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PREFÁCIO

O

Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (CFDD), criado no âmbito do Ministério da
Justiça, tem como principal função definir a política de

aplicação dos recursos oriundos das condenações em ações civis
públicas, infrações ao Código de Defesa do Consumidor e à Lei de
Defesa da Concorrência. Nessa esteira, gerencia com eficácia um
mecanismo poderoso de indução e coordenação de uma política
nacional de proteção dos direitos difusos, coletivos e do consumidor, recuperando efetivamente estes bens lesados e cumprindo sua
missão institucional.
A publicação de mais este Balanço Social pretende apresentar
não somente os projetos financiados com os recursos do CFDD,
mas, também, demonstrar a efetiva participação da sociedade na
defesa de seus direitos violados. Informamos de forma transparente, acessível e desburocratizada o resultado sensível dos projetos
apoiados, cumprindo de uma só vez com o princípio democrático
da transparência e a prestação de contas a respeito das atividades e
realizações do CFDD no biênio 2007/2008.
O Fundo, neste último biênio, definiu uma política de aplicação de recursos, democratizando o acesso aos mesmos e diversificando as áreas de atuação. Assim foi possível mais eficiência de
atividades do CFDD, levando a um maior números de convênios firmados e a uma significativa melhoria qualitativa dos projetos aprovados. Há que se destacar, ainda, o maior rigor na fiscalização dos
convênios e o fortalecimento institucional do CFDD.
Em cumprimento às diretrizes estabelecidas, o CFDD conseguiu aumentar a aplicação dos recursos proporcionalmente ao
aumento da arrecadação, intensificando e aprimorando suas atividades, imprimindo políticas eficazes de reparação e recuperação
desses direitos em benefícios voltados à comunidade.

Tarso Genro
MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA
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APRESENTAÇÃO

O

Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos
Difusos (CFDD) demonstrou um crescimento exponencial
nos últimos dois anos. A arrecadação do fundo, advinda das diversas ações de defesa de direitos difusos e coletivos e
de outras fontes extrajudiciais, e, preponderantemente, de multas
aplicadas em infrações à concorrência, aumenta substancialmente
a cada ano. A popularidade do CFDD na sociedade e o número
de cartas-consulta apresentadas aumentaram significativamente. O
CFDD, avançando proativamente na estrada pavimentada pelas excelentes gestões predecessoras, firmou seu papel como definidor
de políticas públicas para financiamento de projetos envolvendo
direitos difusos.
O CFDD aprimorou o processo de avaliação de impacto dos
projetos e manteve as preocupações institucionais com distributividade, critérios geográficos, fiscalização absoluta e transparência
na gestão dos recursos, com a disponibilização de todas as informações, procedimentos, Resoluções e orientações relevantes na Internet. Além disso, a gestão, com seriedade e criatividade, teve a
preocupação de estruturar as atividades do CFDD com vistas aos
desafios futuros e a perspectiva de continuidade de crescimento,
com o fim de cumprir com excelência o objetivo de atender as
demandas da sociedade no que tange à prevenção e reparação de
danos a direitos difusos.
Neste panorama é que apresentamos a terceira edição do Balanço Social do FDD, do biênio 2007/2008, mantendo a tradição
de dar transparência às atividades e resultados da gestão, e assim
possibilitar a maior integração da sociedade com o Poder Público,
para o exercício da cidadania brasileira e a disseminação do importante trabalho desempenhado pelo CFDD.
No biênio 2007/2008, a arrecadação do FDD cresceu vertiginosamente e atingiu R$ 100 milhões, enquanto que, no biênio 2005/2006
a arrecadação foi sete vezes menor, no patamar de R$ 16 milhões.
CFDD recebeu, em 2007/2008, 5.538 cartas-consulta e aplicou cerca de R$ 12 milhões em 79 projetos, que beneficiaram milhões de
cidadãos brasileiros, nas mais diversas regiões do país, praticamente
duplicando o volume de atividades do biênio anterior.
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O CFDD apoiou uma miríade de projetos nas diferentes esferas dos direitos difusos, espalhados pelos mais remotos cantos deste
país, com o objetivo de impactar a todos os cidadãos brasileiros,
com especial preocupação com as comunidades carentes e necessitadas. Na área ambiental, foram apoiados projetos criativos e promissores para disseminar tecnologias de produção que priorizam
a sustentabilidade e a preservação ambiental, outros que tiveram
como objetivo reparar a deterioração de ecossistemas e evitar a extinção de espécies de fauna e flora, assim como projetos que visam
à educação ambiental e a recuperação de áreas degradadas.
O CFDD apoiou também diversos projetos para a preservação
da história e da cultura, envolvendo a valorização da consciência
negra, importantes sítios arqueológicos e paleontológicos, acervos
documentais do período colonial e imperial do Estado, a cultura
indígena, os primórdios da TV brasileira, a reparação de imóveis
tombados e a segurança do patrimônio histórico e cultural.
O CFDD também apoiou diversos projetos para a proteção
das relações de consumo, para a educação e construção de novos
hábitos para o consumo, para a estruturação e capacitação de órgãos de proteção de consumidores, para informação de consumidores, mobilização para garantia de direitos e fortalecimento da
cidadania.
Para consolidar o CFDD como órgão definidor da política
nacional de prevenção e reparação de danos a direitos difusos, foi
lançada a inédita Resolução nº 20/2008, que definiu previamente
as prioridades temáticas das cartas-consulta que foram apoiadas
com recursos. A relevância dos temas elencados na Resolução nº
20/2008 foi definida a partir da expertise dos Conselheiros e das
expressivas entidades que estes representam, por meio da refinada
pesquisa das necessidades, preocupações e danos efetivos a direitos difusos que acometem o país. Com isso, o ano foi marcado pela
apresentação de projetos mais qualificados e sólidos e resultou na
melhor aplicação dos recursos com significativa melhoria do impacto na sociedade.
Os esforços neste biênio também caminharam para o constante aprimoramento das técnicas e estratégias de avaliação ex ante
do impacto dos projetos para a sociedade, com a utilização de
critérios objetivos baseados na adoção das melhores práticas internacionais para aplicação de recursos dessa espécie. Além da
(I) relevância dos temas, o CFDD passou a avaliar (II) a eficácia
dos projetos, ou seja, se estes são capazes de atingir os fins que
se propõem; (III) a eficiência dos projetos, ou seja, se os resultados podem ser obtidos com a utilização de menos recursos; (IV)
a sustentabilidade dos projetos, ou seja, a possibilidade de que os
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benefícios líquidos do projeto se mantenham ou se estendam além
da vida do projeto; (V) o impacto no desenvolvimento institucional, ou seja, se o projeto contribui para a capacidade da região ou
do país em fazer melhor uso dos seus recursos e, (VI) o histórico e
capacidades dos proponentes.
Diante do progresso substancial apresentado e da inexorável mudança de escala das atividades do CFDD, no ano de 2008
foi estruturada a Divisão de Projetos Especiais do CFDD, com o
objetivo de, ativamente, induzir projetos sob medida para atender
as demandas urgentes da sociedade e apresentar, com prontidão,
soluções concretas para prevenção e reparação de danos aos bens
difusos. A Divisão de Projetos Especiais funcionará paralelamente
às atividades rotineiras do CFDD, e não seguirá o mesmo trâmite
da via ordinária, prescindindo do sistema de cartas-consulta e limites de valores (hoje de R$ 300 mil).
O primeiro exemplo de projetos que serão apoiados com os
recursos do CFDD por esta via no próximo biênio serão aqueles
direcionados à proteção preventiva e preservação do patrimônio
histórico e cultural brasileiro, através do financiamento de projetos
de sistemas de segurança para as entidades que têm a custódia
de tais bens, como uma resposta ao crescente e alarmante número de roubos (que tiveram aumento de 47,5% em 2007 em relação a 2006). Os potenciais interessados foram convocados para a
participação em audiência pública realizada em 14/04/2008, no
Museu do Índio, no Rio de Janeiro, para discussão da demanda e
esclarecimentos acerca das atividades e procedimentos do CFDD.
A Divisão de Projetos Especiais iniciará suas atividades no biênio
2009/2010.
Por fim, agradeço a todos que contribuíram para o alcance
dos resultados que aqui demonstramos; agradeço especialmente
toda confiança e o apoio irrestrito que nos foram depositados pelo
senhor Ministro de Estado da Justiça, Tarso Genro, e pela senhora
Secretária de Direito Econômico, Mariana Tavares de Araújo; agradeço as valiosas contribuições, o empenho, o entusiasmo e a doação de todos os senhores conselheiros; agradeço a toda a equipe
da Secretaria Executiva do CFDD, competentemente capitaneada
pelo senhor Secretário Executivo, Nelson Campos, e ao trabalho
árduo de todas as entidades proponentes, governamentais e nãogovernamentais, cujos esforços contribuíram para a preservação e
reparação de direitos que pertencem a toda a sociedade.

DIEGO FALECK
Presidente
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O QUE É O
Fundo de Defesa de Direitos Difusos

O

Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD) é um fundo de natureza contábil, vinculado à Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça. Criado pela
Lei nº 7.347, em 24 de julho de 1985, tem como objetivo a reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor,
a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico,
paisagístico, bem como aqueles ocasionados por infração à ordem econômica e a outros interesses difusos e coletivos.
O Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de
Direitos Difusos (CFDD), responsável pela administração dos
recursos, é composto por representantes dos ministérios da
Justiça, Meio Ambiente, Cultura, Saúde, Fazenda, Ministério
Público Federal, Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade) e três entidades civis.
Os recursos do FDD são provenientes da arrecadação de
condenações judiciais, multas e indenizações por danos aos direitos difusos. Podem também constituir o Fundo as doações de
pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, bem como
outras receitas a ele destinadas.
As entidades públicas e civis interessadas em desenvolver projetos voltados para a preservação ou recuperação do meio
ambiente, do patrimônio e valorização da cidadania podem ser
beneficiadas com verba liberada pelo FDD. O dinheiro deve ser
aplicado na recuperação de bens, na promoção de eventos educativos e científicos, na edição de material informativo e na modernização administrativa dos órgãos públicos responsáveis pelas
áreas apoiadas pelo Fundo.
Entidades da administração direta ou indireta, nas três esferas de governo, ou organizações não-governamentais brasileiras
relacionadas a direitos difusos podem pleitear o apoio do FDD.
Para tanto, devem enviar suas propostas ao Conselho Federal Gestor que avalia os projetos e decide quais serão beneficiados.
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MEIO AMBIENTE
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Meio Ambiente e
Atividade Econômica
Cada vez mais, o mundo atual é palco de fenômenos crescentes relativos a mudanças climáticas, deterioração de ecossistemas e extinção de espécies da fauna
e da flora. Não é mais possível pensar na execução de
atividades econômicas sem uma efetiva preocupação
quanto aos impactos que isso pode trazer para o meio
ambiente. Diversas organizações públicas e privadas se
mobilizam quanto à urgência de alertar toda a população sobre esse tema, que afinal é uma responsabilidade
de todos, e uma necessidade inadiável do planeta.
Nas diversas regiões do Brasil, são muitos os projetos que têm utilizado recursos do Fundo de Defesa de
Direitos Difusos (FDD) para disseminar novos modelos
de produção e exploração dos recursos naturais, com
vistas a substituir técnicas tradicionais por metodologias
inovadoras, que priorizam a sustentabilidade e a preservação ambiental. Alguns desses exemplos podem ser
conferidos a seguir.
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MENOS AGROTÓXICOS,

ALAGOAS

MAIS QUALIDADE DE VIDA

O

A Agroecologia traz
vantagens tanto para as
famílias agricultoras
quanto para os
consumidores, que
passam a ter alimentos
livres de elementos
nocivos à saúde.

Maria Lúcia da
Silva Farias
moradora da
zona rural de
Arapiraca (AL)

“A gente usava
agrotóxico e ficava
muito doente. Além
disso, a colheita era
só uma vez por ano.
Hoje nossa mesa é
sempre farta de
alimentos
saudáveis.”

excesso no uso de insumos químicos é uma prática
ainda muito frequente na produção de hortaliças
e outros vegetais. Isso apesar de serem constantes
os alertas feitos por autoridades e especialistas quanto aos
prejuízos que os agrotóxicos podem trazer para o meio ambiente e para quem os consome. Na zona rural de Arapiraca
(AL), o Movimento Minha Terra trabalha para apresentar
aos agricultores locais as vantagens de substituir esse modelo tradicional por técnicas sustentáveis e ecologicamente
corretas de produção de alimentos.
A partir de convênio firmado com o Ministério da Justiça, a instituição recebeu recursos do FDD para desenvolver o projeto Agroecologia como Alternativa ao Uso de
Agrotóxico em Arapiraca. A iniciativa teve como pressuposto a ideia de que essa nova metodologia de produção
proporciona vantagens significativas tanto para as famílias
agricultoras quanto para os consumidores, que passam a
ter, em sua mesa, alimentos orgânicos, livres de elementos
nocivos à saúde.
Ao participar das atividades de capacitação, os pequenos agricultores de Arapiraca aprendem que, além de
proteger a qualidade do solo e da água - recursos indispensáveis para garantir bom plantio e boa colheita -, o modelo agroecológico sustentável resulta em alimentos bastante
valorizados pelo mercado. Nas pequenas e grandes cidades
do país, os alimentos orgânicos ganham cada vez mais espaço. Dessa forma, eles passam a comercializar um produto com alto valor agregado, o que, invariavelmente, é
caminho certo para o aumento de renda para esses trabalhadores rurais.
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RIQUEZA QUE VEM DO MAR

BAHIA

C

ontam os historiadores que, navegando pela região no
início do século 16, o italiano Américo Vespúcio teria
exclamado: “Quando te aproximares da terra, abre os
olhos”. Surgia, assim, o nome dessa bela e sinuosa formação
de recifes no Extremo Sul da Bahia. Abrolhos é hoje um dos
principais centros de preservação da vida marinha no litoral
brasileiro, atraindo um número crescente de turistas e estudiosos do país e do exterior.
Sua biodiversidade é considerada a maior do Atlântico
Sul Ocidental, e manter esse verdadeiro tesouro natural é
uma preocupação constante de pesquisadores e ambientalistas. Atenta a essa necessidade, a Associação de Estudos
Costeiros e Marinhos de Abrolhos (Ecomar) pleiteou recursos
do FDD para executar o projeto Gestão Participativa dos
Recursos Pesqueiros na Zona de Amortecimento do Parque
Nacional Marinho de Abrolhos.
O público-alvo do projeto foram os pescadores da região do chamado Banco dos Abrolhos, e, o objetivo, a adoção de técnicas de manejo participativo. Para isso foi feita
análise de caracterização dos tipos de pescaria praticados no
local, de acordo com a embarcação e os artefatos utilizados,
a estimativa de custos e rendimentos da pesca, a promoção
da segurança do tráfico aquaviário e ainda o detalhamento
da cadeia produtiva do pescado na área em questão.
A estratégia utilizada para colher tais informações foi
abordar os pescadores tanto no mar quanto em terra. No
primeiro caso, pesquisadores em cruzeiros pediam que os
mestres das embarcações preenchessem um questionário, e
registravam a posição geográfica do barco por meio de equipamento GPS (Global System Position). Já nas abordagens
em terra, os pesquisadores entrevistaram as comunidades de
cinco municípios que integram a região estudada no projeto:
Caravelas, Nova Viçosa, Prado, Alcobaça e Mucuri.
Os resultados obtidos, segundo Paulo Beckenkamp, da
Ecomar, proporcionaram o que ele chama de “farol norteador” da realidade pesqueira na região de Abrolhos. “A partir
das informações coletadas nesse projeto, pudemos formatar
uma metodologia consistente para desenvolver ações nas comunidades de pesca, baseada no banco de dados e na articulação com os atores envolvidos, utilizando essas informações para auxiliar no processo de gestão pesqueira”, afirma.
Assim, com o manejo consciente dos recursos naturais, não
faltarão peixes para encher as redes dos pescadores locais e
estará assegurada a beleza e a riqueza natural de uma região
que “enche os olhos” de quem a visita.

A biodiversidade do
Parque Nacional
Marinho de Abrolhos é
considerada a maior do
Atlântico Sul Ocidental.

