
Quem são os invisíveis da

AMAZÔNIA?

As queimadas atingem fauna e flora



As queimadas

ECLIPSAM 

PESSOAS

52,5 milhões pobres
(R$380/mês)

9,7% coleta de lixo
15% abastecimento de água



13,5 milhões
miseráveis

(R$140/mês)

21,1% SEM coleta de lixo
25,8% SEM abastecimento de água

56,2% SEM esgoto sanitário

Para onde CAMINHAMOS?



desigualdade em todos os níveis

Será que CAMINHAMOS?

Atinge especialmente
pretos e pardos (75%), até 59 anos (96%)

sem instrução/fundamental incompleto (60%)



nem-nem
10,9 milhões de jovens
nem estudam
nem trabalham

desalentados
2,4 milhões de jovens

não estudam
não estão ocupados

não procuram trabalho



O  mundo olha a

AMAZÔNI

A
mas ela

continua

invisível

Domicílios miseráveis 
na Amazônia



PARÁ DESIGUAL
• Maior índice de desmatamento 0,5% CAR
• Primeiro lugar em conflitos agrários
• Pior qualidade de vida (Melgaço)
• Pior saneamento básico (Ananindeua)
• Segunda pior educação pública (PNUD BR)
• Quarto pior IDH do país (0,698 2017)
• Entre os 20 municípios com pior IDH 9 são

do Marajó
• Quinta população mais pobre
• 17% de mortalidade infantil



Não somos apenas pobres
Somos pobre e DESIGUAIS

Entre
pobres
temos

miseráveis



PARÁ DESIGUAL

• 2014
680 mil miseráveis
(- R$ 145 por mês)

• 2018
998 mil miseráveis
(- R$ 145 por mês)

47% MAIS 
MISÉRIA EM 
QUATRO ANOS



PARÁ DESIGUAL

Famílias miseráveis
Sobrevivem com R$69,00 ao mês



TOMÉ-AÇU &TAILÂNDIA
no Pará

56.518 pessoas – 13,4% ocupadas
2,6% esgoto
2,7% urbanização

79.297 pessoas – 11% ocupadas
5,4% esgoto

1,4% urbanização



Precisamos apreender nosso tempo em sua 
totalidade e enxergar as pessoas eclipsadas.



Trabalho decente
Arranjos socioprodutivos

Diálogo 

AGENDA

PROPOSITIVA 



Onde não
houver

PORTAS

Precisamos abrir

JANELAS
de oportunidade

Foto: Iêda Fernandes



2016

• Diagnóstico

• Resumo executivo

• Simpósio

• Carta Compromisso

2018/2019

• Mapeamento atores e arranjos

• Dias de Campo

• Selo Nacional AGF

• Seminário RenovaBio

• Talking responsabilidade



• A propriedade como oportunidade de negócio
• Acesso a mercados e incremento de renda
• Produtividade e diversificação produtiva
• Uso de tecnologias (Drone)
• Negócios sustentáveis
• Agricultura orgânica
• Economia solidária
• Trabalho decente
• Cooperativismo

500 AGRICULTORES
São Domingos do Capim

Santo Antônio do Tauá
Tomé-Açu

Tailândia



Na terra de contrastes, nem sempre os fortes 
sobrevivem. Sobrevive quem se une!



ARRANJOS SOCIOPRODUTIVOS COLETIVOS NA PALMA

• Driblam políticas públicas ineficientes
• Dão visibilidade a quem não existe
• Contrapõem-se à desigualdade/exclusão social



200 MIL PESSOAS IMPACTADAS
NA AMAZÔNIA BRASILEIRA

(empregos diretos /indiretos, famílias e agricultores familiares)



“A tarefa não é tanto ver o que ninguém viu, 

]Foto: Iêda Fernandes



“mas pensar o que ninguém pensa sobre o 
que todo mundo vê”

Shopenhauer

Foto: Iêda Fernandes



Gota a gota, uma nova história para a Amazônia


