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Territórios Sustentáveis e prefeituras dos munícipios
de Oriximiná, Terra Santa e Faro assinam repactuação
para o Programa na nova gestão.
Entre os dias 22, 23 e 24 de Março, o

servidores públicos em gerir de forma mais

Programa Territórios Sustentáveis e as

eficiente os recursos disponíveis.

prefeituras de Oriximiná, Terra Santa e Faro

Os diagnósticos foram entregues em mãos à

reforçaram seu compromisso com o

nova gestão dos municípios, antes da leitura

desenvolvimento sustentável das cidades. As

em voz alta do pacto com o Programa

prefeituras assinaram um documento

Territórios Sustentáveis que se estende até o

detalhando e reiterando seu

final do mandato. “É importante destacar o

comprometimento com as ações do

compromisso de longo prazo e a inovação

Programa, as organizações gestoras e,

na maneira integrada de atuação na região

principalmente, as associações locais e a

com este programa”, destacou Silvano

população dos munícipios. “Após a

Andrade, presidente da MRN, referindo-se

mudança de gestão no final de 2016, este foi

aos 15 anos de planejamento estratégico do

um importante momento de ampliar o

Programa, que teve início em 2015 com o

diálogo e reestabelecer as parcerias para o

primeiro levantamento diagnóstico.

Programa”, afirmou Wesley Pacheco, Diretor

Raphael Medeiros, do Imazon, destacou as

Técnico da Ecam. O diretor executivo da

oportunidades latentes de desenvolvimento

Agenda Pública, Sergio Andrade, também

para toda a região da Calha Norte. “Toda a

relembrou em seu discurso o processo

beleza que encontramos na região, somada

realizado até o momento, com a construção

a uma população engajada e capaz, nos abre

de diagnósticos dos municípios, o

infinitas portas para um real desenvolvimento

planejamento estratégico e o apoio aos

econômico e cultural expandindo a atuação
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Beto Veríssimo, pesquisador do Imazon dando entrevista
à Imprensa Local de Oriximiná

O prefeito de Terra Santa assinando o documentando
de repactuação durante cerimônia na Câmara

dos servidores públicos e a sociedade civil

capacitadas. O Territórios Sustentáveis nos

organizada para além das fronteiras da

dará a direção sobre como lidar com o ser

região”.

humano e a natureza nos anos que estão por

Nos três municípios, as cerimônias contaram

vir”, destacou o prefeito de Terra Santa, Sr.

com ampla participação popular e

Odair José Albuquerque. A prefeita Sra.

apresentações culturais de grupos locais. Os

Jardiane Viana Pinto, de Faro ponderou a

participantes tiveram a oportunidade de

importância de reafirmar a parceria entre

assistir a fanfarra da Escola Professora Adélia

poder público, inciativa privada e a

Figueira, grupos locais de Carimbó, capoeira

sociedade civil, enquanto o prefeito de

e até as famosas quadrilhas de Faro em uma

Oriximiná, Sr. Antônio Odinélio Tavares

demonstração especial para o evento. O

comemorou a oportunidade de dar

público estimado dos três eventos

continuidade ao Programa no município.

ultrapassou as 200 pessoas e marcou um
novo momento de construção conjunta dos
munícipios. “Eu jamais deixaria de assinar
um pacto tão importante como esse.
Destaco a importância de se formalizar um
plano diretor e nos cercar de pessoas
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Rogério de Oliveira Pereira.

