Operacionalização do Parque Estadual Serra do Aracá no Amazonas
Qua, 07 de Abril de 2010 19:29

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SDS em parceria
com a Fundação Vitória Amazônica – FVA e a WWF Brasil, realizaram em Manaus no dia 18
de março a reunião do “Plano de Operacionalização do Parque Estadual Serra do Aracá”.

A Secoya foi convidada para compor a mesa de debates e se fez presente, através da sua
Coordenação Geral e Departamento de Desenvolvimento Sustentável, oportunidade na qual
puderam prestar relevante contribuição nas discussões e encaminhamentos.

O aludido parque está localizado parcialmente dentro dos perímetros da Terra Indígena
Yanomami, entretanto, sua face sul encontra-se fora desses limites, o que o torna área de
sobreposição, uma vez que possui limites geográficos dentro e fora da terra indígena, com
isso, o mesmo passa a compor simultaneamente a categoria de Unidade de Conservação de
Proteção Integral e Terra Indígena.

Nos estudos ambientais realizados no parque, através das expedições desenvolvidas pelas
equipes da SDS-FVA e posteriormente WWF-FVA, foi observado um enorme potencial
faunístico e floristico, a exemplo de espécies ainda não catalogadas, conforme informações
das equipes.

Na face sul do parque está localizada a Serra do Aracá, que contém uma enorme beleza
cênica, grutas e refúgio da vida silvestre, além da Cachoeira Jauari com 375 mts de queda
d'agua, segundo algumas fontes a maior do Brasil.

Esse encontro permitiu que a Secoya demonstrasse para as instituições presentes, algumas
preocupações socioculturais a serem consideradas pelo Conselho Gestor do Parque quando
de sua criação, a exemplo da importância de espaços participativos que valorizem os
conhecimentos tradicionais Yanomami e moradores locais e um conselho que seja composto
de forma paritária, afim de permitir a atuação de diversos atores da sociedade civil.

A participação da Secoya tem contribuído nesses encontros, uma vez que possui larga
experiência nessa região e como ONG parceira dos Yanomami e solidária a causa indígena
procura com sensibilidade corresponder às necessidades e expectativas dessa população.
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A Reunião contou com a presença de diversos parceiros, entre eles; Milton Bianchini – Centro
Estadual de Unidades de Conservação/SDS, Samuel Tararan - WWF Brasil, Sergio Henrique,
Marcelo Moreira, Yara Camargo e Angela Pacheco - FVA e Silvio Cavuscens e Paulo Welker SECOYA.
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