
 

ZEE-RS  

Formulário de Avaliação do Produto 21-  Mapeamento temático identificando a 

presença de populações tradicionais, com relatório descritivo.   

1. Dados do Avaliador: 

Nome: - 

Instituição: Comitê dos Povos e Comunidades Tradicionais do Pampa, Fundação Luterana de 

Diaconia e Articulação Pacari 

Cargo/Função: - 

Email: comitepampa@comitepampa.com.br 

Telefone: 51-3225-9066 

 

Com o propósito de padronizar a análise do Produto 21 – Mapeamento temático 

identificando a presença de populações tradicionais, com relatório descritivo, 

solicitamos que as avaliações contemplem a seguinte estrutura de organização: item do 

sumário, página e proposição. 

Neste momento nossa avaliação diz respeito a questões gerais do Produto 21, pois 
entendemos que: 
 
- é fundamental abordar toda a sociodiversidade conhecida no estado, citando todos os 
Povos e Comunidades Tradicionais presentes nos biomas Mata Atlântica e Pampa, mesmo 
que com graus diferentes de informações georreferenciadas, pois isso já ocorre entre as 
três identidades contempladas até o momento pelo ZEE. A inexistência de dados 
quantitativos não deve ser fator limitante da visibilidade de Povos e Comunidades 
Tradicionais presentes no estado do RS.  
 
- é fundamental que sejam consultadas um escopo maior de organizações representativas 
de Povos e Comunidades Tradicionais, inclusive referente as três identidades 
contempladas até o momento pelo ZEE. 
 
- é fundamental que a legislação incidente contemple a legislação internacional, inclusive 
convenções e acordos em que o Brasil é signatário, e que dizem respeito a Povos e 
Comunidades Tradicionais, com especial ênfase a Convenção da OIT 169. Da mesma 
forma, a legislação nacional deve ser revisitada, a exemplo de citações referentes ao 
Estatuto do “Índio” que são obsoletas e questionadas pelos próprios Povos Indígenas há 
décadas. 
 
O Comitê de Povos e Comunidades Tradicionais se propõe a detalhar tais avaliações e 
fornecer subsídios que possam atender as questões apontadas acima, conforme já 
mencionado em reunião presencial junto à coordenação e equipe técnica do ZEE no dia 
03/10/2017. 



 

 


