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APRESENTAÇÃO
O Presente documento consta o relato do encontro realizado nos dias 24, 25 e 26
de agosto de 2011 do Comitê do Fundo Quilombola. O encontro teve como objetivo
Compreender o "Fundo Quilombola/Fundo Dema na perspectiva do Projeto de Parceria
FASE/Fundo Dema - Fundo Amazônia BNDES para o Uso Sustentável da Amazônia
Paraense (2011-2014)" e elaborar planejamento das ações do primeiro ano 2011-2012.
Neste relatório está disposto o debate ocorrido durante os dias de encontro, por
transcrição da fala dos envolvidos, e nas caixas de texto estão destacados os principais
pontos do debate, as duvidas do comitê que devem ser encaminhadas ao BNDES e os
principais encaminhamentos.
Além disso, está incluído as agendas construídas durante o encontro.
Boa leitura!

Responsável pela sistematização do relatório:
Thiara Fernandes.

QUARTA FEIRA 24 DE AGOSTO DE 2011
Foi dado inicio ao debate às 10h da manhã, no entanto, por conta da ausência de alguns
membros do comitê, que estavam deslocando-se de suas cidades e ainda encontravam-se
em translado, decidiu-se por esperar a presença de todos e iniciar a reunião no período da
tarde.
DEBATE
Angela coordenou o espaço pela parte da manhã, iniciando com uma rodada de
apresentação e em seguida um breve debate.
Matheus chamou a atenção de todos, declarando que esta reunião seria diferente
das anteriores, pois que consta da primeira reunião Fundo DEMA - Fundo Amazônia,
sendo assim, tudo na reunião seria formal, solicitou aos presentes que verificassem quem
veio e quem não veio e os motivos, para então ser solucionado possíveis problemas.
Angela informou que a programação constava de um conteúdo extenso e que a
modificação no horário significa avançar a noite ou diminuir o horário do almoço. Mas se
iriam chegar mais três pessoas seria importante discute a pauta e reinicia à tarde e avança a
noite.
Zé Carlos concordou que seria importante iniciar com a presença de todos os
membros do comitê.
Matheus declarou que os representantes da Malungu devem interiorizar a
responsabilidade que este não é um projeto da FASE, mas do Fundo Dema com a
Malungu e foi conquistado pela qualidade do trabalho realizado e está baseado na coresponsabilidade.
Em seguida Angela apresentou a proposta de pauta e então foi elaborada
conjuntamente uma nova pauta para o encontro. Relembrou a todos que o objetivo do
projeto sempre foi a defesa dos direitos humanos, econômicos, sociais, culturais e
ambientais (DhESCA‟s) nas comunidades quilombolas e também o fortalecimento da
Malungu. Também informou que, a partir do projeto aprovado algumas práticas vão mudar
por conta do contrato com o BNDES - Fundo Amazônia e terá que ser praticada em cada
ação.
Angela continuou, apresentando a proposta de pauta, informou que depois da
compreensão dos critérios e regras, o comitê irá pensar as ações que irão desenvolver, num

processo de sintonia entre as regionais, descrevendo datas e pessoas responsáveis. Depois
de ter domínio das regras estabelecidas para ter acesso ao edital, vamos voltar pra regional e
identificar as comunidades que poderiam apresentar projetos (responsabilidade da
Malungu). Lembrou ainda que todas as comunidades têm que ter certificado da Fundação
Palmares, mas a questão é usar essa exigência como uma pressão sobre a fundação para que
o processo seja mais responsável, não devem simplesmente selecionar, mas pensando em
exigir dos órgãos públicos que cumpram seu papel em certificar as comunidades. Outra
questão e que essa nova etapa já financia a capacitação para elaboração de projeto e as
regionais devem pensar a construção de uma agende para isso, onde for possível articular
essas ações.
Todas as comunidades têm que ter certificado da Fundação Palmares, mas a questão é usar
essa exigência como uma pressão sobre a Fundação para que o processo seja mais
responsável, não devem simplesmente selecionar, mas pensando em exigir dos órgãos
públicos que cumpram seu papel em certificar as comunidades.
Essa parte do levantamento das informações sobre as comunidades pode ser um
momento de posição política, depois que a Malungu tiver essa informação, o comitê ficara
com tempo para discutir o significado desse mapa que a Malungu vai ter e a
responsabilidade da Fundação Palmares. Podendo pensar este como um processo de
resistência.
Jaqueline perguntou se nesse momento seria discutido sobre os dinamizadores
regionais.
Angela respondeu que em sua opinião cada dinamizador fica responsável por sua
área e vai demandando a outros jovens envolvidos em projetos do FAOR. Mas o que surgir
pode ser discutido.
Mateus informou que no decorrer dos dias a proposta vai ficar clara para dar
encaminhamento, mas entende que é uma carga muito pesada para três dias. Lembrou de
uma questão mais operacional, que não foi feito ainda um documento onde consta a
composição do comitê gestor de apoio as comunidades quilombolas, então, propôs que a
reunião também seria para formalização do comitê, decisão tomada na ultima reunião.

Um dos resultados dessa reunião deve ser um documento oficial e assinado onde consta
pelos responsáveis que declare as pessoas autorizadas para trabalhar e assumir um
compromisso.
Angela argumenta que é necessário pensar como as ações do comitê podem ser
ativas e questionar essas chamadas fechadas. Falou também da proposta de uma possível
parceria entre FASE e Malungu, com objetivo de juntar suas sedes em um mesmo prédio, o
debate da manhã foi encerrado com intervalo para o almoço, reiniciando novamente as 14h
do mesmo dia.
Dando prosseguimento, Ângela e Marysol apresentaram o histórico do processo de
articulação entre FASE e quilombolas, informando que o encontro também é um
treinamento para todos ficarem mais seguros em falar em público.

Trajetória do Comitê Quilombola: Memória e Perspectivas

(apresentado por Ângela Paiva e Marysol Vinagre, Fundo Dema/FASE).
- Apresentação de uma síntese do que já foi feito pelo Fundo Quilombola e da Reunião
Ampliada (destacando a nova composição e responsabilidades do Comitê Quilombola,
assim como a representação da Malungu no Comitê Gestor Fundo DEMA)
- Apresentação Pauta/Objetivos da V Reunião do Comitê Quilombola (2011)

Matheus contribuiu com a apresentação:
“o objetivo era criar e estimular um fundo de apoio aos quilombolas, no
FUNDO DEMA descobrimos que os quilombolas não estavam
formulando projetos de acesso ao fundo, analisamos também pela
discriminação e desigualdade que se criou, pela origem das populações
negras, também sempre o acesso é desigual em comparação com o resto
da população, essa questão de juntar as duas vontades e a vontade das
comunidades quilombola se organizar e o desejo do FUNDO DEMA de
criar acesso.”
Josiel declarou:
“A Malungu cresceu e avançou na titulação e reivindicação das terras,
ainda tem muitas coisas para fazer, me preocupo com o amanhã com
todo esse desafio posto.”

Zé Carlos:
“Queria lembrar esse momento que a Malungu passou por uma faze que
agente achava que íamos fortalecer e ficamos fraguimentados, as
lideranças acharam que deveríamos ocupar um espaço no governo e isso
foi frustrado, a parceria com o FUNDO DEMA coincidiu com agente
saindo do governo e retornando, as vezes agente vai por um caminho e
pensa que vai crescer mas nem sempre da certo. A importância do
encontro é juntar várias lideranças, o movimento não tinha ainda
conseguido juntar todos em uma reunião, por falta, inclusive, de apoio
financeiro. Foi interessante criar as regionais, mudou o estatuto e criou
alguns objetivos, a idéia foi boa, devemos avançar e fortalecer as
regionais.”
Angela completou:
“O fortalecimento da articulação da Malungu, nem sempre na hora de
fazer agente acerta em tudo, às vezes aparece mais o que agente errou.
Quando agente fez esse encontro, buscamos recursos já em parceria com
Érica e Zé Carlos. E a Érica disse que foi a primeira vez que a Malungu
tinha coordenado a mesa e articulou tudo, podemos assim entender
porque o projeto, aprovado em junho de 2008, só iniciou suas ações em
2009, porque a opção do FUNDO DEMA não é fazer uma gestão
centralizada e sim transparente e que os sujeitos façam parte do
processo. Naquele momento a Malungu não podia assumir o comitê a
opção foi - mesmo que o recurso seja liberado seria mais interessante
fortalecer a organização capacitando na gestão coletiva, e vamos
exercitando e policiando para fazer de um jeito mais coletivo. A pesar do
projeto ser aprovado em junho, a primeira reunião aconteceu em
novembro de 2008 e nessa reunião foi apresentado todas as observações
coletadas do termo de referência, as pessoas que participaram dessa
reunia começam a criar critérios, regras e ações a serem desenvolvidas e
houve a composição do comitê quilombola e determinamos qual iria ser
a função do comitê quilombola. O comitê tem autonomia de gestar em
conjunto tudo relacionado ao Fundo Quilombola.”
Mateus completou:
“O Fundo DEMA entende que o Fundo Quilombola faz parte
organicamente do Fundo DEMA, a opção até agora é ficar ligado e para
o Fundo DEMA tem uma perspectiva de que o Fundo Quilombola seja
provisório até que se consiga a autonomia tão grande que entra em
igualdade de acesso como o Fundo DEMA. Os quilombolas têm direito
de acesso aos dois fundos, tanto Quilombola como o DEMA como
cidadãos que moram na área. O projeto Fundo Quilombola foi pensado
no encontro da FASE com a Malungu, mas o apoio desde o início foi da
Fundação Ford. Em 2007 foi elaborado o Termo de Referencia também
aprovado, e desenvolvido em 2007 o projeto de apoio a encontros
estaduais.”

Marysol continuou a apresentação:
“A Ângela foi nossa desbravadora nos locais.”
Angela:
“As fotos são da região de Baião, o que chamava minha atenção eram os
buracos na mata para sair madeira, a plantação de pimenta representando
a dependência de um produto só. As fotos ajudaram a termos noção da
realidade e dos possíveis frentes de trabalho.”

Angela continuou:
“Depois do levantamento não tínhamos informação nenhuma, apenas
alguns telefones que conseguimos pela internet. O Aurélio Viana
conseguiu encontrar uma liderança quilombola e em março de 2008 foi
feito o encontro estadual com 70 lideranças, que foi muito emocionante
porque era um novo trabalhar com as comunidades, todos estavam lá e
foi muito importante pra gente conhecer e para vocês se conhecerem e
em função disso fizemos uma cartilha do encontro, em março de 2008.
Em 2008 também aconteceram os encontros regionais para construção
dos conselhos regionais. Um dos objetivos do encontro era criar os
conselhos regionais para chegar aos locais onde a Malungu estadual não
estava conseguindo. Foram cinco encontros regionais”

Fotos do encontro estadual.

