Associaçao Amazônia
Newsletter de Abril de 2012

Caros Amigos,
Esta é um newsletter insólito escrito a bordo de
uma barca no Rio Amazonas, centenas de
quilômetros a oeste de Manaus.
Conhecemos as pessoas envolvidas nesses
projetos, descobrindo de que maneira os geram e
quais problemas enfrentam dia após dia, e
pudemos ver outros modelos de organização
comunitária que fazem a diferença para as
realidades locais.
Inspiramos-nos na experiência dessas pessoas,
aprendemos muito e retornamos ao Xixuaú com
um conhecimento mais profundo da realidade
regional, novas idéias e um novo entusiasmo para
os projetos futuros.
De fato, muitos de nós do Xixuaú participamos de
uma expedição com o objetivo de conhecer outros
projetos de desenvolvimento sustentável na
Amazônia. Atravessamos uma área de mais de mil
quilômetros, partindo de Manaus até chegar à
fronteira com o Peru e a Colômbia. Para muitos de
nós foi a primeira oportunidade de visitar lugares
tão distantes da nossa região.

A viagem, de caráter educacional, durou um mês e
nos levou a conhecer 15 projetos diversos e a
saber mais sobre atividades sustentáveis
implementadas por outras organizações na
Amazônia. Tivemos a oportunidade de ver
exemplos de criações de peixes e quelônios,
meliponicultura, sistemas agroflorestais e
comércio de castanha do Brasil, além da estrutura
de ecoturismo Pousada Uacari, na Reserva
Mamirauá.

A segunda metade de 2011 foi um período de
intensa atividade para todos os que trabalham no
Xixuaú.
No final de julho recebemos uma delegação do
governo do estado de Roraima, composta por
alguns representantes do Iteraima, Instituto Terras
e Colonização, e da UERR, Universidade Estadual
de Roraima, acompanhados pela empresa
Biofílica de São Paulo, que tem um acordo
assinado com a CoopXixuaú sobre o pagamento
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voluntário dos serviços ambientais fornecidos pela
nossa região. O objetivo do encontro era
estabelecer uma parceria entre a Associação, a
Cooperativa e o governo do estado. O resultado
será uma oficina, prevista para este ano, que
permitirá firmar um acordo sobre a situação
jurídica da nossa região e continuar o diálogo para
a implementacao de novos projetos.

temos intenção de apresentar novos pedidos de
financiamento ao banco brasileiro, para poder
realizar novos cursos de capacitação em inglês,
contabilidade e outras matérias expressamente
requeridas pelos habitantes locais.
Em setembro o Certeza, nosso barco comunitário,
sofreu alguns danos. Atracado no porto de
Manaus, esperava o momento de viajar para o
Xixuaú, quando o nível da água começou a descer
mais rapidamente que o previsto nesta estação do
ano, pegando de surpresa Plínio, nosso vicepresidente e representante em Manaus.
A seca foi tão veloz e súbita que fez com que o
Certeza ficasse encalhado na terra firme até o fim
do ano. No meio tempo, Plínio aproveitou para
fazer consertos no barco, trabalhando no casco,
que normalmente fica submerso, para melhorar a
impermeabilidade.

O projeto Fortalecimento do EcoTurismo
Comunitário no Xixuaú, financiado pelo Banco da
Amazônia, iniciou em agosto com o curso de
gestão hoteleira. A oficina de culinária foi realizada
em outubro, e em novembro os habitantes da
comunidade participaram do curso para guia
turístico. Os cursos de capacitação tiveram um
grande sucesso, com a participação ativa e
constante de mais de 30 habitantes do Xixuaú.

Somente em Janeiro conseguimos voltar ao
Xixuaú a bordo do nosso amado barco.

Em outubro a Associação participou do encontro
Rede Rio Negro em Manaus, organizado pela
WWF Brasil e Instituto Socio-Ambiental.
Fizeram parte do evento centenas de
representantes das principais organizações que
atuam na bacia do Rio Negro.

Estimulados pelos resultados positivos do projeto,

Pouco antes do dia do Natal - que muitos de nós
passamos navegando! – a organização Drinks for
Trees nos comunicou que novamente havia
participado do Roskilde Rock Festival na
Dinamarca durante o verão, coletando mais
fundos para nos ajudar a proteger a floresta do
Xixuaú. O website è www.drinksfortrees.dk
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________________________________________
Quem falou de nós
- Amazon Alive, documentário em três partes
realizado pela produtora alemã Light and
Shadows, foi transmitido na Alemanha pelo canal
de televisão nacional e pelo canal National
Geographic. Parte do filme foi gravada no Xixuaú,
especialmente as tomadas subaquáticas.
Abrimos o ano de 2012 com novas atividades,
entre as quais o lançamento da cadeia produtiva
da colheita, beneficiamento e comércio da
castanha do Brasil, no âmbito de um projeto
patrocinado pela associação Trentino Insieme,
nossa parceira histórica, e financiado pela
Província Autônoma de Trento. De fato, nos
primeiros três meses do ano é prevista a
construção das estruturas necessárias para a
secagem e a armazenagem das castanhas, a fim
de facilitar o transporte e a venda nos mercados
de Manaus. Uma atividade sustentável importante,
que proporcionará a criação de novos empregos e
a geração de renda para os habitantes do Xixuaú.

- Caboclos, homens do rio, documentário da TV
italiana RAI dirigido por Lorenzo Lucianer, foi
exibido em pré-estreia em Trento, Itália, no âmbito
do evento Sulle Rotte del Mondo e transmitido
pela Rai regional da região de Trento. O longa
metragem é totalmente dedicado ao Xixuaú e será
uma ferramenta de promoção, divulgação e
levantamento de recursos.
- Amazon Eye offers treetop viewing, The Sunday
Times.
Breve
- Conferência da Associação Amazônia no âmbito
do próximo Festival Brasileiro de Bologna, 13 de
abril de 2012. De 14 de abril até fim de maio,
exposição de fotos do Xixuaú.

Mais uma vez gostaríamos de agradecer aos
nossos amigos e apoiadores, cada vez mais
numerosos, que de todos os lugares do mundo
nos apoiam e nos dão a possibilidade de manter
este pedacinho da Amazônia maravilhoso e intacto
como quando começamos esta aventura, mais de
20 anos atrás.
Associação Amazônia
Comunidade Xixuaú
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