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 Conselhos Gestores das Florestas Estaduais
     elaboram seus Planos de Ação

Entre os dias 12 e 14 de janeiro, em 
Santarém, comissões formadas por 9 
conselheiros das Flotas do Paru, Faro e 

Trombetas se reuniram em Santarém para finalizar 
a elaboração do Plano de Ação dos Conselhos Ges-
tores dessas florestas. O trabalho, iniciado em de-
zembro de 2011, visou estabelecer objetivos, metas 
e atividades que guiarão a atuação dos colegiados 

Reunião da Comissão de Conselheiros para Elaboração dos  Planos de Ação dos  Conselho das Flotas da Calha Norte

no apoio à gestão das três Flotas para o biênio 2012 
e 2013. Posteriormente, em março, nas reuniões 
ordinárias dos conselhos das Flotas, todo o grupo 
de conselheiros pôde conhecer e contribuir com o 
trabalho desenvolvido pelas comissões. O trabalho 
foi desenvolvido pela Conservação Internacional, e 
contou com importante apoio do Imaflora, Imazon 
e Sema.
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Oficina de sensibilização e 
esclarecimentos sobre acordos
de pesca na Flota de Faro

Com o objetivo de sensibilizar as partes envol-
vidas e regularizar a atividade pesqueira na região, 
nos dias 29/02 e 01/03, foi realizada na comunidade 
Português, na Flota de Faro, a primeira oficina para 
discutir o acordo de pesca do alto rio Nhamundá. 
Assuntos como legislação pesqueira e métodos para 
a elaboração de acordos de pesca foram abordados 
no encontro. Estavam presentes as comunidades 
Português e Monte Sião, Câmara de Vereadores e 
Prefeitura de Faro, Colônia de pesca de Nhamundá, 
Sema/PA, Sepaq, Ministério de Pesca e Aquicultura 
(MPA), Imaflora e Imazon. Ao total, estiverem pre-
sentes 34 pessoas.

Reunião de renovação dos Conselhos 
Gestores das Flotas da Calha Norte

De 12 a 14 de março, em Santarém, e nos dias 
19 e 20 de março, no município de Monte Alegre, 
foram realizadas as primeiras reuniões ordinárias dos 
Conselhos Gestores das Flotas da Calha Norte de 
2012. Os Conselhos de Faro e Trombetas se reuni-
ram em Santarém, enquanto o Conselho do Paru 
se encontrou em Monte Alegre. A renovação dos 
conselheiros foi a principal pauta da reunião. Em to-
das as reuniões foi garantido o quorum mínimo de 
participantes para a tomada de decisões. Além da 

renovação dos conselhos, houve a revisão do regime 
interno de cada um deles, capacitações em atos do 
conselho, em regras de uso (para Trombetas) e em 
acordos de pesca (para Faro). Em Monte Alegre, os 
conselheiros discutiram o processo de concessão flo-
restal na Flota do Paru. Imazon, Imaflora e CI tam-
bém participaram das reuniões.

Aprovado o 
zoneamento ecológico e 
econômico da Calha Norte

O zoneamento ecológico e econômico (ZEE) 
da Calha Norte e do leste do Pará foi aprovado em 
Brasília pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente 
(Conama), dia 22 de março. O ZEE, quando san-
cionado pela Presidência da República, terá grande 
impacto na ordenação das atividades produtivas e 
da conservação da biodiversidade nesses territórios.

Oficinas de comunicação
nos municípios da Calha Norte

No período de fevereiro a abril, o Imazon e 
a Conservação Internacional realizaram uma série 
de oficinas com o objetivo de elaborar um plano de 
comunicação para as Unidades de Conservação da 
Calha Norte. O plano de comunicação divulgará 
as unidades e sua importância, além de definir as 
ferramentas mais apropriadas e informações mais 
relevantes a serem disseminadas segundo as contri-
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buições dos participantes das oficinas. As oficinas 
de comunicação ocorreram em seis municípios da 
Calha Norte (Faro, Oriximina, Obidos, Almeirim, 
Alenquer, Monte Alegre).

Oficina para elaboração do 
etnozoneamento da Aldeia Mapuera, 
Oriximiná

No período de 2 a 8 de maio, a equipe da Ge-
rencia de Gestão Ambiental em Terras Indígenas da 

Oficina de Comunicação em Óbidos.

Sema, em parceria com Associação Kanindé, FU-
NAI, ECAM e APIM, reuniu diversas lideranças 
indígenas de nove aldeias da porção paraense das 
Terras Indígenas Trombetas e Nhamundá Mapuera 
na Aldeira Mapuera. Durante o encontro, houve 
a apresentação dos resultados do etnomapeamento 
de seus territórios, validação do diagnóstico etno-
ambiental participativo e elaboração do etnozonea-
mento das Terras Indígenas. Esta ação tem em vista 
a gestão integrada e consolidação do mosaico de áre-
as protegidas e corredor ecológico da Calha Norte 
do Estado do Pará.
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Acesso a mercados para produtos da 
sociobiodiversidade - Ações do Imaflora 
em parceria com os Quilombolas de 
Oriximiná

Desde o final de 2011, o Imaflora apoia a 
ARQMO e CEQMO (associação e cooperativa que 
representam comunidades quilombolas de Oriximi-
ná) na busca por mercados para produtos da socio-
biodiversidade. Em janeiro, quatro lideranças qui-
lombolas de Oriximiná foram a Piracicaba, na sede 
do Imaflora, para participar de reuniões de planeja-
mento e articulação. Nesta ocasião, houve a reunião 
com representantes de empresas interessadas em es-
tabelecer parcerias comerciais com as comunidades 
quilombolas para compra de copaíba e castanha. Em 
março, os contatos firmados em Piracicaba come-
çam a gerar frutos. Uma das empresas interessadas 
visitou a comunidade do Curuçá para uma oficina 
de negociação sobre o processo. A oficina também 
contou com a participação do ICMBio. Ao mesmo 
tempo, foram vendidas nove toneladas de castanha-
-do-brasil pela cooperativa do quilombo para a em-
presa Ouro Verde, que pagou valor diferenciado pe-
las boas práticas de produção.