Descendente de índio com cearense, Rogério

Rogério entendeu que o melhor jeito de ter

foi o único dos 11 irmãos a não pegar

as demandas do seu povo atendidas seria ir

malária. Ele não se envolvia com questões

para a mesa de diálogos. Hoje, por meio da

políticas e nem sonhava com cargos de

Associação das Comunidades

liderança, mas seu pai era um respeitado

Remanescentes de Quilombos do Município

líder do movimento pelos direitos das

de Oriximiná (ARQMO), Rogério articula

comunidades tradicionais ribeirinhas no

pessoas e organizações, coordenando

Pará. Em viagem a cidade de seu pai,

projetos e contribuindo para a garantia dos

Oriximiná, foi chamado por um amigo para

direitos das comunidades da região. Seu

colher castanhas. Após alguns ciclos de

sonho é ver as comunidades quilombolas

colheita, começou a entender de dentro

empoderadas, bem representadas, com os

todos os dramas vividos por aquelas

merecidos títulos e diretos respeitados.

pessoas, que muitas vezes corriam riscos de
vida durante as colheitas. Foi aí que
percebeu que tinha um papel mais
importante a desempenhar na vida.
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Oficina de Gênero e Mediação de Conflitos recebe mais
de cem pessoas entre Oriximiná, Terra Santa e Faro.
Na semana passada foram realizadas

momento não só para esclarecer, como para

oficinas para discutir as questões de gênero e

abrir um canal para falar sobre os direitos das

mediação de conflitos nas cidades de

mulheres, como acessar as redes deproteção

Oriximiná, Terra Santa e Faro. Assim, durante

que já existem e como potencializar

dois

Entrega de certificado das oficinas do Programa Territórios Sustentáveis em Faro.

dias inteiros, os participantes – em sua

a organização das associações locais para

maioria mulheres –tiveram a oportunidade

criar os mecanismos que as vezes não

de conversar abertamente, de maneira

existem”, comentou Rosival Dias, facilitador

lúdica, sobre as questões muitas vezes

das oficinas e consultor para o Programa

veladas sobre o assunto. “Foi um importante

Territórios Sustentáveis.
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Participantes acompanham oficina em Faro

Oficina em Terra Santa.

Com ampla divulgação, as oficinas contaram

técnico exposto e a realidade local das

com uma média de 30 pessoas, sendo que em

comunidades. “Como muitas vezes as

Faro o público chegou a mais do que dobrar por

oportunidades de trabalho são escassas na

conta de um chamado na rádio e a repactuação

região, as ações do Programa e a oficina têm

do Programa Territórios que estava ocorrendo

também o objetivo de empoderamento

no mesmo espaço. “É importante neste

econômico destes grupos locais

momento esclarecer como se constroem

desenvolvendo, por exemplo, a economia

relações mais saudáveis usando a ferramenta

colaborativa para gerar renda e aumentar a

da comunicação não violenta. Também é um

segurança das mulheres”, complementa

passo essencial para fortalecer melhor a

Rosival Dias.

estrutura de atendimento a violência contra a

Estas oficinas fazem parte do eixo Capital Social,

mulher”, adicionou Beatriz de Souza Santa Rita,

do Programa Territórios Sustentáveis. Este eixo

consultora em responsabilidade social e

tem como objetivo potencializar a articulação da

convidada especial para coordenar estas

população no exercício de seus direitos e

oficinas.

deveres, além de apoiar às comunidades e

Junto aos dois facilitadores do Programa,

lideranças em sua organização, buscando

estava também Lenivalda Souza Xavier, líder da

melhorar a sua participação em reuniões de

Associação de Mulheres de Oriximiná, com a

conselhos e conferências.

intenção de fazer a conexão entre o conteúdo

Sobre o territórios sustentáveis
O Programa Territórios Sustentáveis tem o
objetivo de contribuir para a construção de uma
estratégia de desenvolvimento territorial
sustentável em Oriximiná, Faro e Terra Santa,
municípios do oeste do Pará. Iniciado em 2015,
é estruturado para durar 15 anos e realizado
pelas Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público (Oscips) Agenda Pública,
Equipe de Conservação da Amazônia (Ecam) e
Instituto do Homem e Meio Ambiente da
Amazônia (Imazon). Conta atualmente com a
parceria e apoio financeiro da Mineração Rio do
Norte (MRN).

O PROGRAMA ESTÁ DIVIDIDO EM 5 EIXOS:
Gestão Pública
Capital Social
Desenvolvimento Econômico
Gestão Ambiental
Quilombola

Territorios
Sustentaveis