José Vieira
Franco
Presidente da
Colônia de
Pescadores de
Prado (BA)

“Com a gestão
participativa tivemos
informações sobre
registro de pesca,
documentação das
embarcações,
indicação da zona
de amortecimento e
limites do parque.”
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EXTRATIVISMO RESPONSÁVEL

O

pequeno distrito de Itatupã, localizado ao norte do
município de Gurupá (PA), tem na cultura extrativista a principal fonte de renda de sua população. A região apresenta grande potencial para a exploração
madeireira, abrigando espécies como virola, pau-mulato,
sumaúma, andiroba e macacaúba. Porém, por se tratar de
uma floresta de várzea, a área requer cuidados especiais,
e um manejo ainda mais criterioso do que o aplicado às
florestas de terra firme.
A Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas do
Distrito de Itatupã há anos busca conscientizar a comunidade quanto à importância de uma exploração adequada
desses recursos. Entre as ações desenvolvidas, destaca-se o
projeto Manejo Florestal Comunitário Alternativo dos Recursos Naturais de Várzea. Contando com apoio do Fundo
de Defesa de Direitos Difusos, a iniciativa abrangeu uma
série de ações relativas à exploração sustentável da floresta,
de forma a estimular as famílias a adotar rigorosamente o
modelo tradicional de manejo comunitário.
A estratégia foi recebida com entusiasmo pela comunidade, que participou em peso das atividades de treinamento e capacitação. Outra preocupação do projeto foi
fazer um cadastramento das famílias locais, para que todas
passassem a trabalhar de forma regularizada. Com isso, a
Associação foi fortalecida para pleitear o devido licenciamento à comercialização da madeira retirada, e assim prospectar novos mercados para seu produto.

As ações apoiadas pelo FDD
contribuíram para conscientizar a
população sobre a importância
do manejo comunitário e da
exploração sustentável da floresta.
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FISCALIZAÇÃO ATIVA

RIO GRANDE DO NORTE

P

raias, dunas, mangues, rios. É ampla a diversidade
ambiental encontrada no Rio Grande do Norte. Um
lugar onde o cuidado ecológico precisa ser rigoroso e
constante. Atento a essa necessidade, o Ministério Público
(MP) do Estado mantém uma estrutura ativa de fiscalização
em todo o território potiguar. Entre os problemas detectados nesse trabalho permanente, dois em especial chamam a
atenção: a desertificação em regiões do interior e os viveiros
irregulares de criação de camarões.
No primeiro caso, o MP já vinha desenvolvendo parcerias com outras instituições no combate à desertificação,
principalmente na região do Seridó, considerada a área desertificada com maior densidade demográfica do mundo.
O combate à carcinicultura, por sua vez, é algo cada
vez mais prioritário, dada a proliferação de viveiros não autorizados de produção de camarões no Estado. O camarão é um
dos itens de destaque na atividade econômica do RN, fonte de
trabalho e renda para inúmeras famílias produtoras. Porém, as
autoridades locais de meio ambiente detectaram nada menos
que 4,2 mil hectares de viveiros funcionando sem licença.
Essa situação de ilegalidade traz sérios prejuízos ecológicos, como a remoção de manguezais, a salinização dos
lençóis freáticos e a modificação da paisagem natural e dos
ecossistemas. “Combater esses problemas era uma questão urgente, pois se não fossem enfrentados logo trariam prejuízos
ambientais sem precedentes”, afirma Antônio de Siqueira Cabral, coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça em Defesa do Meio Ambiente (Caopma/RN).
Com o propósito de reaparelhar o Centro de Apoio e as
Promotorias e ampliar o conhecimento sobre essas questões, o
MP solicitou o apoio do Ministério da Justiça para o projeto O
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte no Combate à Desertificação e à Carcinicultura Irregular. Utilizando
recursos do FDD, o órgão adquiriu uma série de equipamentos
que potencializaram sua capacidade de fiscalização, como automóvel, GPS, notebook, binóculo, câmera fotográfica, entre
outros. Também foram promovidos dois eventos temáticos, o
“Seminário Estadual sobre Combate à Desertificação no RN” e
o “Seminário Regional sobre Carcinicultura e Sustentabilidade
Socioambiental no RN”, além de visita técnica de especialistas
do Ministério Público de Minas Gerais.
De acordo com o coordenador do Caopma/RN, o projeto trará resultados importantes para o Estado. “Com as ações
realizadas nesse projeto, teremos maior eficiência e rapidez
na constatação e reparação dos danos ambientais. Também
pudemos disseminar propostas em proveito da educação ambiental e aperfeiçoar os membros do MP no tocante à defesa
do meio ambiente”, avalia Cabral.

A desertificação em
regiões do interior e os
viveiros irregulares de
criação de camarões
estão entre os problemas
ambientais constatados
pelo Ministério Público
do Rio Grande do Norte.

Tertuliano
Pereira Neto
parceiro do
Ministério
Público no
combate à
desertificação

“Temos de adequar o
manejo da caatinga.
Uma vez que não dá
para reflorestar
precisamos fazer
contenções e
produzir matéria
orgânica para cobrir
e nivelar o solo
degradado.”
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PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL

A

Os recursos do FDD
permitiram a
capacitação de micro e
pequenos produtores em
boas práticas de cultivo,
baseadas no respeito e
na preservação do
ecossistema.

menizar os impactos ambientais resultantes de atividades produtivas no Rio Grande do Norte também foi
o foco do projeto Difusão de Conhecimento e Técnicas de Exploração Sustentável de Ecossistemas Lagunares
e Estuarinos no RN, executado pela Agência Brasileira de
Desenvolvimento da Aquicultura (ABDA) do Estado, e que
igualmente contou com o apoio do Ministério da Justiça.
A iniciativa se concentrou principalmente na produção
de camarões, como destaca José Salim, coordenador do projeto. “A época do boom da carcinicultura, nos anos 90, coincidiu com o maior rigor dos órgãos ambientais, e os produtores foram acusados de destruir os manguezais. Porém essa
fiscalização não foi acompanhada por um programa educativo que esclarecesse as questões relativas à preservação dos
ecossistemas e biomas costeiros”, destaca.
Salim conta que, para aprofundar o assunto, foi criado
o Cluster do Camarão, fórum de discussão reunindo gestores,
fornecedores, pesquisadores, ONGs e empresas, por meio
do qual se constatou a necessidade de capacitar os micro
e pequenos produtores em boas práticas de cultivo, baseadas no respeito e na preservação do ecossistema. Por meio
de oficinas realizadas com as populações litorâneas, foram
levantadas propostas e metodologias de trabalho voltadas a
integrar escolas, comunidades e administração pública num
esforço para estabelecer modelos sustentáveis de produção.
Os recursos para concretizar a estratégia vieram do
Fundo de Defesa de Direitos Difusos. As atividades incluíram oficinas, treinamentos e distribuição de material didático, e mobilizaram secretarias municipais de educação e
meio ambiente, colônias de pescadores, sindicatos rurais,
associações comunitárias, entre outras entidades, numa ampla mobilização destinada a promover conscientização e
compromisso ambiental.
As oficinas contaram com cerca de 400 participantes
diretos, e aproximadamente 12 mil alunos da rede municipal se tornaram multiplicadores dos conhecimentos abordados. Pelos cálculos da ABDA, os conteúdos chegarão a ser
difundidos para 80 mil pessoas, apenas no litoral oriental
do Estado.
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Educação Ambiental
O conceito de educação evoluiu bastante nas últimas décadas. Se antes significava simplesmente a transferência de informações de um indivíduo para outro, ou
para um grupo, hoje a educação é compreendida como
uma construção coletiva de conhecimentos, o que requer engajamento e participação ativa de todas as pessoas envolvidas no processo. Afinal, estamos em plena
era da informação.
Quando se fala em educação ambiental não é diferente. Para que qualquer ação nessa área obtenha sucesso, é preciso que efetivamente aconteça na prática, mobilizando comunidades em torno de uma nova consciência, uma vontade coletiva de preservar o meio ambiente
e proteger os recursos naturais. Essa é uma característica comum a todos os projetos de educação ambiental
apoiados pelo Ministério da Justiça por meio do FDD.
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EDUCAR E FISCALIZAR

A

pesar de ter um território relativamente pequeno do
ponto de vista geográfico, o Acre conta com algumas
regiões bastante diferentes entre si, cada uma com
características específicas, de acordo com a bacia hidrográfica em que está inserida: Juruá, Alto Acre, Baixo Acre,
Taruacá/Envira e Purus. Devido a essa complexidade, o Ministério Público (MP) estadual percebeu que, para ampliar
os resultados obtidos no trabalho de fiscalização ambiental,
era preciso segmentar suas promotorias conforme essas particularidades regionais.
“Temos muitos recursos hídricos, mas nossos rios são
pequenos e sofrem com o problema da poluição. Precisamos manter um cuidado constante em relação às nascentes.
Por não disporem de saneamento básico, muitas comunidades ainda jogam seus resíduos diretamente no rio. Também
perfuram poços em forma de cacimba. Então os dejetos se
infiltram no solo e vão contaminar a água”, aponta Ofélia
Machado, diretora de Planejamento do MP.
Objetivando tornar realidade sua estratégia, o órgão
submeteu ao Conselho Gestor do FDD o projeto Estruturação das Promotorias Especializadas na Defesa do Meio
Ambiente. Com os recursos aprovados, o primeiro passo foi
executar uma minuciosa caracterização das diversas regiões
do Estado, incluindo estudo geográfico, de localização e
também de análise quanto à extensão de cada área. Paralelamente a isso, as promotorias regionais foram equipadas,
para que pudessem começar, de fato, sua atuação.
Os resultados obtidos nos estudos de caracterização
resultaram num relatório detalhado sobre a situação encontrada, que subsidiará o trabalho das diversas promotorias.
Também foi distribuído material educativo e informativo às
populações ribeirinhas. “Com a estruturação das unidades de
meio ambiente, os promotores responsáveis por cada região
irão promover seminários de conscientização às comunidades. As próprias equipes do MP serão responsáveis por mobilizar as pessoas, convidá-las a participar das oficinas e assim
conhecer a situação do local onde vivem”, diz Ofélia.
“Mais à frente iremos trabalhar com o Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), e
estabelecer termos de ajustamento de conduta com o Departamento Estadual de Águas e Saneamento. Tudo para
evitar que o Acre continue sofrendo agressões ao seu meio
ambiente. Ou seja, começamos educando e informando as
pessoas, porém depois o Ministério Público passará a fiscalizar com rigor, punindo qualquer situação irregular que for
encontrada”, adverte a diretora do Ministério Público/AC.

Promotorias especializadas na
defesa do meio ambiente mantêm
atuação constante na preservação dos
recursos naturais do Estado do Acre.
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O LIXO NO LUGAR CERTO

CEARÁ

O

Padre Cícero Romão Batista é um dos maiores símbolos da cultura e da tradição religiosa nordestina.
Anualmente, milhões de fiéis se deslocam em romaria até Juazeiro do Norte (CE) para pedir bênçãos e proteção a esse personagem histórico a quem consideram santo.
Os peregrinos sobem até o ponto mais elevado da cidade, a
Colina do Horto, para rezar e cantar aos pés da estátua de
27 metros de altura, erguida em homenagem ao Padre.
As romarias acontecem, principalmente, nos meses
de fevereiro, setembro e novembro. Os visitantes são sempre recebidos com muita hospitalidade e alegria pelos moradores locais. Mas havia um aspecto que preocupava os
habitantes da cidade: a grande quantidade de lixo deixado
nas ruas após cada um desses eventos. “Durante anos buscamos, sem êxito, apoio para promover ações voltadas a
conscientizar os visitantes sobre a necessidade de colocar o
lixo no lugar certo. Até que, finalmente, conseguimos esse
apoio por meio do FDD, o que possibilitou que colocássemos em prática a campanha Me Dê Seu Lixo”, destaca a
socióloga Cristina Diôgo, do Instituto Ecocidadania Juriti,
responsável pelo projeto.
A Campanha foi realizada em diversas etapas, entre
elas a instalação de 18 outdoors sobre o tema, blitze na entrada da cidade para distribuição de sacolas aos participantes das marchas de carros, além de veiculação de programas
em emissora de TV pública local e capacitação de agentes
de ecocidadania. Também foi criada a Trupe Verde, na qual
palhaços, malabaristas, equilibristas e crianças passaram a
disseminar o projeto nas escolas da rede pública. Nessas
ocasiões, cada aluno recebe um kit de coleta seletiva, e
a escola assume o compromisso de doar os resíduos coletados à Associação dos Catadores de Resíduos do Cariri,
ativamente engajada na iniciativa.
“E ainda realizamos oficinas de papel reciclado e de
esculturas com embalagens PET. Os materiais estão expostos na lojinha Nariz de Palhaço, que fica localizada na sede
da entidade. Com isso, estamos ajudando a desconstruir a
cultura do consumo e do desperdício e plantando uma sementinha no coração de cada criança que, ao entrar em
contato com a Campanha, passa a ser uma agente multiplicadora da mesma”, observa Cristina Diôgo.

As romarias em
homenagem ao Padre
Cícero resultavam em
grande acúmulo de lixo
nas ruas de Juazeiro do
Norte (CE).
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ARTE, CULTURA E NATUREZA
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Pedra da Botelha é um dos símbolos de Boa Esperança (ES). Tanto que sua imagem foi escolhida para
estampar a bandeira do município. É também uma
atração turística que encanta os visitantes que chegam à
cidade. Porém, nos últimos anos, o lugar vinha sendo ameaçado pela ganância de grandes empresas mineradoras, ansiosas por extrair o granito de alta qualidade que compõe
aquela formação rochosa.
Para evitar a degradação desse verdadeiro patrimônio
coletivo natural, a comunidade, juntamente com os órgãos
governamentais e os proprietários de terra do entorno, mobilizou-se com o propósito de divulgar a importância ecológica e o potencial turístico do local. Utilizando recursos do
Fundo de Defesa de Direitos Difusos, a Prefeitura Municipal
pôs em prática o projeto Instituição do Tombamento da
Pedra da Botelha como Patrimônio Paisagístico e Cultural
de Boa Esperança, com o objetivo principal de preservar o
monumento. Entre as ações realizadas no âmbito do projeto
estão mostras culturais e históricas da área, apresentações
de teatro feitas por estudantes, palestras sobre educação ambiental e também uma subida ecológica ao alto da Pedra.
Todas as atividades contaram com o engajamento direto de grande parcela dos mais de 14 mil habitantes de Boa
Esperança, e essa mobilização possibilitou resultados efetivos,
como informa Pedro José Dutra, secretário municipal de Meio
Ambiente. “De imediato, conseguimos suspender a exploração de granito no local, graças ao envolvimento da comunidade e também do poder público. Com isso, o município teve o
seu monumento preservado” comemora o secretário.

Para evitar a degradação da Pedra da
Botelha, comunidade, órgãos
governamentais e proprietários de
terra se mobilizaram para divulgar a
importância ecológica e o potencial
turístico do local.

Adelmo Leite
fazendeiro
de Boa
Esperança (ES)

“A minha fazenda
tem 50% de área
preservada,
principalmente no
entorno da Pedra
da Botelha.
Pretendemos
recuperar a área que
foi explorada
ilegalmente.”
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SELEÇÃO E RECICLAGEM
DE RESÍDUOS

MINAS GERAIS

N

o norte de Minas Gerais, na região que Guimarães
Rosa imortalizou como o Grande Sertão Veredas,
o município de Chapada Gaúcha buscou apoio do
Ministério da Justiça para resolver a questão dos resíduos
sólidos urbanos, que ameaçavam a riqueza de seu meio
ambiente. Com recursos do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, a Prefeitura Municipal desenvolveu o projeto
Coleta Seletiva Solidária, por meio do qual foram realizadas atividades educativas que tiveram como público-alvo
catadores, estudantes, comerciantes, funcionários públicos
e a comunidade como um todo.
A iniciativa partiu da constatação de que a cidade
sofria cada vez mais os impactos da produção desordenada desses resíduos. Por meio do projeto, foi estabelecido
um programa municipal de coleta seletiva, pelo qual foram capacitados vinte catadores e promovidas campanhas
educativas em escolas, repartições e residências. Durante
as campanhas foi feita a distribuição de três mil cartilhas
educativas, alertando a população sobre a importância da
separação do lixo para posterior reciclagem.
O projeto também contemplou a aquisição de vinte
carrinhos coletores e diversos contêineres para receber os
resíduos. Ao final, a prefeitura instalou na cidade a Cooperativa de Coletores, hoje responsável pelo recolhimento de
todo o resíduo sólido produzido no município.

