1985 foi realizado o I 
Encontro de Posseiros e Trabalhadores Rurais do Vale do Ribeira, que reuniu 12 mil pessoas em 
Registro, O encontro teve como finalidade pressionar os governos estadual e federal para a realização 
do Programa de Regularização Fundiaria, 

A meta era entregar 10,000 ntulos de propriedade aos posseiros na região, o que até hoje 
não foi alcançado. Segundo os dados oficiais. nos últimos 70 anos foram outorgados menos de ~ mil 
títulos de propriedade rural no V ale do Ribeira. 

Ainda no Governo Montoro, implantou-se o Projeto Emergencial de Apoio a Pequena 
Agricultura ~ PEA.PA, com o objetivo de prestar assessoria técnica na área de produção, 
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comercialização e organização comunitaria aos pequenos agricultores titulados ou em vias de 
titulação. projeto esse que obteve alguns êxitos em máquinas comunitárias de beneficiamento de 
arroz e granjas para produção de ovos. 

No período de 1986 a 1989~ merece destaque o Programa de Educação Ambiental. 
desenvolvido pela Secretaria de Educação em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente, que 
representou, com toda certeza, um marco na história regional, visando à valorização dos recursos 
naturais existentes, que não podem ser vistos como um entrave ao desenvolvimento sócio-econômico 
do Vale do Ribeira, mas, ao contrario, devem estar a serviço da compreensão e realização da vocação 
regional. 

Em 1987 foi criada a Secretaria Especial de Assuntos Fundiários - SEAF, extinta um ano 
depois. O PEAPA passou a chamar-se Programa de Apoio às Comunidades Tituladas - PACT, e 
teve demitidos alguns dos seus melhores técnicos. Em fevereiro de 1988, iniciou-se a estruturação do 
Setor de Treinamento, através do Projeto de Capacitação de Mão-de-Obra Rural. 

Nesta mesma época ocorreu também a extinção da Sudelpa sendo o seu corpo técnico 
transferido para outros órgãos estaduais como o Daee. Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria do 
Planejamento. Parte dos equipamentos foi distribuída entre as prefeituras que anteriormente eram 
atendidas pelo órgão. Os técnicos do PACT foram transferidos para o Cedaval, cujas atividades 
tiveram como síntese o Projeto de Monitoria Agrícola. desenvolvido em parceria com organizações 
locais de pequenos agricultores e grupos de assessoria. Seu papel fundamental era repassar para a 
comunidade os conhecimentos adquiridos durante seis semanas de estudos, recolhendo novos temas 
para discussão no periodo seguinte. Em 1991, com nova mudança de governo, foram extintos tanto o 
Projeto de Monitoria quanto o próprio Cedaval, sendo sua estrutura transferida novamente para o 
Instituto Agronômico de Campinas. 

Entre 1988 e 1990, fui implementado o Programa de Ação Integrada do V ale do Ribeira, 
PACI-VR, coordenado pela Secretaria do Planejamento e pela Legião Brasileira de Assistência, que 
conseguiu realizar certa integração entre diversas iniciativas, instituições e organizações que atuavam 
no V ale do Ribeira, canalizando recursos federais e estaduais diretamente às comunidades locais para 
a execução de projetos de geração de renda. 

Cabe resgatar ainda, no âmbito deste relato, mesmo que rapidamente, o histórico da 
organização popular que por longo tempo se caracterizou como simples resistência à sua. propria 
extinção, combinada a algumas formas solidárias de cooperação, como os mutirões de ajuda mútua, 
que persistem até hoje. 

A partir de 1982, o governo estadual estimulou o surgimento de várias associações de 
bairros rurais, de natureza reivindicatória, com o objetivo genérico de lutar por melhorias de infra 
estrutura e serviços. No mesmo período, setores da Igreja Católica organizaram formas de cooperação 
ao nível da produção, como o incentivo às práticas de mutirões e plantação de roças e hortas 
coletivas, bem como apoiaram a resistência para permanência na terra. 

Somente nos anos de 1988/89, a organização dos agricultores atingiu níveis rurais 
consistentes de produção e comercialização, através das Associações de Pequenos Agricultores. 

Uma proposta de Desenvolvimento Sustentável para o vaie do R1be1ra 13 
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Tais iniciativas devem ser consideradas tímidas se levamos em conta o pequeno numero 
Je Associações e as dificuldades internas de gerenciamento e organização, Mas têm se revelado 
como a uuica forma de alcançar melhores condições de participação no mercado para setores até 
então marginais. Elas recebem assessoria técnica de forma descontínua por órgãos do Governo 
Estadual e organizações não governamentais como a FN1 (Frente Nacional do Trabalho): o PROTER 
(Programa da Terra); a CPT (Comissão Pastoral da Terra) e o FAC (Fraterno Auxílio Cristão). 

Nos últimos anos, a possibilidade da construção de um complexo de barragens no Rio 
Ribeira de Iguape, pela CESP e pelo grupo Vororantim, movimentou a discussão política regional. 
De um lado, a proposição de que as barragens seriam importante instrumento para o desenvolvimento 
regional, com a geração de empregos, criação de infra-estrutura e incentivo ao turismo. De outro lado, 
a preocupação com os desdobramentos sociais. evasão da area rural, desalojamento de pequenos 
produtores e posseiros, e os esperados impactos ambientais resultantes da construção das barragens. 

Ate o momento, a construção das barragens está paralisada por falta de recursos do 
Governo do Estado e por decisão judicial que impediu a construção da barragem do Tijuco Alto. 
Sobre a construção de hidroelétricas no V ale do Ribeira, a Assembléia Legislativa do Estado de São 
Paulo aprovou um projeto do ex-deputado Antenor Chicarino, que condiciona a sua construção à 
aprovação do Zoneamento Ecológico do V ale do Ribeira. Durante a realização da Caravana 
recebemos a informação de que o Governador tinha vetado o projeto, mesmo reconhecendo a sua 
relevância. Estranhamente o veto considera que a medida poderia funcionar como "fator de restrição 
ao desenvolvimento industrial da região". 

Outro aspecto que deve ser observado, relativo à organização popular na região, foi o 
surgimento e fortalecimento de diversos sindicatos de trabalhadores. Nos últimos dez anos surgiram. 
os sindicatos de trabalhadores rurais de Sete Barras e Barra do Turvo, o Sindicato dos Bancários, dos 
Químicos, da Construção Civil, dos Motoristas, dos Vigilantes e dos Comerciários, além de uma 
sub-sede regional da Central Única dos Trabalhadores. 

Numa avaliação sucinta do histórico apresentado salta à vista a descontinuidade dos 
projetos e, principalmente, a ausência ou insuficiência de recursos para sua implementação como os 
principais problemas que marcaram a atuação do Governo do Estado na região, no passado recente. 
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2. BREVE DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE VIDA NO V ALE DO RIBEIRA 

O V ale do Ribeira forma um polígono irregular localizado no Sudeste do Estado de São Paulo: 
entre o Oceano Atlântico e a Sena do Mar. A área física e de 1,7 milhões ha., onde 1,2 milhões são de nítida 
vocação florestal, de reconhecida importância mundial por possuir a maior área continua de remanescentes 
do Ecossistema Mata Atlântica. A area restante é apta para o cultivo, com restrições. 

O clima é tropical úmido, com precipitação anual de 1. 7 50 mm, o que causa problemas à 
agricultura e ao sistema viário. Os declives acentuados, aliados à precipitação, promovem a lavagem do 
solo, tomando-o ácido e diminuindo sua fertilidade natural, Além disso, não existe um sistema de 
drenagem eficiente, causando enchentes em muitas áreas na época de chuvas. 

A região possui o maior índice de cobertura vegetal natural do Estado, cuja tipologia varia 
bastante, desde a floresta tropical até os llllll1t,oUes. Os estudos indicam que as matas ocupam ainda mais de 
6()0/o do ;ieU território. 

O V ale possui ainda diversas categorias de Unidades de Preservação Ambiental, que englobam 
cerca de 7 5% das terras da região. Deste modo, o meio ambiente interfere diretamente sobre os diversos 
setores da economia, principalmente a agricultura, exigindo a busca do equilíbrio entre a produção e a 
conservação dos recursos naturais. 

Dos' cerca de 17.100 km2, aproximadamente 58% são abrangidos por áreas institucionalmente 
protegidas: divididas em dois tipos principais: 

a) Parques e Estações Ecológicas: são áreas destinadas à proteção da flora e da fauna, 
constituindo propriedades do Estado e sem utilização econômica (tabela 1) 

b) Areas de Proteção Ambiental (APAs) - tipo de Unidade de Conservação onde a propriedade 
e o uso do solo são particulares, embora sofram restrições (ta.bela 2) 

Tabela l - Parques (P.E.) e Estações Ecológicas (E.E.) do V ale do Ribeira, SP 

::::.:.:·::.:::::;;:Nóiiie-·:::::~::::::·:::: ·:::::::::::::::.:.4.,ea::·:::::::::::::: ::::::::::Diifade-Crii:i@:::::::::: 
···:·· .. ··:::: .. ~ ::::::::::: .. ::·::··:··::· : :(~lf~daresJ.:··::·:·:· ·:···::·::·:::·:·:·--:·:::::--:···:::·::::::::·::·:: 
P .E.Carlos Botelho IIJ 3 7 .644 10/09/82 

1 PETAR - =-~ _ 36.910 28/06/60 
. P.E. Ilha do Cardoso 22.500 03/07/62 
P.E. Jacuniranaa 150.000 08/08/69 
PRSemt do tviar ºJ 39.511 30/08/82 

1 

E.E. Cbauas 1.699 06/02/87 
H.E. Xitues - 3.095 12/03/87 
1 ·: 1 t Juréia Itatins 79.2701 28/04/87 

1 P I •: JÜiupani ---- j 26.250 j 22/09/92 j 

1 
P 1: Pariquera-açu _ 1 2.3591 16/08/9~ 
I' I• INTERVALES 40.086 08/06/95 
••I h11i,.ilodequatro~11Scriadasentre.1941 e 1958. 
!o 1 \h •.• total de 309.000 ha, abnmgendo outros regiões do Estado de São Paulo 

Uma proposta de Desenvolvtmento Sustentável para o Vale do Ribeira 15 



r- 
0 
r-. 
0 
r: 
("' 

0 
n 
(1 

r: 
0 
r> 
r: 
r: 
0 
n 
r> 
r 
(', 

0 r: 
(" 

r. 
(', 

0 
r-. 
n 
(" 

r. 
0 
r 
(' 

r 
r 
r: 
r: 
r 
r, 
r 
r: 
r 
r: 
r 
r: 
r\ 
rl 
l 

Insntuto Cidcdarua 

Fabela 2 - Áreas <le Proteção Ambiental 1.APAs) no V ale do Ribeira, SP 

1 
:\.t: • - • ···t· ,. , • j'__;; •• -•••••,•'•••••., , , •••. •• -.- - ••• "w ,., • .,.,. ·1 · _ 1.Yame. .... '. .. '.'::· ..... ·: ... ··- ·· · .-:J.Tea· -··:·· .. ·: ···: .: .... ::· Data.di.Cnaçao:":::'.::· 

1 

- .. -~ .,:·· ;;:::.: ::::::::::::::j'".::: .,:kmhiaiüi,J::::::::::: ::;:, ;:,::.:::, :::::::: :::::::,:::::::::,:,::::::: 
APA Federal 202.832 23110/84 
'Serra do r-..,J.ar 442.9141 ~1/09/84 
j Ilha Comprida ! 19.375 1 líOll@ 

Além disto, nas áreas restantes é aplicada a legislação genérica. do Brasil, em especial o Código 
Florestal l)ei 4771/65) e o Decreto da Mata Atlântica (750/93). Isto implica em restrições ao uso das áreas 
consideradas de preservação permanente (topos de morros, faixas marginais de cursos d'água e nascentes 
etc.) e às recobertas por florestas primárias ou sucessoras ("capoeiras11). 

