Contratação Serviço de Consultoria para realização do Encontro Arte Wariró
Programa Rio Negro
O Instituto Socioambiental (ISA) procura profissional para as atividades de consultoria relacionadas
com o fortalecimento das cadeias de valor dos produtos da sociobiodiversidade na bacia do Rio
Negro.
O ISA é uma associação civil, sem fins lucrativos, qualificada como Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público (Oscip), fundada em 22 de abril de 1994, por pessoas com formação e experiência
marcante na luta por direitos sociais e ambientais. Com sede em São Paulo (SP), possui subsedes em
Brasília (DF), Manaus (AM), Boa Vista (RR), São Gabriel da Cachoeira (AM), Canarana (MT), Eldorado
(SP) e Altamira (PA). O ISA tem como missão institucional defender bens e direitos sociais, coletivos e
difusos, relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos humanos e dos povos.
Produz estudos, pesquisas, projetos e programas que promovam a sustentabilidade socioambiental,
divulgando a diversidade cultural e biológica do país.
O Programa Rio Negro (PRN) do Instituto Socioambiental visa ao bem viver e à sustentabilidade na
Bacia do Rio Negro, Noroeste Amazônico, promovendo processos e articulando múltiplas parcerias
para fortalecer a diversidade socioambiental e fomentar a produção colaborativa (intercultural e
interdisciplinar) de conhecimento. Esta região tem uma extensão de mais de 80 milhões de hectares.
As bacias do Rio Negro e Rio Branco (71 milhões de ha) são compartilhadas por quatro países (Brasil,
Colômbia, Guiana e Venezuela). São 40 povos indígenas e 86 territórios indígenas, reconhecidos
oficialmente, e 16 ainda sem reconhecimento, 66 Unidades de Conservação de uso indireto e 11 de
uso direto. O PRN é parceiro da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn) e de
várias outras organizações da sociedade civil e instituições de pesquisa.
A consultoria em questão atuará junto as equipes do Projeto Territórios da Diversidade
Socioambiental e Foirn (Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro) focadas no apoio e
assessoria à organização e realização do Encontro Arte Wariró. O principal objetivo do encontro é
reunir, e organizar a rede produtores e artesão junto a FOIRN para o fortalecimento da Wariró Casa
de Produtos Indígenas do Rio Negro estabelecendo e consolidando conexões com mercados de alto
valor agregado.

Objetivo da contratação
Prestar consultoria ao ISA, Foirn e aos parceiros locais do médio e alto rio Negro para o
planejamento, articulação, organização, facilitação do Encontro Arte Wariró no âmbito do projeto
Territórios da Diversidade Socioambiental (Fortalecimento das cadeias de valor da
sociobiodiversidade nos territórios da diversidade).

Atividades
• Interagir com as equipes de desenvolvimento da cadeia produtiva em questão, o artesanato e sua
rede;
• Fortalecer a implementação da nova Marca Wariró juntos aos parceiros, artesãos e produtores
indígenas do Alto Rio Negro;
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• Articular e animar a Rede de produtores e artesãos Indígenas do Alto Rio Negro;
• Revisar e validar o acordo de Cogestão da Wariró junto aos produtores e artesãos do Rio Negro;
• Planejar, organizar, articular e facilitar a realização do Encontro Arte Wariró em parceria com a
FOIRN, ISA e outras instituições parceiras;
Produtos
1. Entrega de um plano contendo planejamento, descrição da metodologia a ser utilizada na
condução da atividade, lista de convidados e orçamento detalhado para realização do
encontro.
2. Entrega e validação do Acordo de Cogestão da Loja Wariró, para com os artesãos e
produtores esclarecendo a política de compras e precificação da loja.
3. Relatório final de facilitação do Encontro Oficina Arte Wariró com previsão de realização em
Junho de 2019.
Requisitos
•
•
•
•

Empresa com Experiência no desenvolvimento de atividades na Região do Rio Negro;
Experiência na construção de acordos de governança com populações indígenas;
Experiência de trabalho diretamente com populações indígenas;
Disponibilidade para realizar viagens a São Gabriel da Cachoeira (AM) para participar de
eventos/reuniões/entrevistas nas Terras Indígenas, permanecendo em comunidades remotas sem
comunicação regular ou internet;
• Experiência com cadeias produtivas de Artesanato na Amazônia
• Facilitação de reuniões e eventos
Critérios de Seleção
•

Experiência do postulante e compatibilidade entre preço do serviço proposto, análise de
currículo, carta de apresentação e disponibilidade para a contratação.

Início da contratação: Abril de 2019.
Condições: Contrato de prestação de serviço PJ.
Para aplicar, enviar:
1) Currículo,
2) Carta de apresentação
3) Proposta orçamentaria e forma de pagamento.
4) Proposta de cronograma de trabalho.

A documentação solicitada deverá ser enviada para o e-mail
rhrionegro@socioambiental.org, com o assunto: Consultoria para a realização do Encontro
Arte Wariró.
A documentação deverá ser enviada até o dia 23/04/2019.
O ISA entrará em contato até o dia 23/04/2019 apenas com as empresas selecionadas para avançar
na contratação da consultoria.
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