
www.folhadolitoralcostaverde.com  www.folhadolitoralcostaverde.com  Jornal Comunitário  Ano XVII                                                                    nº 135  Abril 2015   
               

Folha do LitoralFolha do LitoralFolha do Litoral
Costa VerdeCosta Verde

youtube

TV

Litoral21FLitoral21FLitoral21F
COOPBRILHO

D
IS

Q
U

E
 Ó

L
E

O

V
E

G
E

TA
L U

S
A

D
O

Parceria

Desde 2009

Tel:3371-1984 

o

Tel. : (24) 3367-2033

Largo do Rosário, n 1
Tel: 55- 24 3371-2100 

o

Desde 2009
CACHAÇA DE PARATY

Rua do Areal-318  Telfax:(24)3362-0955  
Perequê  -  Angra dos Reis

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Ferragens - Azulejos - Hidráulica
Elétrica - Louças -Telhas - Metais 

   Preços
 Imbatíveis

Tel.:024 3371-1165
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Não jogue seu óleo pelo ralo
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Materiais de Escritórios,
Escolar, Informática,
Presentes e Xerox

(24) 3371 -1972

www.papelariadabela.com.br

Papel Presente

Av. Roberto Silveira, 400 loja 7

Mountain Bike · Bicicletaria · Motocicletas

http://goo.gl/CUjAQi

http://goo.gl/GMSWcS

Veja carta do 
Encontro de 

Justiça 
Socioambiental 

da Bocaina

VAMOS CUIDAR DO PLANETA

EDUARDO GALEANO
Os Filhos dos Dias 

De 1a 4 julho 2015
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O Circuito Paralelo de Ideias – OFF FLIP 
surgiu em 2003 com 
um grupo de artistas e 
agentes cu l tura is 
locais interessados 
e m  d e s e n v o l v e r, 
durante a FLIP, uma 
p r o g r a m a ç ã o 
a l t e r n a t i v a  e 

independente para divulgar a produção 
cultural que se fazia no município. Aos poucos 
ele foi se tornando também um espaço 
alternativo para receber uma produção que 
vinha de fora e que de alguma forma, se 
relacionava com a cultura produzida aqui. 
Logo em 2005, quando montamos o grupo 
que está até hoje na produção do evento, a 
OFF FLIP passou a incentivar também a 
criação do Selo OFF FLIP e também do 
Prêmio OFF FLIP de Literatura, propostas 
trazidas pelo escritor Ovídio Poli Jr., que reúne 
até hoje escritores locais e de fora, 
estimulando a criação literária. 

     Depois destes 10 anos de trabalho, 
o grupo organizador da OFF FLIP 
mantém os mesmos princípios 
estabelecidos desde o início, sempre 
em parcer ia  com respei táve is 
instituições ligadas às manifestações 
culturais locais. Em 2015, não 
participarei do grupo, por estar 
envolvida em um projeto que exige 
minha atenção integral, o Núcleo de 
Mídias, Artes e Tecnologias. 
    Aproveito para agradecer à 
Prefeitura, que de 2005 a 2014 
destacou recursos para esta iniciativa, 
tenho esperanças de que este apoio 
retorne em breve. Meus votos são de 
muito boa sorte aos demais membros 
do grupo que seguirão trabalhando e 
ocupando este espaço fundamental 
de divulgação dos artistas locais. 
Lia Capovilla.

     CURTO CIRCUITO - OFF FLIP 2015

Em 2015, comemorando os 11 anos de 
Circuito OFF e celebrando os 15 Anos do DLIS 
Agenda 21 de Paraty, será realizado    uma 
programação com  iniciativas sustentáveis e 
independentes como: O VI Circuito Pratos 
Literários da Gastronomia Sustentável, os 
Saraus Poematrix e Balcão Poético no La 
Luna, Sarau do Sebo Cultural, Conversa de 
Botequin, no Camoka e as tradicionais  mesas 
de lançamentos de livros, Haicai Combat  e a 
famosa Picareta Cultural . Trata-se do CURTO 
CIRCUITO - OFF FLIP Ano 11.