Mesmo sendo o V ale do Ribeira um dos mais antigos pontos de colonização do país, a região 
auida e pouco povoada. A maioria da população vive em condições precárias, levando a região a ser 
apontada como o "Nordeste em São Paulo", dado o bolsão de pobreza existente. 

Segundo os dados oficiais, a população local atinge cerca de 300 mil habitantes em 1993, 
representando menos de 1 % da população total do Estado. A taxa de urbanização tem grandes oscilações. 
Em Registro alcança 77 ,32%, enquanto a media regional é de 55%. A densidade demográfica média é 2 l 
hali/ Km2, mas em Registro atinge 71,1 hab./ Km2, enquanto em Ipornnga e de apenas 3,6 hab}Km2. 

O V ale do Ribeira é a região de menor desenvolvimento econômico de São Paulo. Em 1980 o 
valor da produção do setor agropecuário representou apenas 1,1% do total do Estado, 0~22% da indústria, 
0,19l}'Ó do comércio e 0,191'/o dos serviços. 

As principais vias de acesso são a Rodovia Régis Bíttencourt, que permite a ligação entre São 
Paulo e Curitiba; a Rodovia Manoel da Nóbrega, ligando a região com a Baixada Sentista; a Ferrovia 
Santos-Juquià; a Rodovia Sete Barras-São Miguel Arcanjo e a Rodovia Juquiá-Tapiraí-Sorocaba, 

As condições precárias da principal via de acesso, a Rodovia Régis Bittencourt, que está com 
suas obras de duplicação paralisadas: causando dor e sofrimento com os acidentes fatais que ocorrem 
diariamente, exigem do poder público atenção e urgência. 

A manutenção das estradas, perenização e asfaltamento, por si só, comporiam um programa de 
ação governamental de grande monta. Destaca-se a demanda pela pavimentação da Sete Barras-São Miguel 
Arcanjo, (cuja proposta de Estrada Verde é reivindicada pelas Prefeituras Municipais e Associações de 
Vereadores da região do V ale do Ribeira e de Itapetínínga), do trecho entre Iporanga e Apíaí, a conclusão de 
7 quilômetros entre Eldorado e Sete Barras, e o asfaltamento do acesso a Cananéia, via ponte. 

A ferroviária Santos-Juquiá poderia ser estendida para transportes de passageiros até Registro, 
e ate mesmo ate Jacupiranga, sendo necessária a construção de terminais de embarque e a modernização 
<los equipamentos existentes. 

A ligação por mar restringe-se a barcos de pequeno calado. O acesso fluvial que ligava o 
município de Iguape até Pamnaguá, no Paraná, passando por Cananéia, está interrompido e poderia ser 
recuperado com a sinalização da Barra de Cananéia e modernização dos equipamentos de transporte. 

A região dispõe de apenas um campo de aviação: em Registro: que precisaria ser ampliado: 
melhorado e modernizado. 

Uma proposta deDe:1envoi.vimenr0S11stenrávelparo o Vale do Ribeira lô 
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Tabela 3 - População, Domicilies com agua e esgoto: 
Vale do Ribeira: 1993 

r- 
0 
n 
0 
0 
r-. 
r-. 
0 
0 
r> Da população economicamente ativa (67.984)~ somente 46.129 habitantes estão na condição de 
n pessoal ocupado: 76, 1 % encontram-se no setor agropecuário, 8,9% na indústria, 8, 1 % no comércio e 6,6% 
n 

Como pode ser observado na tabela 3, o índice de mortalidade infantil é bastante preocupante e 
demonstra as conseqüências diretas na saude do alto grau de pauperização da população local. Em média, 
de cada 1.000 crianças nascidas vivas, cerca de 42 morrem antes de completar um ano. 

Os dados do IPEA. mostram que a proporção de famí)jas indigentes é maior que 2~'5 na 
maioria dos municípios da região, chegando a ultrapassar 300/o em Ribeira e Itapirapuã Paulista. A 
percentagem de famílias indigentes nos municípios da região, em média, e de 24%, de acordo com os dados 
publicados pela. Coordenadoria de Abastecimento da Secretaria da Agricultura. 
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em serviços. Deve ser salientado que os grandes estabelecimentos ocupam somente 6,8% do pessoal 
ocupado. enquanto os estabelecimentos agncolas até 50 ha., que detêm apenas 20% da área total, ocupam 
64,S?.·'o do pessoal econonucamente ativo. 

A questão fundiária na região é mareada por violentos conflitos, como resultado do processo de 
concentração de terras em latifundios improdutivos, ao lado de grande numero de minifúndios. Verifica-se. 
ainda, que o grau de concentração esta se elevando, o que toma a situação ainda mais critica, demonstrando 
que as pequenas propriedades vêm sendo apoderadas; pelas grandes. 

A analise dos dados mostra a dimensão dessas disparidades na ocupação das terras na região. 
O índice de Gini, coeficiente utilizado para avaliar o grau de concentração das terras, correspondia em 1980 
ao valor de 0.792, ao passo que em 1970 o valor era de 0,738. Os imóveis com área interior a 50 ha., 
agrupados, representam 81 % do total de propriedades, ocupando apenas 20% da area. Os com área maior 
de 500 ha. representam 1,8% do total e ocupam 44% de toda a área, 

Pressupõe-se que o baixo crescimento do numero de pequenas propriedades se dê pela 
ocupação de áreas de preservação ambiental até então inexploradas. Ao passo que o crescimento das 
grandes propriedades certamente se deu (como ocorre hoje) através da incorporação de terras de posseiros. 
Este fato se evidencia quando observamos o decréscimo do número e da área ocupada pelos 
estabelecimentos de lO a 50 ba. e de 50 ba. a 500 ha. 

· Ao elevado grau de concentração soma-se a ociosidade das terras aptas à agricultura, 
conseqüência direta da existência de grande numero de latifúndios por dimensão, certamente destinados à 
especulação imobiliária. Segundo informações prestadas pelo Diretor Geral do Instituto de Terras do Estado 
de São Paulo - ITESP - da área total de terras na região 1,5 milhão de hectares são terras devolutas, 
portanto sem regularização efetiva quanto ao domínio de posse. E somente 119 mil legitimadas. Outro 
levantamento indica que há cerca de 1 milhão de hectares envolvidos em conflitos de posse da terra. 

O processo de incorporação do Vale do Ribeira a economia nacional , a partir da década de 60, 
levou à intensificação da mercantilização da agricultura, e a mudanças nas técnicas de produção, criando 
demandas por insumos e implementes agrícolas. Ao mesmo tempo que acelerou o processo de incorporação 
das pequenas parcelas de terra pelos grandes latifúndios ou empresas rurais. Diante disto, ocorrem dois; 
movimentos: ou os pequenos agricultores deixavam o campo em direção aos centros urbanos; ou 
avançavam para áreas marginais menos aptas à agricultura, inclusive para as. áreas. de parques e reservas, 
ocasionando ainda mais problemas para a preservação ambiental da região. 

A exploração agrícola é a atividade econômica de maior importância regional, atingindo o cha 
94~-ó e a banana 8~'Ó da área total plantada do Estado. 

O chá. é uma cultura tradicional na região, trazida pela colonização japonesa. Possibilitou a 
criação de um sistema integrado entre a indústria e os produtores. A produção é voltada quase na totalidade 
para o mercado externo (principalmente Europa). 

Os principais municípios produtores de chá são Registro, com 2.550 ha. de área plantada; 
Pariquera-açu, com 2.000 ha.; e Sete Barras, com 110 ha. plantados. Na sua grande maioria são pequenos 
agricultores, com 4 hectares em média, e as plantações já têm a idade de 25 anos, em média. Entretanto há 
muito tempo não são pesquisadas novas variedades mais produtivas e mais adaptadas. 

Na região chegaram a existir nove unidades beneficiadoras do produto. Atualmente, existem 
menos de quatro em funcionamento. O principal motivo alegado para o seu fechamento é a política cambial 
do governo federal, que inviabilizou a exportação do produto. 
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O fechamento da Chabras, a maior beneficiadora de cha, localizada em Registro, atingiu direta 
e indiretamente cerca. de 10 mil pessoas que estavam vinculadas a esta atividade económica. A conclusão 
que podemos antecipar e que o chá esta sendo erradicado, não volta mais e tende a desaparecer, 

Hoje a ban .. 111.1 e a cultura predominante da região. Está presente e-,11 todos os municípios em 
maiona das propriedades agncolas, tanto na pequena Unidade de Produção Familiar. como cultura 
comercial aliada à produção de subsistência, quanto na grande empresa agrícola, como monocultura. Da 
produção local, parte destina-se ao abastecimento do mercado interno: via Ceagesp e parte do produto e 
voltada ao mercado externo (Argentina e Uruguai). 

A banana possibilitou a criação de empregos no campo ( cortadores e embaladores), empresas 
de transporte, de pulverização aérea e de exportação do produto. Gerou também pequenas empresas de 
transformação, com.o banana passa, doce de banana, banana frita e purê . 

A produção de banana no V ale do Ribeira enfrenta atualmente sérios problemas: a) restrição 
de áreas para extensão do plantio; b) necessidade de melhorar a qualidade do produto; e) concorrência do 
mercado externo (Equador ) e do mercado interno ( Santa Catarina ); d) sazonalidade de preços durante o 
ano; e) perdas resultantes da enchente no inicio do ano. 

Atualmente a banana vive uma grande crise em função dos preços pagos. A última enchente, 
que destruiu cerca de l O milhões de pés, aumentou o preço no mercado interno e incentivou o plantio em 
outras áreas. 

Existem associações de bananicultores nos municípios e uma federação de produtores. 
Os principais municípios produtores são: Cajati, com 5.320 ha, plantados; Sete Barras, com 

5 .200 ha.; Juquiá, com 3. 700 ba., e Registro com 3 .600 ha. 
Além dessas duas culturas tradicionais - o Chá e a Banana - o V ale do Ribeira vem 

diversificando a sua produção agrícola com novas frutíferas e hortícolas de alto rendimento econômico. 
Dentre as frutas, o V ale do Ribeira já apresenta importância na produção de Mexirica, atingindo 700/o dos 
pés produzidos no Estado, principalmente nos municípios de Pariquera-açu com 400 mil pés, Registro, com 
80 mil pés, Cajati, com 50 mil pés, e Eldorado, com 41 mil pés. 