Baixo Amazonas, Guajarina, Tocantina.

Angela:
“Nesse processo que agente tinha elaborado, principalmente com Zé
Carlos e Érica, agente paralelamente ia escrevendo o projeto para a
Fundação Ford para captar recursos objetivando dar apoio ao Fundo
Quilombola. Conhecendo esse processo, o desdobramento aconteceu de
2008 a 2010 que acabou com o projeto que estamos aqui, que foi
aprovado em abril de 2007. Depois de junho de 2008 tivemos uma
reunião em novembro de 2008, nesse período a Malungu estava
reestruturando e captando os nomes dos delegados saídos dos encontros
regionais. A assembléia estadual foi realizada e é importante destacar a
força da Malungu que vem construindo, o encontro só foi possível
graças à articulação da Malungu. Sobre os princípios norteadores,
quando agente fala em princípios, é como se fosse o caráter, a base mais
fundamental, agente pode mudar os objetivos mas o principio agente
não pode perder de vista.”
Matheus:
“Eu acho que a turma da Malungu deveria complementar, pra mim é
uma diferença grande de lidar com uma associação assistencialista e
clientelista, assistido nas necessidades, de coitados que tem que ser
amparados, ou se tem uma associação/organização que vai em busca de
seus direitos, não sei se todas as associações que estão na Malungu
mantém esse principio norteados, todos deveriam ser associações em
busca de seus direitos. Estou falando como eu vejo a Malungu, talvez a
minha visão não corresponde com o que vocês são ou querem ser,
agente não é cliente de ninguém, não é mercado, objeto para ser
negociado, mas sim sujeito de direitos e por isso estamos em busca dos
direitos. O pessoal geralmente fala de direitos humanos, sociais e
culturais, só que nos nossos encontros agente evoluiu para botar a
ambiental, claro que essa dimensão ambiental penetra nos outros, mas
porque somos quilombolas e especialmente aqui na nossa região,
predominantemente, morando na floresta Amazônia, insistimos que
estamos em busca de nossos direitos, todos. É isso mesmo ou não?
Vocês são quilombolas, está correta a minha visão? Correspondo de
fato? Tem outros lugares que vocês são sujeitos de direitos? Nunca vi
quilombola mendigar terra, sempre exigiu seus direitos, esse princípio
norteado. Hoje, ainda mais importante que nos anos passados, porque

esse tem uma importância progressiva, é muito incomodo para quem
tem o poder na mão DESCAS não serve para nada só atrapalha, a mim
eu penso que se não somos sujeitos de direitos estamos procurando ser.”
Angela:
“Também criamos os critérios – quem poderia acessar o fundo, que
seriam comunidades filiadas a Malungu ou que manifestasse interesse
para filiar. Pensamos isso porque muitas associações têm dificuldades de
se filiar e pagar as mensalidades, etc. Outro critério era que as ações
tinham que garantir os DESCAS, além disso, havia três modalidades de
apoio 1° fortalecimento das associações, atualização do CNPJ e
fortalecimento da luta. Houve um período de levantamento das
informações, o indicativo era que as comunidades que não tinham
titulação não poderiam se caracterizar, e isso era um instrumento de luta
nos territórios. Depois dessa campanha, teve um encontro em Salva
Terra e a Malungu conseguiu fazer com que o INCRA composse um
conjunto de trabalho e fizesse uma ação primeiro em Salva Terra por
conta da caos dos fazendeiros.”
Zé Carlos:
“Conseguimos liberar um recursos para o IETRPA fazer as atividades de
campo.”
Jackeline:
“Conseguimos acessar o financiamento emergencial e pagar dois
advogados para dar conta de um caso, do Sr. Alaor, que estava
ameaçado, quando se iniciou veio essa emergência e conseguimos, agente
conseguimos graças a deus!”
Angela:
“Os projetos pontuais eram encontros e atividades de formação até
cinco mil. A segunda reunião do comitê quilombola já foi para avaliar e
selecionar os projetos da primeira chamada e discutir os passos e os
objetivos.”
Marysol:
“Tivemos dois bons resultados foi do açaí e da criação de galinha.
Fizemos a segunda reunião, aprovamos projetos, principalmente
pontuais, e ainda tinham os projetos de ação concentrada, agente fez
outra reunião para aprofundar as ações do projeto e em maio de 2010 foi
a terceira reunião.”
Ângela:
“O objetivo da terceira reunião foi fazer encaminhamentos sobre:
solicitação, junto Fundação Ford, de prorrogação de prazo de finalização
do projeto; definir a data limite para recebimento de solicitação de apoio

dentro da Modalidade Campanha de Legalização das Associações;
discussão, aprovação e determinação dos valores dos projetos na Área
Concentrada; remanejamento de recursos e a assessoria continuada.
Surge o processo de assessoria continuada que eu fiz a assessoria de maio
a junho.”
Zé Carlos:
“Foi muito importante, porque eram momentos pontuais que a Ângela
trabalhava pra gente e criava-se um espaço, porque agente não conseguia
levar adiante as agendas e a perspectiva de como melhorar o processo e
era difícil ter coisas concretas e definidas e a assessoria continuada, nesse
pouco tempo, conseguimos resultado maior do que as pontuais, e o
projeto conseguiu engatilhar sem as velhas paralisações de antes, foi
importante, o trabalho dela para Malungu permitiu uma força ao projeto,
acho que esse momento foi muito importante para o projeto ter chegado
ao sucesso e superou minhas expectativa. Tivemos dificuldades na
execução de projetos por não poder acompanhar e ajudar as lideranças
nas comunidades, depois quando foram mais permanentes podemos
acompanhar melhor os projetos que estavam sendo desenvolvidos e isso
foi importante, acho que as comunidades quilombolas, temos
dificuldades, primeiro em acessar recursos, depois de gestão desse
recurso, e essas dificuldades são supridas com assessoria, para as
lideranças e comunidades tocarem o processos. Lembro que a Deodata
devolveu recursos porque o técnico não esteve presente para
desenvolver o projeto, agente faz as nossas coisas, mas um projeto nesse
sentido precisa de um monitoramento e a consultoria continuada ajudou
muito.”
Matheus:
“Agora vamos ter assessoria continuada, acho que vai melhorar, mas não
vai facilitar, a assessoria vai ser continuada, mas não exclusivamente para
o Fundo Quilombola, mas também para o Fundo Dema, geral e os
Fundos Quilombola e Indígena.”
Ainda durante a apresentação foi discutida a cerca das possíveis consultorias
técnicas que serão necessárias ao bom andamento de elaboração e implementação dos
projetos do Fundo Quilombola.
Érica argumentou que:
“Nesse processo podemos pensar numa maneira de se contratar um
novo assessor para os quilombolas, no processo vamos pensando outra
pessoa.”

Angela esclareceu:
“Quando agente fala de consultoria pontual, se você trabalha como
consultor você pega vários serviços, um consultor trabalha por produto.
Outra coisa importante é não se fixar só em um profissional porque gera
uma relação de dependência porque o profissional é livre para sair do
trabalho, não podemos nos apegar e pensar que uma pessoa que fez uma
coisa bacana que agente sempre vai ter que contar só com aquela pessoa.
Hoje a Malungu tem outras pessoas com muita competência para fazer
assessoria e ampliar a rede de profissionais que trabalham conosco.”
Imagens das reuniões:

Durante a apresentação foram apresentadas imagens do diagnóstico, as
apresentadoras continuaram, chamando atenção para as fotos informando que as
comunidades de Caite em Abaetetuba foram um bom número de participantes, e a região
fica na área de concentração Guajarina, a modalidade ainda não tinha sido acessada, então
surgiu a idéia do manejo e a reforma do barco filhos de zumbi.

Depois da apresentação do histórico de construção da parceria os participantes
falaram sobre os resultados que tiveram durante o processo.
Aldo falou um pouco sobre o encontro em Monte Alegre:
“A atuação foi fundamental para o município de Monte Alegre, as
comunidades são muito distantes e houve essa possibilidade de
articulação de uma agenda comum das associações quilombolas, Monte
Alegre era um município que estava invisível, o INCRA inclusive
começou a colaborar no processo de legalização e até hoje as
comunidades conseguem caminhar depois desse encontro.”
Angela continuou o debate:
“Só para perceber o que agente discutiu e deliberou na ultima reunião,
que foi ampliar o recurso de 20 mil para mais, discutimos a importância
de um apoio continuado e era preciso continuar o Fundo Quilombola,
foi feita então uma mobilização de recursos para o Fundo Quilombola e
então foi dado continuidade e hoje temos o resultado.”
Matheus:
“Esse ponto é importante porque o próprio Fundo DEMA mostrava
interesse para ter quilombolas em sua reunião, sinal que os quilombolas
começaram a ficar mais visíveis, a própria Malungu também mostrou
interesse e colocou uma representação no próprio Fundo DEMA.”
Jaqueline complementou:
“Foi um experiência boa, quando chegamos já tinha uma boa discussão
sobre a participação da Malungu e levamos o trabalho e a perspectiva da
organização, conhecemos novos parceiros e começou a conhecer o
andamento do Fundo, escolhas dos projetos e quais os temas, já fomos
entramos na discussão se aceitávamos ou não o projeto do BNDES.
Esse projeto foi como uma experiência, um divisor de águas, se agente ia
dar o passo a frente ou ia ficar. O BNDES queria mais vantagens e
agente pegou, e depois decidimos destrinchar o resto e desde já foi uma
avaliação dos projetos passados que o Fundo tinha dado início e