Com o objetivo de informar o status da elaboração 
do ZEEC e os resultados alcançados até o 
momento, foi realizada, no dia oito de abril, reunião 
para apresentação da Versão Preliminar do 
“Diagnóstico do Setor Costeiro da Baía da Ilha 
Grande - Subsídios à elaboração do Zoneamento 
Ecológico-Econômico Costeiro - Volumeb.'' 
O encontro que aconteceu, no auditório da Defesa 
Civil, em Angra dos Reis, com a finalidade de 
disponibilizar o documento para que os membros 
p o s s a m  r e a l i z a r  c r í t i c a s ,  s u g e s t õ e s  e 
recomendações  que  con t r i buam pa ra  o 
aprimoramento do mesmo.
Silvia Kimoto (gerente de Instrumentação no 
Território do INEA) - Hoje foi a reunião do grupo de 
trabalho do Z EE C , na qual foi apresentada a 
versão preliminar do Diagnóstico aos  principais 
atores da região: prefeituras e instituições, com o 
objetivo de receber contribuições. 
Já foram apontadas várias questões,  como a 
necessidade de fazer um aprofundamento sobre a 
poluição na baía, a atividade do petróleo e o impacto 
associado aos acidentes ambientais. De uma forma 
geral, demonstrou-se que há uma base de dados  
para apoiar a gestão ambiental. 
Folha do Litoral - Com relação à questão de incluir o 
zoneamento costeiro como base para o plano de 
desenvolvimento sustentável da Agenda 21 de 
Paraty?
Silvia Kimoto - O diagnóstico é para subsidiar a 
elaboração do Zoneamento Ecológico com o 

Atendendo ao convite da Cátedra 
Unesco de Leitura,  o escritor 
Eduardo  Galeano  se predispôs a 

fazer um encontro informal, no 
auditório da PUC-Rio, em 15 de abril de 
2014, para divulgar sua última obra 'Os 
filhos dos dias',  para um  público 

reduzido, de 100 pessoas. O que não estava 
previsto era o caos gerado por uma multidão de 
admiradores, que também reivindicavam o direito 
de participar do evento que, depois de um processo 
de negociação, foi transferido para o Ginásio da 
Universidade.  
Entre as centenas de filhos  dos dias, que lotavam o 
ginásio da PUC, estávamos lá, eu e meu filho 
Edmar Tomás , Isis de Palma e sua filha Lívia Palma  
acompanhados pelo ilustre cineasta Maurício 
Capovilla, com a esperança de captar, em vídeo, 
um depoimento de Galeano para o Refletir Brasil. 
Apesar de não conseguirmos o depoimento, o 
melhor mesmo foi poder filmar e assistir à leitura de 
trechos do livro, feitas pelo próprio autor.
Inspirado na Gênesis dos Maias – “E os dias se 
puseram a andar e eles, os dias, nos fizeram e, 
assim, fomos nascidos nos filhos dos dias, dos 
averiguadores, os buscadores da vida”, Eduardo 
Galeano apresentou a uma plateia calorosa, 
através de leitura de trechos  seu livro “Os Filhos 
dos Dias” um  calendário com 366 histórias para 
cada dia do ano, que vão desde a Antiguidade até o 
presente,  passando pelos mais diversos 
personagens, ilustrados por colagens do próprio 
autor, que sugere que somos feitos de átomos, mas 
também somos feitos de histórias.
Como disse Isis de Palma - O grande Eduardo 
Galeano partiu hoje,  desse mundo (13 de Abril, 
praticamente um ano depois do evento), uma 
grande perda para nós latino americanos. Nunca 
alguém expressou tão bem como ele, com tanto 
sentimento, sabedoria, poesia e beleza a alma 

latina. Mesmo citando outro genial sul americano, 
Fernando Birri, Galeano o faz como ninguém. 
Segue Galeano em busca da Utopia e nós 
seguiremos aqui, buscando a nossa Utopia, 
tentando construir uma realidade justa e solidária. 
Vale a pena ver essa imagem do mestre Galeano 
todos os dias das nossas vidas, para que o mundo 
seja bom para todos e não só para alguns.

