
O contato ocorreu no dia 7 de 
setembro de 1969.
5.000 indígenas antes do 
contato, segundo os Paiter. Já 
os  não índios dizem que eram 
apenas 800apenas 800.
2 anos depois éramos 290.
42 anos depois somos 1350 
pessoaspessoas
Língua Tupi Monde.



Terra Indígena
Sete deSete de 

Setembro

247.196 hectares

93% preservado.



Problemas do Territorio  Paiter: nos anos depois do contato:
Invasão de madeireiros e Grileiros;
Desmatamento no Territorio;
Pouca valorização da Cultura;

Falta de diversas profissionais na áreasFalta de diversas profissionais na áreas 
(educação,saúde, meio ambiental e da economica)



Conselho dos mais 
velhos constituída 
12 anciões sendo 3  

de cada Clã.de cada Clã.

2º setor:
Ongs indígenas
(ass.Clanicas)

10 Labyway ey 
Paiter Suruí
Sendo 2 por 

zona
eleitos por Clãs

Labyway e Saga
Indicado pelo 

conselho do Clãs

3º setor:
ONGs indigenistas e 

Ambientalista

eleitos por Clãs

Fundo 
P it Ambientalista 

(parceiros)
Paiter 
Surui

05 zona
cinco aldeias

01 zona
cinco aldeias

02 zona
cinco aldeias

03 zona
cinco aldeias

04 zona
cinco aldeias



O Sistema de

Twice  the size of  EU

O Sistema de 
Governança do Povo 

ígena PAITER Suruí, 
t d f

300 Tree species / ha

220 000 I di l

atua na defesa e 
preservação do 

atrimônio cultural e 
220.000 Indigenous peopleerritorial, buscando 

omover a garantia da 
biodiversidade e abiodiversidade e a 
rmação dos povos e 
eranças indígenas no 

t it d t intuito de construir e 
fortalecer a sua 

autonomia. 



Associação Metareila do Povo Indigena Surui

projeto de 
carbono Suruícarbono Suruí

Terra Indigena Sete de SetembroTerra Indigena Sete de Setembro



- passo a passo ate o Projeto de 
Carbono Suruí

ndo Ciencia Paiter e Ciencia do não
i dí

2000 a 2002 -Diagnóstico etnoambiental e Plano de 
Gestão (Kanindé e Metareilá) ;
2003 – Reflorestamento(Kanindé, Aquaverde e 
Metareilá);
2004 a 2005 Mapeamento c lt ral(ACT eindígena 2004 a 2005 – Mapeamento cultural(ACT e 
Metareilá);
2006- Busca de parcerias para o Plano de Gestão 
de 50 anos;
2007 – Inicio de conversas para parceria com p p
Florest Trends, Kanindé, ACT Brasil para o 
carbono;
2008 – Reuniões com a comunidade e Florest 
Trends, Kanindé, ACT para o projeto de carbono;
2008 Documento de Concepção do Projeto e2008 – Documento de Concepção do Projeto e 
diversas reuniões com a comunidade
2009 – apresentação para o Governo –FUNAI 
Brasilia. Assinado Termo de parceria entre as 
entidades envolvidas;
Termo de Acordo entre clãs;
Consentimento Prévio  Informado;
Termo de cooperação entre entidades Paiter Surui;
Plano de Reflorestamento;
Fundo de Gestão – FUNBIO;Fundo de Gestão FUNBIO;
Apresentação na COP 15
2010 – Apresentação na COP 16
Finalização DCP
Contatos com Governos e diversas entidades;
2011 R iã G d d RO2011 – Reunião com Governador de RO e 
apresentação na SEDAM e carta de apoio do 
Governo de Rondônia;



Plano de 50 AnosPlano de 50 Anos 
Fortalecer Autonomia do Povo Paiter Suruí.
Pl j t ti i ti d P P itPlanejamento participativo do Povo Paiter.

