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Elaboração da logomarca
A logomarca foi elaborada por Luis Brasil.

janeiro 2002

Elaboração do Folder
janeiro - fevereiro 2002
Foram produzidos 500 folders. O trabalho da Amazonlink.org foi divulgado
através deste material em encontros de grande abrangência, tais como: Fórum
Social Mundial em Rio Grande do Sul; III Encontro indígena, e; GD workshop
Internacional sobre Manejo Local da Agrobiodiversidade, ambos em Rio Branco.
Alteração do homepage
janeiro - fevereiro 2002
As paginas de entrada do site www.amazonlink.org foram atualizadas, com a
inclusão da logomarca e de uma apresentação multimídia, utilizando elementos
do folder.
Elaboração do Projeto Amazonlink.org
fevereiro 2002
O Projeto “Amazonlink.org: superando as fronteiras da cisão digital, contribuindo
com a inclusão global e o desenvolvimento sustentável” foi elaborado em sua
versão completa, com metodologia e orçamentos detalhados (incluindo
orçamentos de fornecedores e cálculo dos custos trabalhistas) assim como uma
Carta de Solicitação para ser enviada para os possíveis Financiadores.
Pesquisa de possíveis fontes para financiamento
fevereiro 2002
Elaborou-se uma relação de possíveis fontes internacionais para financiamento
do Projeto Amazonlink.org. Esta pesquisa foi feita principalmente através da
Internet com ajuda de Martin Frimmel, sócio colaborador da Amazonlink.org.
Reunião com Sócios
fevereiro 2002
Todos os sócios da Amazonlink.org foram convidados para uma reunião na
FILMOTECA, centro Rio Branco no dia 20/02/2002 com o objetivo de discutir,
avaliar e adaptar o projeto.
O projeto e a carta de solicitação em suas versões portuguesas foram lidos,
discutidos e em certas partes corrigidos.
Nesta reunião estavam presentes:
• Raimunda Bezerra da Silva Klein
• Gonzalo Rodrigo Alvarez Rivera
• Antônio de Alcântara Gomes Junior
• Jarbas Anute Costa
• Michael Franz Schmidlehner

Envio da Carta de Solicitação
fevereiro - abril 2002
A carta de solicitação de financiamento foi enviada para com vários anexos
conforme os requerimentos específicos, para as seguintes organizações:
• Fundação Ford
• Fundação Hewlett
• Fundação Rockefeller
• Fundação Deep Ecology
A busca de Financiamento para o projeto Amazonlink.org até o momento
permanece sem os resultados esperados. As quatro fundações que foram
contatadas deram respostas negativas. A justificativa foi geralmente que o
projeto não se enquadrava em suas diretrizes ou que seus recursos já
estivessem comprometidos para aquele período.
Porém, atualmente, existem fatores que tornam o projeto mais atrativo que
anteriormente para possíveis financiadores:
• A cotação do Dólar em relação ao Real
(2,4 em março de 2002 – 3,8 em outubro de 2002)
• O fato da Amazonlink.org poder contribuir com sua própria sede como
contrapartida.
• O fato da Amazonlink.org de ter participado em projetos de grande
abrangência (GD, III Enc Ind.) e realizado contatos importantes a nível
local e internacional.
A revisão e readequação orçamentária, realizada pela diretoria da
Amazonlink.org, bem como os dois primeiros fatores mencionados neste item,
contribuíram substancialmente com a diminuição do orçamento final do projeto
(de $ 337.114,31 em março de 2002 para $ 196.616,21 em outubro 2002,
redução de $ 140,498,00).
Elaboração da minuta do projeto “ Regenwaldkiste”
março 2002
Através das atividades comerciais da Michael F. Schmidlehner ME, que exporta
produtos não-madereiros e artesanato da região para a Alemanha, estabeleceuse o contato com o Regenwaldinstitut –Instituto de Florestas Tropicais em
Freiburg, Alemanha. O Presidente do Instituto, Dr. Rainer Putz propôs a
elaboração de um projeto “Regenwaldkiste” (Baú da Floresta) em Colaboração
com a Amazonlink.org. O projeto deve ser financiado pela Fundação de Meio
Ambiente da Alemanha (Bundesstiftung Umwelt). Trata-se da elaboração de um
estojo com diversos produtos do uso sustentável da floresta Amazônica
acompanhado por um CD-ROM com informações sobre cada um dos produtos e
as circunstancias de vida de seus produtores, assim como informações gerais
sobre destruição e uso sustentável da floresta Amazônica. O baú poderá ser
adquirido pelo Ministério de Educação da Alemanha como meio de promoção de
educação ambiental nas escolas locais.