Transcrição de trechos da leitura do livro feita por 
Eduardo Galeano neste evento:
Em 1553, o primeiro bispo do Brasil Pedro 
Sardinha, desembarcou nessas terras. Três anos 
depois foi comido pelos índios Caetés. Alguns 
brasileiros acham que esse almoço foi uma 
invenção, um pretexto do poder colonial para roubar 
terras dos Caetés e exterminá-los ao longo de uma 
longa guerra santa. Outros brasileiros, porém, 
acham que esta história ocorreu do jeito que é 
contada, nesse caso o Bispo Sardinha que levava o 
destino no nome foi voluntário fundador da 
gastronomia nacional.
Paulo Freire tinha sido profeta de uma educação 
solidária, em seu começo dava aula debaixo de 
uma árvore. Havia alfabetizado milhares e milhares 
de trabalhadores em Pernambuco, para que 
passassem a ler o mundo dentro disso, transformá-
los. A ditadura militar prendeu e expulsou Paulo 
Freire e proibiu seu regresso. Com o exílio, falou 
que quanto mais ensinava, mais aprendia. Hoje, 
340 escolas brasileiras têm seu nome.
 Drauzio Varella comprovou que o mundo investe 5 
vezes menos dinheiro na cura do mal de Alzheimer, 
do que em estímulos para a sexualidade masculina; 
em silicone e beleza feminina e 
profetizou: daqui há alguns anos 
teremos velhas de tetas grandes e 
velhos de pênis duro,  mas nenhum 
deles vai lembrar para que serve.                                                                                    
Veja vídeo

Os Filhos dos Dias 

Costeiro, é disponível para todos e consideramos 
que a Agenda 21 incorpora esse trabalho como 
parte da construção de sua agenda. Para nós é um 
aspecto muito positivo, agradecemos à parceria da 
Agenda 21, o interesse, e estamos disponíveis para 
poder contribuir no que for preciso.
Ricardo Toledo, (Subsecretário do Meio Ambiente 
Angra dos Reis)- No que diz respeito ao 
monitoramento da qualidade das águas, aos 
potenciais poluentes industriais, por exemplo, 
metais pesados, hidrocarbonetos, eu não verifiquei 
isso dentro do diagnóstico e acredito que seja 
importante em algum momento isso ser levantado.
José Augusto Morelle, (Secretário de Meio Ambiente  
Angra dos Reis)  -  É lógico que ele não se esgota 
em si. Isso aqui é um primeiro passo, mas é um 
instrumento importantíssimo para a gestão 
ambiental da Baía da Ilha Grande, como um todo, 
pelas intercessões que faz com as questões 
econômicas, culturais, ambientais. Nós esperamos 
que nas etapas futuras possamos participar de 
forma mais integrada, até porque algumas lacunas 
foram identificadas, entre elas, a questão da 
indústria do petróleo, ainda não está aprofundada a 
potencialidade dessa atividade econômica como 
risco para Baía da Ilha Grande, mas, 
de uma maneira geral, é um trabalho 
de envergadura, que foi muito bem 
conduzido. Parabenizo a todos da 
equipe.
Veja vídeo

DIAGNÓSTICO DO SETOR COSTEIRO DA
BAÍA DA ILHA GRANDE

EDUARDO GALEANO
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III Encontro “Refletir Brasil” III Encontro “Refletir Brasil” 
     Com a participação do sociólogo 
italiano Domenico De Masi, o 
terceiro Encontro Refletir Brasil, 
edição 2015, será realizado nos 
dias 27 e 28 de abril de 2015 na 
sede do IED – Instituto Europeu de 
Design (Rua Maranhão, 617 – 
Higienópolis), em São Paulo, e terá 
como tema UTOPIA E REALIDADE.

      Promovido pelo grupo Oca 
B r a s i l  e m  p a r c e r i a  c o m  o 
S 3 . S t u d i u m ,  d o  s o c i ó l o g o 
Domenico De Mais, este encontro 
foi inspirado no modelo do Festival 
de Ravello, na costa Amalfitana, na 
Itália. O objetivo do evento é 
compartilhar conhecimentos e 
vivenciar a formação de um grupo 

criativo, em uma grande metrópole, 
uma cidade dinâmica, contraditória, 
síntese da brasilidade, como São 
Paulo.