ogramas Temáticos:
Proteção e Conservação Ambiental doProteção e Conservação  Ambiental do 
rritório.
Sustentabilidade ambiental
CulturaCultura 
Segurança alimentar
Saúde 
Educaçãoç
Habitação e construções indígenas 
Meios e vias de transporte
Fortalecimento das Org. Paiterey
Gerenciamento
monitoramento de projetos



CONSENTIMENTO  ETNOZONEAMENTO DA TERRA INDIGENA PAITEREY
LIVRE, PREVIO E 
INFORMADO

ETNOZONEAMENTO DA TERRA INDIGENA PAITEREY 
GARAH (TI SETE DE SETEMBRO)



NOZONEAMENTO DA TERRA INDIGENA PAITEREY GARAH (TI SETE DE SETEMBRO)

a TI Sete de 
bro:bro:  
5 ha 

o Projeto de 
+:: 
,2 ha 

ão de 
ento:ento: 
8,9 ha 

e Manejo de 
entos:entos: 

6 ha 



O Projeto baseia-se em quatro eixos 
temáticos: 

1. Fiscalização e Meio Ambiente.

2. Segurança Alimentar e Produção g ç ç
Sustentável.

3. Fortalecimento Institucional.

4. Desenvolvimento e implantação de 
um mecanismo financeiro - Fundo Suruí 

e conjunto de atividades tem o objetivo final de assegurar o fim do
matamento na TISS, atacando suas duas raízes principais, que são

alta de alternativas econômicas para garantir o bem estar dos Paiteralta de alternativas econômicas para garantir o bem estar dos Paiter
uí e a entrada de atores externos para conduzir atividades ilegais.



Governança do Fundo Surui
C lh d

Salva guardas
(medidas para garantir critérios/regras 

d ã Conselho de 
Investidores

(Indígenas e Doadores)

os direitos Paiter)de execução

Interesses / agendas Garantias
(Acordos firmados)

Câmara Consultiva 
de Governança Conselho Deliberativo do 

Fundo Carbono Surui

Acompanha 
gestão do programa

Institui Câmaras técnicas 
sobre os temas trabalhados

Monitora
Indicadores

Institucional e
de Recursos

panha 
de gestão
nitora
adores

‐representantes das 6 
associações Clânicas

socio-ambientais
Define normas 

e aprova manuais

mbientais

hores práticas

Aprova prestações
de contas

Funai e 
instituições que 
atuam com a 
questão indígenaticas Públicas

Gestor do 
Mecanismo Elabora 

Coordena atuação do CD e Câmaras

uição 
mentadora 

Mecanismo 
Financeiro(FUNBIO)

prestação de 
contas

Gestão do 
Programa

Auditoria Monitoramento 

Apóia Articulação Institucional e
Captação de Recursos

Sistematiza e analisa 
Prestações de Contas

Externa Socio-ambiental
Realiza monitoramento na Terra Indígena

Capacitação e



Dificuldades
co entendimento da comunidade, da 

O que ajuda a vencer as 
dificuldades?

ulação local e representantes do 
erno;

mpo que leva para a elaboração do 
•Ter parcerias nas quais se 
confia;

eto REDD

são dos madeireiros e envolvimento de 
ns índios com o roubo da madeira;

•Compromisso de todos;
•Fazer acordos entre os
envolvidos;

a de política pública para o 
envolvimento econômico das terras 
genas;

envolvidos;
•Capacitar os envolvidos;
•Ter recursos para poder fazer

i l ã iõhá envolvimento  por parte do 
erno;

io para os estudantes se manterem na 

articulação, reuniões e os
estudos necessários.
•Estar aberto a receber ajuda

ldade;

a recursos financeiros e técnicos para 
ementar o Plano de Gestão.

de novos parceiros;
•Acreditar que vai dar certo.



Yeté Xiter

Obrigado!

Muchas gracias!Muchas gracias!

Naraykosar Julio Suruí

njs.makor@yahoo.com.br

www.paiter.org
www.surui.orgANTIGUA GUATEMALA 28/SET/2011


