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RESUMO 

 

O centro do projeto é a recomposição florestal, com ênfase na castanha-
do-pará, cujo extrativismo é a principal fonte de renda da aldeia indígena. 

O projeto está atuando na preservação do meio-ambiente, focando contra 
queimadas e desmatamento e, concomitantemente, atuando no fortalecimento 
da cultura indígena, mantendo o índio na terra, por meio do fomento de sua 
subsistência, agregando valor aos seus produtos, gerando renda e 
concomitantemente preservando e recuperando a floresta.  

O projeto em questão visa: recuperar e preservar a floresta na área 
indígena na aldeia Suruí; obter geração de renda aos índios; preservação e 
recuperação de áreas que foram degradadas por inúmeros incêndios que 
iniciaram em fazendas do entorno da floresta nativa dos indígenas e destruíram 
centenas de áreas da mata; garantir a fiscalização em relação ao uso 
indiscriminado de agrotóxico pelos fazendeiros locais, que prejudicam a 
produção e polinização das abelhas; capacitação dos índios no aprendizado de 
cultivo de produtos orgânicos, mostrando a valorização de tais produtos;  
formação de agentes índios multiplicadores do conhecimento, para socialização 
do conhecimento; criar produtos com qualidade e com selo de certificação; 
propor uma legislação para certificação desses produtos; recuperação da escola 
da aldeia. 

O projeto justifica-se pela necessidade de valorizar a cultura indígena, 
mantendo o índio na terra, por meio de sua subsistência e acesso a escola dentro 
da própria aldeia, fortalecendo assim vários pontos:  

 
Como resultados da prática ou resultados esperados busca-se: produção 

de árvores frutíferas, inúmeras espécies com foco na castanha do Pará; geração 
de rendas; possibilitar ao índio uma vida digna com sua produção; resgate e 
fortalecimento da cultura em razão da Perda de Raízes; alimentos saudáveis; 
meio ambiente saudável; exploração por meio de Extrativismo vegetal; 
conservação e preservação do meio ambiente;  sustentabilidade ambiental; 
descontaminação do meio ambiente; conscientização dos índios da valorização 
dos produtos orgânicos. 

 O projeto engloba uma vasta rede de direitos fundamentais 
permitindo, ainda, que o índio seja inserido nas novas perspectivas de Estado 
mas mantendo sua cultura, favorecendo um ciclo fechado de produção e venda 
dos seus próprios produtos, mantendo um meio ambiente saudável e 
equilibrado; iniciando-se em 2018 e se prolongando até 31 de dezembro de 
2020. 
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