       A ideia de um Brasil distante 
dos estereótipos costumeiros foi 
lançada em março de 2013, em 
Paraty, no primeiro encontro Refletir 
Brasil, quando o tema central foi 
“ U m  d i á l o g o  s o b r e  a 
Brasilidade”.Um segundo encontro 
ocorreu em abril de 2014, dando um 
passo adiante na busca de novas 
formas de convivência nas cidades. 
O resultado deste evento mostrou a 

urgência de construirmos, entre 
nós, uma “cultura da reflexão”.
      O terceiro encontro contará com 
pessoas de diferentes áreas, 
qualificadas e capazes de refletir 
sobre o momento atual da evolução 
brasileira, portanto, será uma 
experiência única para construir em 
conjunto com líderes de diferentes 
setores da sociedade, referências 
para um país justo, sustentável e 
tecnologicamente avançado.

Uma realidade positiva além das 
utopias

   O  p o v o  b r a s i l e i r o  é 
reconhecidamente trabalhador, 
adaptável e persistente.  Ultrapassa 
constantemente seus desafios com 
otimismo e alegria.  Brasil: País do 
Futuro é seu lema desde sempre. 
Então por que a qualidade de vida 
não acompanha todo seu esforço? 
Por que sente que trabalha cada 
v e z  m a i s  s e m  o b t e r  u m a 
produtividade maior, com mais 
horas livres para a cultura e o 
lazer?Abordar estas questões é a 
finalidade deste encontro.

      Temas do III  Refletir Brasil:

Entre o céu e a terra
    Com a participação de Ladislau 
Dowbor, economista, professor 
titular do departamento de pós-
graduação da PUC-SP nas áreas de 
Econom ia  e  Adm in i s t r ação ; 
Massimo Canevacci, professor de 
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significativas com relação ao clima de seu país?
Raquel Virgínia – O problema que mais afeta a 
minha comunidade na questão ambiental é a 
poluição dos rios, a falta de saneamento básico, 
a ocupação desordenada e o desmatamento. 
No Brasil, a questão da falta de água a 
escassez e a racionalização de energia, tudo 
isso provocado pelo desmatamento.
Ana Amélia - Felipe, quem você acha que é 
responsável pelas mudanças climáticas?
Felipe Azevedo - As questões climáticas são as 
que mais afetam a região de Angra dos Reis, a 
ocupação desordenada que provoca a falta de 
saneamento básico e, consequentemente, 
poluição hídrica e desmatamento hoje no 
Brasil. Em função do Agronegócio fornecemos 
matéria-prima para vários países do mundo 
q u e ,  c o n s e q u e n t e m e n t e ,  g e r a  u m 
desmatamento muito grande e uma crise 
hídrica e de energia, principalmente a 
hidroelétrica.
    Questionamento aos jovens europeus:
Ana Amélia, Felipe Azevedo, Raquel Virgínia – 
Os países de terceiro mundo alimentam a 
economia mundial, gerando, assim, impactos 
socioambientais. O que os jovens 
europeus  veem como possível 
solução para reduzir esses 
impactos?
Veja vídeo

  Uma rede de jovens 
europeus de várias 
nacionalidades, com 
idades entre 13 e 17 
anos, envolvidos com 

as questões ambientais e sustentabilidade, 
dentro do projeto “Vamos Cuidar do Planeta”, se 
reunirão em maio 2015, em Bruxelas, durante a 
Conferência Europeia da Juventude.
      O projeto Vamos Cuidar do Planeta tem sua 
origem nas conferências Infanto-Juvenil pelo 
Meio Ambiente Vamos Cuidar do Brasil dos 
Ministérios da Educação e do Meio Ambiente do 
governo brasileiro, processo iniciado em 2003. 
Em 2010 fo i  rea l izada a  Conferênc ia 
Internacional Vamos Cuidar do Planeta após a 
realização de conferencias em 60 países com 
metodologia brasileira que tomou por base as 
responsabilidades compartilhadas.
     Com o objetivo de motivar os jovens 
europeus, este projeto propõe a produção de 
vídeos, com mensagens de jovens de vários 
países de outros continentes sobre as questões 
ambientais, para ser apresentado no início desta 
conferência, durante a sessão de abertura.
      A partir daí, estes vídeos serão editados e 
difundidos durante a COP 21(Conferência 
Internacional sobre o Clima), em dezembro de 
2015, em Paris (UNFCCC), para dar visibilidade 
à voz da juventude, melhorando tanto o seu 

