
FLORESTAS NACIONAIS DO TAPAJÓS, TRAIRÃO E ITAITUBA I

APOIO EMERGENCIAL 
CI-BRASIL E FUNDO 
AMAZÔNIA
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A pandemia de Covid-19 gerou uma grande 
instabilidade socioeconômica às comunidades que 
vivem na Floresta Nacional do Tapajós e entorno das 
Florestas Nacionais do Trairão e Itaituba I. Diversos 
casos confirmados, suspeitas de contaminação 
e até mesmo óbitos desestruturaram a produção 
das comunidades e impossibilitaram a maioria das 
famílias de realizar suas atividades produtivas, 
extrativistas e a comercialização dos produtos, devido 
a necessidade de efetivo isolamento social. Diante 
disso, a Conservação Internacional no âmbito do 
Projeto Tapajós Sustentável e Resiliente, pleiteou 
parte do recurso do projeto Tapajós junto ao Fundo 
Amazônia/BNDES para realizar uma ação de apoio 
emergencial à essas famílias.

Os principais critérios de seleção das famílias 
beneficiadas foram o n° de casos confirmados de 
Covid-19 na comunidade, a ausência de benefícios 
do governo, presença de mães solteiras, número 
elevado de crianças e pessoas com deficiências. 



A AÇÃO FOI REALIZADA ENTRE OS DIAS 5 E 8 DE AGOSTO DE 2020

500 
Famílias atendidas

350 
Famílias em nove 
comunidades da 
Flona Tapajós

120 
Famílias em quatro 
comunidades da 
Flona Trairão

30 
Famílias na comunidade 
Monte Moriá entorno da 
Flona Itaituba I

500 
Cestas de alimentos, 
limpeza e higiene 

1.500 
Máscaras de 
proteção individual



APOIO À ECONOMIA LOCAL
O apoio, além de beneficiar essas famílias, contribuiu para o fomento da economia local, já 
que, visando o melhor destino aos 85 mil disponibilizados para a ação emergencial, a CI-Brasil 
optou pela compra dos produtos industrializados, de higiene e limpeza em supermercados de 
Santarém e Trairão; as verduras e frutas da produção agroecológica de cooperativas locais 
(Cooperativa Agrícola Mista de Produtores do Oeste do Pará – CAMPO e Associação dos 
Agricultores Familiares da Batata, Trairão Pará – ASAFAB) e para a confecção de máscaras de 
proteção individual forneceu os insumos e remuneração para 10 mulheres costureiras de oito  
comunidades da Flona do Tapajós. Ao comprar itens da produção agroecológica e contratando 
as costureiras da Flona Tapajós para a confecção das máscaras foi possível reverter 24% do 
recurso do apoio emergencial em renda para as próprias comunidades.
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Lista de Produtos do Apoio Emergencial às 
comunidades das Florestas Nacionais do Tapajós, 
Trairão e Itaituba I.

Composição das Cestas do apoio emergencial às comunidades 
das Florestas Nacionais do Tapajós, Trairão e Itaituba I

Discriminação Referência Quantidade

1 Açúcar refinado gama lopes Kg 2

2 Biscoito Cream cracker 400gr (marilan) Pacote 1

3 Biscoito de maisena 400gr (marilan) Pacote 1

4 Café 500gr Pacote 2

5 Farinha de trigo Rosa Branca Pacote 1

6 Feijão  gama lopes Pacote 2

7 Arroz Pacote 2

8 Fubá de milho Kg 2

9 Leite em pó 250gr itambé Pacote 2

10 Macarrão espaguete 500gr fortaleza Unidade 2

11 Óleo de soja soya 900ml Pacote 1

12 Sal refinado iodado Pacote 1

13 Vinagre 750ml Unidade 1

14 Sabão em barra Pacote 2

15 Q-Boa Unidade 2

16 Alcool 70% Unidade 2

17 Sabonete lux Unidade 2

18 Absorvente Unidade 1

Produtores Familiares Santarém Referência Quantidade

19 Farinha de mandioca Kg 2

20 Macaxeira Kg 2

21 Batata doce Kg 1

22 Pepino Kg 1

23 Repolho Unidade 1

24 Jerimum Kg 1

25 Banana Kg 2

Proteção individual Referência Quantidade

26 Máscaras Unidade 3

REDE DE PARCERIAS 
A CI-Brasil realizou essa ação com o apoio de diversos parceiros, como: a Federação das 
Organizações e Comunidades Tradicionais da Flona Tapajós, que apoiou na mobilização, 
seleção das famílias beneficiárias e distribuição das cestas; a Cooperativa Mista da Floresta 
Nacional do Tapajós (COOMFLONA) que cedeu um caminhão com motorista para a distribuição 
das cestas e o Instituto Chico mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) que deu 
suporte ao planejamento, expedição de autorização e acompanhamento da ação, considerando 
que estamos passando por uma pandemia e existem restrições para entrada nas UCs. Além 
desses, tivemos grande apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Trairão (STTR), tanto na 
mobilização e seleção das famílias, quanto na distribuição das cestas de Apoio Emergencial nas 
comunidades do entorno da Flona Trairão e  Itaituba I.

Vale ressaltar que, a interação com 
os parceiros e disponibilidade destes 
em contribuir na realização da ação 
reforça o engajamento coletivo na 
região e ações benéficas à qualidade 
de vida das famílias. Sobretudo, essa 
ação proporcionou grande ajuda aos 
comunitários (as) das três Flonas, que 
já se encontravam desprovidos de 
diversos itens que compunham as 
cestas, e aguardam o fim da pandemia 
para retornarem de forma segura às 
suas atividades habituais.  

As lideranças das associações e 
das comunidades beneficiadas 
vigorosamente agradeceram o apoio 
e reconhecem a relevância do Projeto 
Tapajós Sustentável, da CI-Brasil e do 
Fundo Amazônia no território.
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VEJA O LINK VEJA O LINK VEJA O LINK

A CI-Brasil divulgou a ação de apoio emergencial no Tapajós por meio de 
conteúdos em posts nas redes sociais e comunicação interna entre os 
colaboradores da organização, além de um vídeo produzido com imagens dos 
colaboradores de campo. 
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https://www.instagram.com/p/CDmlJjNpWND/
https://www.instagram.com/p/CDw7mrIpHSa/
https://www.youtube.com/watch?v=VmdJDalnPFI
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