Em Chapada Gaúcha
(MG), o programa
municipal de coleta
seletiva capacitou vinte
catadores e promoveu
campanhas educativas
em escolas, residências
e repartições públicas.

Sarah Gonsalves
Marinho
moradora e
beneficiada

“Com a coleta
seletiva aprendemos
a cuidar melhor da
nossa cidade, e nas
oficinas aprendemos
a produzir bolsas
de garrafas pet, que
vendemos em
mercados e
pequenos
comércios.”
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HISTÓRIA E MEIO AMBIENTE
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Fazenda São Domingos fica na zona rural de José de
Freitas (PI), a cerca de 60 km da capital, Teresina.
Com mais de 1 mil hectares, o lugar era uma antiga
fazenda de criação de gado, pertencente a uma família portuguesa, que ali se instalou por volta do século 17. Muitos
anos mais tarde, o local foi adquirido pelo Instituto Brasileiro de Colonização e Reforma Agrária (Incra) para ser transformado em assentamento de pequenos agricultores.
A sede da fazenda, uma das primeiras construções
da região, foi erguida às margens de um conjunto de fontes naturais perenes, todas rodeadas de árvores nativas,
mangueiras e cajueiros. Por muito tempo, as nascentes de
água e a vegetação permaneceram abandonadas, vítimas
de assoreamento e entupimento por materiais orgânicos. A
própria casa grande, de grande valor histórico, encontrase em estado de conservação precário.
Diante dessa realidade, o Centro de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Social do Piauí (Cades) decidiu
executar um trabalho de conscientização das famílias assentadas sobre a importância histórica e ecológica do local. Por
meio do projeto Educação Ambiental na Fazenda São Domingos, foram desenvolvidas diversas ações para que esses
agricultores substituíssem o sistema de produção baseado
em grandes desmatamentos e queimadas por um manejo
sustentável do solo e da água. “O modelo agrícola tradicional levava à degradação do meio ambiente e do patrimônio”, relata Eduardo Segundos, coordenador do projeto.
As ações incluíram seminários de sensibilização das
comunidades vizinhas e autoridades locais; cursos de capacitação para adultos e crianças; distribuição de materiais
educativos; restauração das fontes de água e das áreas ao
redor; mapeamento ecológico da Fazenda. Também foram
distribuídas mudas nativas e frutíferas, cujo plantio foi feito com o uso de tecnologias sustentáveis e novas práticas
de manejo, como o corte racional de árvores e o uso de
adubos orgânicos e naturais.
“Tão logo iniciamos as atividades, a comunidade
se mostrou bastante acessível e predisposta a participar.
Todo o grupo abraçou o projeto, e já pudemos constatar
uma maior conscientização sobre a questão ambiental, o
despertar quanto ao potencial da região para o turismo
ecológico e, principalmente, a elevação da autoestima das
famílias que vivem na Fazenda São Domingos”, destaca o
coordenador.

As famílias assentadas participaram
ativamente das atividades de
conscientização sobre a importância
histórica e ecológica da Fazenda
São Domingos.
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AGENDA AMBIENTAL

RIO GRANDE DO SUL

H

á cerca de quatro anos foi criada, no município de Rio
Grande (RS), a Área de Proteção Ambiental (APA) da
Lagoa Verde, incluindo os arroios Bolaxa, Senandes e
Vieira, e também o canal de ligação da Lagoa com o saco da
Mangueira. A medida foi fruto de um longo processo que teve
à frente o Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental do
Rio Grande do Sul (Nema). O esforço de preservação do lugar,
no entanto, permanece, uma vez que a premissa é manter a
unidade de forma perene para as futuras gerações.
Uma das preocupações do Núcleo era sensibilizar a
comunidade do entorno sobre a importância de proteger o
lugar. Após firmar convênio com o Ministério da Justiça, o
órgão executou o projeto APA da Lagoa Verde: Educação
Ambiental e Recuperação de Mata Ciliar, por meio do qual
foram plantadas duas mil mudas nativas na recuperação do
sistema de mata ciliar dos arroios e construída Agenda Ambiental da Lagoa Verde. “Utilizamos uma metodologia flexível e participativa, com atividades de educação ambiental
envolvendo cerca de 350 estudantes e 30 professores de escolas da região”, pontua Ana Carolina Moura, coordenadora
do projeto.
As atividades consistiram em encontros, oficinas de arte,
saídas a campo, dinâmicas e plantios das mudas. Em todas as
ocasiões, foram discutidos temas como a contextualização da
Lagoa Verde na Planície Costeira do Rio Grande do Sul e o uso
da água. Na Agenda Ambiental foram registrados compromissos de todos para a valorização e conservação da APA.
Para consolidar a agenda, além das oficinas foram feitas entrevistas com a comunidade, pelas quais foram colhidas
informações importantes para compor o documento final. Os
resultados mostraram que as principais atividades praticadas
na área são a pesca, a agricultura, a pecuária e o lazer; e os
principais conflitos apontados são os alagamentos de ruas e
da estrada, a poluição dos arroios, principalmente pelo lixo,
e a falta de saneamento básico. As soluções sugeridas passam pela realização de novas campanhas educativas, maior
apoio pelo poder público local, instalação de infraestrutura
comunitária, fortalecimento das associações de bairro e implantação de coleta seletiva de resíduos.
“O projeto proporcionou conhecimentos importantes
no que se refere à APA da Lagoa Verde e seus arroios, bem
como à construção do pertencimento da comunidade a esse
local, a recuperação de matas ciliares em uma área superior
a 11 mil m² e ainda a criação da Agenda Ambiental, que será
subsídio para o Plano de Gestão da Área e o envolvimento
de moradores no objetivo de conservação da Lagoa Verde”,
enumera Ana Carolina.

A Área de Proteção Ambiental da Lagoa Verde é uma das principais
riquezas ecológicas do município de Rio Grande (RS).
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Recuperação de
Áreas Degradadas
São vários os motivos que levam à degradação ambiental. Falta de informação da comunidade, ganância
desmedida por parte de produtores, descompromisso
com a qualidade de vida da população, enfim, um semnúmero de fatores que fazem do homem, por vezes, o
pior inimigo do planeta em que vive. Dessa forma, rios,
vales, campos, florestas e outros ecossistemas continuam
tendo suas características naturais modificadas, em virtude, principalmente, de uma atividade humana indevida.
Quando isso acontece, as ações educativas devem
necessariamente ser acompanhadas por um esforço conjunto de restauração das regiões atingidas. Só assim,
unindo o resgate da área com a conscientização coletiva
de que é preciso preservar, é possível ter de volta o equilíbrio ambiental de uma área que parecia perdida. A recuperação de áreas degradadas é outro foco dos projetos
ambientais apoiados pelo FDD.
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A COMUNIDADE E A FLORESTA

A

biodiversidade da Floresta Nacional do Araripe é de
grande importância para o Cariri cearense, constituindo-se em uma das últimas áreas de refúgio para as espécies que compõem a fauna local, como veados, onças, tamanduás, tatus e uma infinidade de aves e insetos. Também
exerce papel relevante no equilíbrio climático da região.
Entretanto, esse ecossistema é constantemente ameaçado por práticas de degradação ambiental, a exemplo de
queimadas, desmatamentos e extrativismo irregular. A partir dessa constatação, a Fundação de Formação, Pesquisa
e Difusão Tecnológica para uma Convivência Sustentável
com o Semi-árido (Fundação Mussambê) idealizou o projeto Revitalização Florestal Solidária - Conservação e Reflorestamento da Florestal Nacional do Araripe, a fim de recuperar as áreas degradadas e promover ações de educação
ambiental para comunidades do entorno.
Com o projeto aprovado pelo Conselho Federal Gestor do FDD, a entidade ampliou parcerias com instituições e
associações comunitárias locais para viabilizar a produção e
o plantio de cem mil mudas nativas, entre elas pequi, cajuí,
mangaba, cambuí, fava d’anta e catuaba. Outra medida foi
a organização de redes associativas de negócios solidários.
“As comunidades ajudaram a elaborar o viveiro de
mudas, e alguns mateiros participaram, identificando árvores matrizes para a coleta de sementes. Também orientamos
um grande contingente de pessoas do entorno para que fizessem a abertura de covas e o plantio das mudas”, explica
Cícera Cecília, representante da Fundação Mussambê. “Percebemos a carência com relação a atividades como essa,
geradora de renda e que, ao mesmo tempo, proporciona
uma compreensão sobre a importância da sustentabilidade
da Floresta”, acrescenta.
Com toda essa mobilização, foi possível garantir o repovoamento de uma área superior a 1,5 mil hectares da Floresta
Nacional. Cinco comunidades do entorno foram beneficiadas
com as oficinas de educação ambiental e aproveitamento dos
subprodutos, e o uso das espécies nativas foi valorizado.
Também no âmbito do projeto, foram produzidos três
mil exemplares das cartilhas “Educação ambiental e aproveitamento de subprodutos de espécies extrativistas” e “Conhecendo Melhor o Pequi da Região do Cariri”. A iniciativa teve
boa repercussão nos meios de comunicação. Jornais, rádios e
emissoras de TV destacaram os resultados alcançados com a
revitalização solidária da Floresta Nacional do Araripe.

No Cariri cearense, a comunidade se
mobilizou para recuperar as áreas
degradadas da Floresta Nacional do
Araripe, com o plantio de cem mil
mudas da flora nativa.

CEARÁ
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ÁGUA NA CAATINGA

PARAÍBA
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A microbacia hidrográfica do Rio Sucuru, na
Paraíba, sofria agressões
como assoreamento,
despejo de lixo urbano
e esgoto, destruição da
mata ciliar e exploração
agrícola das margens.

Ademar
Coelho da Silva
morador da
região

“Aprendemos um
bocado de coisas
com o manejo e
plantamos mudas de
várias espécies da
caatinga. Talvez a
gente não possa ver
essas árvores adultas,
mas nossos filhos e
netos poderão ver, e
isso é muito
importante.”

a parte ocidental do Cariri paraibano, a microbacia
hidrográfica do Rio Sucuru abrange os municípios
de Ouro Velho, Prata e Sumé. Numa região frequentemente castigada por longas estiagens, proteger essa
unidade geográfica é de extrema importância para o meio
ambiente e as populações locais. Porém, durante muito tempo a realidade foi bem diferente disso. Ao longo dos anos, o
rio sofreu fortemente com a ação desordenada do homem,
por meio de agressões como assoreamento, lixo urbano,
esgoto, destruição da mata ciliar, exploração agrícola das
margens e outras. Gradualmente, os três municípios perdiam uma de suas poucas reservas naturais de água.
Até que o Centro Vida Nordeste, entidade ambientalista e social do semiárido brasileiro, apresentou ao Conselho Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos o projeto Recuperação Ambiental da Microbacia Hidrográfica
do Rio Sucuru, que previa promover ações de conservação
ambiental e desenvolvimento sustentável das áreas ciliares integrantes da microbacia. “Com os recursos do FDD,
fizemos um estudo detalhado da situação, e logo depois
implantamos uma série de ações voltadas a dirimir os problemas encontrados”, afirma João Pedro Salvador de Lima,
coordenador do projeto.
Para recuperar as áreas degradadas e as matas ciliares, foi criado um banco de sementes e um viveiro de espécies da caatinga, com produção estimada em 100 mil
mudas anuais. Também foram construídas barragens subterrâneas para facilitar a infiltração da água no solo de modo
a favorecer a agricultura orgânica, bem como 50 unidades demonstrativas de reflorestamento ecológico. O projeto também contemplou atividades de capacitação para os
agricultores familiares. Além disso, foi construída a sede da
organização, ao redor da qual foram disponibilizados vários
exemplos de tecnologias sociais em áreas como energia,
água, saneamento e habitação.
“A essência e as etapas do projeto foram definidas
a partir de consultas à própria comunidade, que se tornou
agente ativo na sua implantação. Desde então, houve uma
mudança muito positiva no que se refere à questão ambiental. Na verdade, o projeto apoiado pelo FDD foi o pontapé
inicial de uma discussão maior sobre o tema, que se alastrou para várias outras instituições, como escolas, fóruns e
associações”, atesta João Pedro.
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MANEJO ADEQUADO

PARAÍBA

T

ambém na Paraíba, desta vez nos municípios de São
João do Tigre e Zabelê, outro projeto apoiado pelo
Fundo de Defesa de Direitos Difusos teve como desafio restaurar as condições de uma microbacia. Desenvolvido pela ONG Unir, Sentir, Pensar e Agir, o projeto
Recuperação das Áreas Degradadas da Microbacia Hidrográfica do Rio Espinho mobilizou famílias de pequenos agricultores no intuito de replantar áreas ciliares e disseminar modelos ecologicamente corretos de manejo.
“O foco principal foi evitar a continuidade de problemas há muito percebidos no local, como desmatamentos e queimadas sem uma adequada técnica de uso do
solo, da água e da vegetação, não respeitando as áreas de
preservação permanentes”, diz Elisandro de Andrade, presidente da Organização. Ele ressalta que essas áreas são
usadas pelos agricultores para culturas de subsistência e
hortaliças, e que existe na região uma pecuária intensiva,
principalmente de caprinos. Porém, nem os produtores e
tampouco a população em geral valorizavam a biodiversidade existente no lugar.
“Já havíamos executado projetos semelhantes com
apoio do Fundo Nacional do Meio Ambiente, e sentimos
a necessidade de dar continuidade a esse trabalho, buscando conscientizar as pessoas para a importância do uso
ambientalmente sustentável dos recursos naturais do semiárido nordestino”, diz Elisandro.
Os agricultores foram chamados a participar ativamente da iniciativa, através de reuniões para apresentação do projeto e visitas técnicas às propriedades, pelas
quais foi verificado in loco a situação de cada uma delas.
Também foram feitas palestras em associações comunitárias. Entre as ações desenvolvidas está a construção de
barragens subterrâneas e a distribuição gratuita de 75 mil
mudas de essências florestais e frutíferas aos produtores
participantes do projeto e de municípios vizinhos. Foi ainda estruturado um sistema de assistência técnica gratuita
aos agricultores.

O projeto reuniu
famílias de pequenos
agricultores no intuito
de replantar áreas
ciliares e disseminar
modelos ecologicamente
corretos de manejo.
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Consumo
Publicado em 1990, o Código de Defesa do Consumidor inseriu, no ordenamento jurídico brasileiro, o
conjunto de regras que a partir dali iriam normatizar as
relações de consumo. Ficava claro para fornecedores e
consumidores quais eram os seus direitos e deveres. Porém, passados quase 20 anos desde então, muito ainda
há a ser feito até que todas as determinações do Código sejam efetivamente obedecidas. Algumas vezes, por
falta de informação, outras, por má fé de uma ou outra
parte, o fato é que órgãos públicos e entidades da sociedade civil ainda se mobilizam em todo o país para
exigir o cumprimento da Lei. O Fundo de Defesa de Direitos Difusos apoia vários projetos nessa área, dando
sua contribuição para que as relações de consumo no
Brasil possam, finalmente, acontecer de forma harmônica e estritamente dentro da legislação, em vigor.
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CIDADÃOS CONSCIENTES

E

mpenhada em contribuir na solução das demandas sociais referentes às relações de consumo em Salvador
(BA), a Associação do Movimento de Donas de Casa e
Consumidores da Bahia buscou apoio do FDD para realizar,
na periferia da capital baiana, o projeto Construindo Novos
Hábitos para o Consumo. A ideia era desenvolver uma ação
estruturada que permitisse orientar as pessoas quanto à importância que adquirem na sociedade os consumidores conscientes, devidamente preparados para as relações de consumo.
O projeto abrangeu a promoção de dez seminários, que
incluíram oficinas práticas e também visitas a algumas lojas,
para dirimir situações reais vivenciadas pelos participantes.
“Houve uma participação muito boa da comunidade, inclusive com repercussão em entrevistas de rádios e televisões locais”, afirma Selma Magnavita, representante da Associação.
No total, os seminários reuniram 680 participantes
diretos, que passaram a atuar como multiplicadores dos
conteúdos discutidos em suas respectivas comunidades.
“Os resultados foram muito positivos; todas as pessoas que
participaram das oficinas e das visitas ao comércio adquiriram informações concretas acerca dos princípios lógicos
do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e se tornaram
convictos de seus direitos como cidadãos”, conclui Selma.