empenho quanto fomentando a existência de 
uma comunidade de jovens comprometidos 
com projetos de transformação da sociedade 
em seu nível de ação.
       Atendendo ao convite deste projeto, jovens 
do terceiro ano do ensino médio do Colégio 
A lm i ran te  Á lva ro  A lbe r to  em Para ty, 
representando a Costa Verde, Rio de Janeiro, 
Brasil, América Latina, produziram um vídeo 
com seus depoimentos sobre as questões 
socioambientais de sua comunidade e do país e 
finalizaram, dirigindo um questionamento aos 
jovens europeus. 
                            Entrevista
Entrevistas com estudantes do 3º ano do ensino 
médio no Colégio Estadual Almirante Álvaro 
Alberto.para a Conferência “Vamos Cuidar do 
Planeta”. 
Ana Amélia - Raquel, o que despertou o 
interesse pelas questões socioambientais?
Raquel Virgínia - foi  um projeto desenvolvido na 
minha escola, onde meu grupo ficou com a 
questão do reaproveitamento de alimentos.
Ana Amélia - E você Felipe, o que o despertou?
Felipe Azevedo - Foi uma iniciativa da 
Eletrobras, com a Semana do meio Ambiente, 
reunindo várias escolas estaduais que 
participaram de projetos relacionados a 
questões ambientais.
Ana Amélia – Raquel, quais a questões mais 

Vamos Cuidar do Planeta

Antropologia Cultural e de Arte e 
Culturas Digitais da Università degli 
Studi di Roma - La Sapienza, Itália, 
e Frei Betto, frade dominicano, 
autor de mais de 60 livros, editados 
no Brasil e no exterior. Moderador: 
Victor Megido.

Entre o corpo e a imagem
    Com a participação de Lais 
Bodansky,cineasta premiada, 
criadora do projeto Cine Tela Brasil, 
sócia diretora da Buriti Filmes; 
Daiane dos Santos,  g inasta 
brasileira, que competiu em provas 
de ginástica artística, ganhadora de 
inúmeras medalhas para o Brasil e 
C lodoa ldo  S i l va ,  nadador  e 
m e d a l h i s t a  p a r a o l í m p i c o . 
Moderadora: Isis de Palma.

Entre os Meios e os Fins
    Com a  par t i c ipação de 
Washington Olivetto,publicitário, 
CEO da WMcCann Worldgroup; 
Hiran Castello Branco,presidente 
d o  C o n s e l h o  N a c i o n a l  d e 
P r o p a g a n d a ,  p u b l i c i t á r i o  e 
e m p r e s á r i o  d o  s e t o r  d e 
c o m u n i c a ç ã o ,  e  F l o r e s t a n 
Fernandez Jr, jornalista, diretor de 
jornalismo da EBC TV Brasil. 
Moderadora: Oriana Monarca 
White.
     Além de produzir o Manifesto 
REFLETIR  BRASIL 2015 ,  o 
encontro será encerrado com uma 
palestra de Domenico de Masi.
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Encontro de Justiça Socioambiental da Bocaina

O “Encontro de Justiça Socioambiental da 
Bocaina – Territórios Tradicionais: Diálogos e 
Caminhos” que aconteceu nos dias 9 e 10 de abril 
no Quilombo do Campinho em Paraty, Rio de 
Janeiro. Teve como o objetivo principal de chamar 
a atenção para os conflitos socioambientais da 
região, ampliando o conhecimento e o debate 
sobre caminhos e soluções possíveis a partir de 
experiências concretas na região e no país.
O  evento foi  encerrado com a validação em 
plenária da Carta do Encontro de Justiça 
Socioambiental da Bocaina. que destaca em 13 
itens a existência de marcos legais que garantem 
os direitos das comunidades tradicionais e a 
conservação das áreas protegidas, assim 
ampliando o diálogo e mantendo uma relação 
entre UCs e comunidades tradicionais. Veja 
publicação da carta abaixo.
Sobre a primeira mesa-“Sobreposição de 
Ter r i tó r ios  Trad ic iona is  e  Un idades de 
Conservação de Proteção Integral: limites e 
possibilidades” , segue transcrição de trechos das 
entrevista feitas com os participantes pela   TV 
Flitoral21. Com  a exeção para Sr.  Francisco 
Livino – Chefe do Parque Nacional da Serra da 
Bocaina, que recusou  a dar   o seu depoimento 
em vídeo e  ficou de futuramente 
encaminhar seu depoimento por 
escrito para este Jornal. Os 
depoimentos estão disponíveis 
integralmente em vídeo no Link  
 