O Mararujá tem 19% da área produzida no Estado, principalmente em Pariquera-açu, 
Registro, Iguape e Sete Banas. Dentre as hortículas, o Vale do Ribeira se destaca na produção de Tomate 
envarado ( 16% da área produzida no Estado), em Apiaí, com 1.200 ha., Barra do Turvo, com 500 ba., e 
Itaoca, com 150 ba. O Clruchu representa 26% da área produzida no Estado, localizando-se principalmente 
em Iguape. E o Quiabo. que possui 95%} da área produzida no Estado, esta presente em A~ com 100 ha., 
Itariri, oom 25 ha, e Pedro de Toledo, com 20 ha, 

A região produz ainda outros produtos que são bastante característicos mas sobre os quais 
existem poucas informações estatísticas e econômicas: o Palmito, que na sua grande maioria e explorado 
clandestinamente, e o AlTOZ Moti, introduzido pelos imigrantes japoneses. Outros produtos característicos 
são o Junco. Plantas Ornamentais e a Piscicultura. 

· A região produz também, em quantidade relativamente pequena, o feijão, (basicamente no 
município de Barra do Turvo), o arroz, o milho, o gengíbre e a mandioca. 

A produção de bovinos e bubalinos tem tido lento crescimento, estimando-se em 67.000 
cabeças o rebanho atual. A pecuária é atividade comercial de parcela de grandes e médios agricultores, 
desenvolvida em sistema extensivo, com pouca racionalização na utilização das pastagens. 

Há um grande consenso entre os moradores do V ale do Ribeira de que a qualidade das terras da 
região não e boa para a chamada "agricultura tradicional". Há também consenso quanto a inviabilidade 
econômica dessa agricultura na região, pois para se competir no mercado toma-se necessário investir em 
novas tecnologias, principalmente em fertilizantes químicos para compensar a baixa qualidade das terras e 
considerar ainda a difícil característica topográfica da região. 

A pequena produção organiza-se com base em unidades de produção, com utilização <la mão 
de-obra dispouível na. familia. Bilira a amo-suficiência alimentar, através de culturas de subsistência como 
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o arroz, feijão, mandioca, batata doce e cana de açúcar e inclui o plantio de uma cultura comercial, 
aeralmeme a banana, visando uaramir alauma reserva monetária. 
.. As culturas comerciais produzidas pelos pequenos agricultores são as mesmas produzidas 
pelos grandes produtores. Entretanto, considerando a falta de infra estrutura, como por exemplo, veículos e 
câmaras climatizadas (no caso da banana), a qualidade inferior de seus produtos devido a tecnologia 
empregada, resulta em participação no mercado em condições desfavoráveis. 

Entretanto, os recursos obtidos na venda da cultura comercial não garantem, na maioria das 
vezes, capital para investimento na propriedade. Ao contrário, tanto a produção para consumo como a 
comercial não garantem nem mesmo condições rnioimas de subsistência das familias dos pequenos 
agricultores, o que obriga grande parte da mão-de-obra familiar a buscar o assalariamento temporário em 
fazendas vizinhas, visando garantir algum recurso financeiro. 

Vários entraves explicam as condições precárias do desenvolvimento da pequena agricultura 
regional; escassez de terra; baixa fertilidade do solo; localização das propriedades; falta de regularização 
fundiária; falta de financiamentos e créditos subsidiados; e a comercialização dos produtos, que se dá num 
mercado oligopolizado e controlado por uma rede de intermediários que recolhem o produto junto aos 
pequenos agricultores estipulando os preços. O surgimento, nos anos de 1988/89, de Associações de 
Pequenos Produtores Rurais para a comercialização de banana garantiu a obtenção de melhores preços, ou 
ao menos para evitar a perda do produto. 

Diante dessa realidade, muitas comunidades pleiteiam apenas o direito de desenvolver a 
chamada "agricultura familiar", voltada a atender o "mercado interno" do local. Para tanto, os moradores 
reivindicam "incentivos" (comercialização, agroindústria, financiamentos à agricultura familiar) e 
"atividades complementares ou alternativas" (piscicultura, artesanato, apicultura, horticultura etc.). 

Uma proposta de Desenvolvtmento Sustentável para o T"é1le do Ribeira 2 O 
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3. A 1'."'ECESSIDADE DE AÇÕES INTEGRADAS 

A tradicional noção de crescimento económico vem sendo questionada para incorporar com 
maior ênfase as preocupações sociais e de preservação do meio ambiente. Agora, além <los objetivos 
tradicionais de aumentar a produção e a renda de uma determinada região! é imperioso buscar a satisfação 
das necessidades básicas da sociedade como um todo, em especial das camadas mais desfavorecida'> de sua 
população, de um modo que não se comprometa a renovação dos recursos naturais disponiveis. 

Foi a partir dessa ênfase na preocupação social, econômica e ambiental que surgiu a noção de 
desenvolvimento sustentável: satisfazer as necessidades da geração presente sem comprometer as 
possibilidades das gerações futuras. 

A definição de desenvolvimento sustentável contempla, assim, quatro pontos fundamentais: 

a) GA.RA..i."l\fl1R O FUrURO, pois as gerações futuras merecem ter a mesma oportunidade de 
desfrutar os recursos naturais de que dispõem, hoje, as populações que vivem nessas áreas; 

b) COivffiATER A POBREZA, pois ela é a grande inimiga da sustentabilidade. As conclusões 
da Conferência da ONU realizada em 1992 no Rio de Janeiro confirmam que há uma estreita relação entre 
pobreza e-destruição dos recursos naturais. Por exemplo: não se consegue que uma pessoa faminta preserve 
o palmito nativo, ou deixe de matar um animal selvagem para comer; 

e) INTEGRAR A POLiTICA AMBIENTAL ÀS DE1v1A.IS POLÍTICAS SETORIAIS, pois 
não existe uma política ecológica por si mesma (tal como a política tecnológica): ela tem que se manifestar 
em todas as ações do Governo, seja no âmbito da proteção do meio ambiente, seja na garantia de que as 
relações sociais, econômicas e políticas da região sejam dirigidas no sentido de melhorar as condições de 
vida do conjunto da sua população, especialmente daqueles setores menos favorecidos. E não apenas de 
uma parcela insignificante daqueles que constituem a atual elite local 

d) DENIOCRATIZAR A PARTICIPAÇÃO, pois é preciso contar, necessariamente, com a 
participação das pessoas do local tanto no momento de planejamento quanto na sua implantação. O lema e 
pensar globalmente mas agir localmente, o que pressupõe um conjunto de ações integradas (não isoladas) e 
positivas por parte do poder público e da sociedade civil, em todos os níveis e setores. 

Como já tivemos oportunídade de destacar, a participação das populações locais vem sendo 
sistematicamente negligenciada nos projetos governamentais para a região do Vale do Ribeira. A falta de 
participação dos beneficiários é apresentada muitas vezes como um fato inevitável. especialmente quando 
envolvem poJ?ulações em contextos de pobreza extrema, como ocorre na maioria das regiões rurais do V ale. 

E preciso reconhecer que, em nossa tradição secular de regimes autoritários. nem a sociedade, 
nem o Governo estão acostumados a processos participativos, que tenham por objetivo formar consensos, 
condição necessária (mas não suficiente) para que as políticas relativas ao desenvolvimento sustentável 
sejam bem sucedidas, 
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A verdade e que, ao lado de uma progressiva organização da sociedade em torno da questão 
ambientai o Estado não se encontra aparelhado para oferecer respostas eficazes a essas questões. E não se 
trata, aqui, apenas das carência'> graves de meios técnicos, recursos humanos ou financeiros para enfrentar 
esses problemas. Corpos técnicos e políticos têm se mostrado freqüentemente perplexos e impotentes para 
oferecer encaminhamentos institucionais que, respeitando o regime democrático, sejam capazes de superar, 
na velocidade requerida, os problemas que a questão ambiental inscreve em suas agendas. 

Um bom exemplo é o fato de que a resposta do Governo do Estado de São Paulo, freme .i 
necessidade de superar os procedimemos polírico-admin:istrativos fortemente setorializados e centralizados 
para enfrentar as questões ambientais, tem sido a criação de conselhos e outros órgãos consultivos. Ai se 
fazem representar, em geral, apenas 0S vários órgãos estaduais envolvidos. Só eventualmente se 
incorporam as prefeituras locais e raramente as representações da sociedade local organizada. Entretanto, 
110 primeiro ano do atual Governo, foi criado o Parque Estadual de Intervales, sem nenhuma consulta à 
população, repetindo-se a mesma prática dos governos anteriores. 

E preciso destacar também a crescente participação dos municipios na gestão das políticas 
publicas. A proposta de "agir locahnente" tem sido encampada no Brasil tanto pelas ONGs, como pelos 
governos municipais. Em 1988 foi criada a Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente 
!J\NM1vIA) que congrega os órgãos de gestão ambiental de quase todos os municípios que possuem tal área 
de intervenção. Essa entidade tem mantido encontros regionais periódicos e um papel de liderança na 
posição assumida pelos municípios brasileiros frente às questões ambientais. 

Um programa de desenvolvimento regional sustentável do V ale do Ribeira precisa partir de 
uma avaliação cautelosa dos erros ate aqui cometidos e apoiar-se em algumas condições favoráveis geradas 
pelo atual contexto institucional. 

O Governo Federal lançou o Programa Comunidade Solidária, que se apresenta como "um 
novo modo de enfrentar a questão social, a partir da integração e descentralização das ações de governo e de 
uma abertura à participação e parceria com a sociedade." O Programa estabeleceu como prioridades de 
atuação: 1) saúde e nutrição; 2) serviços urbanos em moradia e saneamento; 3) desenvolvimento rural em 
apoio a agricultura famjJiar e 4) emprego e renda, com ênfase em programas de apoio á micro e pequena 
empresa. cooperativas e outras formas associativas de produção. E como critério geográfico, as áreas 
selecionadas com base em indicadores de concentração de pobreza. 

No Estado de São Paulo, três áreas jà foram definidas pelo Comunidade Solidaria como 
prioritárias: a região do alto Paranapanema, no sudeste do Estado, conhecida como "ramal da fome", a 
região da grande São Paulo e a região do V ale do Rio Ribeira. 

No V ale do Ribeira o projeto devera ser coordenado e operacionalizado através do Escritório 
Regional de Planejamento e do Codivar, Consórcio de Desenvolvimento Intennunicipal do V ale do Ribeira. 
Deverão participar ainda os órgãos federais e regionais com representação local e as organizações civis, 
principalmente as Associações Rurais de Produtores e os Sindicatos de Trabalhadores Rurais, as 
Associações de Bairros e os sindicatos urbanos, alem de organizações não governamentais de apoio e de 
as sessona 

O Codivar é composto pela união de ~6 Prefeituras da região, através dos prefeitos e 
representantes dos vereadores, possuindo Estatuto e Regimento próprios. É o principal mecanismo 
responsável por agregar e apresentar as reivindicações de caráter regional, além de congregar esforços 
administrativos e financeiros na solução dos problemas básicos de Saúde, Educação e de infra-estrutura 
urbana e rural, tais como saneamento, habitação e transporte. 