Por meio de seminários, oficinas
práticas e visitas ao comércio,
comunidades de Salvador (BA)
descobriram a importância de se
tornarem consumidores conscientes.
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NA SALA DE AULA

AMAPÁ

O

utra iniciativa apoiada pelo Fundo de Defesa de
Direitos Difusos na área do consumo aconteceu
no Amapá. O Instituto estadual de Defesa do
Consumidor promoveu o projeto Procon nas Escolas, que
teve como objetivo transmitir informações sobre as normas do Código de Defesa do Consumidor às comunidades
escolares dos diferentes municípios amapaenses. A proposta foi transformar cada professor em um multiplicador
do conteúdo do CDC, de forma que eles pudessem repassar para seus alunos, desde cedo, o entendimento quanto
à importância de se tornarem consumidores e cidadãos
conscientes.
Os preceitos do Código passaram a figurar no currículo estudantil de maneira transversal, sendo inseridos nas
discussões relativas às demais disciplinas. No total, foram
capacitados mais de 400 professores. Além do treinamento em si, o projeto incluiu a distribuição da revistinha do
“Super Deco, O Defensor do Consumidor”, como apoio
didático para facilitar a compreensão dos alunos sobre o
tema, e também de vinte vídeos educativos, em linguagem
especialmente voltada para o público escolar.

Professores e estudantes
do Amapá receberam
informações sobre as
normas contidas no
Código de Defesa do
Consumidor.
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MELHORIA NO ATENDIMENTO
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esde que foi criado, em 2004, o Procon do município de Cacoal (RO) contabiliza um número crescente de atendimentos. Porém, pelo fato de não
dispor da totalidade dos equipamentos necessários para
desempenhar suas funções, os servidores do órgão nem
sempre conseguiam atender todos os consumidores com
a qualidade e rapidez que gostariam. Ciente de que essa
realidade poderia ser mudada, a Prefeitura Municipal formalizou convênio com o Ministério da Justiça para, com
recursos do FDD, realizar o projeto Informatização e Modernização do Procon.
Na primeira etapa do projeto, procedeu-se à modernização do órgão, melhorando sua infraestrutura no que
tange a mobiliário e equipamentos de tecnologia e informática, o que contribuiu para tornar mais ágeis e eficientes os serviços. A segunda etapa consistiu na confecção
de cartilhas com informações práticas sobre o CDC, para
distribuição aos consumidores. “Entendemos que uma sociedade bem informada torna-se menos propensa ao erro.
Nesse aspecto, a contribuição mais importante é, sem dúvida, promover uma educação voltada à consciência da
cidadania, do respeito aos direitos e da transparência nas
relações de consumo”, afirma Márcia Maria dos Santos,
coordenadora do Procon Cacoal.
Entre reclamações, audiências, orientações e palestras educativas, o Procon municipal realizou cerca de mil
atendimentos só no primeiro trimestre de 2009. Com os
resultados alcançados no projeto, o padrão de serviços
prestados pelo órgão aos cidadãos de Cacoal passou para
um novo patamar. “Os recursos do FDD foram fundamentais para que pudéssemos dinamizar nossas ações; o atendimento ficou mais célere e eficiente, ganhamos rapidez,
segurança e maior agilidade na solução das ocorrências
registradas, contribuindo para a satisfação plena dos consumidores”, atesta a coordenadora.

A modernização e a
melhoria da
infraestrutura do
Procon municipal de
Cacoal (RO)
garantiram maior
agilidade e eficiência
aos serviços prestados
à população.
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ALAGOAS

D

urante a maior parte de seus dez anos de funcionamento, o Procon de Arapiraca (AL) funcionou
em condições precárias, tanto do ponto de vista físico das instalações como no que diz respeito aos
procedimentos usados para defender o consumidor. Não
havia a figura dos fiscais, e o órgão contava apenas com
um coordenador, que era auxiliado por outro advogado e
por duas atendentes sem habilitação em direito.
Para melhorar o atendimento à população, que atualmente supera os 200 mil habitantes, era necessário repensar a estrutura do órgão. Nesse replanejamento, foi
criado, entre outros setores, o serviço de fiscalização.
Os dois fiscais nomeados, entretanto, não dispunham dos
recursos que a tarefa exige, como meio de transporte e
equipamentos para registrar em imagens as atuações.
A solução veio por intermédio do projeto Aparelhamento da Fiscalização do Procon, para o qual a Prefeitura Municipal recebeu o apoio do FDD. Os recursos
foram utilizados na aquisição de um veículo e também de
máquinas fotográficas, câmeras filmadoras, data-show,
notebook, televisão, impressora e computadores, todos
destinados a auxiliar o serviço de fiscalização.
Com os equipamentos em mãos, os fiscais foram
a campo. Num primeiro momento, desempenharam um
trabalho educativo com os fornecedores locais, explicando quais eram seus direitos e deveres definidos em lei.
Em seguida, o Procon promoveu atividades educativas em
várias escolas da cidade, para mostrar aos consumidores
as garantias oferecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. “Só depois é que os fiscais passaram a cobrar dos
fornecedores tudo aquilo que é direito do consumidor,
coibindo, assim, diversas práticas abusivas”, informa Luciana Régia Ventura Barros, coordenadora-executiva do
Procon Arapiraca.
Luciana estima que, além da população local, outras milhares de pessoas foram favorecidas indiretamente
pelo projeto, uma vez que Arapiraca é uma cidade pólo
da região. “Para cá convergem consumidores de todo o
interior de Alagoas e também de parte dos estados de Sergipe, Bahia e Pernambuco. A partir das operações de fiscalização desencadeadas com o auxílio dos equipamentos, frutos do convênio, todos foram beneficiados, pois
os fornecedores ficaram inibidos para cometer eventuais
abusos”, ressalta.

Para melhorar o atendimento aos
mais de 200 mil habitantes de
Arapiraca (AL), era necessário
repensar a estrutura do Procon.

Fabiana Ide
Rodrigues de
Carvalho
fiscal do
Procon de
Arapiraca/AL

“Antes, a
fiscalização era feita
a pé, e não havia
nenhum
equipamento para
registrar as
irregularidades. Com
os recursos do FDD
adquirimos um carro
para agilizar nossas
diligências e também
máquina fotográfica,
filmadora,
computador e outros
equipamentos,
facilitando muito o
nosso trabalho.”
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CAPACIDADE AMPLIADA
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O Núcleo de Defesa
do Consumidor da
Defensoria Pública do
Estado do Piauí atua em
toda a periferia de
Teresina, e tem como
público-alvo a
população de baixa
renda.

dia-a-dia no Núcleo de Defesa do Consumidor da
Defensoria Pública do Estado do Piauí (Nudecon)
é sempre corrido. Do início ao fim do expediente,
é grande a circulação de cidadãos que procuram o órgão.
Atuando em toda a região da periferia, num vasto território
que abrange as zonas sul e norte da capital, Teresina, o
órgão se ressentia de uma melhor estrutura para atender de
forma mais ágil e eficiente os cidadãos.
“Nosso público-alvo são as pessoas mais pobres, que
aqui no Estado, infelizmente, significa alcançar 90% da população. São comunidades que, em geral, não têm a quem
recorrer. Prestamos serviços jurídicos em questões que vão
desde a inclusão de nome no SPC ou na Serasa, passando
por problemas com eletrodomésticos que não funcionam,
assuntos financeiros, e alguns problemas mais graves envolvendo planos de saúde”, enumera o defensor público
Alessandro Spíndola.
Ele conta que o Nudecon acompanha causas em 15
juizados especiais e seis varas cíveis, cada um localizado
num lugar distinto da cidade, e afirma que a estrutura antes
existente, tanto em termos de pessoal, quanto de equipamentos, não dava o devido suporte a esse serviço. “Atuamos
em periferias distantes entre si, o que é muito complicado.
Às vezes precisamos estar às 9h em uma audiência na zona
sul, e às 10h temos outra na zona norte. E isso acontece todos os dias, incansavelmente; é um corre-corre para buscar
e deixar processos e intimações, participar de reuniões em
comunidades e outras tarefas”, diz Spíndola.
Um passo decisivo para melhorar a capacidade de
atendimento do órgão foi dado com o projeto Reestruturação e Ampliação do Núcleo Especializado de Defesa
do Consumidor Necessitado e Instalação do Núcleo de
Mediação, que recebeu recursos do FDD. Por meio da iniciativa, a Defensoria Pública do Estado do Piauí adquiriu
veículo, computador, telefone, fax e móveis para escritório, o que facilitou o deslocamento dos advogados e permitiu aprimorar os serviços prestados ao público. “Melhorou
consideravelmente; tanto é que a demanda aumentou ainda
mais, e agora já estamos sufocados de novo”, resigna-se o
defensor público.
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MOBILIZAR PARA

GARANTIR DIREITOS

FORTALEZA

H

á 27 anos a Federação de Entidades de Bairros e
Favelas de Fortaleza desenvolve, nas comunidades de baixa renda, atividades constantes na defesa dos direitos sociais. Um dos focos dessa atuação são
as relações de consumo. A instituição mantém diversas
parcerias com o objetivo de ampliar o alcance de suas
ações. Foi nesse contexto que a Federação apresentou ao
Ministério da Justiça o projeto Educação e Direitos para
o Consumo, destinado a levar às populações em situação
de vulnerabilidade social o acesso a informações sobre os
direitos do consumidor.
A ideia era fomentar a mobilização em torno do pleno cumprimento desses direitos. Para isso, planejou realizar um total de 30 reuniões - denominadas “rodas de conversa” - com várias associações comunitárias da capital
cearense, disseminando para o maior número possível de
pessoas os conhecimentos necessários acerca do assunto.
Com os recursos do FDD assegurados, a Federação
colocou em prática as etapas do projeto, que incluíram a
formalização de parcerias, a identificação das áreas a serem
atendidas, a estruturação da logística para realização das
reuniões, a execução das primeiras rodas de conversa, e
também as visitas de acompanhamento às associações comunitárias participantes. “Coube às entidades que aderiram
às rodas de conversa disponibilizar o espaço físico para as
reuniões, a mobilização da comunidade local e o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos facilitadores”,
informa Renata Moreira, coordenadora do projeto.
De acordo com a coordenadora, o projeto obteve
excelente aceitação por parte das comunidades, e devido
a esse sucesso a Federação vem recebendo solicitações de
várias outras, para realização de novas rodas de conversa,
além daquelas inicialmente previstas. “As lideranças das
instituições participantes também manifestam interesse em
outras ações vinculadas à temática, como desdobramento
das rodas de conversa, tais como oficinas sobre rotulagens
de produtos, principalmente alimentos; oficinas sobre orçamento familiar; campanhas locais sobre a importância
de se exigir as notas fiscais nas compras, dentre outros”,
finaliza Renata.

O projeto Educação e Direitos para o
Consumo levou informações sobre os
direitos do consumidor para comunidades em situação de vulnerabilidade
social na capital cearense.

Antônia Gomes
dos Santos
moradora do
bairro de
Iracema, em
Fortaleza (CE)

“Aprendemos muitas coisas sobre o direito do consumidor.
Até então não
conhecíamos as leis
e por isso não sabíamos como cobrar
nossos direitos.”
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FORTALECIMENTO DA CIDADANIA
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Paraíba é formada por 223 municípios, porém apenas sete deles dispõem de um Procon local. Um número bastante reduzido, mesmo somado às demais
oito unidades do Procon estadual, o que resulta numa estrutura insuficiente para atender os consumidores das cidades
do interior. Ciente da necessidade de dar maior robustez a
essa rede de atendimento cidadão, a Defensoria Pública do
Estado submeteu ao Conselho Federal Gestor do Fundo de
Defesa de Direitos Difusos o projeto Implantação e Informatização dos Núcleos dos Procons Estaduais e Municipais, com Vistas ao Fortalecimento do Sistema de Defesa do
Consumidor do Estado da Paraíba.
A iniciativa incluiu o aparelhamento do Procon Estadual no município de Souza, e também a informatização
das unidades de Campina Grande, Guarabira, Casa da Cidadania e ainda da sede em João Pessoa. Além disso, foram
realizadas duas gincanas educativas sobre o consumo, bem
como palestras relativas a direitos básicos em comunidades
carentes e escolas públicas. Uma sala específica de educação para o consumo foi implantada na sede do Procon/
PB, com o intuito de receber estudantes para participar de
atividades sobre os cuidados que todos devem ter na hora
das compras.
“Todas essas ações tiveram uma conotação popular,
utilizando linguagem acessível e praticidade nos fatos dispostos, despertando, assim, amplo interesse da comunidade, que participou maciçamente das palestras. Com esse
projeto, a sociedade passou a acionar mais frequentemente
o Procon, fazendo do órgão uma referência na busca por
seus direitos”, afirma Késsia Liliana, coordenadora do projeto.
Ela conta que aproximadamente cinco mil pessoas
participaram diretamente das palestras, realizadas em 25
escolas do Estado, e que a ideia agora é dar continuidade
a esse tipo de ação. “Vamos manter esse esforço de conscientização, com o objetivo de harmonizar as relações entre consumidores e fornecedores, fomentando a cada dia a
busca pelos interesses dos cidadãos”, aponta Késsia.

A Defensoria Pública da
Paraíba recebeu apoio
do Fundo de Defesa de
Direitos Difusos para o
fortalecimento do
sistema de defesa do
consumidor no Estado.
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PERNAMBUCO
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evar às comunidades carentes do Estado uma estrutura móvel e itinerante de defesa do consumidor, a
fim de prestar atendimento local, esclarecer dúvidas
e desenvolver atividades educativas para os públicos adulto e infantil, com o principal objetivo de transformar essas pessoas em cidadãos atuantes. Esse foi propósito da
Associação de Defesa da Cidadania e do Consumidor de
Pernambuco (Adecon/PE) com o projeto Direito do Consumidor nas Ruas, promovido com recursos do FDD.
“A ideia surgiu a partir da percepção quanto à total inexistência de acesso das pessoas menos favorecidas
às informações básicas sobre os seus direitos e sobre os
órgãos públicos e privados existentes para que busquem
orientação adequada para seus conflitos jurídicos”, lembra
Geraldo Guerra Junior, diretor administrativo e gestor de
Projetos da Adecon.
Para colocar em prática a proposta, equipes da instituição fazem visitas prévias às comunidades, no intuito
de verificar se realmente elas terão condições de receber a
estrutura móvel de atendimento. Em seguida, é feita uma
divulgação do projeto por meio da distribuição de panfletos e cartazes. Enquanto são realizadas essas etapas, a
Adecon/PE mantém contatos com os outros parceiros da
iniciativa para que o trabalho possa acontecer em conjunto. Na data prevista, a equipe se desloca para a comunidade agendada, onde são promovidas as atividades. Posteriormente às visitas, é feito um curso de multiplicadores,
com representantes de cada comunidade visitada.
”São atendidos públicos bastante diversificados, em
escolas, associações de moradores, praças e bibliotecas
públicas. Acreditamos que conseguiremos atingir mais de
cinco mil pessoas com as ações do projeto”, estima Geraldo Guerra Junior. “Já percebemos um aumento significativo no número de registros de reclamações, uma vez que as
pessoas adquirem maior consciência sobre seus direitos.
Na verdade, saem da inércia para a ação”, completa o
diretor.

Uma estrutura móvel e
itinerante presta
atendimento, esclarece
dúvidas e desenvolve
atividades educativas
sobre direitos do
consumidor em
comunidades carentes
de Pernambuco.