trabalhado. Na segunda reunião em Altamira, lá foi decidido à cartilha, e
apoiamos ela em campanha nas comunidades, no desafio da justiça
ambiental e climática e dentro do projeto que estava sendo colocado e
no contrato do BNDES, um contrato geral. Não só debater, mas estar
revendo, o banco faz muitas exigências, e lá cada representante ficou
responsável por uma avaliação e também em calcular quanto ia gastar
nos orçamentos, agente ainda teve a felicidade de trabalhar no
orçamento e falamos muito sobre os critérios e isso gerou conflitos.
Logo no começo o projeto aceitava só terras tituladas e o Fundo DEMA
ficou responsável junta a FASE e a Malungu para pressionar a Fundação
Palmares para agilizar a certificação, e também o IBAMA para articular
os processos de legalização e criar um vinculo com a instituição. Foi bom
que a Malungu está conseguindo a certificação Palmares mais rápido.
Além da parte de prestação de contas é muito mais detalhada.”
Matheus:
“A Jaqueline estava falando dessas duas reuniões, era uma fase em que
pegamos o grande contrato e ainda não estava assinado, estávamos
negociando, ficamos sobre pressão, se íamos devolver o projeto ou
íamos continuar e ver como faríamos, agora não tem mais jeito a FASE
assinou o contrato com o BNDES. Em março o projeto foi aprovado
pelo BNDES e o contrato foi formulado e traduzido que inclui o Fundo
DEMA geral o Fundo Quilombola e o Fundo Indígena.”
Matheus continuou falando sobre a nova composição do comitê:
“Nova composição do comitê deliberada na ultima reunião, antes o
comitê era formado por dez pessoas, duas do Fundo DEMA, com voz e
voto, e oito da Malungu. Agora ficou uma nova composição, são
quatorze pessoas um presidente do comitê gestor, assistente e consultora
do Fundo DEMA, além de um representante da FASE que é a Graça,
totalizando quatro pessoas da FASE Fundo DEMA e dez quilombolas,
dois do conselho diretor, dois da coordenação executiva, um
representante de cada conselho regional (o coordenador ou uma
indicação do conselho regional). Hoje o comitê gestor está representado?
O comitê de deliberação e comitê de execução, das quinze pessoas, dois
são representantes da Malungu e três da FASE Fundo DEMA para
compor o comitê executivo que tem como função articular as ações e a
comunicação entre as regionais e as pessoas envolvidas. Além disso, o
comitê teria um quadro físico de pessoas, dois da Malungu e três da
FASE. O comitê executivo composto por Érica da Malungu, além do
Mateus, Marysol, Sonia, e Ângela da FASE, esse comitê executivo faz o
papel da assessoria continuada para garantir que cada um dos projetos
tenha um inicio, meio e fim. A cada projeto se junta a esse grupo um
representante local. No primeiro edital, se os quinze projetos forem
aprovados serão então quinze representantes locais. Tem um manual de
atuação para ajudar a gestão dos projetos. Fica parecendo que o comitê
executivo tem mais representação do Fundo DEMA que do Fundo
Quilombola, mas a representação do flutuante é Quilombola. O

representante local é a referencia local, mas nada impede que essa
liderança vá a outro local e colabora para outros projetos de outras
localidades.”

Zé Carlos complementou:
“O objetivo também é a troca de experiência e colaboração mutua entre
os projetos.”
Angela:
“Se percebemos que existem projetos que se complementam ou são
muito próximos podemos fazer a articulação para desenvolver estes em
parceria. É importante que a Malungu de os nomes dos representantes
do comitê para o documento ao BNDES, a partir dessa reunião já tem
os nomes das pessoas do comitê, agente precisa encaminhar a prestação
de contas e o documento formal da composição do comitê gestor”

Os projetos que se complementam ou são muito próximos, pode ser deita a articulação
entre eles para serem desenvolver em parceria.
Ao fim da apresentação e debate sobre a trajetória do Comitê Quilombola, foi a vez da
Malungu apresentar seus avanços e perspectivas durante esse processo.

Compartilhando os avanços e as perspectivas da Malungu: Parceiros, Projetos e
Articulações.
(apresentado por: José Carlos Galiza e Érica Nascimento)

- Relato sobre as parcerias, projetos e ações em desenvolvimento e o seu significado para o
fortalecimento da articulação local, estadual e nacional da Malungu, destacando a
representação junto a CONAQ e seus impactos e o projeto Ijê Ófè

Érica iniciou a apresentação da Malungu parabenizando a FASE pelo projeto e, em
seguida Zé Carlos deu continuidade: “Vou iniciar falando dos avanços da Malungu,
pegando a parte da parceria FASE e Fundo DEMA, conseguimos ver também outros
parceiros. Um dos avanços foi o número de associações que se filiaram a Malungu,
atualmente temos um numera maior de associações filiadas. Outro ponto é o prédio de
referencia em Belém, inclusive, o espaço físico ficou pequeno para o tamanho da
instituição, e acho que isso foi um avanço, agente consegui o maior numero de
comunidade, mas em alguns lugares como no Sul do Pará descobrimos que tem um
município que tem comunidades quilombolas, o ITERPA chegou, mas agente ainda não
chegou. O ITERPA está acompanhando o programa Terra Legal e o quilombo não entra,
mas o ITERPA identifica a Malungu como uma instituição de referencia. Conseguimos
acessar redes importantes como a rede mocambo, ajudando melhor a comunicação e
articulação com essas comunidades, além disso, a rede FAOR com um projeto de formação
de vinte jovens em quatro anos nas questões quilombolas, ambientais. Esse foi um passo
importante primeiro de conseguir entrar na rede e estar no espaço discutindo e fazendo
parte do GT gênero, raça e etnia. Outro avanço está relacionado a assessoria, agente tem
dependência de assessoria e a vinda da Ângela para capitação de recursos também foi
muito importante, então agente quer dar continuidade na formação sobre DESCAS.”
Érica seguiu complementando:
“Com essa visibilidade da Malungu estamos com mais trabalho e espaço
está pequeno, na administração executiva está eu e Zé Carlo, mas até

hoje não temos uma estrutura. Esse projeto é muito importante, mas não
é o único porque com essa pequena equipe temos que dar conta da
administração da instituição e ainda tocar os projetos. Contratamos, no
começo do ano, dois consultores para reestrutura e capacitar às pessoas
envolvidas na administração da instituição e, com relação com o projeto
Ijé Ófè, envolvendo os estados do Amapá, Tocantins, Maranhão e Pará.
Começamos esse ano e os coordenadores da Malungu estão numa tarefa
árdua de mobilizar vinte jovens de vinte municípios em comunidades
quilombolas, além disso, temos uma pessoa em cada estado, estamos
preparando uma viajem de residência política com o tema de conflitos, as
instituições Malungu, CEDENPA e UNIPOP, nesse grupo de
metodologia a Malungu e o SEDENPA. Essa viajem está marcada para
setembro, então vamos tentar marcar-la com um representante da
CONAC. Participamos com onze quilombolas mais a assessora de
comunicação. Zé Carlos ficou na executiva e vamos fazer em sete de
novembro em Brasília a marcha quilombola, são as mesmas demandas e
desafios, e a agenda de atividades dele casa com a agenda do Ijé Ófè.
Esse momento com a CONAQ é também de dar visibilidade para
projetos e ações da região Norte, e, além disso, fazer reuniões com
deputados negros e outros deputados que temos alguns tipos de parceria.
A alteração da lei ITR, já estamos pautando, mas queremos fortalecer e
agendar audiência e fazer essa caminhada especifica, na marcha vamos
nos fortalecer e fortalecer os outros, mas além disso dar visibilidade para
os quilombolas e para o projeto Ijé Ófè.”
Jaqueline:
“O projeto Ijé Ófè dá uma visibilidade para a Malungu com a Fundação
Palmares.”
Érica continuou:
“Uma das propostas do Ijé Ófè é trazer um escritórios da Fundação
Palmares para os estados do Pará, Amapá e Tocantins, além de outras
coisas que agente está buscando. A marcha fica na responsabilidade dos
estados, decidimos que os estados que não conseguirem levar sua
caravana para Brasília tem que tentar organizar manifestos no seu estado.
Outro ponto positivo foi que conseguimos uma bolsista para trabalhar
na área de comunicação e vai fica durante um ano para nos assessorar na
comunicação, ela veio nos dar novas ferramentas, facilitar o processo de
comunicação e escrever um projeto para captar recursos, além disso, a
Cristina, bolsista, vai dar uma pequena oficina sobre comunicação,
construiu um sait da Malungu, vai nos ajudar no Ijé Ófè, no web sait.”
Aldo complementou a fala de Érica declarando que a Malungu também tem
avançada na questão do etno desenvolvimento, em âmbito nacional, e que o Pará e a
Malungu sempre é citada, relacionada a questões sobre etno desenvolvimento. Informou
que a intenção do projeto é construir um plano e apresentá-lo na secretaria nacional de

economia solidaria, para viabilizar ações nesse sentido, “dando certo lá a proposta é ser
ampliado para outras regiões”.
“No Baixo Amazonas, pela federação, atuamos como Malungu, agente
consegue fortalecer a regional através dessas ações. A Malungu também
fez um projeto para cobrir a regional do Baixo Amazonas, foi escrito e
aprovado um projeto que beneficia apenas as quatro regionais, mas a
nossa consultora escreveu um projeto que também foi aprovado, vamos
fazer os quatro mini cursos.” (Aldo)
Zé Carlos continuou a apresentação:
“Esse ano estamos operando com recursos da Fundação Ford para dois
anos de fortalecimento institucional, dentro desse projeto tem recursos
para FOX que do Baixo Amazonas, temos dez mil em dois anos para
fortalecer a FOX no Baixo Amazonas. Além desse, tem um projeto com
a SW que executou a terceira oficina com jovens sobre os cominhos para
a titulação, esse ano o foco são as mudanças climáticas.”
Érica:
“Eu, pessoalmente, não entendo muito as questões sobre mudanças
climáticas, queremos fazer as oficinas nesse sentido. Estamos em
processo de seleção na ICO, Oscar da Bolívia foi ao escritório e
conversou com nossos representantes, mas reunimos e eles vão renovar
o projeto por mais um ano e garantiram uma secretária para nos ajudar,
ou um secretário. Nós economizamos um pouco e temos um saldo para
complementar esse novo convênio, temos assegurado um ano e
esperamos que depois prorrogue por mais um, estamos esperando
currículo até dia 31, em outubro já teremos uma nova secretaria.”
Zé Carlos:
“Sobre os entraves, na área de comunicação a Cristina vem colaborar
com estratégias, pensando sobre rádios, e outros meios de comunicação,
ainda estamos dialogando, estamos ainda nos apropriando, a idéia e
pensar estratégia para todos os lados.”
Matheus:
“O que se encontra é o isolamento das comunidades, pois informações
pelo sait não chegam nas comunidades.”
Cristina:
“Dentro do projeto Ijé Ófè vai ter um programa de radio, o projeto vai
tentar organizar o programa e passar para as rádios já existentes dos
municípios que o FAOR tem parceria, então a gente vai fazer o primeiro
programa de apresentação do projeto Ijé Ófè, a parceria com a rede
mocambo vai fazer o primeiro programa de radio, vai ter a voz negra de