A presença positiva do Codivar e as prioridades fixadas pelo Comunidade Solidária podem, 
portanto, ser incorporados como elementos favoráveis à viabilização de um verdadeiro desenvolvimento 
sustentável no V ale do Ribeira. 

O desenvolvimento regional está diretamente vinculado ao esforço dos agentes sociais 
envolvidos no processo, que podem apresentar aspirações comuns ou colidentes, tornando-se capazes de 
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criar obstaculos ou de superá-los através da busca do consenso. Mas esse consenso somente irá. se cristalizar 
a partir da discussão aberta das propostas existentes, no confronto das reivindicações e na definição do papel 
que desempenha cada segmento da sociedade. 

A região carece de uma ação de governo integrada, para evitar a sobreposição de atribuições e 
garanur a racionalização dos recursos e agilidade adaunistrativa. Deve pressupor ainda a integração entre as 
difererues esferas de ação governamental, visando sempre à participação plena da sociedade civil, a partir de 
seus segmentos representativos, que devem ser co-responsabilízados no processo de planejamento e na 
execução dos planos governamentais. 

Passamos a apresentar as principais reivindicações e sugestões de politicas recebidas pela 
Caravana da Cidadania ao longo de seu percurso no V ale do Ribeira. 

Acreditamos que o conjunto dessas propostas podem vir a compor um verdadeiro projeto de 
desenvolvimento sustentável para a. região, fazendo-se o devido equacionamento técnico e :financeiro. 
Primeiro, porque constitui o desejo expresso de seu povo; segundo, porque representa um leque de opções 
que seguramente contribuirão para superar o atraso social, econômico e político do V ale do Ribeira, sem 
que o grande patrimônio ambiental que a região representa para o Estado de São Paulo seja comprometido. 

3.1 - Politica Ambiental 

A política ambiental do Governo do Estado, tem sido bastante inadequada do ponto de vista da 
população local. Estimulada pelas elites locais, que são conrrárías a qualquer forma de controle, a população 
esta descontente e até em oposição à proteção ambiental .. 

Ao interferir em atividades produtivas como a agricultura, pesca e em obras de infra-estrutura, 
tem provocado insatisfação e resistência dos mais variados setores, como por exemplo ao impor necessidade 
de licenciamento para o uso da vegetação ( desmatamento, extrativismo vegetal) e uso de áreas consideradas 
de preservação pela lei (incluindo pequenos barramentos e drenagem de várzeas). 

Isto tem conflitado com o quadro já existente de ocupação anterior do V ale do Ribeira. Ai; 
melhores terras, considerando topografia, fertilidade e acesso já estão ocupadas, em sua maioria com 
agricultura empresarial. As restantes, que estão com vegetação natural, são visadas pela pequena agricultura 
e devido ao seu baixo preço também atraem a especulação imobiliária e projetos agropastoris extensivos. 

A forma como é feito o licenciamento é complicada, principalmeníe ao exigir a comprovação 
de domínio de terra e a necessidade de assistência técnica (mapas e projetos). Somam-se a isto aspectos 
excessivamente rigorosos da legislação, como a proibição total do uso do fogo na agricultura e a 
criminalização da caça, o que se choca com o senso comum, em especial das populações tradicionais. Já é 
folclórico o caso da prisão do trabalhador rural que matou um gambá em Cananéia, ("Juíz.a manda libertar 
lavrador', Jornal Regional, Registro, 14/01/94). 

Não há uma política de assistência técnica e extensão rural, e nem mesmo de difusão da 
legislação ambiental. · O Estado se faz sentir quase que somente pela repressão e controle, pela Policia e 
pelos órgãos da S:MA 

Os desacertos da. política ambiental do Governo de São Paulo tomam-se evidentes na criação 
de Unidades de Conservação, Parques, Estações Ecológicas e Areas de Proteção Ambientais (APAs) que 
são decretados sem consulta ou envolvimento da população local 

O Macrozoneamento Ambiental do V ale do Ribe:ira se arrasta inconcluso há vários anos. Boa 
parte dos levantamentos já foi feita e corre o risco de se perder. Foi criada uma grande expectativa na 
população local. que esoera deste Macrozoneamento definicões para as suas atividades econômicas . 

.L ), .L > 

A atividade pesqueira está abandonada pelo Estado. Não há qualquer política de controle, 
fomento ou mesmo estatística. 
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Tambern tem sido questionado pela população local o impedimento e/ou a limitação de obras 
de infra-estrutura em Unidades de Conservação 1,UCs), como medida de preservação. Principais exemplos 
citados, considerados "casos exemplares": 

- não asfaltamento da SP 139 (Sete Barras-São Miguel, por dentro do Parque Estadual Carlos 

- impedimento da conclusão de estradas dentro da Estação Ecológica da Juréia (Despraiado ), 
PETAR ( Iporanga) e Parque do Jacupiranga (BR 101 em Cananéia); 

- cerceamento da eletrificação e das estradas nos bairros dentro do Parque de Jacupiranga ~ em 
Barra do Turvo e Cajati); 

- diversos condicionantes da licitação para a conclusão das obras da. ponte da Ilha Comprida.. 
A respeito destes "casos exemplares" foram criados pela SMA diversos grupos e comissões, 

que não apresentaram conclusões. Dentre estes podemos destacar: 
- Grupos de trabalho relativos aos moradores da Estação Ecológica da Juréia (Re.5oluç.ã.o ~1A. 

6-2-92, OOE de 12/02/92), Parque do Jacupiranga (Resolução S?v1A 36, DOE de 29/11/94) e do Parque 
Estadual Turístico do Alto Ribeira (Resolução SMA 37, DOE de 29/11/94); 

- Grupo de trabalho sobre a perenização da Rodovia Estadual SP 139 (Resolução SM.\ 39, 
DOE de 25/08/95). 

· Como exemplos desta postura que a população considera arbitraria temos a recente criação do 
Parque Intervales, incorporando grandes glebas em Eldorado; e a tentativa de criação da Estação Ecológica 
Caiçara, em Cananéia, feita em 1994 e que felizmente não fui efetivada. 

O princípio da Compensação Financeira para os municípios afetados por restrições ambientais 
(Artigo 200 da Constituição Paulista) ainda não esta totalmente implantado. Foi feita apenas uma alteração 
do cálculo das quotas do ICMS (Lei 8510 de 29/12/93), que já. significou um grande acréscimo nos 
orçamentos de várias prefeituras. Entretanto, a população que é objeto de tais restrições não acompanha o 
uso destes recursos, que são "prefeiturizados". A Compensação Financeira propriamente dita ainda não foi 
efetivada após todos estes anos. Foi promulgada a Lei 9.146, de 9 de março de 1995, regulamentando o 
assunto, mas a Secretaria do Meio Ambiente, consignatária destes recursos e responsável pela sua 
distribuição e controle, ainda não viabilizou a sua implementação. 

As principais propostas apresentadas â Caravana da Cidadania foram: 
a) Alterações na legislação ambiental, dentro e fora das UCs, para contemplar; 

- simplificação do licenciamento para determinadas categorias e atividades, considerando as 
variáveis ambientais, econômicas e culturais; 
- revisão de limitese de categorias de algumas UCs; 
- ordenamento da exploração de recursos naturais (por exemplo plantas medicinais da 
floresta); 

b) Apressar a regularização fundiária e simultaneamente estabelecer mecanismos para o 
licenciamenio ambiental dos posseiros, conforme previsto no artigo 187 da Constituição Paulista, e que não 
foi atendido por nenhum governo até o momento; 

e) Criação de um Centro de Pesquisa em Tecnologia Agroambiental; 
d) Ativação de sistema de extensão a assistência técnica; 
e) Estabelecer ações do Estado para ordenar e apoiar a pesca, em especial a artesanal; 
f) Ampliar os mecanismos da Compensação Financeira (Artigo 200 da Constituição Paulista), 

incluindo um maior controle social destes recursos; 
g) Conclusão de Macrozoneamentos e definição da lei de gerenciamento costeiro. 

3.2- Política de Infra-Estrutura 
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AJ TR4NSPORTE 

Em relação ao transporte rodoviário na região, a principal reivindicação é a duplicação da BR- 
116, com a retomada imediata das obras nos pontos de acesso aos municípios onde elas já furam iniciadas, 
ainda no final do Governo Quércia. 

Também foram apresentadas propostas no sentido de: 

- Conservação e melhoria das estradas vicinais para facilitar o escoamento da produção; 

- Criação da Estrada Verde, com a perenização do trecho entre Sete Barras e São Miguel 
Arcanjo, SP 139. 

- Conclusão do asfaltamento da rodovia que liga Sete Barras a Eldorado, onde faltam apenas 7 
quilômetros 

- Asfaltamento da estrada de acesso ao Município de Cananéia via ponte. 

- Asfaltamento da Rodovia que liga Iporanga a Barra do Turvo 

- Asfaltamento da rodovia que liga Iporanga a Apiaí. 

- Travessias do Ribeira em Eldorado e Iporanga (principa]mente em Ivaporunduva) 

No que diz respeito ao transporte ferroviário, a principal proposta é a de incentivar o uso da 
ferrovia que liga Santos a Cajati, através de modernização dos trens e abertura de transporte para 
passageiros, o que atualmente ocorre somente entre Juquiá e Santos. 

Em relação ao transporte fluvial, propõe-se incentivar o seu uso, com melhorias nos portos de 
Iguape e Cananéia, realizando as obras de sinalização da Barra de Cananéia. E também retomar o 
transporte fluvial de interior interligando os municípios de Iguape, Cananéia, Registro, Eldorado e Juquiá, 
permitindo o transporte de passageiros e cargas, bem como incentivando uma alternativa turística regional. 

B)ENERGL4 

A Caravana da Cidadania apoia as reivindicações do MOAB - Movimento dos Ameaçados por 
Barragens, contra a sua construção, que iria beneficiar apenas uma grande empresa de produção de 
alumínio e expulsar posseiros, trazer prejuízos para o Meio Ambiente, destruir monumentos históricos e 
culturais. 

E preciso esclarecer que a proposta. de construção de barragens é apresentada como uma 
alternativa para geração de empregos, o que na verdade ocorre somente na fase de construção. O argumento 
do controle de cheias também é incorreto porque em várias outras barragens a situação na verdade acaba se 
agravando. Par ultimo, é importante salientar que não e justo o poder público financiar a construção de 
barragens para beneficiar o setor privado. 

A Caravana da Cidadania detende a conclusão das obras do V alo Grande no que diz respeito a 
implantação de um sistema de comportas que permita efetivamente regular a vazão das águas, As 
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obras de construção do V alo Grande estão paralisadas, faltando a implantação do sistema de comportas. A 
situação se agravou na ultima grande enchente e ressuscitou a polêmica sobre a abertura e o fechamento da 
barragem. 

O Programa de Eletrificação Rural para o Vale do Ribeira, ~e está sendo executado pela 
CESP. precisa ser conchudo em sua segunda etapa, priorizando os moradores das Unidades de 
Conservação, cujo acesso a esta benfeitoria não é permitido por causa de legislação ambiental. 

C_} HABTD4ÇÃO POP[JLAR 

O déficit de moradias populares na região e bastante elevado, atingindo cerca de 15 mil em 
todo o V ale. Os municípios não têm encontrado alternativas para a construção de casas populares, a não ser 
os programas oficiais coordenados pelo CDHU. 