                    Trechos dos  depoimentos
João Akira (Procurador Regional da República da 
I Região e membro da VI Câmara do Ministério 
Público Federal) - A mesa de debate tratou da 
questão da suposição de territórios tradicionais e 
unidades de conservação, de quais limites e 
possibilidades que o direito oferece. Chegamos à 
conclusão da necessidade de uma interpretação 
sistêmica do ordenamento jurídico, que avalia as 
questões das normas de conteúdo internacional e 
das normas que fazem parte do ordenamento 
jurídico brasileiro, que tanto tratam da questão dos 
direitos do meio ambiente e da criação de 
unidades de conservação, como também dos 
direitos humanos, da população e povos 
tradicionais. 
Numa interpretação sistêmica, (...) me parece 
que, a partir da atuação do Ministério Público, 
possamos conseguir avançar nesse diálogo, para 
garantir efetivamente que essas populações 
tenham  o uso dos seus territórios de uma maneira 
sustentável.
 Rodrigo Timóteo (Procurador da República) - . 
Em síntese, a argumentação é que os sistemas 
nacional e internacional jurídico permitem 
compatibi l ização entre os interesses da 
comunidade tradicional e os interesses do meio 
ambiente porque, em verdade, no todo, a 
comunidade tradicional se insere dentro desse 
meio ambiente, razão pela qual não podemos 
estancar ou diferenciar entre ambos e não permitir 
que o direito da comunidade de continuar a 
preservar a sua cultura  seja reprimida pelo 

órgãos ambientais.
Ronaldo Campinho - Essa mesa foi importante, 
porque colocou o Ministério Público Federal, a 
comunidade tradicional, a gestão da unidade de 
conservação e especialistas colaborando com o 
debate, então, obviamente a divergência era 
central, mas na divergência no conflito a gente 
avança. A conclusão é que é altamente 
compatível a dupla afetação, unidade de 
conservação e comunidade tradicional. Agora, 
isso na prática, só será possível se houver bom 
senso.  Essa mesa denunciou isso claramente e, 
com esse movimento, a gente espera que a 
questão avance.
Juliana Malerba (FASE e membro da Rede 
Brasi le ira de Just iça Ambiental)  -  Acho 
fundamental hoje em dia, no contexto político que 
a gente vive, o reconhecimento do papel que as 
comunidades tradicionais têm na preservação, na 
conservação e na própria construção da 
biodiversidade. A experimentação com sementes, 
as tecnologias de uso dos recursos naturais, que 
foram construídas historicamente por esse 
grupos têm que ser reconhecidas e valorizadas. 
Guido Gelli (superintendente de Biodiversidade e 
Florestas na Secretaria do Meio Ambiente do Rio 
de Janeiro) -  Há incompatibilidade? É claro, mas 
é possível chegar a uma harmonia porque afinal 
dá conta. Nós queremos a mesma coisa, 
queremos o meio ambiente preservado, (...) um 
meio ambiente para a vida dessas comunidades 
tradicionais que estão aqui há muitos anos.

 1. A presença de povos ou comunidades 
tradicionais em Unidades de Conservação federais e 
estaduais é uma realidade no território abrangido 
pelo Mosaico Bocaina de Áreas Protegidas. A 
situação representa uma fonte frequente de intensos 
conflitos socioambientais que, junto com aqueles 
decorrentes da implantação de empreendimentos, 
exigem soluções concretas juridicamente válidas, 
desaf iando os  agentes  envolvidos  para  o 
estabelecimento de diálogo permanente; 

2.  A Consti tuição Federal  estabelece a 
incumbência ao Poder Público de garantir o direito de 
todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
cabendo definir espaços territoriais especialmente 
protegidos, assim como a de assegurar o pleno 
exercício dos direitos territoriais e culturais, os 
modos de criar, fazer e viver dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, conforme 
estabelecido em seus artigos 1º, 215, 216, 225, 231, e 
art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias; 