uma mulher quilombola, vai ser lido um poema e será apresentar o
projeto em uma voz quilombola.”
Zé Carlos:
“Um dos entraves é a falta de recursos para trazer lideranças para ajudar
a construir, outra é o espaço físico que precisa ser ampliado e as questão
de ameaça do partido democrata com a ação que estão querendo
derrubar o decreto. Se eles derrubarem vai ser um retrocesso na luta dos
quilombolas, uma preocupação são os madeireiros manipulando
comunidades que estão fazendo o manejo.”
Zé Carlos continuou dizendo que falta mais esclarecimento, debate em relação a
isso, é preciso aprofundar mais com a base.
“Às vezes agente traz as lideranças e as vezes eles tem dificuldade de
repassar na comunidade. Os entraves da luta comunitária são
principalmente a conquista de seu território, garantia e proteção da área.
Quando a comunidade consegue a titulação nem sempre isso significa
que a área está protegida.
Acho que uma das propostas é uma reunião com FASE, CEDENPA e
organizações parceiras para discutir estratégias, tem pessoas no governo
que são aliados também para ir conversar, para não ir só a Malungu, mas
os parceiros também. O INCRA mexeu na normativa, fez uma consulta
fajuta e empurrou goela a baixo, a Malungu fez uma reunião e daí saiu
um documento e com dialogo o Jatene chamou agente para recriar o
programa raízes, então foi criado um comitê, um núcleo gestor, nos
participamos, elaboramos uma proposta a assessoria jurídica tratou de
alguns pontos, porem o decreto reforça a titulação coletiva e agente tem
presa que o decreto seja assinado e publicado o mais rápido possível, a
ultima informação é que vai ser publicado no próximo mês.
Agente queria que o lançamento dessa política coincidisse com a chegada
dos quilombolas da Rota do Sal em Belém para fazermos uma auê.
Estamos propondo que fique na secretaria de gestão e a de igualdade
racial continua na de justiça.
Os indígenas não estão satisfeitos, o decreto esta pronto e serão
publicados juntos. São perspectivas de avanço, o governo dando atenção
e visibilidade a Malungu, agente esperava muito do governo da Ana Julia,
mas ela nem recebia agente, agora o Jatene! Nem sei se ainda existe
esquerda! No Maranhão quem mais titulou terreno foi da direita.” (Ze
Carlos).
Angela:
“Quero lembrar também que o dialogo com o governo foi uma pressão
da Malungu com o seminário.”

Zé Carlos:
“Eu acho que no encontro da CONAQUE eu encontrei com o
Fernando (terra de direitos) ouve uma conversa entre Fundo Ford e
Terra de Direitos, talvez o Fundo Ford passe recurso para Terra de
Direitos, queremos um contador ou contadora que dê conta de todas as
associações quilombolas.”
Matheus:
“Encaminhamento para tantas parcerias é ótimo, mas devem ser
articulados os objetivos e desenvolvimento dos projetos para a
instituição dar conta.”
Érica:
“Mas isso já e uma preocupação da Malungu, agora agente tem que da
uma freada e desenvolver o que já tem recursos, dentro do projeto Ijé
Ófè um dos objetivos é que os jovens tenham habilidade de escrever
projetos, dos oitenta projetos pelo menos 90% espera-se que sejam
aprovados, temos que dar assistência para esses jovens e os projetos para
comunidade e garantir apoio para a Malungu ou para a própria
comunidade ou que se pense em vez de projetos mais pontuais outros
que tentem garantir uma estrutura para Malungu.”
Matheus:
“Na medida em que você consegue executar bem o projeto é muito
positivo para captar novos recursos e desenvolver outros projetos.”
Érica:
“Agradecemos a FASE e ao Fundação Ford que nos deu, depois da
parceria, visibilidade, foi um projeto que a Malungu agradece a primeira
etapa do projeto Fundo Quilombola.”
Matheus:
“Tenho duas preocupações, primeiro, não se perder na multiplicidade de
projetos, ver onde pode somar e botar dentro do planejamento, isso é
possível, e o segundo, é mais grave, essa estória de vocês tentarem
implantar do mesmo jeito de como foi o programa raízes, o programa foi
bom, mas não criou uma autonomia e consciência independente, ele
atrelou. Se você vai pegar um projeto desse e coloca no departamento do
estado e, especialmente, com Jatene que vai querer aproveitar bem. Hoje
em dia seja de direita ou esquerda ninguém passa abertamente por cima
de quilombolas, negros ou índios. Aí você deve refletir mais criticamente
que no passado, muito desses tipos de disposições são eleitoreiras e
enganadoras.”
Zé Carlos:

“A Malungu vinha se formando, o Programa Raízes ajudou naquele
momento, tudo era o programa que financiava e ficou paternalista, a
CONAQ ainda está assim, precisa de um evento do governo para reunir,
negocia para ficar um dia antes ou depois dos encontros para se reunir,
mas a Malungu já avançou, estamos atentos para isso, não queremos que
seja paternalista, nos nunca nos sentimos aprisionados pelo programa
por conta da pessoa que estava na coordenação. Hoje, por exemplo, não
é, mas a mesma coordenação a Malungu tem que ficar no seu papel e
não pretende participar do grupo gestor, mas pensamos em buscar um
técnico negro, pela questão do protagonismo, mas ninguém diretamente,
alguém que conseguisse tramitar, mas que não fosse da Malungu para
não se sentir atrelado, eu entendo sua preocupação, mas estamos
atentos.”
Josiel:
“O Matheus tem razão, há de desconfiar, já houve toda uma luta para
amanhã agente entrar debaixo do paletó dos camarada? No andamento
que a Malungu está e essa rede paraense de economia solidaria, tudo isso
agente se preocupa isso é valido, ante nos vivíamos de paternalismo
começamos a sair e amanhã agente entra? E se vamos criar o Programa
Raízes que a Malungu indique alguém e não deixar se entregar para o
governo. Espero que a Malungu seja uma potencia no Estado e que ela
venha dizer o que o quilombola quer.”
Com essas questões foi finalizado o debate do primeiro dia, e também acordado a
presença de todos na manhã do segundo dia.
DIA 25 DE AGOSTO DE 2011 – PERÍODO MANHÃ
O segundo dia do encontro foi iniciado com uma apresentação sobre o Fundo
Quilombola/Fundo Dema, apresentada por Matheus Otteloo.

O Fundo Quilombola/Fundo Dema 2011/2014: Novos Desafios...
(Responsável: Matheus Otterloo, Coordenador Fundo Dema)

- Apresentação síntese do processo de elaboração, aprovação, repasse dos recursos e
dimensões a serem apoiadas pelo "Projeto de Parceria FASE/Fundo Dema - Fundo
Amazônia BNDES para o Uso Sustentável na Amazônia Paraense" 2011-2014;
- Apresentação aprofundada da dimensão de apoio "Fundo Quilombola", dentro do
projeto Fundo Dema/Fundo Amazônia: objetivo geral, objetivo específico, atividades,
recursos previstos;
- Implicações e Impactos da aprovação Projeto Fundo Dema/Fundo Amazônia para
Fundo Dema/FASE e a Malungu (REED, Justiça Ambiental e Justiça Climática).

APRESENTAÇÃO E DEBATE
Em sua apresentação Mateus elegeu algumas palavras chaves usada nos debates e
construiu coletivamente o significado de cada termo.
Mateus:
“Agora é pra gente entender o que é o Fundo Amazônia, esse fundo no
mundo dos movimentos não é sossegado, é criticado e temos que ser
capazes de responder perguntas de fora. Vamos tentar criar uma
consciência coletiva para que as nossas respostas não se contradigam.
Anotei algumas palavras chaves, é claro que será necessário simplificar o
raciocínio porque não temos tempo de fazer uma reflexão profunda.”
SOCIOAMBIENTAL
Chuva de idéias:
“A relação do ser humano com a natureza de forma que ele interaja.”
“Sociedade e meio ambiente, a sociedade não respeita o meio ambiente.”
“O ambiente é um desafio para a sociedade.”
“O ambiente! Tem que respeitar a natureza porque se não tudo vai se acabando e
a natureza é de onde tiramos nosso alimento e se não preservamos vamos sofrer as
conseqüências.”
Matheus:
“Essa palavra vocês já ouviram mil vezes, até já usam, é a relação do
homem com o ambiente, já houve discussões e enfrentamentos na
própria luta do movimento. Com certeza deu para idealizar alguma coisa
sobre o termo. Realmente existe um desafio. Tem uma briga, os
movimentos, alguns movimentos separam o sócio do ambiente, uma
diferença entre ambientalista e as que querem ver as coisas em conjunto,
que primeiro entendem os seres humanos e em conjunto com a natureza.
O Fundo Dema recusa fazer essa separação, como somos Fundo Dema
nos colocamos dentro dos movimentos socioambientais, não aceitamos a
divisão, com esse conteúdo que reflete uma relação de direitos igualdade
e respeito do homem e natureza. A segunda palavra é estufa.”

ESTUFA
Chuva de idéias
“Um movimento que a terra passa quando é mexida, ela passa por um processo
de estufa.”
“O sistema de estufa é para enxugar madeira molhada, aquecer, o sistema para
enxugar.”
“As pessoas usam muito a expressão de efeito estufa para falar do aquecimento
global, relacionado ao CO², dióxido de carbono.”
“O dióxido de carbono é um dos gases que naturalmente é liberado pela
natureza, mas que é potencializado pela atividade humana, combustíveis
fosseis queimados, derruba de mata. Ele é um dos componentes, dos gazes que
contribui para que o efeito estufa aumente.”
“Me falaram que fazia um efeito diferente, que a camada de ozônio diminui o
raio solar para terra, porem por conta desses efeitos causou um buraco e aí a
terra aquece, e o que você está falando é diferente.”
“No meu ver parece um corpo que fecha os poros, e fica sem ter uma condição
normal que fecha o ar, veda os poros, na minha concepção parece um corpo
que você acaba não podendo suar, só recebe o calor.”
Matheus:
“É essa a noção, quando você meche com a natureza, seca o ambiente,
tirado a humildade, é muito usado no tratamento de plantas e outros
produtos, essa é a essência de estufa. O carbono então é um tipo de gás,
eles se soltam pela intervenção do homem na natureza e ele é hoje
considerado um dos mais importantes gases que se soltam e se
acumulam na atmosfera e faz um escudo. Você fecha o ambiente, esse
escudo fecha a respiração do planeta, então o planeta não pode mais
respirar e começa a esquentar. Reduzido para uma coisa simples, mas é o
essencial, quem quiser estudar mais tem livros e mil coisas, mas a
essência é isso, os gases que se soltam se juntam e se concentram,
impede a troca, respiração, do planeta e se chega ao efeito estufa.”
Angela completou, falando sobre as diferenças do efeito estufa e do buraco da
camada de ozônio:
“Naturalmente existe um efeito estufa que é a incidência de raios de sol
na terra e a camada, atmosfera, consegue, em um estado de equilíbrio,
absorver os raios solares e aquecer a terra. Efeito estufa, associado a
efeito global, significa dizer que hoje essa situação já não está em
equilíbrio, esse é um processo. Essa atmosfera é formada de vários gazes
uma dessas camadas é a de ozônio, outro processo é o buraco na camada

de ozônio, um dos processos que mais contribuíram para isso foi o uso
do CFC, acontece uma incidência maior de raios e esse raio é prejudicial
para a pele, o buraco na camada de ozônio foi por conta desse
desequilíbrio. Claro que se tem uma das camadas tem um buraco isso
acaba contribuindo para o efeito estufa.
Como surgiram muitos detalhamentos sobre o termo, Mateus sugeriu que em um
outro momento o comitê poderia fazer um aprofundamento sobre o tema, mas que cada
um deve fazer individualmente. A palavra seguinte foi indústria e floresta.
INDUSTRIA X FLORESTA