Maria de
Fátima de Lima
líder comunitária

“Todas as
comunidades
deveriam ter acesso
a esse tipo de
atendimento.
Porque todos nós às
vezes temos
problemas relativos
aos nossos
direitos como
consumidores.”
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RIO GRANDE DO NORTE

ARTE, CULTURA E EDUCAÇÃO
PARA O CONSUMO

Fotos: Giovanna Rego

E

Por meio de um vídeo
educativo, o Procon de
Natal (RN) divulga para
a sociedade informações
sobre os direitos e
deveres dos cidadãos
nas relações de consumo.

m 2006, o Procon Municipal de Natal (RN) decidiu
produzir um vídeo educativo para divulgar o trabalho
do órgão aos consumidores da capital potiguar. O
objetivo era disseminar informações à sociedade acerca
dos direitos e deveres dos cidadãos nas relações de consumo, mostrando, de forma dramatizada, alguns exemplos
de situações cotidianas por meio de linguagens populares
como literatura de cordel, teatro de mamulengos e música
regional. Com isso, além do conteúdo em si, o Procon
contribuiria para divulgar manifestações artísticas da terra,
valorizando o artista e a cultura locais.
Financiado com recursos do FDD, por meio do projeto Procon, Arte e Educação, o filme foi dividido em
seis módulos, cada um enfocando um tema: produtos com
vício, publicidade enganosa ou abusiva, contratos e má
prestação de serviços, comércio eletrônico, consumo de
alimentos e pesquisas e outros assuntos. Após a conclusão
do processo licitatório para contratação de empresa responsável pelas filmagens e da equipe técnica, foram feitos
contatos com artistas locais que participariam do projeto.
Concluída essa etapa, o Procon fez um levantamento dos
temas a partir das fichas de atendimento do órgão, e também coletou casos exemplares de outros procons e entidades de defesa do consumidor.
Em seguida, as histórias baseadas em casos reais foram repassadas a um poeta popular para que ele as transformasse nos versos que seriam falados pelos atores, bonecos e músicos. Depois veio a fase de criação artística em
si, como a composição das músicas, os ensaios, a confecção de figurinos, a montagem dos cenários e a confecção
dos adereços. Paralelamente a isso, foi elaborado o roteiro
para as filmagens e realizadas as gravações em estúdio,
a edição, a criação do ambiente virtual e outras tarefas,
numa produção cuidadosa.
O resultado de todo esse trabalho foi um filme em
DVD, com 36 minutos de duração. “Nosso objetivo agora
é difundir ao máximo esse vídeo aos consumidores, veiculando-o em eventos públicos, seminários, e ainda nas salas de aula para alunos das redes municipal e estadual de
ensino, bem como nas faculdades e universidades”, planeja Elias Silva, chefe do Setor de Pesquisa e Informação
do Procon.
Ele adianta que estão sendo gravadas diversas cópias
com o objetivo de compartilhar o vídeo com instituições
de outros estados brasileiros. “Queremos distribuir o filme
para outros procons, e também para secretarias municipais e estaduais, escolas, bibliotecas públicas, entidades
de classe etc. Também veicularemos comerciais de 30 segundos nas emissoras de TV locais, e ainda disponibilizaremos o conteúdo no site do Procon Natal na internet”,
informa Elias Silva.
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DONAS DE CASA ATUANTES

GOIÁS

O

Movimento das Donas de Casa e Consumidores
de Goiás (MDC-GO) foi criado há cerca de sete
anos, a partir da mobilização de um grupo de mulheres para instituir uma entidade que as representasse na
defesa de seus direitos. Desde então, muitas outras pessoas - inclusive vários homens - se juntaram a elas nesse
esforço de reivindicar maior garantia no cumprimento de
seus direitos, principalmente no que diz respeito às relações com o comércio.
Atuando prioritariamente com a população de baixa renda, o MDC-GO percebeu o quanto essas pessoas
se encontravam desinformadas sobre questões relativas à
economia doméstica e direitos do consumidor. Surgiu daí
a ideia de promover um grande encontro sobre o tema.
A proposta se tornou realidade, atraindo grande participação popular e de entidades ligadas ao setor, como associações comunitárias, ONGs, procons e outros órgãos
públicos. Diante do sucesso, a instituição decidiu repetir
a iniciativa, e firmou convênio com o Ministério da Justiça para, com recursos do FDD, realizar o projeto Segundo Fórum Brasileiro de Economia Doméstica e Direito
do Consumidor.
“Com esse projeto, passamos a conhecer outras práticas e pudemos ampliar o nosso trabalho à sociedade”,
afirma Nilza Bonfim, presidente do MDC-GO. Segundo
ela, o Fórum serviu como ambiente para que todos os participantes pudessem trocar experiências e ampliar o conhecimento mútuo acerca do assunto. “Fazem parte da
programação atividades como cursos, palestras, oficinas e
distribuição de material educativo”, explica.
Cerca de quatro mil pessoas participaram dessa segunda edição do Fórum, e a experiência se tornou referência nacional quando o assunto é direito do consumidor.
“Até hoje recebemos correspondências de outros procons,
universidades e escolas de todo o país, e até do exterior,
solicitando orientações, pedindo material relativo ao eixo
temático trabalhado no Fórum, para que eles possam disseminar as propostas às suas comunidades também. Muitas pessoas também nos procuram querendo saber quando
será o próximo evento”, destaca Nilza.

A população de baixa
renda estava
desinformada sobre
questões relativas
à economia doméstica e
direitos do consumidor.
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MATO GROSSO DO SUL

INFORMATIZAÇÃO DO PROCON

N

os últimos anos, principalmente com a disseminação da internet, surgiram diversas modalidades novas de consumo e facilidades para realizar compras.
Uma realidade que tem exigido dos órgãos de defesa do
consumidor a reformulação de muitos de seus procedimentos e estruturas, de maneira a permitir que continuem sendo
efetivos na proteção e na tutela dos direitos dos cidadãos.
Foi exatamente este objetivo que levou a Prefeitura
Municipal de Santa Rita do Pardo (MS) a pleitear recursos
do FDD para a execução do projeto Procon Informatizado. A iniciativa contemplou a aquisição de equipamentos e
materiais permanentes, visando tornar o órgão mais eficaz
na defesa dos direitos dos consumidores locais. “O Procon
é um importante instrumento de democratização, uma vez
que, mesmo em um município de pequeno porte como o
nosso, não deixam de ocorrer, a todo momento, relações
consumeristas, as quais se dão não apenas no âmbito local,
mas também regional, estadual e internacional”, diz Everton Faleiro de Pádua, coordenador do projeto.
Ele explica que o Procon municipal procura trabalhar
de modo proativo, por meio de campanhas voltadas a educar os cidadãos sobre os seus direitos e deveres nas relações
de consumo. Por isso, avalia que a informatização era fundamental no sentido de proporcionar um atendimento mais
ágil e um maior acesso da equipe do órgão à informação.
“Com esse projeto, tivemos uma sensível melhoria
na prestação dos serviços, especialmente porque pudemos
subsidiar nossos operadores com material de informática,
o que lhes permite fazer estudos e pesquisas, e também
aperfeiçoar, desburocratizar, organizar e modernizar o
atendimento prestado à população”, observa. “A aquisição
dos equipamentos possibilitou também gerenciar melhor as
reclamações e as atividades de fiscalização, o que se reflete numa maior eficiência na atuação da Coordenadoria de
Proteção e Defesa ao Consumidor”, finaliza Pádua.

O surgimento de novas modalidades e facilidades para realizar
compras exige dos órgãos de defesa do consumidor a
reformulação de muitos de seus procedimentos e estruturas.
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DE PORTAS ABERTAS

MATO GROSSO DO SUL

A

té pouco tempo atrás, os mais de 30 mil moradores de Amambaí (MS) não tinham a quem recorrer
quando precisavam solucionar alguma dificuldade
relativa ao descumprimento de seus direitos de consumidores. Não existia um Procon municipal ou outro órgão
que atuasse diretamente nessa área fundamental para o
exercício da cidadania.
Uma situação que levou a Prefeitura Municipal a solicitar o apoio do Fundo de Defesa de Direitos Difusos
para a execução do projeto Instalação do Procon. Com
os recursos assegurados, foi possível colocar em prática a
estratégia, que incluiu o aluguel de um imóvel e a designação de servidores públicos para prestar atendimento aos
moradores da cidade. Paralelamente, foi desenvolvido um
amplo trabalho de divulgação em rádios e jornais, além
de reuniões com a câmara de vereadores e associações
comunitárias, bem como palestras nas escolas, destinadas
a conscientizar a população sobre os direitos básicos do
consumidor.
Segundo Cida Neves Farias, secretária municipal de
Administração, o desenvolvimento do projeto proporcionou um convívio mais harmônico entre os agentes das relações de consumo na cidade. “A criação do Procon beneficiou toda a população do município, que não tinha esse
tipo de atendimento, sejam eles comerciantes ou consumidores, pois a partir da instalação do órgão todos passaram
a dispor de um ponto de referência para dirimir as questões
relativas ao consumo de bens e serviços, obtendo soluções
rápidas para os litígios criados”, avalia a secretária.

Com recursos do
FDD, os moradores de
Amambaí (MS)
passaram a contar com
um Procon para
auxiliá-los a resolver
dificuldades relativas
ao descumprimento de
seus direitos de
consumidores.
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OUTROS DIREITOS DIFUSOS
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PARAÍBA

VALE DOS DINOSSAUROS

I

nternacionalmente reconhecido como um dos mais importantes sítios arqueológicos e paleontológicos de todo
o mundo, o Monumento Natural Vale dos Dinossauros,
no município de Sousa (PB), abriga uma das maiores incidências de pegadas fossilizadas de dinossauros até hoje
descobertas. O lugar atrai pesquisadores e turistas do Brasil
e do exterior, que se encantam com os rastros deixados por
esses seres que habitaram o planeta há mais de 100 milhões
de anos.
As pegadas ficam próximas ao leito do Rio do Peixe,
e essa pequena distância representa um constante desafio
para a Superintendência de Administração do Meio Ambiente da Paraíba (Sudema/PB), órgão responsável pela gestão do local. Para amenizar os impactos da água, que não
raro chega mesmo a passar sobre os vestígios fósseis, foram
construídos um canal de alívio e uma barragem. Porém, as
fortes chuvas que caíram num dos últimos invernos romperam as obras de contenção, e a água voltou a passar com
violência sobre as pegadas. Para resolver a questão, o órgão elaborou o projeto Recuperação da Barragem e Muro
Greager do Monumento Natural Vale dos Dinossauros,
cuja realização contou com recursos do Fundo de Defesa
de Direitos Difusos.
Além da reconstrução em si, o projeto incluiu a publicação de uma cartilha voltada à educação ambiental,
que foi distribuída nas escolas do município, e também a
realização de palestras para os alunos. “Os estudantes de
Sousa, apesar de terem conhecimento da unidade de conservação, não sabiam da importância que é a preservação
daquele sítio arqueológico. Então, com esse trabalho educativo, eles aprendem a valorizar mais o Monumento, e
também a divulgá-lo. Por isso, fizemos questão de associar
a recuperação das obras com atividades de conscientização
ambiental”, afirma Aderval Monteiro Dias, coordenador de
convênios da Sudema.

O Monumento Natural
Vale dos Dinossauros,
em Sousa (PB), abriga
uma das maiores
incidências de pegadas
fossilizadas de
dinossauros já
descobertas no mundo.
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SANTA CATARINA

ARQUEOLOGIA NO COTIDIANO

O

O Sambaqui Morro do
Peralta é o único no
centro histórico de
Laguna (SC) protegido
pelo tombamento
federal.

Rogério Mota
morador do
Morro do Peralta

“Quando eu
descobri os
primeiros vestígios
de ossos fiquei
intrigado; fui retirar
uma concha do chão
e tive uma surpresa:
não se tratava de
uma concha, e, sim,
de um crânio. Levei
um baita susto!”

município de Laguna (SC) possui 43 sítios arqueológicos cadastrados no banco de dados do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan). Dentre eles, destaca-se o Sambaqui Morro do Peralta, que desde 1985 é único localizado no centro histórico
da cidade a ser protegido pelo tombamento federal. O fato
de estar situado no perímetro urbano resulta em constantes
atos de depredação e ocupações desordenadas.
Para evitar essa degradação, são desenvolvidas constantes atividades de educação patrimonial com a comunidade local. “Outra preocupação nossa é realizar pesquisas
para diagnosticar o grau de importância que as pessoas do
entorno atribuem a esse sítio arqueológico, bem como desenvolver um fluxo turístico sustentável na área”, explica
Ana Paula Cittadin, do Iphan/SC.
A necessidade de proteger o local e prepará-lo adequadamente para o turismo levou o Instituto a pleitear
recursos do Fundo de Defesa de Direitos Difusos para o
projeto Preservação para o Sambaqui Morro do Peralta.
Com a aprovação do Conselho Gestor, passou-se à fase de
execução. A primeira etapa foi a contratação de levantamento topográfico e a contratação de um arquiteto para
propor medidas voltadas à melhoria da qualidade de vida
das pessoas que habitam a região do Sambaqui. A intervenção arquitetônica considerou aspectos como acessibilidade,
realocação das residências de forma organizada, criação de
área de convivência, com local para palestras e exposições,
e ainda a construção de um mirante.
Durante a segunda etapa foram elaborados fôlderes e
cartilhas didáticas para auxiliar nas atividades de educação
patrimonial. Já a terceira consiste num amplo trabalho de
educação patrimonial dirigido aos moradores locais e aos
estudantes da rede pública do município de Laguna.
Ana Paula explica que, entre os benefícios obtidos
com a realização do projeto, está a melhoria das condições
de vida das pessoas que vivem próximas ao sítio arqueológico, e também a conscientização quanto à importância de
proteger o Sambaqui Morro do Peralta e os demais sítios arqueológicos de Laguna. “E através das atividades de educação conseguimos atrair novas parcerias para a preservação
desses locais, verdadeiros patrimônios nacionais”, destaca.
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NOS PRIMÓRDIOS DA TV

SÃO PAULO

F

undada por Assis Chateaubriand, em 1950, a TV Tupi
de São Paulo foi a primeira emissora de televisão do
Brasil. Ao longo de 30 anos, produziu e transmitiu
programas que encantaram gerações, e também noticiários
que ajudaram a contar a história do período. Com a missão
de preservar e difundir os conteúdos audiovisuais no país, a
Cinemateca Brasileira busca permanentemente estabelecer
parcerias com o setor público e com a iniciativa privada,
no sentido de ampliar sua capacidade de atuação. Foi neste contexto que apresentou ao Conselho Federal Gestor do
Fundo de Defesa de Direitos Difusos o projeto Resgate do
Acervo Audiovisual Jornalístico da TV Tupi.
Para essa empreitada, além dos recursos do FDD, a
Cinemateca Brasileira contou com a contribuição do Arquivo Público do Estado de São Paulo, que assegurou o acesso
às informações guardadas sobre os telejornais da extinta TV.
Todos os setores da Cinemateca foram mobilizados para realizar as etapas previstas no projeto, especialmente as áreas
de Catalogação, de Preservação e o Laboratório de Imagem
e Som.
A primeira foi responsável por atualizar, levantar,
pesquisar e catalogar o material da TV Tupi nos acervos da
Cinemateca; a área de Preservação tratou da preparação
dos rolos de filme 16mm dos telejornais; e o Laboratório,
por sua vez, após elaborar um planejamento do fluxo dos
trabalhos de digitalização, iniciou telecinagem do material
selecionado e a digitalização do conteúdo. Cabe lembrar
que o projeto contemplou, ainda, a importação de equipamentos especialmente destinados à execução de algumas
dessas atividades.
Ao final do trabalho, ainda em 2009, todo o material
digitalizado será colocado à disposição do público via internet. Com isso, qualquer cidadão poderá utilizar o vasto
acervo da TV Tupi como fonte para pesquisas e para obtenção de conhecimentos sobre a história recente do Brasil,
bem como a história da própria televisão e do telejornalismo nacional.

