CARTA ABERTA – TODO APOIO À RESEX CANAVIEIRAS
Tramita no Congresso Nacional um Projeto de Lei (PL nº 3.068/2015 de autoria do Dep. Sergio Brito do
PSD/BA) que transforma a Reserva Extrativista Canavieiras – RESEX Canavieiras em Área de Proteção
Ambiental – APA. A RESEX Canavieiras ocupa parte dos territórios dos municípios de Una, Belmonte e
Canavieiras, no estado da Bahia e foi criada em 2006 com o objetivo de viabilizar a manutenção da cultura
e dos modos de vida das populações tradicionais que ali vivem, assegurando o uso sustentável dos
recursos naturais da região. É reconhecida nacionalmente por ações inovadoras que aliam a inclusão
econômica das populações tradicionais com a conservação dos recursos naturais, como por exemplo o
Banco Comunitário na RESEX Canavieiras.
As cerca de 2.500 famílias de extrativistas que vivem na RESEX se ocupam principalmente de atividades
agroextrativistas (pesca, extrativismo vegetal, agricultura familiar e criação de animais em pequena
escala) atividades estas, praticadas de forma sustentável, não predatória.
A transformação da RESEX em APA teria, de imediato, um efeito devastador no modo de vida e na
subsistência dessas famílias. Possibilitaria o uso daquele território, por atividades incompatíveis com a
proteção ambiental e conservação dos recursos naturais como por exemplo, a carcinicultura. Aquelas
áreas que hoje são de domínio público poderiam ser privatizadas. O modelo de gestão participativa que
caracteriza a RESEX, com um Conselho Deliberativo, perderia esse caráter fragilizando sobremaneira os
instrumentos de proteção ambiental e de gestão compartilhada dos territórios.
Entidades ligadas a proteção ambiental vem denunciando que os ataques a RESEX Canavieiras são fruto
de uma articulação entre a prefeitura de Canavieiras e setores econômicos ligados ao agronegócio.
Outras denúncias apontam para a pressão exercida pela prefeitura de Canavieiras sobre os servidores
públicos municipais para que estes participem e orientem a comunidade a participar de mobilizações
contra a RESEX. Em nível federal deve-se salientar o trabalho de desinformação que vem sendo
protagonizado pela Câmara dos Deputados que, em enquete eletrônica sobre o PL, indaga aos cidadãos
se eles são favoráveis ou não à criação da APA, sem informar que se trata de uma recategorização, ou seja
que aquela já é uma Unidade de Conservação!
São inúmeros os sinais de perigo para a proteção ambiental naquela região. O mais grave é que, aberto
este precedente, outras Unidades de Conservação que já vêm sendo fortemente pressionadas se
fragilizam ainda mais, abrindo caminho para o enfraquecimento da área ambiental como um todo. Faz
parte desse contexto a informação de que a bancada ruralista estaria se mobilizando para revogar o
Decreto nº 6.040/07 e solicitando a suspensão dos processos de demarcação de terras de populações
tradicionais ( https://www.brasildefato.com.br/2018/08/21/bancada-ruralista-arma-mais-uma-ofensivacontra-povos-tradicionais/ ). Assim, a ASCEMA Nacional se solidariza com todos aqueles que lutam pela
manutenção e fortalecimento da RESEX Canavieiras e solicita a todas as entidades locais que apoiem e
divulguem todas as denúncias e manifestações que vêm sendo feitas em sua defesa.
Defender a RESEX Canavieiras é defender TODAS as UCs!
Não (re)conduzir ao Congresso Nacional (através do voto) os inimigos do meio ambiente é tarefa de
todos nós! O voto é nossa arma!
#MexeuComUm@MexeuComTod@s
#NãoAoRetrocessoSocioambiental
Brasília, 23 de agosto de 2018.
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