Propõe-se a criação de programas de mutirão para a construção de moradias populares e de 
projetos alternativos como loteamentos populares e o financiamento de cestas básicas de construção. 

r» SANE4lvJENJ'O R4l,1CO E RECURSOS JJÍDRJCOS 
· Incentivar e dar ênfase às discussões técnicas e à definição de prioridades para oo 

investimentos, como por exemplo a construção de barragens e o projeto de reversão do Rio Juquiá para o 
abastecimento de São Paulo; 

~ Financiamento para ampliação da rede de esgoto e do abastecimento e tratamento de água em 
todos os municípios da região. (ver Política de Saúde) 

E) COMUNICAÇ..40 
- melhorar a qualidade e a distribuição dos sistemas de telefonia, televisão e radio; 
- apoiar a instalação de rádios comunitárias 
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3.3 - Política Agrária 

,.'.\Secretariada Justiça coordena na região o Programa de Regularização Fundiária, através do 
ITESP, Instituto de Terras do Estado. No entanto, esse trabalho tem sido bastante moroso devido as 
implicações jurídicas. Alem disso. a sua ênfase e a regularização das áreas urbanas, em função de maior 
pressão política dessas populações. Para se ter uma idéia da morosidade da atuação do órgão basta dizer 
que, nos últimos 70 anos, não foram outorgados mais do que 10.000 títulos rurais e urbanos na região, meta 
que o Masterplan se propunha para lID.1 único penodo de governo. 

Durante a Caravana foi discutida a necessidade de implementar as seguintes propostas: 

a) reconhecimento imediato das posses legítimas para garantir o licenciamento ambiental para 
os seus moradores, através de convênio a ser fumado entre o Instituto de Terras e a Secretaria do Meío 
Ambiente, possibilitando implantar linhas de credito, que poderão ser criadas especialmente para incentivar 
e garantir a melhoria da produção de pequenos produtores. 

b) regularização e implantação das Unidades de Conservação, garantindo o direito das 
comunidades tradicionais localizadas no seu interior, com a criação de Zonas Tampão ("buffer zones") nas 
áreas limítrofes, envolvendo os moradores na preservação das Áreas de Conservação, 

3.4 - Política Agricola e Pesqueira 

A Secretaria da Agricultura conta com boa infra-estrutura de apoio no V ale com bases 
regionais dos institutos de pesquisa (Instituto Agronômico, Instituto de Zootecnia, Instituto Biológico, 
Instituto de Pesca), além da estrutura da Divisão Regional Agrícola (Dira), Delegacias e Casas da 
Agricultura; Posto de Atendimento da Companhia de Desenvolvimento Agrícola do Estado de São Paulo 
(Codasp). 

V ale lembrar também a importância do Entreposto do Ceagesp em Cananéia e Iguape, para 
uma política de incentivo e apoio à pesca marítima na região. Nesse sentido, é de fundamental importância a 
adequação da época de defesa às particularidades da região, para que se possa efetivamente proteger a 
desova das espécies locais. 

As propostas apresentadas durante a Caravana foram: 

a) apoiar as novas atividades já introduzidas na. região: como o maracujá e outras frutas, o palmito 
(pupunha) e a bubalinoculturn; 

b) incentivar o reflorestamento com espécies nativas para recuperação de áreas degradadas; 

e) retomar o Projeto de Monitoria Agrícola. para treinamento e capacitação de lideranças comunitárias em 
tecnologia de produção; 

d) estabelecer a patrulha mecanizada para atender as demandas e necessidades dos pequenos produtores, 
subsidiando os seus custos; 

e) apoiar o desenvolvimento da piscicultura, tanto para a cnação de peixes de água doce, como a exploração 
dos recursos marinhos abundantes na região. 
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3.5 - Política Industrial 

A reduzida atividade industrial da região (0,22% do total do Estado) gim em tomo de algumas 
agro-industriais, da exploração de minérios e do turismo. Destacam-se o processamento de Banana do Chá 
Preto, do JW1Co, e o pescado, entre outros , na maioria das vezes através de pequenas e médias indústrias de 
transformação espalhadas por diversos municípios. 

O setor industrial ligado a exploração de minerais não metalices, tem como destaques o 
complexo industrial Quimbrasil-Serrana, localizado no munícipio de Cajati, e a Camargo Correia, em 
Apiaí, 

O setor de extração de madeiras está em franco declínio devido às restrições ambientais e à 
falta de matéria prima na região. 

Menção especial deve ser feita à extração e transformação do Palmito, que tem alto significado 
na região por representar importante fonte de complementação de renda aos pequenos produtores e 
posseiros, estimando-se atualmente a existência de cerca de 300 pequenas fábricas clandestinas de 
conservas na região. 

As principais reivindicações apresentadas à Caravana foram: 

a) disciplinar as indústrias extrativas da região para evitar a exaustação predatória das reservas 
existentes, como no caso de Cajati (Serrana); 

b) apoiar a criação de pequenas e médias agroindústrias para transformação da produção local. 
agregando valor e gerando alternativas de emprego local, inclusive com uma linha especial de credito; 

e) implantar entrepostos pesqueiros nas cidades costeiras que permitam explorar racionahnente 
o potencial da região; 

3.6 - Política Educacional 

A Secretaria de Educação é responsável pela rede escolar de primeiro e segundo grau. E 
existem várias escolas técnicas de nível médio, como por exemplo a Escola Técnica Agropecuária de 
Iguape, a Escola de Auxiliar de Enfermagem em Pariquera-açu, a Escola Técnica de Processamento de 
Alimentos em Juquiá, o Cefum - Centro Especial de Formação e Aperíeiçoameato de Magistério, em 
Registro. 

A continuidade e aprimoramento do ensino técnico na região é ponto fundamental para a 
implantação de um projeto de desenvolvimento sustentável no V ale do Ribeira. 

A Secretaria da Cultura atua indiretamente na região, através do Condepbaat, pelo tombamento 
do patrimônio histórico, com ações esporádicas nas cidades históricas. 

A Unesp mantêm campus avançado no município de Eldorado, onde já realizou trabalhos de 
Educação Ambiental, de agricultura e de saúde, 

O Centro Paula Souza administra atualmente as escolas profissionalizantes (Escola Agrícola de 
Iguape) e tem propostas de reformulação de sua atuação. 

A Unicamp e a USP desenvolvem pesquisas em diversos setores na região, como a de 
Aproveitamento de Resíduos da Agroindústria da Banana. 

Existem também diversas iniciativas de caráter não-formal merecendo destaque o projeto das 
UEACs, já apresentado na introdução deste documento. Há um projeto de lei em tramitação na Assembléia 
Legislativa propondo a criação da Universidade da Baixada Santista e Litoral Sul. 
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b) estudar a conformação das delegacias de ensino, com a extinção da Direção Regional; 

e) abertura de novas escolas e opções de profissionalização, como Escola de Pesca (Cananéia), 
Escola de Atendentes em Enfermagem (Pariquera-açu), e Escola Profissionalizante em Tecnologia de 
Alimentos, em Juquiá. 

r 
d) as ações de incentivo à cultura quase inexistem regionalmente, havendo uma proposta de 

instalação de Escritório Regional da Secretaria. 

r· e) implantar um campus da Unesp no V ale do Ribeira com cursos de nível superior que 
possam atender a demanda da população local 

r: 
r~ 
r· 
r>. 
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3. 7 - Política de Saúde 

~) Programa de Saneamento Básico Rural e Urbano 

Este programa vem sendo executado pela Secretaria da Saúde, em conjunto com a Sabesp, 
desde 1981. Já foram executados projetos de instalação de unidades sanitárias básicas em bairros rurais e 
núcleos urbanos com população interior a 3 .000 habitantes; e projetos de captação e tratamento de agua 
com soluções individuais ou coletivas em bairros. 
O objetivo é controlar as doenças de veiculação hidrica através de: 
- implantaçãc de um pn..~ de pesquisa de mananciais para pequenos núcleos urbanos e bairros rurais; 
- implantação de um programa de instalação de unidades sanitárias básicas. 

b) Programa de Postos de Atendimento Rurais e Agentes Comunitários de Saúde 

Foi implantado em 1981, inicia1mente com recursos do Ministério da Saúde (convênio PIASS); 
a partir de 1984 com recursos próprios do Estado e, a partir da municipalização, com a implantação do 
SUDS em 1989, os municípios passaram a ser responsáveis pela contratação de pessoal e construção dos 
Postos Rurais, , cabendo ao Estado a seleção, treinamento ( 4 a 5 meses) e capacitação sistemática dos 
agentes comunitários de saúde. 

O programa tem atualmente 100 agentes comunitários de Saúde atuando em 70 Postos de 
Atendimento Rural na região, formados em 6 turmas. O último treinamento ocorreu em 1994. 
OBJETIVOS: estender os serviços básicos de saúde às populações rurais> distantes de centros urbanos, de 
forma integrada com os Centros de Saúde e Hospitais da rede pública, com prioridade para promoção e 
educação em saúde. 

Metas: 
- buscar integração com o Programa de Agentes Comunitários de Saúde • P ACS - do Ministério da Saúde, 
visando obter maior respaldo técnico e metodológico. 
- buscar recursos financeiros para viabilizar reciclagens em áreas como: fitoterapia, nutrição/ saúde da 
criança, meio ambiente e saúde, planejamento e metodologia das ações de prevenção e educação em sande. 

e) Projeto Resgate 

A intenção é implantar este Projeto para dar suporte de encaminhamento dos acidentados ao hospital de 
referencia regional - HRVR - ou de encaminhamento a outras unidades hospitalares do Estado - levando-se 
em conta a alta .incidência de acidentes que ocorrem na BR 116. 
O projeto prevê a aquisição de ambulâncias com UTI e o devido treinamento de pessoal das unidades 
hospitalares e do Batalhão de Policia Militar - Corpo de Bombeiros. 
fü,1e projeto está em fase de implantação pela Secretaria de Estado da Sande e deve ser apoiado. 
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d) Programa Médico de Família 

Houve mobilização no final de 1994 para implantação do programa do govemo federal e alguns municípios 
se interessaram. Entretanto sem nenhum retomo por falta de recursos. 

e) Hospital Regional de Pariquera-açu 

Administrado pelo Codivar, em convênio com a Secretaria de Saude, e a principal estrutura de atendimento 
especializado em saúde, para toda a população da região 
Existe proposta de convênio com a Unesp para assessoria técnica e administrativa ao Hospital Regional 

3.8 - Política de Previdência Social 

Dadas as condições de trabalho e geração de renda no V ale do Ribeira, a aposentadoria 
e/ou outros benefícios previdenciários constituem a principal ou até mesmo a única fonte de renda 
para inúmeras familias. 

, V árias dificuldades têm surgido nos últimos anos devido à suspensão ou interrupção do 
pagamento de beneficies por entraves e desacertos típicos da burocracia, o que obriga o beneficiário a 
viajar grandes distâncias para tentar solucionar o problema nos centros que possuem unidades do 
INSS. 

Mas o maior problema nesse campo é a dificuldade que o trabalhador rural encontra para 
se aposentar. 