 

Merenda escolar quilombola
em Oriximiná

Após ampla discussão com comunidades e 
escolas quilombolas, o Imaflora, ARQMO e CEQ-
MO, realizaram reuniões com a vigilância sanitária 
e EMATER de Oriximiná para dar continuidade ao 
processo de organização e venda da produção local 

de alimentos para a merenda escolar. Em junho, o 
Imaflora, Emater e lideranças quilombolas validarão 
o pré-cadastro de produtores interessados.

Ações de agroecologia no PDS Paraíso, 
em Alenquer, e nas comunidades Cafezal 
e Catabaú, em Alemeirim

Nos dias 11 e 12 de fevereiro, o Imaflora e a 
associação do PDS Paraíso, em Alenquer, realizaram 
uma oficina de capacitação e implantação de siste-
mas agroflorestais e roça sem fogo. Nos dias 01 e 02 
de março, atividade similar foi realizada na Comuni-
dade do Cafezal, em Almeirim, com participantes da 
comunidade do Catabaú, promovida pelo Imaflora 
e ASMACARU. As ações visam apoiar a transição 
para uma agricultura mais sustentável e diversifica-
da na região.

Projeto Almeirim entra em sua 
segunda fase

O projeto Almeirim Sustentável está na fase 
II do ano I, e vem demonstrando ótimas estratégias 
para o desenvolvimento local, aliando participação, 
compromisso e transparência das ações entre as ins-
tituições envolvidas. Entre janeiro e abril, ações de 
formação de lideranças, campanhas de educação 
ambiental, estudo de aptidão agrícola, apoio à agri-
cultura familiar,  fortalecimento da gestão ambiental 
municipal e capacitação de produtores rurais no âm-
bito florestal, vêm sendo fortalecidas pela presença 
do Instituto Floresta Tropical (IFT) e suas parcerias, 
sobretudo o Fundo Vale.
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Capacitação de Lideranças em Atividades Pré-exploratórias.

Intercâmbio de experiências 
em Santarém

No período de 14 a 18 de março, foi realizado 
o primeiro Intercâmbio de Experiências em Ecotu-
rismo de Base Comunitária, em Santarém, com 40 
participantes. Entre os participantes estavam comu-
nitários dos municípios de Almeirim e Monte Ale-
gre, com o apoio do Projeto Saúde e Alegria, e con-
vidados das agências de governo. O Intercâmbio é 
parte das atividades do projeto Almeirim Sustentá-
vel, realizado pelo Instituto Floresta Tropical (IFT), 
em parceria com o Instituto Peabiru, apoiado pelo 
Fundo Vale.

Curso de técnicas especiais 
pré-exploratórias para produtores 
rurais de Almeirim

Entre os dias 23 e 26 de abril, foi realizado o 
curso de Técnicas Especiais Pré-exploratórias (TPE), 
no município de Almeirim, com a participação de 
produtores rurais das comunidades dos km 22, 25, 
30 e Esposento, na região das estradas. O curso é 
parte das atividades do projeto Almeirim Sustentá-
vel no âmbito florestal, e foi realizado pelo Instituto 
Floresta Tropical (IFT), apoiado pelo Fundo Vale e 
pela Secretaria de Meio Ambiente de Almeirim.
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CONTATOS

Sema (DIAP)
Joanísio Mesquita
(91) 3184-3629

Imazon
Mariana Vedoveto e
Thiago Sozinho
(91) 3249-1122

IFT
Amanda
(93) 9137-4414

ECAM
Frederico Schlottfeldt
(61) 3323-7863

Imaflora
Léo Ferreira
(19) 3429-0817

Conservação
Internacional
Cesar Haag
(91) 3225-3848

Previsão de atividades

MAIO
Atividade: Expedições para validação de informa-
ções florestais e atendimentos preventivos de saúde 
nas comunidades rurais de Almeirim.
Local: Almeirim, PA
Realização: IFT

JUNHO
Atividade: Reunião para formação do grupo de tra-
balho de combate ao desmatamento e sensibiliza-
ção para o Cadastro Ambiental Rural (CAR).
Local: Almeirim, PA
Realização: IFT

Atividade: Mapeamento das áreas de uso e oficina 
sobre contrato de concessão de direito real de uso 
(CCRDU) nas comunidades Português e Monte 
Sião na Flota de Faro.
Local: Faro, PA
Realização: Imazon

Atividade: Mapeamento das áreas de uso dos cas-
tanheiros do rio Jari e oficina sobre regularização 
fundiária em Unidades de Conservação.
Local: Almeirim e Laranjal do Jari, PA
Realização: Imazon

JULHO
Atividade: Oficina de boas práticas em extração de 
óleo de copaíba.
Local: Alto Trombetas, Oriximiná, PA
Realização: Imaflora

Atividade: Intercâmbio de experiências na Calha 
Norte
Realização: Imaflora

AGOSTO
Atividade: Reunião dos Conselhos Gestores das 
Flotas de Faro, Trombetas e Paru.
Local: Santarém (Centro de Treinamento Dom 
Lino) e Almeirim (Câmara de Vereadores), PA
Realização: Sema, CI, Imazon e Imaflora

Realização: Apoio:

Fo
to

: A
dr

ia
n 

G
ar

da


