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Prezados Amigos,
Após quatro anos de presidência, Plínio Leite da
Encarnação passa o cargo a Justino Filho de Souza,
mais conhecido como Tabaco.

A nova estrutura foi inaugurada com a visita de
Rolando Pizzini da associação Trentino Insieme,
parceiro italiano na obtenção dos fundos necessários
para a construção, acompanhado por uma equipe da
TV RAI Italiana, um repórter da National Geographic
Brasil e uma equipe de documentaristas liderados pela
apresentadora italiana Tessa Gelisio.

Toda a Comunidade Xixuaú e a Associação Amazônia
desejam bom trabalho ao recém-eleito presidente, e
agradecem o excelente trabalho desenvolvido por
Plínio durante seu mandato.
Durante os primeiros seis meses de 2011 foi
completada e inaugurada a nova estrutura ecoturística
do Xixuaú. Uma grande maloca como espaço para
refeições e convívio e cinco novas malocas com
quartos duplos e banheiros separados aumentaram a
nossa capacidade de hospedagem para 20 pessoas.
As malocas são, como sempre, em estilo tradicional
indígena mas com telhado de telhas vermelhas no
lugar da palha, diminuindo assim a necessidade de
manutenção e aumentando a sua durabilidade. Tem
também energia elétrica com painéis solares.

O nível da água subiu excepcionalmente este ano e
todo o Estado de Roraima sofreu graves enchentes.
Somente agora o nível está baixando e espera-se
voltar à normalidade em breve.

Nos últimos anos a Amazônia tem sofrido uma série
de desequilíbrios climáticos – recordamos que na
nossa última newsletter falávamos da seca que
atravessamos. Um recente estudo publicado na revista
Science demonstrou que essa seca transformou a

Amazônia numa grande fonte de emissão de carbono.
O que preocupa os cientistas é o evento de duas
secas muito fortes com intervalos muito breves de
tempo (de fato, a última foi registrada em 2005) e a
alternância de secas e enchentes descontroladas.

Com satisfação comunicamos que o projeto
Fortalecimento do Ecoturismo Comunitário no Xixuaú
foi contemplado no Edital de Seleção Pública de
Projetos do Banco da Amazônia – Edição 2011.
O financiamento permitirá a realização de cursos de
capacitação em gestão hoteleira, guia turístico e
cozinheiro, para os membros da Cooperativa Xixuaú,
no segundo semestre de 2011.
A organização dinamarquesa Drinks For Trees
forneceu o apoio financeiro necessário para
incrementar a nossa campanha para a criação da
Reserva Extrativista do Baixo Rio Branco. Em abril, os
habitantes da área participaram na Conferência Grito
da Floresta, em Parintins, onde a Ministra do Meio
Ambiente, Isabela Teixeira, declarou que fará todo o
possível para garantir a criação da reserva. A
formalização da RESEX ainda encontra muita
oposição política em nível local, e nós esperamos que
os governos estadual e federal entrem em acordo em
breve.

As últimas enchentes levaram à chegada de um
grande helicóptero militar no Xixuaú, como parte de
um programa de ajuda federal para comunidades
isoladas, que trouxe gêneros alimentares para todas
as famílias.
Um novo professor chegou à escola do Xixuaú, como
resultado de mais de quatro anos de trabalho
perseverante, com petições à Secretaria de Educação
de Rorainópolis e diversas viagens para inscrever a
Comunidade Xixuaú no Programa Federal EJA
(Educação Jovens e Adultos). Temos agora um
professor para as classes das crianças, de manhã, e
outro para as classes noturnas para adultos.
Em abril a Associação participou também do Forum
Mundial de Sustentabilidade em Manaus, junto com
nossos colegas da Amazon Charitable Trust de
Londres.
O fórum, em sua segunda edição, reuniu em Manaus
Bill Clinton, Arnold Schwarzenegger e Richard
Branson além de lideranças em sustentabilidade, as
mais importantes empresas nacionais e internacionais,
líderes políticos e ONG’s com o objetivo de difundir
práticas e mecanismos bem sucedidos de
desenvolvimento sustentável na Amazônia.

Em 15 de junho foi realizado o encontro Histórias do
Xixuaú – relato e imagens de uma viagem à
Comunidade Xixuaú-Xiparinã, com Regina Nadaes
Marques. Na mesma ocasião foram apresentados os
projetos da Associação Amazônia, por Chiara Tosi, e
montada uma mini exposição do artesanato realizado
pela comunidade.
Já está on-line o novo site da Associação Amazônia.
Visite-nos: www.amazoniabr.org

Em breve
Em 26 de setembro, em Trento, Itália, durante o
evento “Rotte nel Mondo” será exibido pela primeira
vez um novo documentário sobre a Reserva Xixuaú
realizado para a RAI TV e dirigido por Lorenzo
Lucianer.
Vanity Fair
National Geographic Brasil
Agradecimentos
Amazon Charitable Trust
Provincia Autonoma di Trento
Trentino Insieme
For Planet
Drink for Trees
Rothoblaas
Solar Electric Light Fund
Agradecemos também pela belíssimas imagens desta
edição os fotógrafos: Barry Cawston, Tessa Gelisio,
Emiliano Mancuso e Tomica Bajsic.

Visite-nos também em Facebook e deixe sua
mensagem na nossa pagina Associação Amazônia.
Quem falou sobre nós
Buongiorno Economia, Sky Itália
Corriere della Sera, Sette Green, L'Amazzonia si salva
grazie a un parco
Radio Marconi
Radio 105, transmissão 105 Friends
Radio Popolare, transmissão Avenida Brasil

Mais novidades em breve e visite a Reserva Xixuaú
Xiparinã!
Associazione Amazônia
Comunità Xixuaú Xiparinã