Chuva de idéias
“Absorver parte do dióxido de carbono.”
“A indústria compromete na sua produção esses gases, CO², enquanto a floresta
protege a indústria causa o efeito, libera gases.”
Matheus:
“A floresta absorve esse carbono, evita que ele vá para cima, ela absorve
e se realimenta de novo para continuar sua função. A indústria é uma
fabrica desses gases que causam o efeito estufa, enquanto a floreta faz o
contrario.”
Angela:
“A logo do Fundo Dema é „Somos a Floresta‟, dialogando com esse
processo.”
Em seguida Mateus continuou sua apresentação falando sobre o ponto sem
retorno, explicando que com o efeito estufa e as florestas diminuindo e a absorção do CO²
e aumentando a liberação desse gás na atmosfera. Os cientistas calculam que nessa
velocidade haverá uma concentração de 450 milhões de partes de carbono concentrado,
fazendo a temperatura do planeta subir mais que dois graus e significa o inicio da
deteriorização da vida no planeta. Se continuar assim vai chegar a um ponto que não
poderemos voltar, em 2050 começa a destruição do planeta e a Amazônia representa o que
nisso?
Houve uma grande seca em 2010 na Amazônia, seguindo a seca de 2005, um
evento que deveria ocorrer de 100 em 100 anos, a freqüência das secas nunca tinha

acontecido, pode-se pensar que isso já é um sinal de mudança, o aquecimento perturba
todo o ritmo estabelecido, causando mudanças climáticas. Os grandes incêndios florestais
que destroem a floresta também liberam carbono.
Aldo completou dizendo que o estremo também aconteceu, a grande cheia de 2008
que alagou Óbdos e Oriximiná.
Mateus continuou dizendo que a seca já é resultado do efeito estufa e das mudanças
climáticas. Explicou que o Brasil em termos mundiais não é o maior poluidor da atmosfera,
mas em relação a desmatamento é um dos principais, se não tivesse o desmatamento o
Brasil seria mais colaborador para manter as condições de vida no planeta do que
destruidora. Então o Brasil sem o desmatamento estaria dentro desse nível de
sustentabilidade, enquanto EUA, Europa, Reúno Unido, Canadá estaria, fora. A juventude
é ameaçada diretamente, mas também é um desafio para os jovens para que eles assumam a
luta contra isso. Incluindo a construção de usinas hidrelétricas que liberam o gás metano e
devastam e inundam grandes áreas.
Existe um grande leque de medidas que podem minimizar os efeitos das mudanças
climáticas, hoje em dia o mundo inteiro já tomou conhecimento desse processo, que
ameaça a humanidade inteira, então se instalou um processo de discussões e acordo
internacionais para tentar não chegar a esse ponto sem retorno. São as políticas
governamentais que devem controlar essa dinâmica toda. Em nome da evolução economia,
que não tem haver com bem estar da pessoa humana, mas com os interesses da minoria
que fizeram a escravidão que fizeram seres humanos pacotes mercantis, pessoas humanas
transformadas em mão de obra pura.
Hoje de certo modo está se fazendo de novo, a floresta é importante, mas como o
capitalista não é besta, inventou mecanismo que usa e transforma em um grande mercado.
Os povos da floresta são transformados em mão de obra escrava para manter a floresta em
pé, perde sua maneira de viver através de mecanismos como o REDD, um palavra em
inglês que significa redução de efeitos de desmatamento e devastação. Os grandes
industriais dos Estados Unidos e Europa que causam grandes destruições podem comprar
ou fazer projetos na Amazônia e aí se calcula quantas emissões de carbono ele pode,
manter a floresta em pé ele evita a liberação na atmosfera e isso lhe da direito para
continuar com a poluição, uma medida que compensa a poluição, são mecanismos.
Eles transformaram isso em uma grande bolsa de mercado, hoje começam a estudar
como se pode fazer isso com a biodiversidade, como se pode calcular nessas medidas para

botar nessa bolsa de valores como se compensa. Por exemplo, o valor da biodiversidade da
abelha que vai polinizar plantas, tudo é transformado em mercadoria. O Fundo Dema, a
FASE e a UNIPOP rejeitaram isso na carta de direitos.
Nos não admitimos que tudo seja transformado em mercado e não se faça um
desenvolvimento baseado nos direitos humanos, mas nos exigimos o reconhecimento dos
povos da florestas do trabalho e da vida que eles estão fazendo, são seres humanos e
devem ser reconhecidos em seus direitos e que os bens são dele e da humanidade, eles que
devem ser recompensados e apoiados por políticas publicas para manter a floresta em pé e
isso não deve servir de desculpa para a poluição em outro lugar, essa e a posição do Fundo
Dema. Diversos países estão nessa historia.
A Noruega, que explora carbono, admitiu que não conseguia frear a emissão de
carbono, mas que faria uma doação para manter as florestas em pé, o Brasil, por sua vez,
criou um fundo para financiar políticas públicas, esse se chama o Fundo Amazônia, onde
nós estamos. Podem financiar projetos que prevê o reconhecimento dos direitos para
manter a floresta em pé, a FASE entrou nesse fundo e discutiu com a turma da Malungo e
todas as associações, se nos íamos retificar ou não o direito de participar no Fundo
Amazônia, não é uma colaboração e justificação de continuar a poluição em outra parte do
planeta. Nós permanecemos na posição que nenhuma medida pode ser usada para justificar
a poluição, estamos em nosso princípio, que transformar a natureza em mercadoria
colabora com a destruição, é fundamental que seja reconhecido os direitos dos povos da
floresta, que não exclui a manutenção das florestas, nesse sentido então foi elabora nesse
projeto e nós recebemos muitas criticas de outras organizações dizendo “vocês lutaram
tanto contra esses mecanismos e vão acessar verba do Fundo Amazônia”, mas o fundo é
público não privado, composto de doações e não de contratos, essa é a diferença.
O processo de negociação foi duro porque o recurso foi dado, pelo governo, ao
BNDES, que é um dos maiores bancos da America do Sul e do mundo. Esses seguem as
regras estabelecidas e cobram como só o banco pode cobrar, nos não temos compromisso
para com o BNDES, mas temos que cumprir o contrato que assinamos, mas não tem com
escapar, dessa defesa e o sentido do trabalho, ela tem que ser executado através do contrato
que foi assinado e segue com a rigidez e a pressão que só um banco pode fazer. A
aprovação pela diretoria do banco nesse projeto do Fundo Amazônia foi em março e,
elaborado outro contrato e só chegaram a assinar, FASE e BNDES em junho, há cinco
meses, e só agora, fim de agosto foi liberado a primeira parcela que. Nada se pode fazer

além daquilo que foi combinado sem a concordâncias previa e posterior das partes
envolvidas.
E assim foi finalizada a apresentação e debate sobre os termos pertinentes ao
projeto e a composição do Fundo Dema e origem do recurso.
Ao fim da apresentação e debate foi iniciada uma ciranda de leitura
começando pela leitura do contrato.
No corpo do relatório, abaixo, consta a referencia (clausula, subitem, etc.) e os
comentários feitos, não consta a transcrição das clausulas do artigo.
Nesse momento Angela orientou a leitura, atentado para os principais pontos, que
influenciarão diretamente o bom andamento do processo de capacitação, elaboração e
desenvolvimento dos projetos.
“O contrato se estrutura em várias clausula, cada clausula tratando de um
tema, por isso que aqui dentro em alguns momentos vamos falar do
Fundo Indígena, Fundo Quilombola e fundo geral que é o Fundo Dema.
Os outros é essa experiência dos fundos específicos onde a função deles
é fazer com que aqueles seguimentos sociais que não estavam
conseguindo acessar o Fundo Dema e depois que os seguimentos
(quilombolas, indígenas) conseguirem acessar o fundo eles param de
existir, para que todos os segmentos consigam acessar o Fundo Dema.
Junto ao contrato haviam 96 páginas de anexo, agente só trouxe o anexo
relacionado ao fundo quilombola. O contrato é o mesmo para os três
juntos a especificação se dá pelas chamadas publicas.” (Angela).

Angela leu o sub-item XXII itens b e c
Item b) Ao final do período, se tiver saldo, a fase deve devolver ao BNDES
Item c) Refere-se que cada projeto apoiado, a associação vai ter uma conta bancária,
a FASE terá que devolver o saldo que está em sua conta e também o que estiver nas contas
das associações e se houver modificação no orçamento tem que negociar, nada deve ser
baseado na experiência que agente teve até agora, hoje a negociação tem que ser previa.”
Angela chamou a atenção dizendo que essa era a parte mais pesada, mas que vai
haver um momento de capacitação em elaboração de projeto e cada associação pode
solicitar um técnico/assessor.
Matheus contribuiu com o debate lembrando dos prazos:

“Tem que ficar claro que estamos falando que o fim desse projeto é
daqui a três anos, estamos aqui falando do fim do projeto, o processo, o
projeto que a associação formular o que foi aprovado, a suposição que
tem atrás disso é o seguinte - planeje e elabore bem o projeto porque
depois vai para aprovação, uma vez aprovado é isso que você tem que
fazer, não pode mudar, após a elaboração e aprovação se quer mudar aí
vai pedir licença, inicia todo um processo novo, formular porque quer
mudar e seguir os trâmites, para cada coisa e coisinha que mudar.
Podendo voltar, inclusive, o pedido como não autorização.”
Angela relembrou que o contrato é o que a FASE assinou com o BNDES, mas
cada associação vai assinar um contrato com a FASE. Esclareceu que a única possibilidade
foi aceitar o projeto, mas não de maneira passiva, porque a burocracia exigida no contrato
não é a realidade da Amazônia, a perspectiva é que o grupo consiga inserir no Fundo
Amazônia a realidade amazônica, esse deve ser um processo de resistência.
O desenvolvimento do projeto não deve se dar de maneira passiva, porque algumas regras
impostas no contrato não se enquadram com a realidade da Amazônia, a perspectiva é
conseguir inserir no Fundo Amazônia a realidade amazônica, esse deve ser um processo
de resistência.
Josiel:
“Acho que ta correto, devemos ter um bom planejamento, mas que
dentro do projeto tenham técnicos para acompanhar o projeto, pois
muitas associações não têm estrutura para isso, por isso temos que
contratar técnicos para acompanhar esse processo porque muitas não
tem estrutura.”
Angela:
“No momento da elaboração de projetos é possível a contratação de um
técnico, agora um técnico acompanhar isso é possível de acordo com o
planejamento, agente vai contratar um consultor técnico para ver se está
de acordo como foi proposto. Acho que a administração, o recibo e
prestação de contas, isso não é papel do técnico, mas do comitê
quilombola, junto com a pessoa da associação. Vai ter a capacitação em
gestão e prestação de contas, agora um consultor permanente isso não
vai ser possível, vai ter o dialogo com as pessoas da FASE, mas o
acumulo maior vai ser garantir que a FASE cumprir o contrato, mas se
percebemos que será preciso um consultor da área financeira e contável,
isso deve ser orçado no projeto.”
Zé Carlos:

“Nós temos que orientar para garantir assistência técnica, o coordenador
regional deve ir à comunidade, nesse curso de capacitação tem que
ensinar como preencher recibo, verificar notas validas, etc. será muito
necessária a assessoria porque se não, não daremos conta.”
Josiel continuou:
“Agente conhece vários projetos, desses nem 10% tiveram resultados
positivos, justamente por falta de acompanhamento técnico e de pessoas,
quando vemos essas exigências e percebemos que vão para base, agente
entende que as associações comunitárias não têm suporte para
administrar o recurso e o projeto.”
Angela:
“A FASE pode ter um consultor, só que para explicação especifica no
local é impossível dar conta porque são treze projetos no primeiro ano,
no segundo ano serão mais treze dos indígenas. Ao todo serão 92
projetos, por mais que agente consiga uma consultoria vai ser difícil,
melhor pensar uma consultoria dentro do projeto ou da regional.”
Na leitura do contrato foi muito levantada à questão da assessoria, tanto técnica específica
para a elaboração do projeto, mas principalmente a assessoria administrativa e contábil,
pois o Comitê Quilombola entende que será um desafio muito grande para as associações
comunitária – público alvo – pois estas não têm formação suficiente para dar conta da
administração financeira do projeto e prestação de contas.
Então, foi orientado durante o debate, que cada projeto/associação deve pensar suas
necessidades, incluindo as assessorias visando o bom desenvolvimento e gestão financeira
do projeto.
Continuando a leitura dos pontos destacados no contrato e comentados pelos
participantes, abaixo segue os comentários relacionados a cada item comentado do artigo
quarto:
XXIV – Deve-se ter a preocupação nos projetos para tudo estar dentro da
legislação ambiental. Como a extração ou compra de madeira, por exemplo;
XXXI – A FASE tem que garantir na elaboração, a capacitação e, se necessária,
assistência para conseguir a licença ambiental;
XXXII – No planejamento deve-se pensar que cada oficina precisa de um relatório,
devemos também garantir que as pessoas devem levar CPF e documentação que comprove
a participação.

Sobre o certificado, o comitê achou interessante que fosse oferecido no final das oficinas.
XXXIII – Cada chamada pública tem que estar no sait do Fundo Dema e impressa
para ser divulgada o máximo possível.
XXXIV – Compromisso do comitê.
XXXV – Se alguém do comitê não atuar de forma honesta deve ser afastado.
Matheus:
“Isso foi uma das coisas que mais me irritou, como se o BNDES tivesse
direitos de intrometer no comitê, isso é uma regra que deve ser criada
pelo comitê. Foi muito complicado assinar e aceitar isso. Deixaram com
a FASE a responsabilidade da seriedade dos comitês, eu não tenho, não
precisamos do BNDES para praticar a seriedade e honestidade, nem essa
clausula arrogante fora de medida, mas eles tem duzentos advogados,
mas é claro, independente de qualquer instituição envolvida, se acontecer
alguma coisa, por favor, informar por escrito, para largamos a
informalidade que atuamos, não que duvide da honestidade, mas por
conta desse tipo de coisa. Por causa da arrogância do banco eles
precisam do documento, todas as competências tem que ser
comprovados, mas força agente a se proteger em termos da
formalidade.”
XXXVI – Tem um padrão para esses documentos e agente vai disponibilizar,
solicitar o modelo para encaminhar à vocês.
XXXVII – O Fundo Dema continua com os editais, mas esse edital de chamada
pública pelo BNDES, não precisamos e nem devemos pensar qual seria o publico, não
precisa modificar
XXXIX- Se formos comprar um equipamento e não têm na região, vocês colocam
dentro do orçamento três cotações, se for cobrado fora da região orcem o transporte da
pessoa, a partir do momento que assinar e assumir a responsabilidade de desenvolver o
projeto e não tiver orçamento planejado a associação terá que arcar.
Pergunta para ser feita ao BNDES referente a compra de equipamentos: “É somente as
três cotações simples ou também licitações?”
XLIII- vamos fazer o trabalho, o projeto vai ser encaminhados, na FASE vão
sofrer o crivo da Marysol e Sônia sobre as exigências de documentação, se faltar as duas
vão entrar em contato, porque sem a lista dos documentos completa o projeto não vai ser

apresentado para o comitê para ser deliberado. Depois de tudo tem que mandar pro
BNDES para ver se eles vão aprovar a provação do comitê.
XLIV – Encaminha a pré seleção, espera o resultado e divulgar em todas as
ferramentas de comunicação.
Perguntas ao BNDES relacionadas a participação de um representante do BNDES na
reunião de seleção dos projetos:
1. Pedir também que durante a reunião tenha um momento interno, apenas com o
Comitê Quilombola;
2. Se vai ter um representante do BNDES seria interessante que este já tivesse
autorização para aprovar os projetos que entrasse em concordância com o Comitê
Quilombola, os projetos que entrassem em discordância iriam para a apreciação do
BNDES com resultado posterior.
Angela:
“Será que agente não estaria dando ingerência para essa pessoa do
BNDES? Quando agente diz que o BNDES vem para a reunião e ele vai
dizer que aprova ou não o que o comitê decidiu, isso pode não ter tanta
diferença, porque quem vai legitimar vai ser o BNDES, mas de certa
forma estaríamos dando voto para uma pessoa do BNDES dentro do
comitê, eu receio que isso aconteça em função dessa pessoa ficar com
poder de decidir na reunião, quando agente encaminha eles vão ter que
ler o projeto e o relatório, etc.”
Aldo concordou com a Angela, a maioria do comitê também. No entanto, Zé
Carlos falou que o comitê tinha que partir para o convencimento, para o representante do
BNDES sair convencido da importância do projeto.
Sonia também concordou no sentido que um representante, in loco, entenderia ou
começaria a entender a realidade.
DIA 25 DE AGOSTO DE 2011 – PERÍODO TARDE
A tarde foi dada continuidade a leitura do contrato.
Do item XLIX, ainda no artigo quarto, item L: “Abertura de conta em nome da
associação.”
Ponto:

a) A FASE vai ter que escrever todo mês esse estrato, mas se a FASE recebeu hoje
e se na outra semana quiser solicitar, vai ter que repassar, a associação deve protocolar no
banco que se a FASE ou BNDES quiser pegar um estrato vai poder.
c) Projeto realizado como planejado, aquele processo que discutimos de manhã
d) Matheus: “O problema é que todo esse negocio tem que ser reconhecido pelo
BNDES, se você faz uma despesa que não foi prevista e a mudança não for aprovada
previamente você tem que devolver o dinheiro, isso tira o poder de rearranjar as coisas.”
Os pontos f, g, h, e i foram também lidos, mas não geraram comentários.
j) Qualquer obstáculo tem que comunicar imediatamente para a FASE para esta
avisar o BNDES.
l) Se agente quer fazer baner ou faixas tem que ter a logomarca do Fundo
Amazônia e BNDES, tem que aparecer. Quites promocionais, artigo e texto sobre projeto
o BNDES pode usar mas tem que referenciar, dar os créditos para quem fez, que é a
propriedade intelectual.
Matheus:
“Tudo que for publicado vai ter Fundo Amazônia, BNDE, Fundo
Dema, Malungu e FASE, porque nos não estamos aqui pra projetar o
BNDES, o nosso contrato vem do Fundo Amazônia e não do BNDES,
ele só faz a gestão, administra do dinheiro, vamos fazer uma distinção.”
Perguntar ao BNDES sobre a questão das logomarcas, será necessário inserir a
logomarca do BNDES ou apenas do Fundo Amazônia e Fundo Dema?
m) Deputado ou senador tem que se desligar, ele não fala de campanha, mas de
diplomado ou empossado.
Ângela: “Mas lá na frente vai esclarecer que nenhum projeto pode ter fim político.”
n) Sobre os bens adquiridos pelo projeto, não pode vender, alugar lucrar sobre isso.
Quatro anos a partir da data de sua aquisição pode solicitar autorização para repassar o
bem à associação ou instituição que o gerencia.
r) Se o BNDES ou a FASE considerarem que houve uso indevido a palavra final é
da FASE e BNDES.
Nesse momento Josiel questionou se a FASE pode dar aval para o projeto ser
financiado outra vez, e Angela respondeu que se a FASE entender que o projeto não está
na lisura, se outras instancias disserem que não o que vale é o veredito final da FASE.

Angela continuou:
“A prestação de contas tem que ser de acordo, se o projeto fez tudo
direitinho, mesmo que tenha financeiramente ocorrido tudo bem, mas ao
desenvolver o projeto houve desmatamento ou uma atividade não
prevista no projeto, essa irregularidade se refere às questões financeiras,
mas também uma atividade expressa que não poderia ter sido feito, por
exemplo, se usou recurso para fazer campanha partidária.”
t) Esse artigo fala sobre as pessoas que ocupam cargos públicos que não podem
fazer parte. Sentença – se você esta respondendo ou sendo condenado por isso (trabalho
infantil, escravo, etc.).”
LI –Todos os projetos, além das documentações, é o licenciamento ambiental, caso
não precise desse licenciamento tem que ter a dispensa pelo órgão responsável. Quando
você vai fazer uma atividade grande e precisa da licença previa, de instalação e de operação,
o que está dizendo nessa aqui é que no prazo de 180 dias deve-se apresentar a licença de
operação, mas as nossas atividades não vão gerar essa necessidade, mas já devemos pensar
que iremos precisam desse documento de dispensa.
Pensar em um momento para aprofundar as questões relacionadas à licença ambiental
(curso, oficina, debate, etc.).
No fim da leitura do contrato foi iniciado o planejamento das atividades necessárias para
desenvolvimento das atividades e dos projetos.