O acervo jornalístico da
TV Tupi de São Paulo,
primeira emissora de
televisão brasileira,
ajuda a contar a
história do país.
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Patrimônio Artístico
Proteger o acervo artístico e arquitetônico de um
país é uma das principais formas de contribuir para a
preservação da história de seu povo. Nas diversas regiões
do território nacional, os recursos do Fundo de Defesa
de Direitos Difusos têm sido aplicados com esse objetivo. São construções centenárias, museus, obras sacras e
outras manifestações que integram o rico patrimônio de
arte, cultura e fé da população brasileira.
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EM NOME DA FÉ

ALAGOAS

P

rimeira capital de Alagoas, a cidade de Marechal Deodoro se destaca por ter sido palco de acontecimentos
que ajudaram a escrever a história do país. Suas ruas,
becos, igrejas e casario testemunharam fatos importantes da
vida nacional, como o nascimento de Deodoro da Fonseca,
primeiro presidente da República brasileira. Um dos destaques de seu rico patrimônio arquitetônico é a Igreja de
Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Construído
entre 1820 e 1834, o templo estava, havia anos, em estado
de ruínas – o que era motivo de tristeza para a população
local e também para os milhares de turistas que a cada ano
visitam o município.
Decidida a mudar essa situação, a Prefeitura Municipal firmou convênio com o Ministério da Justiça para executar o projeto de restauração da Igreja. “Era um sonho de
muitos moradores essa recuperação. Tornar o templo religioso novamente com vida, recebendo seus fiéis, reunindo
a comunidade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens
Pretos”, conta Pablo Maia, coordenador do projeto.
Ele explica que, devido à situação em que a edificação se encontrava, os recursos do FDD foram utilizados
na estabilização do prédio e em algumas intervenções de
restauro, e que o trabalho ainda precisará de novas fases
até ser concluído. Porém, as medidas tomadas até aqui já
possibilitaram que a Igreja seja utilizada para preces pelos
fiéis e também para visitação turística. “Sem dúvida, todo o
povo deodorense se sentiu contemplado com esse projeto,
e o melhor de tudo é que a população local, motivada pelos
resultados obtidos, passou a cobrar das autoridades novas
iniciativas de restauração para outras construções históricas
da cidade”, observa Maia.

Construída entre 1820
e 1834, a Igreja de
Nossa Senhora do
Rosário dos Homens
Pretos, em Marechal
Deodoro (AL), estava
em condições
precárias de
conservação.
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DA BAHIA PARA O MUNDO

N

a capital baiana, o Museu Udo Knoff tem a missão
de preservar a memória deste artista, nascido em
1912 na Alemanha, e que, desde os 26 anos de idade, radicou-se em Salvador, onde veio a falecer no ano de
1994. Instalado no Brasil, Knoff montou ateliê de cerâmica
no bairro de Brotas, escreveu o livro Azulejos da Bahia e foi
professor na Escola de Belas Artes da Universidade Federal
do Estado. Tem trabalhos espalhados por diversas cidades
do país e também do exterior.
O Museu abriga um vasto acervo de sua obra, entre
azulejos e painéis, além de fotografias, maquinário, ferramentas, documentos e também uma rica coleção de peças
oriundas de diversos países europeus e asiáticos. Para assegurar a salvaguarda dos objetos e registros expostos, o Instituto
do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac/BA) executou o projeto Instalação de Sistema de Segurança Eletrônica
para o Museu Udo Knoff de Azulejaria e Cerâmica.
Realizada com recursos do FDD, a iniciativa contemplou diferentes etapas, passando pela contratação de empresa com experiência na área de segurança, aquisição dos
equipamentos, adaptação do prédio para receber as novas
instalações, e ainda treinamento da equipe do Museu. A
medida tornou possível a manutenção de um sistema de
vídeo operacionalizado 24h por dia, bem como a disponibilização dessas gravações para eventuais consultas.
“Foram ações que trouxeram maior proteção tanto
para o acervo exposto quanto para os oito mil visitantes que
vieram ao Museu desde a implantação dos equipamentos de
segurança. Além disso, entendemos que toda a sociedade
foi beneficiada com a garantia da preservação de um acervo
representativo para a história e a memória dos brasileiros e,
em consequência, do patrimônio da Humanidade”, pontua
o museólogo Antônio Varjão Matos.

Udo Knoff nasceu na
Alemanha, mas foi em
Salvador que ele
instalou seu ateliê de
cerâmica, onde
produziu peças que
hoje estão espalhadas
por diversas cidades
do país e também do
exterior.
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MEMÓRIA DOS NAVEGANTES

BAHIA

A

Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, erguida no
século 18 pela Ordem dos Franciscanos na Península de Itapagipe, é um monumento de grande riqueza
histórica para a cidade de Salvador (BA). O local integra o
roteiro da Procissão Marítima do Bom Jesus dos Navegantes,
que acontece no dia 1º de janeiro de cada ano. Sua arquitetura barroca e sua fachada revestida de azulejos são motivo
de encantamento para turistas e moradores da cidade.
Porém, apesar de ser tombada como patrimônio cultural, a construção estava em situação precária, dificultando
inclusive uma correta observação estética de seu conjunto
singular. Com isso, o número de visitantes vinha caindo, e a
manutenção do local ficava cada vez mais difícil. Aos poucos, perdia-se um dos mais representativos legados arquitetônicos do período colonial na Bahia.
Uma situação que levou a Devoção do Senhor Bom Jesus
dos Navegantes e de Nossa Senhora da Boa Viagem, associação de fiéis fundada 1892, a pleitear, ao Ministério da Justiça,
recursos do FDD para o projeto Restauro da Igreja de Nossa
Senhora da Boa Viagem. “O objetivo era não apenas recuperar a estrutura física, mas, de alguma forma, chamar a atenção
dos governos municipal, estadual e federal para as condições de
precariedade e a necessidade de cuidados especiais e urgentes
deste e de muitos outros exemplos de nossa memória cultural”,
diz Pedro Ivo Oliveira, da Augeo Consultoria e Assessoria, instituição responsável por executar o projeto.
Segundo ele, a recuperação de elementos da Igreja faz
parte de um processo contínuo voltado a preservar os principais atrativos turísticos e culturais da capital baiana. “Com os
recursos do FDD, foi possível, no curto prazo, deter o avanço
do processo de deterioração do altar-mor e da estrutura do
telhado, bem como proceder à remoção de repinturas feitas
sobre os douramentos do altar e realizar intervenções na parte estrutural do forro artístico”, acrescenta Pedro Ivo.

A arquitetura barroca e
a fachada revestida de
azulejos da Igreja de
Nossa Senhora da Boa
Viagem é motivo de
encantamento para
turistas e moradores
da cidade.

Maria Helena
Soares do
Nascimento
moradora de
Salvador (BA)

“Tenho 75 anos
vividos nessa
Paróquia, e era
muito triste ver a
nossa igreja se
acabando.
O trabalho de
restauração foi uma
maravilha. Isso é
obra de Deus!”
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ARTISTA SÍMBOLO DA CAPITAL

B

O convênio entre o
Ministério da Justiça e a
Fundação Athos Bulcão
possibilitou divulgar a
importância desse
artista que contribuiu
para que Brasília se
tornasse Patrimônio
Cultural da Humanidade.

rasília é reconhecida mundialmente pelo arrojo de
sua arquitetura moderna e pelo seu traçado urbanístico singular. Com obras espalhadas em diversos
pontos da cidade, Athos Bulcão (1918-2008) é considerado o artista símbolo da capital do país. Os seus azulejos
coloridos ajudaram a agregar leveza e modernidade às linhas de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, contribuindo para
que a capital do país fosse elevada à condição de Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco.
Para divulgar a importância deste artista, em especial ao público estudantil, e salvaguardar o patrimônio
composto por suas obras, a Fundação Athos Bulcão firmou
convênio com o Ministério da Justiça para realizar o projeto BrasiliAthos. “Os recursos do FDD permitiram alcançar
uma parcela representativa da comunidade, principalmente alunos de escolas públicas da periferia do Distrito Federal”, afirma Glauber Coradesqui, coordenador do projeto.
Diversas ações formaram o escopo planejado, entre elas a elaboração do Guia do Mestre, publicação com
cunho pedagógico destinada aos professores, para orientar
a mediação dos trabalhos realizados em sala de aula; a
revisão e ampliação do Almanaque “Na Trilha dos Azulejos”, destinado aos alunos, para sistematização dos conhecimentos adquiridos; a realização de oficinas, incluindo
serviços de transporte e produção de camisetas e materiais,
além de elaboração e distribuição de cartazes relativos ao
projeto nas escolas públicas do DF.
Em cada sala de aula, as atividades práticas foram
desenvolvidas em três dias. O primeiro foi reservado para
a oficina de conhecimento, na qual os alunos recebiam
informações sobre a vida e a obra de Athos, e também
conceitos sobre arquitetura, urbanismo, artes plásticas,
paisagismo, patrimônio etc. No segundo dia, os alunos
participavam de uma aula-passeio por obras do artista espalhadas na cidade, em locais como o Teatro Nacional
Cláudio Santoro, a Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, o
Parque da Cidade, a Universidade de Brasília, a Catedral
Metropolitana e a Torre de TV. Já no terceiro dia, aconteceu a oficina de criação, na qual os alunos foram estimulados a produzir suas próprias peças de azulejos, de acordo
com a forma pela qual o mestre trabalhava, colocando
em prática a experiência vivida nos dois primeiros dias de
atividades.
“Tivemos um retorno altamente positivo das escolas, comprovando que o objetivo de semear nos alunos a
importância de Athos Bulcão para a arte de Brasília e do
Brasil foi conquistado. O fato de os alunos responderem
com criatividade e interesse às atividades propostas mostra
que o formato dessa ação de educação patrimonial está
bastante propício, pois proporciona tempo para conhecer,
experimentar e produzir”, frisa Coradesqui.
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ACERVO RELIGIOSO

MATO GROSSO

A

cidade de Diamantino surgiu no século 18, a partir
da corrida de garimpeiros pelo ouro e pelos diamantes na região centro-oeste do atual Estado de
Mato Grosso. Alguns anos após sua fundação, era criada
a Paróquia Nossa Senhora da Conceição, cuja história se
confunde com a do próprio município. Do pátio da Igreja, teria saído, em 1907, a primeira comissão comandada
por Cândido Rondon para instalação de rede telegráfica
no noroeste brasileiro.
Erguida com materiais como pedra, adobe e madeira, a construção hoje integra o acervo arquitetônico e
cultural da população diamantinense. Contudo, o passar
dos anos causou estragos à edificação, e era urgente uma
intervenção no sentido de restaurá-la. Para isso, a Prefeitura Municipal firmou convênio com o Ministério da
Justiça e, com recursos do Fundo de Defesa de Direitos
Difusos, realizou o projeto Recuperação da Igreja Matriz Imaculada Conceição de Diamantino.
As obras incluíram uma abrangente reforma estrutural no prédio, que ganhou condições de permanecer,
por muitas décadas ainda, como centro de religiosidade
e tradição para a comunidade local. Cabe ressaltar que
a restauração da Igreja faz parte de um abrangente esforço de preservação do patrimônio histórico do município,
que inclui, também, a recuperação da casa canônica e
dos casarões seculares ao redor, permitindo que a cidade
de Diamantino continue sendo uma memória viva do Estado de Mato Grosso e do Brasil.

Do pátio da Igreja
Nossa Senhora da
Conceição, em
Diamantino (MT),
Cândido Rondon teria
partido em 1907 para
instalar a rede
telegráfica no noroeste
brasileiro.
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IMAGENS E TRADIÇÕES

MINAS GERAIS

S

Quando as imagens
foram levadas para
restauração, as
comunidades de São
Gonçalo do Bação e
Bonsucesso fizeram
celebrações para se
despedir das peças.

ituados na zona rural de Itabirito (MG), os distritos de
São Gonçalo do Bação e Bonsucesso são locais que têm
no respeito às tradições e na religiosidade uma característica marcante - e sua população conta, atualmente, com
cerca de 500 pessoas. A singeleza de suas igrejas guarda peças sacras de alto valor histórico, acervo este tombado pelo
Conselho do Patrimônio Cultural e Natural de Itabirito.
Para que essas peças fossem integradas ao restante do
conjunto do patrimônio municipal, a Prefeitura firmou convênio com o Ministério da Justiça para, com recursos do
FDD, realizar o projeto Conservação e Restauração de Imagens Sacras da Paróquia de São Sebastião de Itabirito e
São Gonçalo do Bação. No total, dez esculturas em madeira
policromada, sendo sete da Igreja de São Gonçalo do Bação
e três da Capela de Nossa Senhora do Bonsucesso, foram
restauradas.
A seleção das peças, feita com participação direta da
comunidade, obedeceu a critérios como a relevância artística
de cada uma delas. “Tão logo os recursos chegaram, as peças foram deslocadas para o laboratório de tratamento. Mas
antes, cada comunidade fez uma celebração para se despedir
das imagens. Com muita emoção, as peças foram embaladas
enquanto as pessoas cantavam hinos de louvores”, recorda
Gilmara Braga, coordenadora do projeto.
Foram cinco meses até a conclusão dos trabalhos, que
incluiu a desinfecção contra insetos xilófagos, tratamento dos
suportes de madeira com preenchimentos, fixação das policromias e a restauração em si. “Quando as peças retornaram,
houve cerimônias de entrega, com a mesma comoção da
despedida. A comunidade, então, desembalou as esculturas
restauradas, num clima de muita emoção”, diz Gilmara, lembrando que nesses dias também foi feita a entrega de uma cartilha educativa, preparada ao longo da execução do projeto.
Os resultados, segundo a coordenadora, vão muito
além da recuperação física das imagens. “Houve o fortalecimento das práticas culturais católicas, e também uma maior
união em torno das identidades locais”, avalia.
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ESTAÇÃO DA MEMÓRIA

PARAÍBA

A

té o início do século 20, o município de Bananeiras
(PB) era um dos maiores produtores de café do Brasil. Seus imponentes casarões coloniais ainda hoje
testemunham esse tempo de riqueza e prosperidade. Para
facilitar o escoamento do produto, a cidade recebeu um ramal ferroviário que, para ser construído, exigiu a perfuração
de um túnel através de 200 m de pedra maciça. Um desafio
e tanto para a engenharia da época.
Porém, quando finalmente a estação ferroviária da
cidade foi inaugurada, em 1925, o ciclo do café já vivia
sua fase de esgotamento. O terminal funcionou até 1967,
quando a própria linha férrea foi desativada. No prédio,
que guardava as lembranças daquele período áureo, passou a funcionar um hotel, conservando as características
arquitetônicas originais. Com o passar do tempo, a histórica
edificação ficou em condições precárias, ameaçando o patrimônio cultural do município.
Para não perder essa herança afetiva da população,
parte integrante da memória de seu povo, a Prefeitura Municipal, com recursos do FDD, executou o projeto Restauração do Complexo Arquitetônico da Antiga Estação Ferroviária de Bananeiras, recuperando o velho edifício e garantindo a manutenção de sua arquitetura. “A comunidade teve
participação ativa no projeto, contribuindo com sugestões e
informações sobre como era o prédio antigamente”, conta
Ricardo Sérgio de Aragão Ramalho, secretário de Obras e
Serviços Urbanos do município.
Com as reformas concluídas, o prédio do histórico
terminal ferroviário hoje se encontra totalmente recuperado
e apto para o bom funcionamento da pousada, que conta com 17 apartamentos, restaurante, recepção, banheiros,
cozinha, áreas de serviço e depósitos, pronto para atender a
população local e os visitantes que passam pela cidade. Ao
lado, funcionará em breve o Museu da Estação, mais uma
iniciativa para preservar a memória de um período marcante para Bananeiras e para sua gente.

A antiga estação
ferroviária é testemunha
dos tempos de riqueza
vividos pelo município
de Bananeiras (PB)
durante o apogeu do
ciclo do café.
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COMO NOS VELHOS TEMPOS

PARAÍBA

O

Construído no final do
século 18, o Casarão de
Azulejos é um tesouro
arquitetônico da
população de Pedras
de Fogo (PB).