A legislação previdenciária no Brasil sempre discriminou esse segmento social e, mesmo 
com as alterações ocorridas na Constituição de 1988, as dificuldades para se conseguir aposentadoria 
continuam. 

O maior entrave tem sido a dificuldade em provar a condição de trabalhador rural, pois 
poucos são os que possuem a situação fundi.ária regularizada. Aqueles que sempre foram meeiros, 
arrendatários, posseiros, ou prestadores de serviços não conseguem a documentação necessária dos 
empregadores, que temem ser acionados na Justiça para pagar indenizações. 

A legislação atual determina que os empregadores são obrigados a assinar a carteira do 
trabalhador rural, mas isto não é cumprido. 

A situação se agrava quando se trata da mulher, que por razões históricas de 
discriminação, aliadas às dificuldades já apontadas, tem o seu acesso à aposentadoria ainda mais 
dificultado. 

O atual debate acerca da reforma da Previdência tem deixado todos na região apreensivos 
e receosos quanto à possibilidade de perder direitos adquiridos, bem como de ver a possibilidade de 
aposentadoria mais dificultada ainda. 

Faz-se necessário ampliar o debate e informar melhor a população sobre as questões 
relativas à Previdência. 

As principais propostas e reivindicações apresentadas à Caravana exprimem total 
semelhança com o que já havíamos recolhido no Vale do Jequitinhonha, podendo assim ser 
resumidas: 

a) intervenção junto ao INSS e aos órgãos governamentais para facilitar o processo de 
aposentadoria do trabalhador rural, dando aos sindicatos de trabalhadores rurais autorização para 
comprovar o tempo de serviço e qualidade do requerente; 

b) garantir condições para a mulher trabalhadora rural se aposentar, uma vez que ela 
enfrenta mais dificuldades para conseguir aposentadoria; 
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e) respeitar o direito adquirido, em qualquer reforma na Previdência; 
d) constituição de conselhos municipais, com a participação do sindicatos locais para a 

triagem e encaminhamento dos potenciais demandantes do município aos benefícios da Previdência 
Social. 

3.9 - Ecoturismo 

O V ale do Ribeira guarda todas as características essenciais para se concretizar como 
importante pólo de desenvolvimento ecoturístico. Próximo a duas importantes capitais brasileiras - a 200 
Km de Curitiba ou São Paulo, também absorve turistas de importante parcela do interior paulista - 
Sorocaba, Itapetininga, etc, e da Baixada Santista. Chega-se ao V ale através de rodovias (mais usadas, 
porem não ideais), por barcos t com belíssimos pontos de atracação para pequenas embarcações - em 
Cananéia, Ilha Comprida e Iguape, ou ao longo do Rio Ribeira de Iguape, e também trens (com a estrutura 
instalada da "Santos-Juquiá") e aviões pequenos (com um aeroporto em registro, "Capital do V ale'). 

Na região, os turistas encontram. diversos atrativos. Desde a enorme diversidade de recursos 
naturais como as praias extensas da Ilha Comprida, ou pequenas e desertas, como as da Ilha do Cardoso e 
da EE. Juréia-Itatins, passando por uma enorme província, sobre embasamenio caleáreo, de cavernas. Até 
um grande numero de rios, com suas belíssimas cachoeiras e corredeiras. Além disso o vale totaliza 400/o 
das Unidades de Conservação do Estado (ocupando 6()0/o das terras regionais). Quase todas são Parques 
Estaduais e Áreas de Preservação Ambiental (APAs) Estaduais, pennit:indo visitação. A beleza do Vale. 
que se manifesta na sua natureza abundante e acessível, faz parceria com os recursos culturais - tais como 
os bens históricos - datados dos séculos XVI e XVII, manifestações folclóricas - como o artesanato e o 
fandango, restaurantes de frutos do mar e festas típicas da população local - com nuances tradicionais. 

O V ale apresenta hoje um turismo com crônica falta de estudo e planejamento, implicando em: 
a) Infra-estrutura inadequada de saneamento, comunicações e transportes; 
b) Operações quase exclusivamente feitas por agentes externos, mantendo baixo o nível de 

capacitação do pessoal local, para funções diversas - monitores, donos de pousadas, garçons, planejadores 
municipais, entre outros; 

e) biexistência de linhas de financiamento apropriadas aos empreendedores locais. As linhas 
existentes favorecem grupos de médio a grande porte, geralmente externos ao V ale; 

d) Fluxos concentrados em épocas e regiões restritas, sem o necessário e amplo 
acompanhamento de demandas e impactos - tanto pelos poderes públicos como pela sociedade civil; e 

e) Planejamentos parciais e setoriais, sem envolvimento da população-alvo e setores 
complementares - como saúde, agricultura etc. 

Tal situação condiciona a população local à falta de opção entre querer ou não o turismo em 
suas terras, bem como à falta de opção entre ser empregado ou empreendedor. 

As principais propostas endossadas pela Caravana da Cidadania são: 

- Criação de uma linha de financiamento específica a pequenos empreendimentos ecoturístícos 
(organizados com base familiar ou associativista I cooperativista), combinada com uma linha especial de 
investimentos em infra-estrutura regional - saneamento, comunicação e transporte. Esta estratégia e 
fundamental para garantia de emprego e ocupação geradora de renda, de qualidade e impactos reduzidos 
(principalmente, comparando-se com alternativas mais impactantes e geradoras de ocupações de menor 
qualidade, como a mineração ); 

- Solidificação do papel das Unidades de Conservação regionais como instrumentos de 
estimulo ao desenvolvimento sustentável, envolvendo as prefeituras locais e as populações residentes dentro 
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das Unidades e em seu entorno, em atividades de retomo econômico - com enorme apelo cultural e 
ambiental. Dessa forma. os moradores tradicionais serão orientados a explorarem os recursos naturais 
locais, com baixo ou nenhum impacto, enquanto atividades associadas ao ecoturismo regional. O 
conhecimento a respeito dos ecossistemas locais, adquirido ao longo de anos pelos moradores será 
potencializado na relação l direta ou não - segundo decisão dos bairros atingidos) com ecoturistas - seguindo 
experiências como as verificadas em alguns locais, como Parque Intervales e P.E.T.A.R. São necessário, 
então, investimentos (públicos, de fundos sem retomo ou privados) em capacitação - monitores de 
ecoturismo, avaliação participativa de impactos sobre atrativos, gerenciamento de pousadas etc, e em infra 
estrutura nas Unidades. A base de ação nas UCs implica na priorização de sua regularização fundiária; 

- Apoio institucional à «Agenda de Ecoturismo para o Vale do Ribeira", .mantendo suas 
diretrizes atuais - executando as diretrizes do Estado na região (diretrizes, regulamentação, indutor de 
desenvolvimento. educação, fomento dirigido a pequenos empreendimentos, divulgação e monitoramento), 
e a abrangência de atuação: envolvendo o vizinho Estado do Paraná e a totalidade regional (encadeando os 
efeitos multiplicadores de atividades associadas); 

- Implementação de programas continuados de capacitação da população local. Envolvemo 
distintos atores, em função do público a ser treinado - agentes municipais de ecoturi.smo (planejadores 
municipais), monitores de ecoturismo (que operem não somente nas UCs ), operadores de serviços e 
equipamentos de hospedagem e de alimentação, educação ambiental, avaliação participativa de impactos 
sobre recursos, ambientais e culturais, entre outros. Tais programas devem estar associados ao programa 
sistemático de atualiDção e disponibilização de informações sobre ecoturismo; e 

- Desenvolvimento de instrumentos de planejamento participativo, envolvendo estudos, 
fomento, investimentos, roteiros (a públicos distintos, associados ao ecoturismo: turismo cientifico, 
educação ambiental, turismo de aventura etc.), divulgação e monitoramento. Uma plataforma regional - 
direcionada por metas definidas, abrangendo os setores público, privado e da população deve ser 
implementada como passo inicial 

3.10- Orçamente Participativo 

A tradição política brasileira sempre teve como características básicas a concentração do 
poder e a centralização das decisões. Em todos os níveis de governo isso se faz presente, mas e no 
âmbito municipal que elas se apresentam de forma mais explicita aos olhos da população. 

Mesmo com os avanços obtidos na Constituição de 88, no que se refere à participação 
popular o quadro encontrado no pais é desalentador, pois os governantes na sua maioria insistem em 
administrar a coisa pública segundo os interesses de apenas uma. parcela da sociedade, que e a elite 
económica. 

As primeiras experiências que possibilitaram uma quebra na estrutura do poder, via 
participação da população na definição de políticas no âmbito municipal, ocorreram na década de 70 
e inicio dos anos 80. Entre elas destacam-se as de Lages, em Santa Catarina; Boa Esperança, no 
Espírito Santo; e Prudente de Morais, em Minas Gerais. 

Nessas experiências foi marcante o envolvimento da população na definição de 
determinadas obras e até mesmo na execução de algumas delas. 

Os problemas surgidos, e que eram comuns a todas elas, deviam-se à inexistência de 
mecanismos mais sólidos, do ponto de vista da relação poder público x sociedade civil, e mais 
transparentes, no que diz respeito à aplicação e fiscalização dos recursos existentes. 

Com a abertura política, a sociedade se fez representar de forma mais ampla, através de 
diversos partidos e também de inúmeras entidades e movimentos sociais. Essa movimentação 
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possibilitou o surgimento de forças sociais que reivindicavam maior participação da sociedade na 
definição das políticas publicas e no controle da aplicação dos recursos. 

Hoje, diversas prefeituras em todo o pais instituíram o Orçamento Participativo como 
uma prática político-administrativa, resultado da reivindicação daquelas forças sociais e, obviamente, 
do compromisso para com essa proposta por parte dos partidos que as administram. 

O Orçamento é a peça-chave da Administração Pública, pois determina as fontes de 
receitas e estabelece as despesas referentes a um exercício anual. Tradicionalmente os orçamentos são 
realizados por técnicos da administração e têm sua aprovação pelo Legislativo condicionada muitas 
vezes à troca de favores e benesses , sem que o interesse do conjunto da população seja considerado. 

O Orçamento Participativo possibilita exatamente a população definir as prioridades para. 
o seu município, a partir dos recursos existentes ou previstos, e baseado na sua capacidade de 
investimentos. 

Nesse sentido, nas condições especificas do V ale do Ribeira, onde a implantação de um 
verdadeiro projeto de desenvolvimento sustentável torna imprescindível o engajamento amplo e 
consciente das populações em todas as etapas de planejamento e implementação, a introdução dos 
principios do Orçamento Participativo adquire importância vital. 

É preciso haver um compromisso do governo estadual e da própria Assembléia 
Legislativa em fazer do Orçamento um instrumento do desenvolvimento e da promoção da cidadania. 
A sociedade tem feito a sua parte através das discussões e da definição das prioridades. Cabe aos 
poderes públicos fazerem a sua. 