PLANEJAMENTO
Explanação Geral das Ações Previstas (Responsável: Angela Paiva Fundo Dema/FASE):
Levantamento, por Regional, feita pela Malungu, das Comunidades Quilombolas
que atendem as exigências das Chamadas Públicas de Projetos Socioambientais;
Oficina de sensibilização e capacitação em elaboração de projetos socioambientais
Fundo de Apoio às Comunidades Quilombolas do Pará;
Elaboração de projetos com assessorias especializadas;

Lançamento Chamada Pública Projetos Socioambientais (data lançamento, período
de recebimento dos projetos, período de triagem, reunião de análise e seleção dos
projetos, formalização com BNDES, Divulgação dos resultados )
Proposta: juntar as oficinas de sensibilização e elaboração do projeto em uma data.
Mateus sugeriu que para ter um público adequado tem de ter um dinamizador
responsável pela regional, não necessariamente um único, mas para identificar agente no
local os prováveis pontos e pessoas que podem fazer parte da oficina.
Angela continuou colaborando com o planejamento:
“Sobre a oficina, temos que fazer o levantamento das comunidades, a
questão é se agente vai fazer só para comunidades que atendem os
critérios? Ou fazer para outras? Eu penso que um levantamento das
comunidades que atendem as exigências já seria um primeiro passo.”
Nesse momento Ângela leu os principais critérios da chamada pública.
Érica:
“Nas linhas de ações temos critérios, por exemplo, a comunidade para
entrar na chamada tem que ser titulada e certificada e dependendo do
projeto ela precisa de uma licença. As regionais terão que fazer um
levantamento das comunidades, por exemplo, as certificadas e tituladas,
dessas vamos fazer os cursos de elaboração de projetos, só que agente
quer ver uma maneira de incentivar as outras que não são tituladas para
se titular.”
Aldo:
“Antes de agente continuar com as linhas de ação, podemos ver os
critérios de seleção para as associações.”
Angela:
“No sait da Fundação Palmares conseguimos ver quais estão certificada,
mas agente não vê quais estão mais de um ano e ainda não foram
certificadas. Uma associação quer pensar um projeto para informar elas
como é o processo de certificação, por exemplo, isso é possível sim, não
existe recurso destinado para isso, mas pode-se escrever sim um projeto
nesse sentido.”
Questionou-se bastante sobre os critérios para selecionar a comunidade, pensando na
regra sobre a certificação da Fundação Palmares. Como muitas comunidades têm
problemas para conseguir o certificado devido a burocracias da Fundação.

Pensando nisso foi discutido a possibilidade de escrever um projeto que tenha objetivo de
esclarecer as comunidades não certificadas sobre o processo de certificação na Fundação
Palmares.
Érica:
“Podemos colocar como critérios que o quilombo, se não for filiado pelo
menos que tenha interesse em se filiar, como já era o critério anterior,
por exemplo em prainha agente não tinha associação filiada, mas agora
tem uma que quer filiar-se.”
Angela:
“Pode ate ser que a Malungu não tenha atuado em todos os municípios
que o projeto abrange, mas o comitê pode avaliar, um bom projeto de
um grupo que nem participou do processo, mas apresentou um bom
projeto, a idéia é fortalecer a Malungu, sempre que tiver uma
comunidade quilombola a Malungu deve estar presente.”
Angela explicou as questões relacionadas sobre o duplo financiamento.
Matheus:
“Se você tem dois projetos na comunidade um do Fundo Amazônia e
outro de outro financiador o outro projeto pode ser contrapartida do
projeto para o Fundo Quilombola.”
Angela:
“Sobre o manual de operação, podemos criar modelos para declaração, a
própria instituição (associação) pode.”
Matheus:
“Devemos pedir para o BNDES fornecer o texto dessa declaração.”
Pedir ao BNDES encaminhar para a FASE um modelo da declaração que a família terá
que fazer comprovando-se quilombola. (relacionada ao item 3.6, ponto l do modelo da
chamada pública).
Questionamentos relacionados a esse ponto:
Abel: “É estranho que a associação com CNPJ e tantas outras legalidades que representa a
comunidade ainda tem que declarar das famílias, até que ponto isso é legal e fere a própria
organização.”
Zé: “Descaracteriza até a própria assembléia, vai de encontro a assembléia que aprovou e
discutiu, ainda precisa disso.”

Josiel:
“Sobre o ponto k, pensei que algumas organização tem debito, nesse
caso a organização não vai poder declarar, receita federal e declaração
negativa. Sobre os pontos m e o, só vai ter essas certidões as associações
cadastradas no INSS, aquelas que contratam pessoas também.”
Solicitar para o BNDES um modelo de declaração exigidas na chamada pública, no ponto
III - Dos Projetos, item 3.6, pontos (g, h, i, j, k e p).
Sobre o ponto IV, item (a): Quem tem o cadastro são as comunidades não as associações,
deve-se mudar a redação para ficar mais claro.
Dando continuidade a leitura da chamada pública, Zé Carlos comentou:
“A comunidade pode não ser titulada, mas o órgão pode emitir um
documento de interesse de titulação, isso respalda, a comunidade tem
que ter no mínimo um processo aberto.”
Aldo:
“Uma coisa eu queria ver aqui, e se o comitê vai criar outros critérios,
uma preocupação é que agente acaba criando muito critério, colaborando
com as burocracias e exclui ainda mais, já tenho mais ou menos na
minha cabeça quais são os municípios que vão ficar de fora, me
preocupa que muitas associações que vão ficar de fora.”
Angela:
“Só lembrando que quando agente vai para o roteiro de elaboração de
projetos tem uma parte que diz que ou tenha os dois anos ou tem uma
organização parceira que vai ser responsável jurídica em parceria.”
Durante a reunião do comitê foi levantada a preocupação de que as exigências
burocráticas listadas no contrato são um entrave para as organizações comunitárias
acessarem o financiamento. Pedindo ao BNDES para reavaliar suas exigências às
organizações comunitárias visando abrir mais o acesso ao financiamento ou que para a
conquista progressiva da formalização das organizações comunitárias implicaria em um
prazo maior que três anos para criar condições para as organizações.

Matheus:
“Podemos extrapolar um pouquinho pela ressalva que a Ângela colocou,
se você tem uma ONG quilombola forte que tem esse catatal de coisas
prontas e que se coloque a disposição de representar o outro, mas toda
organização que apresenta outra, vai ser responsável legal por tudo que
acontece no local beneficiado. Assim, a entidade vai ser responsável
jurídica por tudo que acontece, o recurso pode ampliar o cesso, mas ha
limitações. Temos um desafio que é as comunidades quilombolas partam
para a legalidade, podemos criar maiores condições, estimular como o
recadastramento de associações, mas para isso poderíamos pensar que é
possível elaborar um projeto para cuidar do monitoramento permanente
na execução e elaboração dos projetos. Capacitar esse ano as associações
para entrar na licitação do ano que vem.”
Sugestão: É possível elaborar um projeto para cuidar do monitoramento permanente na
execução e elaboração dos projetos. Capacitar esse ano as associações para entrar na
licitação do ano que vem.
O debate foi finalizados com a leitura da chamada pública, no entanto, os membros
do comitê ficaram responsáveis em elaborar previamente o planejamento para que no dia
seguinte já tenha-se uma idéia de como iniciar o trabalho.

26 de agosto de 2011 – TERCEIRO DIA DE ENCONTRO PERÍODO MANHÃ
ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO
Os debates foram iniciados com Ângela, Sônia e Marysol atentando a todos sobre
as questões burocrático financeiras relacionadas as próximas atividades – mobilização e
oficinas.
Marysol:
“Pensando no recurso para deslocamento, se os participantes não
tiverem conta corrente podemos usar o vale postal, por isso vocês
devem nos informar de quinze a vinte dias antes das oficinas. Outra
questão é, se a pessoa receber o recurso e não for para o encontro ela
tem que devolver o recurso.”
Sônia:
“Mas para usar o vale postal a pessoa que vai receber no correio tem que
ter RG e CPF.”
Angela:
“Para cada oficina tem R$10mil, devemos decidir se é por associação ou
comunidade.”
Zé Carlos continuou o debate sobre as oficinas, declarou que entendia que elas
deveriam ser feitas deve ser por região, de preferência na comunidade podendo ser feita a
hospedagem solidária, além disso, enfatizou tem que ter as associações que estão
habilitadas tem que ter prioridade na oficina, dependendo do número de vagas agente vai
selecionar outras que não estão habilitados. Uma oficina tem que ser no máximo 30
pessoas.
Sobre as oficinas: será por região, na comunidade, as associações habilitadas terão
prioridade de participação e dependendo do numero de vagas agente vai selecionar outras
que não estão habilitados.
Páscoa:
“No meu município são 35 comunidades, acredito que só três estão habilitadas”
Em seguida começou uma discussão sobre como atuara com as comunidades que
não estão cadastradas na Fundação Palmares, então, ficou decidido que o comitê iria

priorizar as associações que representam comunidades cadastradas na fundação, mas as que
não têm cadastro o projeto deve garantir, de alguma forma, assessorias para que a
comunidade encaminhe o processo para que estas possam acessar o fundo nos anos
seguintes.
Sobre as oficinas: será realizada uma oficina por regional, por associação (outras
organizações comunitárias como grupo de mulheres, etc.) e não por comunidade, a pessoa
que vai representando a associação tem que ter habilidade para escrever e compreender o
processo de elaboração de projetos tem que saber ler e escrever. A prioridade é por
organização, no máximo 20 pessoas (colocar no orçamento 15 pessoas na oficina
prevendo orçamento para 20).
Perguntar ao BNDES: Uma organização pode submeter e gerenciar, se aprovados,
mais de um projeto?
Para a mobilização: a FASE deve disponibilizar uma ficha com perguntas para ajudar a
fazer o levantamento das associações.
Foi esclarecido que para as oficinas de sensibilização estão disponíveis R$ 1000,00
por regional. E em seguida foi dado inicio um debate sobre prestação de contas relacionada
as oficinas.
Sônia e Marysol relembraram a todos algumas pontos primordiais para o
financiamento das oficinas:
“Lembrar que as pessoas que vão fazer têm que dar nome completo,
endereço, RG e conta, se saíssemos daqui iria facilitar o processo.”
Nesse momento Deodata declarou que não tinha condição de assumir a
responsabilidade.
Zé Carlos respondendo a essa questão:
“Acho que você pode fazer junto com o Josiel, ou se você não quer
você pode sair do comitê e a regional indica outra pessoa.”
Angela:
“Quem vai assumir isso vai ser o comitê quilombola, administrativa e
dinamicamente, mas se a Deodata sente que não pode assumir ela