Manuel
Virgulino dos
Santos
de Pedras
de Fogo

“A casa estava quase
em ruínas, e depois
da reforma, os jovens
passaram a
frequentá-la, com
vários movimentos
culturais sendo
realizados, incluindo
atividades folclóricas,
de artesanato, entre
outras. Essa reforma
foi muito relevante
para a nossa
comunidade.”

Casarão de Azulejos, com sua bela fachada revestida por peças portuguesas, sempre foi motivo de orgulho para os cidadãos de Pedras de Fogo (PB). A
obra data do final do século 18, mas sua riqueza arquitetônica estava ofuscada pelo mau estado de conservação a que
chegara o imóvel. Para a cidade, aquele cenário significava
a perda de parcela importante de sua memória, o que tornava urgente fazer alguma coisa para resolver a questão.
A solução veio com o projeto Restauração do Casarão de Azulejos, apresentado pela Prefeitura Municipal ao
Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos
Difusos. Realizado sob rigorosa fiscalização do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Cultural (Iphan) do Estado
da Paraíba, o trabalho de recuperação do prédio trouxe de
volta a imponência do velho casarão, e também o orgulho
dos moradores de Pedras de Fogo por ter esse bem coletivo preservado. “O poder público estava preocupado com a
valorização do imóvel, porém ele era de propriedade particular. Então nossa primeira medida foi adquiri-lo. Feito
isso, toda a comunidade se mobilizou para acompanhar o
processo de restauração”, diz Michelle Vasconcelos de Brito, diretora de Cultura e Esportes do município.
Ela salienta que a participação dos antigos proprietários foi de extrema importância para a finalização da obra,
visto que eles conheciam todos os detalhes quanto às características originais dos cômodos, e essas lembranças foram
fundamentais para que a restauração pudesse acontecer a
contento.
Uma vez concluído o trabalho, o Casarão passou
a funcionar como centro cultural aberto a toda a população, fomentando o gosto da comunidade pela arte e por
suas identidades culturais. Entre as atividades realizadas
estão oficinas de cerâmica, exposições de artistas locais e
regionais, e a disponibilização de um cineclube. O lugar
tornou-se ponto de encontro para alunos e professores do
município e também das cidades vizinhas. “A média de público que circula no prédio, constatada no livro de visitas,
é de aproximadamente cem pessoas por dia”, comemora
Michelle, acrescentando que a área nos fundos do Casarão
foi transformada em espaço de encontros literários, proporcionando lazer e descontração para moradores e visitantes
do município.
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SEGURANÇA GARANTIDA

PIAUÍ

S

ão João do Piauí (PI) é um município com cerca de 20
mil habitantes. Uma população pequena, mas que traz
consigo a bravura e a religiosidade do povo sertanejo.
Símbolo de fé para essa comunidade, a Igreja de São João
Batista, construída há 155 anos, até hoje abre suas portas
diariamente para missas e celebrações. Nos fins de semana,
chega a receber mais de mil fiéis de uma só vez.
Contudo, nos últimos anos muitas pessoas receavam
frequentar o templo mais antigo da cidade. As madeiras do
forro, das laterais e do teto estavam despencando, ameaçando a integridade tanto dos fiéis quanto da própria edificação.
“Trata-se da principal e mais tradicional Igreja do município,
e muitas partes em seu interior realmente estavam estragadas.
Na parte mais alta do teto, em madeira de carnaúba, por
exemplo, quando foram mexer descobriram que ela estava
toda corroída por cupins, e a madeira já estava fofa”, lembra
o pároco Alaércio de Carvalho Sousa, da Diocese de São
Raimundo Nonato.
Tal situação preocupava e angustiava toda a comunidade local, uma vez que o prédio é parte integrante da história
do município. Dessa forma, a Paróquia decidiu submeter ao
Ministério da Justiça o projeto Recuperação da Igreja de São
João Batista, para dirimir os problemas estruturais existentes.
Com os recursos repassados pelo FDD, foi possível efetuar
toda a troca das madeiras deterioradas, garantindo a segurança dos fiéis e a preservação desse importante patrimônio do
povo de São João do Piauí.
Segundo o padre Alaércio, no último mês de junho,
quando a cidade sempre promove uma semana inteira de
festas para o seu padroeiro, recebendo milhares de visitantes
e “filhos” da terra que hoje vivem em outros locais, a Igreja
pôde abrir suas portas com tranquilidade. “As missas nesta
época chegam a ter até três mil pessoas presentes. É um momento de encontro, de confraternização do povo. Só que aí
temos de celebrar a missa na praça, porque também não cabe
tanta gente do lado de dentro, né?”, diverte-se o pároco.

Símbolo de fé para os
moradores de São João
do Piauí (PI), a Igreja de
São João Batista
chega a receber mais
de mil fiéis
simultaneamente
nos fins de semana.

Angelina Silva
Barroso
moradora de São
João do Piauí

“Antes chovia dentro da igreja e o teto
estava caindo. O
assoalho estava com
cupins por todos os
lados e não tinha
uma pessoa
capacitada para
mexer no
madeiramento
da igreja.”
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HOMENAGEM AO FILHO ILUSTRE

M

Expoente do modernismo
no Brasil e artista
premiado por sua obra
como desenhista e
gravador, Marcelo
Grassmann é exemplo
para as novas gerações
no município de
São Simão (SP).

Adriana
Jussiani Belluc
professora e
historiadora

“Hoje há um fluxo
muito grande de
pessoas na Casa de
Cultura; depois da
reforma já vieram
várias escolas,
moradores de São
Simão e de cidades
do entorno. Todos
querem conhecer
as obras de Marcelo
Grassmann.”

arcelo Grassmann foi um dos principais artistas
da arte moderna brasileira. Nascido em 1925, no
município de São Simão (SP), ele conquistou prêmios importantes ao longo de sua carreira de desenhista e
gravador. A residência em que ele nasceu, uma das últimas em estilo germânico existentes na cidade, foi transformada há 30 anos em centro cultural, em homenagem ao
filho mais ilustre do lugar.
Desde então, o espaço passou a abrigar um acervo
permanente de obras do artista, sendo também sede de
exposições e outros eventos culturais e atividades educativas. Com o objetivo de fazer uma ampla reforma em suas
instalações, a Prefeitura Municipal contou com o apoio
do Fundo de Defesa de Direitos Difusos para o projeto
Casa de Cultura Marcelo Grassmann. “Nosso município
é pequeno, e sem esses recursos não teríamos condições
financeiras para tal empreendimento. Trata-se de recuperar nosso mais importante patrimônio histórico-cultural e
turístico”, afirma Edenir Luis Belluc, diretor municipal de
Turismo.
O projeto incluiu a restauração do telhado, do forro, dos pisos e também das paredes da Casa. Segundo
Belluc, existia uma grande cobrança por parte da comunidade para que o espaço fosse revitalizado. “Passamos a
ter um local adequado à promoção da cultura, o que traz
benefícios para toda a população. Com as constantes atividades agora promovidas no local, o número de visitantes
aumentou, e isso faz com que o próprio comércio e o setor
de serviços também possam obter melhores resultados”,
observa o diretor.
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Diversos
Os recursos do Fundo de Defesa de Direitos Difusos são aplicados em setores diversificados, todos relativos à proteção e fomento dos interesses coletivos da
sociedade brasileira. Nesse sentido, em todas as regiões
do país é possível encontrar iniciativas apoiadas pelo
FDD, nos mais diferentes segmentos. São projetos referentes a áreas como educação, cultura, saúde, direito e justiça, só para citar algumas. Essa diversificação
temática permite o atendimento aos anseios legítimos
de segmentos distintos da população, como se poderá
constatar nos exemplos apresentados a seguir.
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CULTURA E EDUCAÇÃO

P

Na região de Itabira
(MG), a exibição de
filmes ao ar livre foi
uma oportunidade
que muitos moradores
tiveram de entrar em
contato pela primeira
vez com a magia do
cinema.

romover a democratização do acesso a eventos e
produtos artísticos e culturais é uma forma de contribuir para a inclusão social e a educação no país.
O Fundo de Defesa de Direitos Difusos apoia diversos
projetos com esse objetivo nas diversas regiões no Brasil. Uma dessas iniciativas aconteceu em Itabira (MG).
Há alguns anos, o professor Maxsandro Ferreira Soares,
da Escola Técnica de Formação Gerencial do Sebrae no
município, teve a idéia de levar, para a sala de aula,
filmes nacionais com o objetivo de que seus alunos de
Lógica e Argumentação pudessem debater os conteúdos
apresentados.
A novidade foi recebida com entusiasmo pelos estudantes – tanto que eles decidiram estender tais exibições
para as comunidades carentes da região. Começava ali
uma parceria com o projeto Cinema BR em Ação, desenvolvido pela Petrobras. Após cada projeção, os próprios
alunos promoviam palestras sobre os temas abordados,
como violência, prostituição, trabalho escravo etc.
As apresentações eram feitas por meio de um pequeno projetor, e aconteciam em locais como igrejas,
centros comunitários e escolas. Recentemente, a iniciativa ganhou a parceria do Instituto de Desenvolvimento
Econômico e Social de Itabira. Com isso, vislumbrou-se
a possibilidade de ampliar o alcance das exibições para
cidades vizinhas, promovendo o intercâmbio cultural e
artístico entre esses municípios. Foi para tornar realidade
esse propósito que o Instituto solicitou apoio do FDD ao
projeto Cinema Popular para Comunidades Carentes.
Segundo Maxsandro, a estratégia foi um sucesso.
“A realização do projeto contou com a participação ativa
de todas as comunidades envolvidas. Algumas fizeram
barracas próximas às igrejas ou aos centros comercias;
outras promoveram concursos de danças, incluindo desde quadrilhas até hip-hop e axé. Em uma população quilombola atendida, houve danças relativas à história da
formação daquele antigo refúgio”, conta.
Em geral, as apresentações começavam às 15h e
prosseguiam até as 22h, com exibições tanto para o público adulto quanto para o infantil. A média de espectadores chegou a 300 pessoas por projeção. “Muitas dessas
pessoas jamais haviam tido contato direto com a sétima
arte, e vestiam sua melhor roupa para assistir ao filme na
praça. O projeto também ajudou a chamar a atenção das
autoridades públicas locais quanto à carência de espaços
e incentivos para as mais diversas manifestações artísticas
nas cidades e bairros”, observa o professor.
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BIBLIOTECA NA ESCOLA

TOCANTINS

N

a pequena Fortaleza do Tabocão (TO), o Fundo de
Defesa de Direitos Difusos ajudou a Escola Municipal Francisco Pinheiro Silveira a atender a uma
antiga reivindicação dos alunos: reformar e equipar sua
biblioteca, oferecendo aos estudantes a oportunidade de
desfrutar de conteúdos literários, científicos e informativos. O convênio assinado pela Prefeitura Municipal com
o Ministério da Justiça possibilitou a execução do projeto
Biblioteca, Passaporte para o Conhecimento.
A escola conta com quase 500 crianças matriculadas, desde a creche até o sexto ano, e segundo a diretora
Ednair Pereira de Melo, todas elas têm o seu próprio momento de utilizar o novo espaço. “Temos um bibliotecário,
que é um pedagogo, e cada professor marca um horário
específico para levar a sua turma. Colocamos um tapete
com almofadas, para que os pequenos possam se deitar no
chão e mexer nos livros, e os maiores podem utilizar as
mesas que instalamos no local”, informa.
Após a reforma promovida por meio do projeto, a
biblioteca da Escola Municipal passou a contar com uma
área ampla com quatro mesas, uma sala de estudos, uma
parte reservada para a administração, laboratório de informática e também várias prateleiras com os livros. “Temos
obras diversificadas, incluindo enciclopédias, literatura
infantil e infanto-juvenil, manuais, revistas, entre outras”,
destaca a diretora.
Ela explica que as professoras de português puderam
reformar bastante as aulas e atividades de literatura, e já
é possível perceber em muitos alunos um maior interesse
pela leitura. “É importante que, desde pequenos, eles se
habituem a ler, por isso essa biblioteca foi a melhor coisa para nós. E para estimular ainda mais esse hábito, nós
instituímos o dia da leitura aqui na escola, no qual será
entregue premiação àqueles alunos que se destacarem”,
completa Ednair.

Os estudantes de
Fortaleza do Tabocão
(TO) agora têm acesso
a um amplo acervo de
obras com conteúdos
literários, científicos e
informativos.
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CONTROLE SOCIAL DA TELEVISÃO

Q

Mais de 74% dos pais
se dizem favoráveis a
alguma forma de
controle externo sobre a
programação televisiva.

uais os impactos da programação televisiva na infância e na adolescência? Essa é uma questão discutida há muitos anos no país, desde que a TV passou
a dominar as opções de entretenimento nos lares brasileiros.
Porém, a partir de 2006, quando a classificação indicativa da
programação foi transformada em política pública, encontrar
uma resposta estatisticamente correta passou a ser algo fundamental para avaliar a efetividade da medida e possibilitar
eventuais aprimoramentos no modelo.
Diante dessa constatação, a Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça decidiu realizar uma pesquisa de
opinião pública, em âmbito nacional, para avaliar a política de
classificação indicativa. Também integraram os objetivos específicos do estudo a caracterização do público-alvo (pais e responsáveis) e beneficiários (crianças e adolescentes) da política
em questão. Além da realização da pesquisa em si, o projeto
Pesquisa - A Radiodifusão de Conteúdo Inadequado, a Classificação Indicativa e os Direitos Humanos, financiado com
recursos do FDD, previu a publicação de um livro e a promoção de um seminário subsidiados pelos resultados obtidos.
Segundo Izaura Miranda, chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Justiça, o público-alvo da classificação indicativa engloba cerca de 60 milhões de crianças e adolescentes em todo o país. “Considerando o significativo uso da
televisão como forma de entretenimento por parte dessa parcela da população, e que os dados obtidos devem ser usados
para qualificar a política pública em tela, pode-se considerar
que praticamente todos são beneficiários da política pública,
direta ou indiretamente”, afirma.
Com a realização do projeto, a Secretaria obteve informações importantes acerca do tema. Dos 2.002 domicílios
entrevistados, todos possuem ao menos um aparelho de TV.
A maioria do público reconhece e compreende o significado
do conjunto de símbolos da classificação indicativa, sendo
que 52% dos entrevistados acreditam que o conjunto é exibido de modo adequado, enquanto 48% acham que ele deve
ser aperfeiçoado. Por outro lado, 16% dos adultos afirmaram
não entender o conjunto de símbolos e informações relativos
à classificação, pois avaliam que aparecem muito rápido na
tela; e 13% não entendem o conjunto veiculado devido à
falta de áudio na mensagem.
Do total de pais ouvidos, 52% se disseram preocupados quanto ao conteúdo a que seus filhos têm acesso na TV,
porém 48% deles não manifestaram essa apreensão. Entre
os temas que mais preocupam pais e responsáveis estão incluídos sexo, hábitos de consumo e violência. Além disso,
74,2% se disseram a favor de alguma forma de controle externo da programação televisiva, e desse percentual, 54%
indicaram a classificação por faixa e horário como o melhor
instrumento de controle da programação.
Entre as crianças e adolescentes entrevistados, 48%
afirmaram obedecer às restrições dos pais e responsáveis
quanto à programação televisiva; enquanto 45% admitiram
cumprir parcialmente, e apenas 4% afirmam desobedecer
tais determinações.
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DIREITO E JUSTIÇA

C

omo forma de atender plenamente às solicitações
dos promotores de Justiça do Estado, principalmente
nas áreas de meio ambiente, urbanismo, além das
promotorias especializadas em idosos e pessoas com deficiência, há cerca de dois anos o Ministério Público de Sergipe
decidiu ampliar a quantidade de técnicos à disposição do
seu Setor de Perícias. Esse aumento do efetivo trouxe a necessidade de adquirir novos equipamentos para serem colocados à disposição dos peritos, de forma que eles pudessem
executar a contento as suas tarefas.
Buscando viabilizar o atendimento a essa demanda,
o MP/SE firmou convênio com o Ministério da Justiça para
realizar o projeto Modernização do Setor de Perícias do
Ministério Público de Sergipe. Com a aprovação do projeto
pelo Conselho Federal Gestor do FDD, o órgão deu início
imediato aos procedimentos licitatórios para aquisição dos
materiais necessários.
Com os novos equipamentos já à disposição dos técnicos, o atendimento às demandas oriundas dos promotores de justiça obteve um ganho considerável. O número de
manifestações do Setor de Perícia duplicou, aumentando
expressivamente o nível das informações, tornando possível
um maior aprofundamento nos temas investigados e melhorando a qualidade das argumentações.
”O significativo aumento da quantidade de perícias
realizadas a cada mês comprovou que havia uma demanda
reprimida, demanda esta que foi atendida através do projeto, permitindo garantir maior celeridade ao andamento dos
inquéritos civis públicos e procedimentos administrativos”,
observa Cristina Mendonça, procuradora-geral do Ministério Público de Sergipe.

