
Retorno do ICMBio em 24 de Março de 2022

Reportagem:

1) Para as cinco reservas extrativistas já em processo de adoção por empresas

LAGO DO CUNIÃ – RO

SÃO JOÃO DA PONTA – PA

CHOCOARÉ MATO GROSSO – PA

QUILOMBO FREXAL – MA

MARINHA CUINARANA - PA

houve consulta livre, prévia e informada das comunidades sobre o programa?

Resposta do ICMBio:

Sim, nas comunidades das Resex em processo de adoção estão acontecendo reuniões
sobre a implementação do programa nas unidades.

Na Resex Lago do Cuniã, em reunião dia 12 de dezembro de 2021, houve o nivelamento
de informações sobre Programa Adote um Parque, com a participação da Associação dos
Moradores da RESEX Lago do Cuniã e consultor da COOPCUNIÃ. No caso dessa Resex,
as comunidades assinaram um termo de aceite quanto a implementação do Programa.

Em São João da Ponta, juntamente com representantes da empresa e do Programa Adote
Um Parque/ICMBio, foi realizada em 29/09/21 reunião remota com representantes da
Associação de Usuários da RESEX Marinha São João da Ponta – MOCAJUIM, visando
esclarecer os objetivos do programa e apresentar lista sugestiva elaborado pela gestão da
UC.

Por sua vez, na 1ª Reunião Extraordinária de 2021 do Conselho Deliberativo da RESEX
Chocoaré-Mato Grosso, realizada de forma remota em 13 de maio de 2021, foram
apresentados aos membros do conselho deliberativo os objetivos do Programa Adote um
Parque.

Já na Resex Quilombo do Frechal, em 22/10/2021, houve reunião com a participação de
lideranças das três comunidades da Resex, além de lideranças do movimento negro do
estado do Maranhão. Os comunitários presentes tiveram a oportunidade de conhecer as
intenções da Empresa HNK BR Indústria de Bebidas Ltda. – Heineken, quanto a sua
adesão ao programa de apoio as UCs federais e tiraram suas dúvidas quanto aos motivos
da escolha da Resex Quilombo Frechal por parte da empresa.

Por fim, sobre a Resex Marinha Cuinarana, em Reunião Extraordinária de 2021 do
Conselho Deliberativo da RESEX, realizada de forma remota em 26 de maio de 2021, foram
apresentados aos membros do conselho deliberativo os objetivos do Programa Adote um
Parque.

Dessa forma, podemos perceber que o Programa Adote um Parque foi apresentado nos
Conselhos das Resex que estão em processo de adoção. No entanto, é importante destacar
que os Planos de Trabalho encontram-se em negociação e que nenhum Termo de Adoção
foi assinado até o momento.



Reportagem:

2) Comunidades de reservas extrativistas na Amazônia Legal relatam que algumas visitas
de empresas interessadas em aderir ao programa Adote um Parque ocorreram de forma
inesperada. Houve aviso prévio às primeiras visitas de empresas às Resex? Se sim, em
qual canal e com que antecedência?

Resposta do ICMBio:

Sim, houve aviso prévio às visitas das empresas às Resex, conforme descrito abaixo.

Na Reserva Extrativista Lago do Cuniã a visita da empresa Carrefour (adotante pelo
programa Adote Um Parque), foi agendada com a equipe gestora do icmbio e comunidades
com antecedência mínima de 04 dias e máxima de 25 dias, tendo em vista o fechamento da
agenda de todos os participantes e em razão da pandemia, que obrigou o adiamento da
visita até a data de 18 e 19 de junho de 2021, data na qual foi realizada a visita na UC com
a participação do ICMBio, MMA, Carrefour, e organizações comunitárias (Coopcuniã,
Asmocun e Aspropucuniã), além de demais moradores interessados na agenda. Para a
divulgação da visita a todos os envolvidos, o principal canal utilizado foi via Whatsapp
(mensagens de texto) em grupos e individuais.

Sobre a Resex Quilombo Frechal, foram realizadas várias reuniões com as comunidades,
no intuito de serem construídas conjuntamente entre ICMBio e comunidades as propostas
para aplicação do Programa Adote um Parque: nos dias 24 e 25 de abril de 2021, Rodas de
Conversas nas comunidades de Deserto, Rumo e Frechal; dia 24 de agosto de 2021,
Reunião com as Lideranças das comunidades de Deserto, Rumo e Frechal, na Igreja de
Rumo.

Em dia 01 de setembro de 2021, Rodas de Conversas pela manhã na comunidade de
Frechal, no início da tarde em Deserto e no final da tarde em Rumo. Ainda, as comunidades
da RESEX Quilombo Frechal solicitaram a realização de uma nova reunião com a
participação da HNK BR Indústria de Bebidas Ltda. - Heineken, empresa que demonstrou
interesse em realizar doações para implementação da unidade de conservação.
Objetivando atender à solicitação das comunidades da RESEX, expressa por meio do Ofício
56 (9777654) SEI 02122.000523/2021-38 / pg. 1 Quilombo Frechal, realizou-se no dia 22 de
outubro de 2021, às 10 horas, reunião presencial no endereço: Sala dos Conselhos, situada
na Av. Pedro Almeida Júnior, Centro, Mirinzal/MA (antiga Escola Adertilha Lemos Costa),
onde houve a participação online com a empresa Heineken, Diretoria do ICMBio e MMA.
Além disso, nos dias 22, 23 e 24 do novembro de 2021 foram realizadas reuniões
presenciais com os representantes da Empresa.