No âmbito dos municípios, recomendamos as seguintes iniciativas: 

a) lei que obriga o Orçamento a ser participativo; 
b) prestação de contas por parte da Prefeitura; 
e) transparência na aplicação das verbas municipais; 
d) participação do povo nos destinos das verbas; 
e) combate à corrupção nas Prefeituras; 
f) gestão da coisa publica com aplicação correta e transparente dos recursos 

públicos; 
g) programa de atendimento das administrações na aplicação da verba pública, 

com acompanhamento técnico-cientifico. 
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4. RESUl\fO E SUGESTÕES 

A Caravana da Cidadania percorreu o Vale do Ribeira de 11 a 18 de dezembro de 1995. Foram 
visitados 15 municípios e realizados inúmeros debates, reuniões e seminários com as comunidades, 
lideranças populares e autondades locais. 

A percepção da população local e que a transformação da região num santuário ecológico, com 
a decretação de inúmeras áreas de parques e reservas ambientais, piorou muito as suas condições de vida A 
atual política ambiental é também responsabilizada pela paralisação das obras e projetos do governo 
estadual na região. 

É preciso reconhecer que essa situação vem de longo tempo. Há muito, o V ale do Ribeira vem 
sendo objeto de intervenções pontuais e esporádicas, muitas delas sem nenhuma coordenação entre os 
proprios órgãos governamentais que atuam na região. M'lS é preciso dizer também que a atual visão política 
de restringir o campo de atuação do governo, alem de agravar os problemas já existentes, tem servido 
apenas para justificar a desastrosa atuação do poder publico no V ale do Ribeira 

Uma política de desenvolvimento sustentável não pode se limitar a proibir isso ou aquilo com 
base numa legislação punitiva Também não pode substituir uma monocultura por outra, ou se alicerçar 
numa esperança salvadora, como a vinda de uma grande indústria ou no turismo ecológico. O 
desenvolvimento sustentável só sem possível através de um conjunto integrado de ações e empreendimentos 
que abarquem, desde a pesquisa e a infra-estrutura social básica (transporte, habitação, energia, 
comunicação, etc.) até as atividades-fins, como a exploração de atividades agrícolas e pecuárias compatíveis 
com a preservação ambiental, pequenas e medias agroindústrias para processar a produção local etc. 

Em resumo, a Caravana da Cidadania pôde constatar que a implantação de um programa de 
desenvolvimento sustentável, no seu sentido mais amplo, continua ainda muito distante das preocupações 
,-1,.,. Governo ~" P..+ •• An. ""' ......,.;:1,.,. 
U\.1 \._n_s~t.,.J.ll U'-' Ltl-ti:IUV ll(I J.'-'~<&V. 

Um programa de desenvoivimento sustentável para o V ale do Ribeira deve apresentar quairo 
eixos de ação fundamentais: 

I. Ordenamenio territorial, para que as diversas atividades econômicas obedeçam a um 
zoneamento com critérios de aptidão econômico-ecológicos. Para isso, e necessário que o governo do Estado 
promova uma regularização fundiária na região, definindo os usos possíveis do solo em roda área; e 
implemente um programa de reforma agrária visando o assentamento de trabalhadores rurais no entorno das 
áreas de preservação ambiental, visando ocupà-Ios como verdadeiros "guardiões da natureza", engajados 
em um programa de recuperação ambiental que vise definir claramente as áreas de proteção, reservas e 
estações ecológicas. 

A criação dessas zonas tampão ("buffer tones") no entorno dos parques e reservas já criados 
na região permitiria também assentar as populações já residentes nas atuais áreas dos parques. Caberia aos 
órgãos de gerenciamento dessas áreas encontrar alternativas de manejo sust.eniável para os recursos naturais 
disponíveis, que garantissem a sobrevivência dessa população em condições dignas de vida, sem que se 
ampliassem as áreas já ocupadas dos atuais parques e reservas. 

A questão ftmdiária é uma questão-chave: enquanto não se resolver o problema da titulação das 
terras do V ale do Ribeira, a questão dos direitos das populações que já se encontram dento das áreas de 
parques e áreas de preservação ambiental continuará sendo o entrave fundamental a toda e qualquer ação do 
poder publico com vistas à implantação de uma política de desenvolvimento sustentável. 
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Como já dissemos anteriormente, a grande maioria dos produtores rurais e formada por 
pequenos agricultores, que residem em regiões mais distames dos centros urbanos e. geralmente agrupam 
se em bairros rurais. Além disso, significativa parcela é composta de posseiros que não possuem a 
propriedade definitiva das terras, apesar das várias tentativas oficiais para solucionar a questão. E por isso 
não tem acesso aos serviços básicos como saneamento, assistência médica, estradas, transportes e 
eletrificação rural. 

Este quadro de indefinição fundiária tem causado sérios problemas de ordem social, econômica 
e ambiental. 

Primeiro, porque os conflitos fimdiários são resultado da tensão pela posse da terra, muitos 
deles gernndo embates violentos entre posseiros, jagunços, grileiros e latifundiários. O resultado final e 
quase sempre a expulsão de fumfüas de pequenos produtores e o êxodo rural, gerando desemprego ou 
subemprego nas pequenas cidades da região na medida em que os centros urbanos não estão preparados 
para absorver a mão-de-obra. 

Segundo, porque vem propiciando a ocupação lenta e progressiva das áreas de proteção 
ambiental, reservas e parques por agricultores e pecuaristas. 

Terreiro, porque impedem os investimentos e o acesso ao credito rural dos posseiros legítimos, 
impedindo o aumento da produção agrícola regional , ao mesmo tempo em que dificultam a instalação de 
industrias na região. 

A regularização fundiária das terras do V ale do Ribeira é, portanto, condição necessária para a 
implantação de um programa de desenvolvimento da região. Mas não é suficiente: voltamos a insistir que, 
do ponto de vista da Caravana da Cidadania, a participação popular no planejamento e também na execução 
de qualquer ação que venha a ser integrada ao projeto de desenvolvimento do V ale do Ribeira é 
fundamental para que ele venha a ser efetivamente sustentável, não apenas do ponto de vista ecológico, 
econômico e social, mas sobretudo sustentável politicamente. 

11 Investir no desenvolvimento técnico-cientifico da região, fumentando localmente atividades 
de pesquisa e de experimentação, visando à integração da experiência empírica acmnulada nesses mais de 
400 anos de colonização do V ale com os modernos oonhecime:ntos científicos hoje disponíveis em nossos 
institutos e universidades. Urge termos na região modernos Centros de Pesquisas Tecnológicas Agro 
ambientais, com todas as condições de infra-estrutura e apoio, e que sejam socialmente democráticos, 
abertos à participação, principalmente das comunidades envolvidas. Estamos tratando de um modelo de 
desenvolvimento que tem a preocupação não só de preservar e conservar este restante de Mata Atlântica, 
mas de criar condições para recuperarmos e regenerarmos áreas que já foram destruídas. 

Para isso propõe-se fimdamentahnení: 
a) reativar o antigo Cedaval, ~ que pos~ além de realizar experiências com as espécies de 

plantas e aojmais já existentes e investigar as possibilidades de outras alternativas exóticas, também voltar a 
desenvolver um programa de assistência técnica e extensão rum1 aos pequenos e médios produtores do 
V ale, nos moldes do antigo Programa de Monitoria Agrícola; 

b) apoiar os programas do Campus Avançado da Unesp na região, incentivando a realização 
não apenas de cursos aplicados de extensão, mas também a introdução de um curso público de nível 
universitário que possibilite o acesso da população locai que não pode se deslocar para os centros maiores; 

e) reestruturar a política de ensino, tanto de nível básico, como de nível técnico, integrando as 
escolas públicas da região às exigências de um projeto de desenvolvimento sustentável para o V ale do 
Ribeira. 

Uma proposta de Desenvolvtmento Sustentável para o Vale do Ribeira 36 



r: 

r: 

_,,-.. 

r: 

r: 
r- 

- r 

r: 

Instituto Cidadania 

m. Re2Ulamentar os mecanismos fiscais de redistribuição de .rendas, que buscam "indenizar as 
áreas de preservação" através da transferência de rendas e tributos de outras regiões do estado l_IC1v1S 
Verde, Lei 962/93 de compensação financeira e outros) para que efetivamente venham a beneficiar as 
populações locais. 

O que é inaceitável é a situação atual onde os trabalhadores e produtores de modo geral são 
impedidos de desenvolver plenamente suas atividades produtivas, sem que nenhuma compensação exista 
por parte do poder público. Em outras palavras, é preciso que as prefeituras e outros órgãos que venham a 
ser beneficiados com os diferentes mecanismos compensatórios já existentes e que venham a ser criados 
futuramente, destinem esses recursos diretamente à população da região. 

Para isso propomos basicamente: 

a) criação de um Programa de Renda Mínima vinculado às atividades de preservação 
ambiental, que vise compensar as perdas de oportunidades de trabalho decorrentes das restrições de 
determinadas atividades econômica.'> - particulanneni.e as de cunho extrativo - favorecendo as populações já 
residentes nas áreas de parques e reservas e as que venham a ser assentadas no seu entorno; 

b) um programa visando à recuperação de áreas degradadas dos parques, reservas e unidades 
de conservação, onde se indenizem os produtores rurais pela não utilização nos padrões comerciais atuais e 
seja incentivado o uso de técnicas de manejo sustentável dos recursos naturais ainda disponíveis; 

e) criação de mecanismos que garantam transparência no uso dos recursos oriundos da. 
Compensação Financeira e do ICM~ Verde, onde representantes da sociedade civil decidem sobre sua 
aplicação nos moldes do orçamento participativo já implantado em vários municípios brasileiros. 

N. Estimular as formas de participação democráticas já existentes na região e criar 
mecanismos adicionais que gamntam o controle da população local sobre os programas de governo, tanto 
no nível municipal, como estadual. 

A Caravana da Cidadania reitera que a participação popular nas decisões e condição 
fundamental em qualquer projeto de desenvolvimenio - em especial no caso do desenvolvimento 
sustentável A preservação ambiental exige, na maioria das vezes, uma outra postura e até mesmo um outro 
aprendizado por parte das populações locais. É preciso, então, mais do que nunca, acreditar na sociedade e 
incentivar suas organizações a encontrarem, elas mesmas, as soluções a partir dos recursos locais 
dfaponiveis. 

Num processo de desenvolvimento que se pretenda efetivamente sustentável, a :intervenção do 
poder publico deve procurar ampliar esse leque de possibilidades, mas não pode substituir os recursos 
locais, que só a própria sociedade é capaz de mobilizar. E entre esses recursos é füodamental estabelecer, 
gerar, criar um consenso social mínimo de que uma determinada ação é necessária. Não apenas vara que ela 
seja executada, mas acima de tudo para que ela seja respeitada pela própria comunidade local. E isso o que 
tem faltado nas políticas do Governo do Estado para o V ale do Ribeira: deixarem de ser fundamentalmente 
repressivas e impositivas, para serem participativas e proposítivas. 

É preciso levar às últimas conseqüências a noção de sustentabilidade: não só no plano 
ecológico e econômico, mas também no plano político. Isso é fimdamental: não existe possibilidade de que 
um projeto de desenvolvimento seja sustentável se ele não tiver o apoio da população e das forças sociais da 
propria região. 

Em função disso, a Caravana da Cidadania endossa o manifesto das entidades não 
governamentais e dos movimentos sociais signatários do compromisso assumido em favor do 
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desenvolvimento sustentável do Vale do Ribeira (ver Anexo I). E faz coro na cobrança dos governos 
federal, estadual e também municipais da região, pela. instalação de mecanismos institucionais que 
garantam efetiva participação aos diferentes atores sociais do V ale do Ribeira. 