3. Reconhece-se mundialmente a importância das 
Unidades de Conservação e outras Áreas Protegidas, 
como meio de garantir proteção a territórios que 
ap re sen t am ca r ac t e r í s t i c a s  e co lóg i ca s  e 
socioambientais relevantes, devendo ser mantidas 
sob um regime especial de administração, conforme 
foi reforçado, no Brasil, pelo Decreto n° 5.758/2006, 
que instituiu o Plano Estratégico Nacional de Áreas 
Protegidas (PNAP), bem como na Convenção sobre a 
Diversidade Biológica (1992), da qual o Brasil é 
signatário;

 4. A Lei n° 9.985/2000, que instituiu o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 
(SNUC), em seu artigo 28, parágrafo único, assegura 

às populações tradicionais porventura residentes na área 
as condições e os meios necessários para a satisfação de 
suas necessidades materiais, sociais e culturais, e em seu 
artigo 42, §2º prevê a compatibilização da presença das 
populações tradicionais residentes com os objetivos da 
unidade, sem prejuízo dos modos de vida, das fontes de 
subsistência e dos locais de moradia destas populações;

 5. É necessária uma leitura do art. 42 do SNUC 
conforme a Constituição Federal e a Convenção nº 169 da 
OIT, entre outras, para conciliar a presença das 
populações tradicionais e Unidades de Conservação de 
todas as categorias, já que sua presença é reconhecida 
como aliada importante na preservação/conservação e na 
utilização sustentável da biodiversidade brasileira, 
respeitada a autodeterminação dos povos e comunidades 
tradicionais;

 6. Há que se firmar acordos com as populações 
tradicionais, mediante consulta prévia, livre e informada, 
como pressuposto para a recategorização ou a criação das 
Unidades de Conservação de qualquer categoria e para a 
gestão compartilhada, ao invés do reassentamento 
compulsório; 

7. Conforme o Decreto nº 6.040/07, a Política 
Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 
Comunidades Tradicionais objetiva solucionar e/ou 
minimizar os conflitos gerados pela implantação de 
Unidades de Conservação de Proteção Integral em 
territórios tradicionais;

 8. Em conformidade com o PNAP e com o artigo 26 do 
SNUC ressalta-se a importância do reconhecimento das 
terras indígenas e dos territórios quilombolas como parte 
integrante do Mosaico Bocaina de Áreas Protegidas; 

9. A solução jurídica para eventual colisão de direitos 
fundamentais deve passar pela realização de um juízo de 
p o n d e r a ç ã o ,  c o m  b a s e  n o s  p r i n c í p i o s  d a 

proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa 
humana; 

10. Deve-se buscar a compatibilização do exercício 
dos direitos constitucionais das populações tradicionais, 
da conservação do meio ambiente e da proteção da 
diversidade étnica e cultural. Sob a perspectiva da 
gestão compartilhada de territórios sobrepostos e seus 
recursos naturais, assumem importância estratégica os 
instrumentos jurídicos tais como os Planos de Manejo, 
os Planos de Uso Tradicional, os Planos de Gestão 
Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, os Termos 
de Compromisso, Termos de Ajustamento de Conduta e 
os Acordos de Manejo, bem como os acordos 
constituídos localmente entre as partes, que visem a 
compatibilizar direitos; 

11. Os instrumentos de zoneamento e gestão, 
mencionados no item 10, têm como fonte de 
legitimidade a natureza participativa de sua elaboração e 
implementação, a exemplo de Conselhos Deliberativos 
e Consultivos, de Câmaras Técnicas, de Grupos de 
Trabalho e de outras formas de participação e 
governança; 

12. O turismo de base comunitária deve ser 
privilegiado e apoiado pelo Estado nos territórios de 
comunidades tradicionais, assegurando a estas a 
preferência na organização e prestação de serviços 
turísticos; 

13. Fica instituída uma Mesa de Diálogo Permanente 
no território abrangido pelo Mosaico Bocaina, mediada 
pelo Ministério Público Federal, composta por 
representantes das comunidades tradicionais e dos 
órgãos públicos competentes envolvidos com os casos 
nos quais se pretende compatibilizar e conciliar os 
direitos humanos e da natureza, com participação da 
sociedade civil, visando a estabelecer pactos e acordos.

Carta do Encontro de Justiça Socioambiental da Bocaina 
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