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Quadro de ações planejadas 
Reunião 8ª Reunião da Rede Terra do Meio 

Junho de 2013 
 

SAÚDE 
Agendar audiência com Ministro da saúde para apresentação de proposta de atenção 
a saúde para populações extrativistas que vivem isoladas geograficamente 

Articular projeto de Lei municipal para salário diferenciado que viabilize contratação 
de técnicos de enfermagem que atendam a região da Terra do Meio 

Inaugurar Unidades Básicas de Saúde nas Resex 

Executar projeto do PDRS Xingu para Resex 

Cobrar da Secretaria Estadual de Saúde a implantação dos postos de saúde já 
construídos nas Resex 

 
 

EDUCAÇÃO 
Articular com MEC e SEDUC implantação de Processo de formação de professores das 
Reservas Extrativistas (Plano já apresentado) 

Acompanhar proposta apresentada ao CNPQ pela UFPA para realização de inventario 
cultural nas Resex e alinhar com proposta do ISA para esse fim 

Monitorar contratação de 15 professores para Educação no Campo pela UFPA em 
concurso já aprovado que podem ter linhas de pesquisa voltada para as Resex; 

Promover intercâmbio de escolas comunitárias nas ilhas próximas a Belém 

Promover formação em audiovisual para comunidades do Rio Iriri e outras regiões da 
Terra do Meio 

Elaborar e aprimorar proposta de educação diferenciada para populações tradicionais 
da Terra do Meio, com foco no desenvolvimento de método, material, conteúdo 
intercultural e calendário diferenciado, integrando atividades do dia a dia dos 
extrativistas; 

Organizar seminário de Educação diferenciada para as Resex 

 
 

MOSAICO DE ÁREAS PROTEGIDAS 
Finalizar proposta de reconhecimento de Mosaico de Áreas protegidas, consensuada 
pelos órgãos gestores, associações e entidades da sociedade civil 

Articular com FUNAI e povos indígenas da região entrada no Mosaico de áreas 
protegidas em uma 2ª fase 
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REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PROTEÇÃO TERRITORIAL  
Reforçar parcerias que possam fornecer informações qualificadas ao MPF para 
eventuais intervenções na região, objetivando a reintegração de posse das áreas 
ilegalmente ocupadas 

Construir proposta de investimentos de recursos de compensação Ambiental de Belo 
Monte (Criação de UC’s, Demarcação Física e Regularização Fundiária) – Montar 
proposta emergencial 

Reforçar demanda de demarcação física das UCs do Mosaico ao ICMBio, MDA e 
Câmara Técnica de Regularização Fundiária do PDRS Xingu 

Reforçar pedido de revisão ocupacional e ordenamento do PA Areia, revisão dos 
limites dos PAs Campo Verde e Paraíso, Repassar Glebas públicas em nome do Incra 
para o ICMBio para regularização fundiária das UCs da Terra do Meio, cadastramento 
de colonos da ESEC e Parna e apresentar propostas de reassentamento; 

Elaborar quadro de pendencias de ações em andamento de regularização fundiárias 
nas Áreas protegidas da Terra do Meio,  

Levantar os títulos de aforamento e suas falhas processuais e analisar cadeia dominial 
desses títulos 

Elaborar proposta de Monitoramento da Fauna Consumida na Terra do Meio 

Elaborar proposta de monitoramento da Pesca na ESEC, Resex e Parna 

 
 

PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO  
Visitar experiência de comercio ribeirinho solidário na Resex do Médio Juruá e RDS 
Uacará (ASPROC) para iluminar processos de construção de fundos de capital de giro 
nas Resex 

Trocar informações sobre a implantação de tecnologias de processamento de óleos 
entre Cooperativas de Cacau Orgânico, Associações das Resex e Projeto Sementes da 
Floresta 

Promover ações que viabilizem a comercialização de produtos da Floresta 

Promover processo de consulta e articular o comitê territorial para o Selo Xingu de 
diversidade Socioambiental 

Discutir proposta de Centro de Tecnologias da Floresta em Altamira  

Construir barracão de castanha em Altamira com secador Rotativo 

Estruturar projeto de pesca de peixes ornamentais para o Rio Xingu e Iriri como 
alternativa Econômica para as Resex 

Realizar oficina de monitoramento participativo do Uso de Recursos Naturais 
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Secretaria Executiva:  
ISA - Marcelo Salazar,  marcelosalazar@socioambiental.org (093) 3515-5749;  
FVPP - Ana Paula Souza,  paulinhaxingu2@bol.com.br (093) 3515-3013;  
ICMBio – Maitê Guedes, maite.guedes@icmbio.gov.br  (093) 3515-0803. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