Reafirmamos que tais mecanismos devem contemplar a criação de instâncias colegiadas e 
paritarias, tanto para a participação efetiva no planejamento, como na implantação e gestão propriamente 
dita das políticas publicas. É inconcebível um projeto de desenvolvimento sustentável sem a efetiva 
participação das forças vivas da sociedade local na sua concepção, planejamemo e gestão. 

O Codivar podera ser, na nossa opinião, um instrumento para a implantação do projeto de 
desenvolvimento sustentável do V ale do Ribeira, canalizando o recebimento dos recursos necessários e 
organizando a estrutura material e humana de carater executivo. Para isso é fimdamen.tal: 

a) democratizar a representação no Codivar, criando um Conselho que abrigue as 
representações da sociedade civil organizada da região, a exemplo do que já ocorre no Comitê de Bacias 
Hidrográficas, para tratar das politicas publicas e sua implantação local; 

b) dotar o Codivar de uma capacidade operacional minima para atender às reivindicações mais 
tugentes doo moradores da região. Propõe-se, para isso, que se aproveite a infra-estrutura dos órgãos 
públicos desativados já existentes na região, como é o caso da Sudelpa. 

Essas seriam medidas que, a médio prazo, trariam perspectivas de melhoras à sua qualidade de 
vida. Mas a Caravana da Cidadania entende que além dessas ações de médio e longo prazos, é preciso 
estabelecer um Programa Emergencial para o V ale do Ribeira que contemplasse os seguintes pontos: 

1. A criação de Conselhos de Moradores nas Unidades de Conservação 
(áreas protegidas> parques estaduais e estações ecológicas} 

A presença dos moradores nas Unidades de Conservação pode contribuir para inibir a ação dos 
madeireiros, palmiteiros e grandes fazendeiros, Por conseguinte, os órgãos ambientais do Estado deveriam 
utilizar uma forma educativa, e não repressiva onde certamente se obteriam melhores resultados. 

A preservação efetiva do meio ambiente só será possível se houver um envolvimento de todos 
na formulação de uma política para as Unidades de Conservação, como a participação efetiva das 
comunidades locais no projeto, administração e operação dessas Unidades de modo que os beneficias 
econômicos advindos principalmente do manejo sustentável de sua biodiversidade se revertam para essas 
próprias comunidades. 

2. Implantação de projetos alternativos de subsistência e renda 

Como o nível de desemprego tem crescido muito na região do V ale do Ribeira, os moradores 
não estão tendo do que sobreviver e não contam, com uma estrutura. de comercialização, estradas 
conservadas, política agrícola, incentivos à produção, financiamentos; nada. 

Como fo:rma de minimirnr a crescente queda da qualidade de vida dos moradores das 
comunidades, a saída levantada foi a de lutar para se viabilizarem os diversos programas, projetos ou 
financiamentos hoje já disponíveis. Entre eles merece destacar: 

a) um programa que contemple de imediato alguma forma de sustentação a agricultura fumi]iar 
de subsistência: 

b) um programa que viabilize pequenas atividades de produção, de caráter comunitário; 
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e_, um programa que contempíe a difusão de experiências sobre projetos alternativos 
comunitários, como piscicultura, apicultura, silvicultura, horticultura etc. 

T odos esses programas, ou projetos, terão como objetivo a preocupação de aprimorar o 
aproveitamento dos recursos disponíveis, diminuindo o impacto sobre os recursos naturais, seja criando 
condições de o individuo permanecer na terra, seja evitando que o mesmo opte pelo extrativismo. 

3. Maneje sustentável de alguns recursos naturais e educação ambiental 

A biodiversidade da Mata Atlântica é extremamente rica e até hoje não foram desenvolvidos 
projetos ou programas que visem identificar, selecionar, estudar e analiAAr cientificamente a potencialidade e 
a viabilidade do uso sustentado dessa enorme quantidade de recursos naturais. Como não se tem, por parte 
dos órgãos responsáveis, o devido conhecimento da riqueza contida em nossa Mata Atlântica, fica 
extremamente dificil justificar aos moradores das Unidades a necessidade de preservar as áreas onde 
residem. 

Como parte integrante do processo de educação ambiental, é preciso demonstrar através da 
pratica cotidiana das populações locais que a preservação do meio em que vivem é compatível com o seu 
uso econômico. Para isso propõe-se legalizar e desburocratizar de imediato o manejo sustentado de alguns 
recursos naturais mais conhecidos, como o palmito jussara, o jaeatirão, a caixeta, e outras espécimes 
utilizados para artesanato, de plantas medicinais, nativas e ornamentais, extração de madeiras mortas, 
mudas de árvores nativas e o ecoturismo no interior das Unidades de Conservação. 

Para assegurar que tais atividades não se tomem "puramente extrativistas", as comunidades se 
responsabilizariam, através de suas organizações locais, pela execução dos projetos ou programas nesse 
sentido. 

4. Implementação de condições científicas e tecnológicas na região 

Para que se complete o processo de oonscientiz.ação, uma proposta levantada merece destaque 
pelo seu oonteúdo. Foi a de qµe os órgãos ambientais, ao invés de utilizarem toda sua estrutura de forma 
repressiva, a utilizassem de fonna educativa, fazendo discussões com as comunidades, auxiliando as 
mesmas na elaboração de projetos, coniribuíndo na liberação de investimentos nacionais e internacionais, 
desenvolvessem programas de educação ambiental para a população urbana, promovessem a integração 
com os demais órgãos e secretarias etc. 

Como os próprios órgãos alegam que têm deficiências estruturais para estudos e pesquisas 
científicas, que essa responsabilidade fosse dividida com Institutos, Faculdades e Universidades. Afinal, o 
Meio Ambiente é moa responsabilidade de toda a sociedade, não só das comunidades do V ale do Ribeira. 
que estão arcando com o pesado ônus desse modelo de desenvolvimento altamente exploratório ~ 
depredatório que o planeta assumiu. 

Finahnente e preciso dizer que a implantação de um Programa Emergencial no V ale do Ribeira 
implica em cessar imediatamente as perseguições impostas aos moradores dos parques e reservas e o 
atendimento das reivindicações já apresentadas anteriormente com vistas à pacificação dos ânimos 
exaltados, tais como devolução de ferramentas e cmim,-iis de trabalho apreendidos, anistia das multas etc. 
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Não é possível compactuar com o clima de "repressão ecológica" vigente hoje no V ale do 
Ribeira. Ademais, essas restrições e limitações impostas às populações locais têm comprometido a 
implantação de outras políticas públicas na região. 
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ANEXOI 

O desenvolvimento sustentável do Vale do Ribeira: 
Um compromisso das ONGs e dos Movimentos Sociais 

As organizações da sociedade civil, signatárias desse documento, elaborado no Seminário "Plataforma 
Ambiental Mínima para o Desenvolvimento Sustentável do V ale do Ribeira (Agenda 21 para o V ale do 
Ribeira)", realizado em São Pedro, SP, de 10 a 13 de dezembro de 1995: 

Tendo consciência da contradição existente entre o atual modelo de desenvolvimento, gerador de 
iniquidades e conflitos sociais, além da degradação ambiental, e os esforços de milhões de indivíduos pela 
sobrevivência e melhoria da qualidade de vida; 

Entendendo que se requer o esforço eqüitativo de todos na construção de um modelo de sociedade 
sustentável, baseado sobre uma ética que determine e fundamente limites, prudência, respeito à diversidade, 
solidariedade, justiça e liberdade; 

Certos de que á democracia participativa é fundamental para a adoção de medidas destinadas a levar a 
hw:nanidade à sociedade susteníável, construída a partir e na prática de grupos, comunidades e povos; 

Lembrando que a Agenda 21, conjunto de ações para o desenvolvimento sustentavel, adotada como 
compromisso dos governos participantes da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (RI0-92), representa um referencial abrangente e global voltado à sustentabilidade 
ecológica, justiça social e à participação dos grupos de cidadãos no novo rumo de desenvolvimento, e tendo 
em vista que tal Agenda deve ser adaptada à realidade nacional, estadual e local; 

Reiterando o nosso compromisso com os princípios e metas estabelecidos nos 36 Tratados das ONGs, 
elaborados e aprovados no âmbito do Fórum Internacional das ONGs e Movimentos Sociais, em junho de 
1992, simultaneamente à RI0-92 por mais de 3.000 cidadãos representando cerca de 1.300 organizações; 

Afumamos que o desafio da construção de sociedades sustentáveis implica em valorizar as experiências e 
soluções locais e, ao mesmo tempo, promovê-las à escala de uma região ou do país; 

Entendemos que a diversidade cultural e étnica é riqueza formadora da civilização, e deve ser valorizada no 
processo de mundialização / globalização das atividades humanas; 

Reiteramos também nosso compromisso com a dinamização das discussões e implantação de políticas 
públicas que visem eliminar a miséria, a estrutura fundiária perversa e promover a qualidade de vida, 
conservação da diversidade biológica e do patrimônio sócio-cultural das diversas comunidades que habitam 
a região do V ale do Ribeira nos Estados de São Paulo e Paraná; 
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Cobramos dos governos federal e estaduais a instalação dos mecanismos institucionais. coro a participação 
dos diversos atores sociais. como ONGs. movimentos sociais. grupos étnicos. comunidade cientifico 
acadêmica, autoridades locai'>, empresários, sindicatos de trabalhadores, para a negociação de Agendas 21 a 
nível nacional regionais e locais; tais mecanismos devem contemplar a criação de instâncias colegiadas e 
paritárias para permitir a participação efetiva no planejamento, na tomada de decisões e gestão; 
Assumimos nosso compromisso de cooperação mutua entre ONGs, movimentos sociais, comunidades 
tradicionais, populações indígenas e excluídos para o intercâmbio de experiências, informações e recursos 
que contribuam para o processo de construção de sociedades sustentáveis na região. 

Vitae Civilis Instituto para o Desenvolvimento. Meio Ambiente e Paz - São Paulo/SP 
Comissão Pró-Indio - São Paulo 
GEEP-Açuogui - Grupo de Estudos Espeleológicos do Paraná, Curitiba/PR 
REBRAF - Rede Brasileira Agroflorestal, São Paulo/SP 
Instituto Sócio-Ambiental, São Paulo/SP 
Associação em Defesa da Juréia, São Paulo/SP 
Associação dos Geógrafos do Brasil, São Paulo 
Fundação SOS Mata Atlântica, São Paulo/SP 
COATI - Centro de Orientação Ambiental Temi Integral, Jundiaí/SP 
AEP AM - Associação dos extratores e Produtores de Plantas Medicinais e Aromáticas do V ale do Ribeira 
ABDL • Associação Brasileira de Desenvolvimento de Lideranças, São Paulo/SP 
ASA - Associação Serrana Ambientalista, Iporanga/SP 
Conselho Nacional da Reserva da Biosfera, São Paulo/SP 
Associação Ecológica São Francisco de Assis, PiedadelSP 
PROTER, São Paulo/SP 
IMAFLOR..i\ - Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, Pirncicaba/SP 
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