
 

 

 

CARTA DE MANIFESTAÇÃO EM APOIO A PERMANENCIA DO GADO NA 
VERDE PARA SEMPRE E CONTRA MUDANÇA DE MODALIDADE DA 

RESEX VERDE PARA SEMPRE 

 

A luta de resistência, incessante e persistente do Comitê de 
Desenvolvimento Sustentável de Porto de Moz (CDS) para manter a posse da 
terra nas mãos dos moradores e moradoras, pela preservação e conservação 
dos recursos naturais e, consequentemente pela melhoria da qualidade de vida 
das populações extrativistas e pequenos produtores, resultou em novembro de 
2004, na criação da Reserva Extrativista verde para sempre de Porto de Moz. 

Todo o processo de mobilização da sociedade civil organizada, em torno 
da criação da Reserva Extrativista Verde Para Sempre (VPS), teve como 
principal razão a garantia dos modos de vida das famílias e na segurança de sua 
permanência na área. A permanência das comunidades tradicionais está cada 
vez mais relacionada com a conservação dos recursos naturais.  

Pós criação da reserva, as comunidades organizadas em associações 
buscam se fortalecer principalmente na diversificação das atividades produtivas, 
e o CDS tem um papel fundamental na articulação de parcerias para a 
consolidação das atividades extrativista dentro da reserva verde para sempre, 
agora em relação a organização da coleta da castanha no rio acarai e da 
produção de açaí nativo no rio Jaurucu, através dos manejos dos açaizais, o 
fortalecimento da gestão dos planos de manejos florestais na Verde, é 
imprescindível para a consolidação das atividades madeireiras e não madeireira; 
já se conta com sete planos de manejos florestais comunitários em pleno 
funcionamento, três planos em discussão para consolidação e outros em 
processo de discussão. 

Uma atividade que vinha causando pânico, seria a criação de animais de 
grande porte, no entanto está sendo reconhecido com a construção do plano de 
manejo da unidade de conservação, descrito no plano de manejo “A atividade de 
criação de animais de grande porte (bovino e bubalino) fica limitada à já existente 
e que é parte da subsistência das famílias beneficiárias, sendo objeto de termo 
de compromisso para acordar solução para o conflito legal estabelecido,”   onde 
o CDS ver a permaneça dos animais por se tratar da cultura da população e 
descrito no SNUC, como a garantia de melhoria de vida e o respeito a cultura e 
a tradição dos beneficiários da Unidade. 

Uma outra ação que o CDS é parceiro e qual faz todo possível é com a 
implementação dos projetos socias, onde articula e apoia em tudo que é 
possível, com isso já se tem algumas ações nessas articulações, como: apoio 
do fomento do INCRA onde mais de mil famílias foram beneficiadas, projeto 



 

moradia cento e dez casa foram construída pelos comunitários com apoio do 
credito aquisição de material de construção. 

Uma outra ação que é muito importante que beneficiou quase cem 
porcentos dos moradores da unidade de conservação, foi a implementação da 
luz para todos através do sistema fotovoltaico trazendo aos extrativistas para um 
novo patamar social.  

A mudança da categorização desta unidade de conservação, que está 
sendo articulados por fazendeiros, prefeito de Porto de Moz, junto com a câmara 
dos vereadores, outros usuários, com interesse próprios, está causando pânicos 
nas comunidades que já avançaram na discussão produtivas. 

A bandeira que é usada para a mudança de categoria é a criação de 
grande porte, a qual já está sendo reconhecido no plano de manejo da UC, 
sabemos, que, mesmo fazendo a mudança de categoria será preciso a 
realização do acordo para criação dos animais de grande porte a qual fala o 
plano de manejo.  

Se essa mudança acontecer, muitas das nossas atividades que já vem 
sendo desenvolvido será redefinido para a outra categoria de unidade 
conservação, prejudicando todo um trabalho de organização produtiva 
principalmente os planos de manejos florestais comunitários. 

Com isso o CDS vem se manifestar ao contrário a essa mudança de 
categoria de UC, por entendermos que a mudança não favorece os extrativistas 
e sim a uma camada de pessoas que tem interesse próprio. Pois sabemos que 
o pedido não está sendo realizada por parte dos moradores beneficiários e sim 
por fazendeiros e políticos com interesses próprios. 


