
 

Claudia Costa e Sergio Weguelin (Área de Meio Ambiente do BNDES) moderaram o debate. Coronel Nunes e Alexandre Olival relataram seus projetos
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O Fundo Amazônia esteve presente na Conferên
cia das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sus
tentável, Rio+20, realizada 
entre os dias 13 e 22 de 
junho. A participação teve 
como destaque a realização 
de seminário em conjunto 
com o Ministério do Meio 
Ambiente (MMA). 

Foram relatados os resul
tados e as experiências de 
implementação de oito pro
jetos apoiados pelo fundo, 
sob a ótica dos próprios 
beneficiários, conforme con
vite ao lado.

A abertura do seminá
rio contou com a partici
pação do diretor da Área de Meio Ambiente do 
BNDES, Guilherme Lacerda; do secretário executivo 
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Convite do seminário realizado pelo BNDES em parceria com o MMA

Fundo Amazônia realiza seminário durante a Rio+20
Implementação dos projetos apoiados é relatada pelos próprios beneficiários

do MMA, Francisco Gaetani; do embaixador norue
guês para a FAO, Joisten Leiro; e de representante 

do KfW, Juergen Kern.
Também participaram da 

abertura, representando o 
Comitê Orientador do Fun
do Amazônia, o secretário 
de Meio Ambiente do es
tado do Mato Grosso, Vi
cente Falcão, e a secretária 
exe cutiva adjunta do Insti
tuto Socioambiental (ISA), 
Adriana Ramos. O Comitê 
Técnico foi representado 
pelo diretor executivo do 
Instituto de Pesquisa Ambi
ental da Amazônia (IPAM), 
Paulo Roberto Moutinho. 

O cacique Raoni, liderança Kayapó, foi convidado a 
participar da mesa.

Joisten Leiro (embaixador da Noruega), Guilherme Lacerda (diretor do 
BNDES) e Juergen Kern (KfW) participaram da abertura do seminário

Cacique Raoni, representante da etnia Kayapó, apoiada pelo Fundo 
Amazônia, esteve presente ao evento
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Durante os 10 dias de conferência, a equipe do Fun
do Amazônia participou de diversos eventos, seja como 
palestrante ou ouvinte, contribuindo para internalizar 
no BNDES a riqueza do debate entre governos, especia
listas e sociedade civil em torno da agenda socioam
biental internacional.

Nesse período, a equipe também se revezou para aten
der ao público no estande do BNDES e, aprovei tando a 
oportunidade de contar com a presença de represen
tantes de grupos da região amazônica na cidade, realizou 
reu niões de trabalho na sede do banco.

Participação em eventos
No dia 21 de junho, o presidente do BNDES, Luciano 

Coutinho, participou do side event Política Brasileira de 
Redução do Desmatamento, organizado pelo MMA, com 
a participação da ministra Izabella Teixeira.

A agenda de palestras do Fundo Amazônia durante esse 
período pode ser conferida no boxe abaixo. Cabe citar a 
participação de integrantes do departamento nos “Diá
logos para o Desenvolvimento Sustentável”, que contou 
com o patrocínio oficial do BNDES.

Estande BNDES / Fundo Amazônia
Para divulgar os objetivos e as atividades do Fundo 

Amazônia, a equipe responsável pelo fundo esteve presen
te no estande do BNDES localizado no Parque dos Atletas. 
Foram feitos diversos aten    dimentos ao público, com distri

Agenda do Fundo Amazônia na Rio+20 incluiu participação
em eventos, atendimento em estande e reuniões na sede do BNDES

buição de folhetos e relatórios anuais, além de exibição do 
novo filme do Fundo Amazônia.

Reuniões na sede do BNDES
A equipe do Fundo Amazônia reuniuse com os ges

tores dos projetos Sementes do Portal (do Instituto Ouro 
Verde) e Bolsa Floresta (da Fundação Amazonas Susten
tável), acompanhados, respec tivamente, de agri cultores fa
miliares e de líderes comunitários da região amazônica. 
Esses encontros representaram uma oportunidade de refle
xão sobre as ativi dades realizadas pelos projetos, além 
de proporcionar uma maior integração com o trabalho 
desenvolvido pelo BNDES.

Também foram realizados encontros com os índios 
Ashaninkas e o Conselho Nacional das Populações Extrati
vistas (CNS), na sede do BNDES.

Agenda do Fundo Amazônia na Rio+20
Data Evento Organização

14/06/12 Lançamento do Fundo Kayapó Conservação InternacionalBrasil, BNDES, Funbio e represen

tantes Kayapó

15/06/12 Fundo Amazônia: Construindo sua História BNDES/AMA e MMA

18/06/12 Escenarios y Perspectivas sobre las presiones y las transformaciones en la 

Amazonia Andina: Diálogo sobre los Informes de la Amazonia Peruana, 

Colombiana y Ecuatoriana

Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina 

ICAA y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental SPDA

18/06/12 Compromisso com a Amazônia * ARPA para a Vida MMA, WWF e Funbio

18/06/12 Lançamento do estudo de caso “GanhaGanhaGanha? Testando uma 

abordagem para catalisar comunidade, clima e sustentabilidade econômi

ca na Amazônia Profunda”

Fundação Amazonas Sustentável e JW Marriot Hotel

20/06/12 "Políticas Inovadoras para o Investimento Responsável" UNISOL e UNITRABALHO

21/06/12 Brazilian Policy to Reduce Deforestation MMA
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Equipe do Fundo Amazônia no estande do BNDES na Rio+20

Gestores e líderes comunitários do projeto Bolsa Floresta, da FAS

Foto: Divulgação/BNDES

Presidente do BNDES, Luciano Coutinho, e ministra Izabella Teixeira (MMA)

Foto: Divulgação/BNDES


