
Comunidade
Maravilha:

resistindo na
barranca do 

Madeira
Ofi cinas

em 4 sábados 
e um domingo:

10/09
11/09
17/09
24/09
01/10

MONITORES DAS OFICINAS 
DE BIOJÓIA

Guaraci Silva, o Guará, é fi lho 
de paraense e rastreador de 
formas e desenhos de suas 
raízes, que se estenderam 
da Chapada dos Veadeiros 
ao sul do país. Retorna à 
Amazônia para reverenciar 
seus mestres caboclos e in-
dígenas do Acre e Rondônia. 

Jayro Moreira, o Bhakti, fi lho de extrativistas do 
Madeira, neto de seringueiros e indígenas é o 
fundador da Associ-
ação Arirambas. Fez 
seu caminho pelo país 
e pelo mundo, artesão 
e artista de rua, viu 
que no seu próprio 
chão estava a alterna-
tiva de vida e de uma 
outra forma de viver. 

ASSOCIAÇÃO RIBEIRINHA ARIRAMBAS

A Arirambas, apesar de ter o seu registro como 
ONG somente em 2007, trabalha com artesanato 
a partir de detritos fl orestais desde o ano 2000, na 
Comunidade Maravilha.
 As ofi cinas propõem uma imersão em uma área de 
coleta e  de artesania das sementes e fi bras exce-
dentes na Floresta, propiciando convivência entre 
extrativistas e artesãos. Interpretar a vida ribei-
rinha, entre o rio e a mata,  o fl uxo e a raiz. Isso é 
biojóia. Traduzir as multiformes belezas que se es-
condem para os que veem na fl oresta e nos seus 
povos um obstáculo. 

2º Sábado: Dia 17 de setembro 

Do Maravilha à biojóia

9:00 Retecendo os aprendizados, nossos guias 
e os novos caminhos: Conversas entre Jay-
ro Moreira e Guaraci Silva 

10:00  Apresentação dos métodos e materiais
12:00  Almoço coletivo
14:00 Introdução às técnicas de processamento 

de biojóias e à operação de máquinas e 
equipamentos

17:00 Encerramento

3º Sábado: Dia 24 de setembro 

Biojóia por dentro 

09:00 Divisão de grupos para pensar na prática o 
furar, o polir e o montar

12:00 Almoço coletivo
14:00 Intercâmbio dos grupos: difi culdades e 

achados
17:00 Encerramento 

4º Sábado: Dia 01 de outubro

Biojóia como afi rmação cultural, não mercadoria

9:00 Exercício individual da composição e fi nali-
zação das biojóias

12:00 Almoço coletivo
14:00 Apresentação do resultado obtido por 

cada participante    
16:00 Próximos passos e formas de consolidação 

e ampliação do projeto
17:00 Encerramento
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Programação

10 de setembro de 2016 (sábado)
 
Ofi cina:  
A resistência das comunidades ribeirinhas e de 
pescadores aos grandes projetos: paralelos e pontos 
de apoio

08:00  Recepção - Café da manhã
09:00  Testemunhos dos moradores mais an-

tigos (Comunidade Maravilha antes e o 
depois das Usinas/Ponte) 

10:00  A cartografi a do desastre social e ambi-
ental. Luis Novoa (professor da UNIR e 
membro do Jubileu Sul Brasil)

10:30  A defesa do territórios das comunidades 
tradicionais contra a incorporação imobi-
liária da margem esquerda do Madeira. 
Emanuel Meirelles (Coletivo Popular pelo 
Direito à Cidade)

11:00   Debate sobre as principais ameaças e 
alternativas de resistência

12:00  Almoço coletivo
13:30  Depoimento dos atingidos em Santa Cruz 

no Rio de Janeiro (TKCSA) e Vídeo docu-
mentário: Treliça

14:30   A montagem de grandes projetos e sua 
relação com o modelo econômico e fi nan-
ceirização da natureza.
Facilitação: Miguel Borba de Sá (doutorando em 
Relações Internacionais na PUC-Rio e Jubileu Sul 
Brasil)

16:00 Apresentação da peça “Saga beradera“ 
17:00 Encerramento e avaliação conjunta da 

sequência
19:00 Sarau e batuque na fl oresta

11 de setembro de 2016 (domingo)

08:30 Visita às famílias ribeirinhas sob pressão 
do agronegócio e da especulação imobi-
liária

12:00 Almoço coletivo
14:00 Percurso na fl oresta e identifi cação das 

principais palmeiras e árvores que disponi-
bilizam sementes e fi bras para a confecção 
de biojóias.

17:00  Encerramento das atividades até o sábado 
seguinte.

         

HÁ VIDA APÓS AS USINAS?

Depois que as UHEs entraram em funcionamento, 
as margens do Madeira, que eram várzeas férteis 
onde os povos ribeirinhos cultivavam sua produção,  
começaram a desbarrancar e tudo foi se perdendo.
Os pescadores não encontram mais os mesmos 
peixes, os barqueiros não sabem navegar no rio 
mecanizado pelas hidrelétricas, os plantadores per-
dem suas sementes. O agronegócio, a grilagem e a 
especulação imobiliária estão tomando o lugar da 
fl oresta.
A reconstituição do modo de vida local dessas co-
munidades deslocadas e em deslocamento, bem 
como a criação de canais para seu reconhecimento, 
deve ser meta dos poderes públicos e dos atores da 
sociedade civil voltados para a defesa da Amazônia 
para os povos que nela vivem.

Trilhe este caminho:

são 7,8km do cruzamento da Imigrantes com a Farquar até 
a reserva Arirambas

A Comunidade Maravilha é uma das últimas áreas 
próximas do perímetro urbano de Porto Velho que 
contém manchas de fl oresta densa e olhos d‘água 
e formas de interação tradicional com o meio am-
biente.