continua como conselheira, no final agente tem que mandar um
documento para o BNDES os nomes das pessoas que fazem parte do
comitê.”
Josiel:
“Quando estamos dentro do comitê, fomos procurar as pessoas que iam
contribuir e davam o bom exemplo nas regionais. Quando a Deonata
vem pra cá tem que saber que daqui vai sair responsabilidade pra gente,
eu não acredito que saio daqui com um debate e vou e passo para outro,
eu acho que a responsabilidade e da Deonata, depois ela pode mandar
outra pessoa pra cá, mas hoje a responsabilidade é dela.”
Deodata:
“Iria indicar uma pessoa, mas não tivemos dinheiro para mobilizar, agora
eu posso mudar o trabalho para outra pessoa fazer e mandar, estou
completando 15 anos no movimento, tenho feito muita coisa com a
minha garra e sem dinheiro, tem muita coisa aqui dentro que passou pelo
meu suor, ate ameaçada de morte eu fui, sei que na minha regional tem
muita gente formada, eu acho, é por isso que vários projetos eu já tive
problemas sérios, porque faltou muita capacitação. Tenho sido muito
cobrada e me sinto incapaz de fazer e me sinto discriminada como
analfabeta, eu já to ficando velha e com muita problema, inclusive a
Malungu como regional em outro mandado estou entregando, tem
momento que me sinto nessa situação. Mil reais pra fazer tudo isso não
dá, não tem nada garantido eu tenho que sair da minha casa e comprar
minhas coisas, nada tem garantido pra mim, é o dinheiro para eu fazer
tudo e ai de mim se não fizer.”
Zé Carlos:
“Eu nunca desconsiderei isso, eu nunca te chamei de analfabeta e nunca
te achei incapaz, eu estou falando que você e Josiel estão desarticulado,
teve tarefas da regional que agente repassou recursos e até agora não
foram cumpridas, já estão cobrando de mim, o recursos é pouco, temos
que ter estratégias e articular com outras lideranças, eu discordo com o
Josiel porque tem condição de explicar para outra pessoa, essas coisas
agente tem que dizer porque se não falar a instituição q fica mal vista,
isso não quer dizer que sou teu adversário, mas tu tem que cobrar de
mim e eu de ti, se você não poder ficar no comitê a regional deve indicar
outra pessoas.”
Deodata:
“Mas é isso mesmo, eu vou passar para outra pessoa, quero saber se
posso encaminhar outra pessoa da regional. Assumo o levantamento e
articulo outra pessoa para fazer ocupar o meu lugar no comitê.”

Pergunta ao BNDES: Quando podemos solicitar a segunda remessa do recurso?
Sobre o lançamento da chamada pública: fazer um coquetel e convidar IBAMA, Secretaria
do Meio Ambiente, ITERPA. A Malungu, junto com o Fundo Dema devem fala sobre as
problemáticas e informar aos órgãos responsáveis os objetivos e desafios do Fundo
Amazônia chamando a todos para colaborar. A coordenação fica com o comitê executivo
e comitê quilombola.
Marcar uma data com as regionais para que todas mandem uma carta pra Malungu com o
nome escolhido por regional para representantar no comitê.
Sobre a triagem, o técnico contratado para auxiliar as comunidades/associação
também deve orientar ao processo burocrático para auxiliar a triagem. A Marisol ficará
durante o período da triagem apenas com essa função.

Pergunta ao BNDES: A maioria das certidões, exigidas pelo BNDES às associações,
têm o prezo de um mês, a certidão vai chegar com a validade vencida, por conta de
todo o processo, o BNDES vai pedir novo o documento? A comunidade arca com
os custos da primeira certidão, mas se o projeto aprovado pedir outra certidão,
pode entrar no orçamento do projeto?
Matheus:
“Sobre avaliação do projeto, se o projeto precisar de um parecer técnico,
se tem licença ambiental, projetos produtivos agro florestais vão receber
um parecer técnico, ou quem vai dizer a necessidade de um técnico para
avaliar o projeto? Ou pode ter um parecer do técnico que já colaborou
com a formação do projeto.”
Zé Carlos:
“Solicitar a consultoria técnica vai ajudar, acho que é importante um
técnico especifico na reunião do comitê pra analisar os projetos.”
As associações proponentes devem ser filiadas ou manifestar interesse em se filiar a
Malungu.

Juntamente com a leitura da chamada pública o comitê foi discutindo e criando
alguns critérios para a mobilização e realização das oficinas:
Zé Carlos:
“Entendo que não tem nenhuma regional dessa que vai fazer com mil
reais tranquilamente, com folga. Mas cada região território tem que
pensar sua estratégia.”
Aldo:
“Em Santarém são sete municípios, aqui esta faltando Almeirim, todas as
comunidades de lá ainda precisam do auto-reconhecimentos e a
documentação, estamos pensando em cobrir dois municípios por ano.
Nessa estratégia de cada ano 2 municípios e no ultimo ano, três.”
Angela respondeu para Aldo:
“Entendo que você deve seguir por duas frentes, estratégia de reunir as
associações para oficina e as que estão menos articuladas para
mobilizar.”
Zé Carlos:
“Estivemos pensando que esse projeto pode ter uma conexão com o
projeto Ijé Ófè, queria propor que no terceiro ano do projeto agente
possa priorizar alguns projetos que viesses dos jovens capacitados pelo
projeto Ijé Ófè.”

Proposta de parceria entre o Fundo Quilombola e o Projeto Ijé Ófè – no terceiro anos do
Fundo Quilombola o comitê possa priorizar alguns projetos elaborados pelos jovens
capacitados pelo Ijé Ófè.
Matheus:
“Sobre o orçamento podemos ter uma alternativa, mais por medida de
segurança tentem fazer um orçamento e encaminhar até a próxima
semana, mas terça feira vamos mandar um protesto em nome do comitê
que chegou em sua reunião de planejamento que não dá pra fazer de
maneira tranqüila, pedimos que eles admitam um parâmetro global que
vão ser feitas cinco oficinas de planejamento, R$ 10 mil cada, e que a
especificação será enviada na primeira semana de outubro, depois do
levantamento, porque aí seria mais exato. Isso aumenta o peso da
responsabilidade do levantamento.”
„

Depois dos debates foi feito um detalhamento das agendas de atividades, constando
nas tabelas abaixo.
E assim foi encerrado o encontro

PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO QUILOMBOLA PREVISTAS PARA OS MESES DE SETEMBRO 2011 A JULHO DE 2012.
2011
ATIVIDADE

SET

A FASE deve entregar
na Malungu 2 fixas para
orientar
a
mobilização/levantame
nto: 1°
levantar
informações sobre a
organização, ver se ela
está
habilitada;
2°
informações pessoais
do representante da
organização
(CPF,
Conta, RG, etc.)
Recurso – FASE repassar
para os representantes
de regional
Levantamento
Sensibilização

Oficina por regional.

OUT

NOV

Dia 09

Dia 19

e
Dia 20

20 (ultimo
dia
para
entrega)
Três
dias
integrais, 1
dia
para

2012
DEZ

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

translado,
20 pessoas
por oficina
na
comunidade
Até dia 15
Chamada pública

18

Elaboração de projeto

18

Elaboração
de
projeto/consultoria
técnica
Envio de projeto (pelos
correios com aviso de
recebimento)
Triagem
Resposta
das
associação/documento
para triagem.
Reunião do comitê
quilombola
para
selecionar os projetos

01°
02

29

29

01 - 31
01-30

01-15

28 chegada
29 a 31
reunião

01reunião
02 retorno

Envio para o BNDES
Inicio da execução dos
projetos

TABELA RELACIONADA AO LEVANTAMENTO INICIAL PARA AS OFICINAS POSTERIORES.

REGIONAL

MUNICÍPIOS

Baixo Amazonas

Monte Alegre, Alenquer, Oriximiná, Óbdus, Prainha e Santarém

Guajarina

Acará, Abaetetuba, Concordia, Bujaru, Moju e Ananindeua.

Tacantina

Limoeiro do Ajuru, Baião, Oeiras, Cametá, Mocajuba e Bagre

Nordeste Paraense

Cachoeira do Piria, Viseu, Sata Lusia do Pará, Capitão Poço, Irituia, São Miguel do Guamá,
Augusto Correia, Castanhal, Inhangapi, Traquateua e Santa Izabel

Salgado

Soure, Salva Terra, Cachoeira do Arari, Ponta de Pedras, Gurupá, Curralinho,

Tabela de nomes das pessoas que irão fazer o levantamento
Região
Guajarina

Nome
Salomão
Gercino Vilhena da Costa

CPF

RG

Contato

Profissão

Endereço completo

Cep

Contato Corrente

094432902-00

1740274

91350140
87634667

lavrador

Jaqueline Alcantara da Conceição

800794582-20

4687557

Agricultora

68440000
68860000

BB. Ag- 1000-6
Cc – 20873-6

Salgado

Tocantina

Josiel Barbosa

118281292-91

5063772

Trabalhador
rural

Deonata Baia Machado Ramalho

487844352-91

3333429

88812284 (recado –
Katia)

Agricultora

Baixo
Amazonas

Aldo Luciano Correa de Lima

680700462-72

3515512

(93) 91386940
35290359
aldozack@hotmail.com

Auxiliar
administrativo
FOX

Rio Genipauba,
Abaetetuba.
Comunidade
remanescente de
quilombo de
bacabal –
Salvaterra/PA
Comunidade São
Bernardo, Br. 422,
km 88
(transcametá) s/n –
Oeiras do Pará.
Comunidade do
Igarapé Preto –
Oeiras do Pará.
Tra. Sorriso de
Maria, 240 – Jardim
Santarém

Nordeste

Páscoa Alves de Macedo

579909052-72

2202302

98 - 81582950

Agricultora

Comunidade
quilombola de
camirangua,
município de
cachoeira do Piriá.

68617000

Ivanildo

68470000

68470000
68530300

Bradesco
Ag – 3109-7
cc- 0695869-9
Bradesco
ag- 0524
cc-0684652-1
Caixa Econômica
0025-013
00074774-0

Locais das oficinas
Região

Município

Comunidade

Cachoeira
Ararai

do Gurupa

Nordeste
Paraense

Santa
Pará

do Tipitinga

Guajarina

Abaetetuba

Salgado

Luzia

Data

14 – 16
outubro

Observação

de 13- ida
17-retorno

22-24 de outubro

Chega -21
Volta - 25

África

27-29 de outubro

Chegada – 26
Volta - 30

Tocantina

Cametá

Matias

04-06 novembro

Chega – 03
Volta - 07

Baixo
Santarém
Amazonas

Tinhingu

11-13
novembro

de Chegada 10
Saída -14

Enviar lista de
participantes.
Até dia 04 de
outubro
Até
12
outubro

de

Até dia 16 de
outubro
Até dia 20 de
outubro
Até dia 20 de
outubro