Com os novos equipamentos já à
disposição dos técnicos, o atendimento
às demandas oriundas dos promotores de
justiça obteve um ganho considerável.

SERGIPE
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SAÚDE DA CRIANÇA

SÃO PAULO

N

O leite da mãe contém
todos os nutrientes
essenciais para o
adequado crescimento
e desenvolvimento
infantil, além de
fornecer substâncias
imunológicas que
protegem a criança
contra infecções,
alergias e doenças
crônicas.

um mundo em que as evoluções tecnológicas e
científicas se sucedem rapidamente, inclusive na
área da produção de alimentos, o aleitamento materno permanece insubstituível, como a melhor forma de
alimentar as crianças pequenas. O leite da mãe contém todos os nutrientes essenciais para o adequado crescimento
e desenvolvimento infantil, além de fornecer substâncias
imunológicas que protegem a criança contra infecções,
alergias e doenças crônicas.
Porém, devido a uma série de fatores, entre eles a
publicidade ostensiva da indústria de alimentos infantis,
chupetas e mamadeiras, a amamentação infelizmente não
é uma prática adotada de forma universal. Integrante da
Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar, a
Ibfan Brasil procura atuar na proteção do bebê como consumidor que depende da decisão de outras pessoas para
sua nutrição.
Com o objetivo de ampliar o alcance de sua atuação, a entidade contou com recursos do Fundo de Defesa
de Direitos Difusos na realização do projeto Ações para
Implementar a Efetivação à Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de
Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras, voltado a desenvolver um monitoramento abrangente quanto
à aplicação da referida lei. “Esse projeto proporcionou a
ampliação de parcerias e contribuiu para que profissionais
de saúde e cidadãos interessados no tema pudessem se capacitar para fazer monitoramentos de forma independente
em sete estados brasileiros: São Paulo, Rio Grande do Sul,
Ceará, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco e Tocantins”, informa Rosana De Divitiis, coordenadora Nacional
da Ibfan Brasil.
Entre os resultados do projeto também estão a criação de uma página eletrônica pela qual são divulgadas
as atividades da Rede; a produção da cartilha educativa
“Alimentos para crianças de até três anos, bicos, chupetas
e mamadeiras. O que você precisa saber!”; e a produção
de um DVD educativo para utilização como instrumento
pedagógico sobre o tema. Foram ainda realizados cursos
de capacitação em monitoramento da Norma e um encontro nacional sobre aleitamento materno, que focou os 20
anos do Código de Proteção ao Aleitamento Materno no
Brasil, do qual participaram mais de 2,3 mil pessoas e 184
palestrantes. Além disso, foram promovidos seminários em
várias capitais do país para divulgar os resultados do monitoramento nacional.
“Essas iniciativas possibilitaram o amadurecimento da Rede quanto à compreensão e o entendimento das
questões ligadas ao controle social das legislações de proteção ao aleitamento materno, além da oportunidade de
trabalhar com profissionais de diversas áreas que se envolveram nas várias etapas do projeto para a idealização,
criação, elaboração e finalização das ações para o alcance
dos objetivos propostos”, conclui Rosana De Divitiis.
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PROJETOS APOIADOS COM RECURSOS DO FDD

2007
Proponente: Associação Fórum das Organizações do
Povo Paiter Suruí de Rondônia/RO
Projeto: “Adequando Nossa
Instituição”
Proponente: Ibfan Brasil/SP
Projeto: “Ações para Implementar a Efetivação à Norma
Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira
Infância, Bicos, Chupetas e
Mamadeiras”
Proponente: Associação de
Estudos Costeiros e Marinhos
de Abrolhos – Ecomar/BA
Projeto: “Gestão Participativa dos Recursos Pesqueiros
na Zona de Amortecimento
do Parque Nacional Marinho
de Abrolhos - BA”
Proponente: Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural
da Bahia Ipac/BA
Projeto: “Instalação de Sistema de Segurança Eletrônica
para o Museu Udo Knoff de
Azulelaria e Cerâmica”
Proponente: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte/RN
Projeto: “O Ministério Público do Estado do Rio Grande
do Norte no Combate à Desertificação e à Carcinicultura Irregular”
Proponente: Defensoria Pública do Estado do Piauí/PI
Projeto: ”Reestruturação e
Ampliação do Núcleo Especializado de Defesa do
Consumidor Necessitado e
Instalação do Núcleo de Mediação”
Proponente: Ministério Público do Estado de Sergipe/
SE
Projeto: “Modernização do
Setor de Perícias do Ministério Público de Sergipe”
Proponente: Devoção do
Senhor Bom Jesus dos Navegantes e de Nossa Senhora
da Boa Viagem/BA
Projeto: “Restauro da Igreja
de Nossa Senhora da Boa
Viagem”
Proponente: Paróquia de
São João Batista/PI
Projeto: “Recuperação da
Igreja de São João Batista,
São João do Piauí”

Proponente: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Pardo/MS
Projeto: “Procon Informatizado”

Proponente: Ministério Publico do Estado do Acre/AC
Projeto: “Estruturação das
Promotorias Especializadas de
Defesa do Meio Ambiente”

Proponente: Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim/
MA
Projeto: “Automação e Dinamização do Procon“

Proponente: Procon Municipal de Natal/RN
Projeto: “Procon, Arte e Educação”

Proponente: Prefeitura Municipal de Diamantino/MT
Projeto: “Recuperação da
Igreja Matriz Imaculada Conceição de Diamantino”

Proponente: Prefeitura Municipal de Arapiraca/AL
Projeto: “Aparelhamento da
Fiscalização do Procon”

Proponente: Município de
Bananeiras/PB
Projeto: “Restauração do
Complexo Arquitetônico da
Antiga Estação Ferroviária de
Bananeiras”
Proponente: Centro Vida
Nordeste/PB
Projeto: “Recuperação Ambiental da Microbacia Hidrográfica do Rio Surucu”
Proponente: Movimento Minha Terra - MMT/AL
Projeto: “Agroecologia como
Alternativa ao Uso de Agrotóxico em Arapiraca”
Proponente: Fundação de
Formação, Pesquisa e Difusão Tecnológica para uma
Convivência
Sustentável
com o Semi-árido - Fundação Mussambê/CE
Projeto: “Revitalização Florestal Solidária - Conservação
e Reflorestamento da Floresta
Nacional do Araripe”
Proponente: Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo/PB
Projeto: “Restauração do Casarão de Azulejos”
Proponente: Associação dos
Trabalhadores Agroextrativistas do Distrito de Itatupã
- Ataedi/PA
Projeto: “Manejo Florestal
Comunitário Alternativo dos
Recursos Naturais de Várzea”
Proponente: Departamento
de Justiça – DJCTQ/ Secretaria Nacional de Justiça – SNJ/
Ministério da Justiça/DF
Projeto: “Pesquisa - A Radiodifusão de Conteúdo
Inadequado, a Classificação
Indicativa e os Direitos Humanos”
Proponente: Instituto de Defesa do Consumidor do Estado do Amapá/AP
Projeto: “Procon nas Escolas”

Proponente: Associação de
Ecologia e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia
Mato-grossense/MT
Projeto: “Ecodam - Associação de Ecologia e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Mato-grossense”
Proponente: Unir, Sentir,
Pensar e Agir/PB
Projeto: “Recuperação das
Áreas Degradadas da Microbacia Hidrográfica do Rio
Espinho”
Proponente: Centro de Apoio
ao Desenvolvimento Econômico e Social - Cades/PI
Projeto: “Educação Ambiental
na Fazenda São Domingos”
Proponente: Agência Brasileira de Desenvolvimento da
Aquicultura - ABDA/RN
Projeto: “Difusão de Conhecimento e Técnicas de Exploração Sustentável de Ecossistemas Lagunares e Estuarinos
no Rio Grande do Norte”
Proponente: Prefeitura Municipal de Colinas do Tocantins/TO
Projeto: “Implantação do
Procon”
Proponente: Defensoria Pública do Estado da Paraíba/
PB
Projeto: “Implantação e Informatização dos Núcleos
dos Procons Estaduais e Municipais com Vistas ao Fortalecimento do Sistema de
Defesa do Consumidor do
Estado da Paraíba”
Proponente: Prefeitura Municipal de Tutoia/MA
Projeto: “Restauração da
Igreja Histórica de Sossa Senhora da Conceição”
Proponente: Instituto de Desenvolvimento Econômico e
Social de Itabira - Indesi/MG
Projeto: “Cinema Popular
para Comunidades Carentes”

Proponente: Prefeitura Municipal de Chapada Gaúcha/
MG
Projeto: “Coleta Seletiva Solidária”
Proponente: Prefeitura Municipal de Amambai/MS
Projeto: “Instalação do Procon”
Proponente: Prefeitura Municipal de Cacoal/RO
Projeto: “Informatização e
Modernização do Procon”
Proponente:
Procuradoria
geral de Justiça do Estado de
Tocantins/TO
Projeto: “Aparelhamento do
Centro de Apoio Operacional do Consumidor”
Proponente: Governo do Estado do Amapá/AP
Projeto: “Formação de Multiplicadores em Educação
Ambiental para o Consumo
Sustentável”
Proponente: Município de
Itabirito/MG
Projeto: “Conservação e Restauração de Imagens Sacras
da Paróquia de São Sebastião
de Itabirito e São Gonçalo do
Bação”
Proponente: Movimento das
Donas de Casa do Goiás/
GO
Projeto: “Segundo Fórum
Brasileiro de Economia Doméstica e Direito do Consumidor”
Proponente: Município de
Dom Aquino/MT
Projeto: “Implantação do
Procon Municipal”
Proponente: Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES
Projeto: “Instituição do Tombamento da Pedra da Botelha
como Patrimônio Paisagístico e Cultural de Boa Esperança“
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2008
Proponente: Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental - Nema/RS
Projeto: “APA da Lagoa Verde: Educação Ambiental e
Recuperação de Mata Ciliar”
Proponente: Superintendência
de Administração e do Meio
Ambiente – Sudema/PB“
Projeto: Recuperação da
Barragem e Muro Greager
do Monumento Natural Vale
dos Dinossauros”
Proponente: Associação de
Defesa da Cidadania e do
Consumidor – Adecon/PE
Projeto: “Projeto Direito do
Consumidor nas Ruas”
Proponente: Município de
Marechal Deodoro/AL
Projeto: “Restauração da
Igreja de Nossa Senhora do
Rosário dos Homens Pretos”
Proponente: Município de
Palmas/TO
Projeto: “Projeto Palmas Menina”
Proponente: Arquivo Público do Estado de São Paulo
Projeto: “Memórias Paulistanas: Preservação e Disponibilização dos Ofícios Diversos de São Paulo”
Proponente: Secretaria da
Cultura do Estado do Ceará
– Secult/CE
Projeto: “Preservação, Restauração, Conservação, Digitalização e Divulgação
dos Fundos Documentais do
Acervo dos Períodos Colonial e Imperial, Setor Histórico (1700-1889)”
Proponente: Município de
Fortaleza do Tabocão/TO
Projeto: “Biblioteca, Passaporte para o Conhecimento”
Proponente: Universidade
do Estado da Bahia - Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais/BA

Projeto: “Modernização do
Laboratório de Cultura de Tecidos de Plantas e do Viveiro
de Mudas da Universidade
do Estado da Bahia”
Proponente: Município de
São Simão/SP
Projeto: “Casa de Cultura
Marcelo Grassmann”
Proponente: Município
Rio de Janeiro/RJ
Projeto: “Implantação
Centro de Microfilmagem
Arquivo Geral da Cidade
Rio de Janeiro”

do
do
do
do

Proponente: Associação do
Movimento de Donas de
Casa e Consumidores da
Bahia/BA
Projeto: “Construindo Novos
Hábitos para o Consumo”
Proponente: Município de
Salgueiro/PE.
Projeto: “Encenando a Realidade no Palco da Imaginação”
Proponente: Instituto Zoobotânico de Morro Azul - Izma/RJ
Projeto: “A Importância da
Serra do Pau-Ferro”
Proponente: Fundação Athos
Bulcão/DF
Projeto: “‘BrasiliAthos’ Almanaque na Trilha dos Azulejos”
Proponente: Cooperativa dos
Agricultores Familiares do
Assentamento Poções/GO
Projeto: “Recuperação do
Cerrado por Meio de Corredores Agroflorestais”
Proponente: Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – Idec/SP
Projeto: “Melhoria da Qualidade de Produtos, Normas e
Regulamentos com Impacto
na Saúde e na Segurança do
Consumidor”
Proponente: Federação de
Entidades de Bairros e Favelas de Fortaleza/CE

Projeto: “Educação e Direitos para o Consumo”

Estadual de Reflorestamento
do Capim Dourado”

Proponente: Instituto Bioatlântica - Ibio/RJ
Projeto:: “Corredor Costeiro Marinho da Baía de Ilha
Grande: Estratégias Participativas para Gestão e Uso
do Espaço Costeiro no Litoral
Sul Fluminense”

Proponente: Instituto de
Convivência com o SemiÁrido Brasileiro/CE
Projeto: “Ampliação e Monitoramento da Mata Ciliar na
Microbacia do Rio Sitiá”

Proponente: Instituto de Ecocidadania Juriti/CE
Projeto: “Me Dê Seu Lixo”
Proponente: SOS Falconiformes/MG
Projeto: “Reprodução de Rapinantes Brasileiros Ameaçados de Extinção”
Proponente: Fundação Sistêmica/PB
Projeto: “Nosso Ambiente”
Proponente: Federação dos
Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar
do Estado de Pernambuco Fetraf/PE
Projeto:“Educação Ambiental para Agricultores Familiares e Técnicos Extensionistas
nos Municípios de Barra de
Guabiraba, Bonito, Bezerros,
Sairé, São Joaquim do Monte
e Camocim de São Félix”
Proponente: Associação dos
Assentados do Projeto Novo
Oriente/GO
Projeto: “Cerrado Vivo”
Proponente: Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada – CECI/PE
Projeto: “Manual de Boas
Práticas de Projetos Arquitetônicos de Intervenção no
Casario do Sítio Histórico de
Olinda”
Proponente:
Associação
Comunitária de Desenvolvimento dos Trabalhadores
Urbanos e Rurais – Trabalha
Brasil/TO
Projeto: “Percad – Programa

Proponente: Secretaria de
Estado de Justiça e Segurança
Pública/MS
Projeto: “Educação Ambiental no Pantanal Sul Matogrossense”
Proponente: Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade/DF
Projeto: “Digitalização dos
Processos Judiciais Envolvendo o Cade”
Proponente: Universidade
Federal de Alagoas – UF/AL
Projeto: “Valorização do
Sítio Histórico Nacional da
Serra da Barriga: Arqueologia Pública e Museologia em
União dos Palmares”
Proponente:
Cinemateca
Brasileira/SP
Projeto: “Resgate do Acervo
Audiovisual Jornalístico da
TV Tupi”
Proponente: Escola Agrotécnica Federal de São Luiz
- EAFSL/MA
Projeto: “Recuperação Ambiental do Rio da Prata”
Proponente: 11ª Superintendência Regional do Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan/SC
Projeto: “Obras Emergenciais
na Igreja de São Miguel”
Proponente: 11ª Superintendência Regional do Instituto
do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional – Iphan/
SC
Projeto: “Preservação para o
Sambaqui Morro do Peralta –
Laguna”

Mais informações sobre o Fundo de Defesa de Direitos Difusos e
formas de apresentação dos projetos podem ser obtidas no site
www.mj.gov.br/cfdd
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