Já em relação aos representantes das empresas MRV e Geoflorestas, informamos que a
visita ocorreu entre os dias 29 e 30/07/21, respectivamente na RESEX Marinha Cuinarana e
RESEX Chocoaré-Mato Grosso com a participação de representantes do ICMBio, MMA,
Associação dos Usuários das respectivas RESEXs Marinhas (AUREMC-MG e AUREMAC),
sendo que os presidentes das AUREMC-MG e AUREMAC foram informados por meio de
contanto telefônico com 03(três) dias de antecedência.

Quanto à RESEX São João da Ponta, houve a visita de representantes do ICMBio e MMA
junto a Associação de Usuários da RESEX São João da Ponta – Mocajuim para
esclarecimento em relação aos objetivos do Programa Adote, contudo, sem a participação
de representantes da empresa interessada na adoção, sendo que o presidente da
MOCAJUIM foi informado por meio de contanto telefônico com 02 (dois) dias de
antecedência.



Reportagem:

3) Comunidades das Resex relatam não terem sido ouvidas na elaboração de planos de
trabalho propostos pelo ICMBio, e que, em alguns casos, a elaboração conjunta (ICMBio +
comunidades) estaria ocorrendo só agora, depois de alguns planos já elaborados e
protocolados no processo. O ICMBio consultou os conselhos deliberativos das Resex para
discutir a divisão de recursos das adotantes? Em que casos a consulta prévia ocorreu?
Houve planos de trabalho elaborados apenas por servidores do escritório, sem a
participação ativa das comunidades?

4) Alguns planos de trabalho do programa Adote um Parque preveem quantidade maior de
recursos para estruturação e reforma de escritórios e equipamentos do ICMBio, e em menor
valor para estruturação e projetos diretos no território das Resex. Como são definidas as
porcentagens dos recursos do programa? Existe uma metodologia para elaboração dos
planos de trabalho e direcionamento dos recursos do programa?

Resposta do ICMBio 3 e 4:

A elaboração de Planos de Trabalho para a execução de projetos no ICMBio segue um
fluxo interno, independentemente da origem dos recursos para a implementação das ações
definidas.

Dessa forma, para o início da elaboração de Planos de Trabalho, são consultadas todas as
áreas técnicas do Instituto, com o objetivo de levantamento das necessidades das Unidades
de Conservação. Por exemplo, temos as manifestações da Coordenação de Elaboração de
Planos de Manejo, a Coordenação de Prevenção e Combate a Incêndios, a Coordenação
de Fiscalização, a Coordenação-Geral de Populações Tradicionais, e a Coordenação-Geral
de Pesquisa e Monitoramento da Biodiversidade, e inclusive as chefias e equipes da própria
Unidade de Conservação.

Assim, as áreas técnicas vão se manifestando no processo e inserindo suas sugestões de
ações nos Planos de Trabalho. Esses Planos Trabalho não são a versão final, mas todo o
processo se dá de forma transparente via SEI!., e são inseridos no sistema, por isso a
existência de versões de Planos de Trabalho anteriormente à consulta às comunidades.

Após a consolidação de todos os Planos de Trabalho sugeridos, essa versão é
encaminhada às comunidades, geralmente apresentada em reunião de seu Conselho, e a
partir daí se iniciam as negociações. Destacamos a obrigatoriedade da participação das
comunidades especialmente em Reservas Extrativistas.

A versão acordada entre ICMBio e comunidades é enviada para a possível empresa
Adotante, que escolhe os itens que irá apoiar e informa o ICMBio.

É muito importante destacar as informações sobre a construção do Plano de Trabalho no
Programa Adote um Parque contidas no Decreto e no Edital:

DECRETO Nº 10.623, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2021

Art. 2º O Programa Adote um Parque terá como objeto a doação de bens e de serviços que
atendam aos objetivos a que se refere o § 1º do art. 1º, com ou sem ônus ou encargos,
conforme previsto em plano de trabalho acordado.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04 /2021



3.3. O ICMBio apresentará lista sugestiva de bens e serviços necessários para a Unidade
de Conservação adotada, incluindo as necessidades relacionadas aos objetivos do
Programa, ficando a critério do Adotante a sua efetivação, sendo-lhe facultado elaborar a
sua própria lista de bens e serviços a serem doados, consoante o montante global proposto.

Portanto, a escolha dos bens e serviços a serem doados pelo Adotante é de livre escolha
dele, já que a adoção de unidades é feita de forma voluntária, não se tratando de
cumprimento de obrigações legais ou de compensações ambientais.

Reportagem:

5) Do total de reservas extrativistas brasileiras, quantas têm plano de manejo aprovado? E
quantas estão em processo de elaboração?

Resposta do ICMBio:

Informamos que de um total de 66 Reservas Extrativistas, 28 tem planos de manejo e 21
então em processo de elaboração.

=======
Retorno do ICMBio em 22 de março de 2022:

O Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade (ICMBio) informa que o Plano
de Trabalho ainda não foi estabelecido e será validado em reunião do Conselho Deliberativo
no dia 24 de março, após uma nova oficina com as três comunidades pertencentes à
RESEX Quilombo Frechal.

Ressalta-se que a organização inicial do plano, no entanto, levou em consideração as
deliberações do Conselho Deliberativo e das reuniões participativas com as comunidades,
bem como as necessidades estruturantes para que o ICMBio atue na Unidade de
Conservação Federal com os recursos necessários ao desenvolvimento do trabalho de
implementação do Adote um Parque.