Participação no III Encontro Indígena
abril 2002
A Amazonlink.org foi convidada para participar na organização e divulgação do
III Encontro Indígena, realizado em Rio Branco, de 15 a 19 de abril. Neste
encontro, a logomarca da Amazonlink.org foi exposto em cartazes, outdoors e
camisetas do encontro.
Antes do evento, a Amazonlink.org enviou e-mails em português e inglês para
várias organizações indígenas, anunciando o encontro. Foram criados ainda,
“protetores de tela” e banners para divulgação do evento através da web, bem
como um banner com a logomarca da Amazonlink.org para divulgação no local
do evento. Nesta fase estabeleceu-se um contato com o Instituto Socioambiental
- ISA, quando a Amazonlink.org repassou os detalhes da programação do
evento, que foram publicados no website do ISA.
A homepage do evento que ficou hospedada no site do Governo do Acre foi
traduzida e publicada sob o endereço
www.amazonlink.org/amazon/indigenous_cultures/. Foram disponibilizadas
fotografias e filmagens de apresentações, assim como um mapa interativo das
terras indígenas do Acre com informações sobre os povos habitantes nelas, sob
o endereço www.amazonlink.org/amazonia/culturas_indigenas/terras.html
Ainda foi publicado em colaboração com a União das Nações Indígenas do Acre
e Sul do Amazonas – UNI uma lista das terras indígenas a serem regularizadas
sob o endereço
http://www.amazonlink.org/amazonia/culturas_indigenas/terras_a_regularizar.ht
ml
Durante o evento a Amazonlink.org esteve presente com um Computador on-line
no local. Vários representantes de Povos Indígenas se interessaram pelo
trabalho da Amazonlink.org. Entre outros contatos, destacaram-se os realizados
com representantes dos povos Ashaninka e Yawanawá e com a Organização
dos Professores Indígenas do Acre – OPIAC.
Apoio para Aprovação do Estatuto dos Povos Indígenas.
abril 2002
Durante as preparações do III Encontro Indígena estabeleceu-se um contato
com o CIMI, que está promovendo a Campanha pela Aprovação do Estatuto dos
Povos Indígenas.
A Amazonlink.org disponibilizou um site em português, inglês e alemão sob os
endereços www.amazonlink.org/amazonia/culturas_indigenas/estatuto.html
www.amazonlink.org/amazon/indigenous_cultures/estatuto.html
www.amazonlink.org/amazonas/indigene_kulturen/estatuto.html .
Através destas paginas, a petição pode ser impressa, assinada e enviada para o
CIMI. Também foi criado um sistema de circulação de Banners de divulgação
para este site.
Participação no workshop “GD -Cultivando a Diversidade”
maio 2002
Foi realizado em Rio Branco, o “Workshop Internacional sobre o Manejo Local
da Agrobiodiversidade” de 09 a 19 de maio de 2002

Este workshop foi o ponto mais destacado do Projeto “Cultivando a Diversidade”.
O evento foi realizado pela ONG internacional GRAIN (Ação Internacional pelos
Recursos Genéticos) em parceria com o GTA-Acre.
Participaram mais de 100 representantes de agricultores, pescadores, povos
indígenas, extrativistas, artesãos e ONGs de 32 países da Ásia, África e América
Latina.
Pouco tempo antes do evento, a GRAIN entrou em contato com a
Amazonlink.org, pedindo licença para reproduzir informações sobre o Acre e
Chico Mendes do site da Amazonlink.org.
A Diretoria da Amazonlink.org ofereceu espontaneamente a produção de uma
“cobertura on-line” com relatos diários e fotografias do evento. Os sites do
projeto GD www.grain.org/gd/ e o site da cobertura www.amazonlink.org/gd/
foram interligados com links. Os relatos diários e vários documentos foram
traduzidos para português, espanhol, inglês e francês. Durante o workshop
foram publicadas mais que 100 sub-páginas. Ainda foi implementado um
formulário, para que usuários da internet pudessem enviar mensagens para
determinados participantes.
O evento teve como resultado o documento “Compromisso de Rio Branco”
(http://www.amazonlink.org/gd/diversidade/riobranco.html) – um resumo das
exigências e comprometimentos dos participantes, documento que foi inclusive
apresentado no Earth Summit em Johannisburgo.
Após o evento, a GRAIN emitiu uma carta de recomendação, que a
Amazonlink.org pode apresentar para possíveis financiadores.
Publicação do Manual para sistemas agroflorestais
julho 2002
Durante o workshop GD foi feito um contato com um pessoal do Serviço Alemão
de Cooperação Técnica e Social - DED e surgiu a idéia de disponibilizar na
internet o Manual para Sistemas Agroflorestais Multiestrato, que foi desenvolvido
durante um projeto em Alto Beni – Bolívia. Após a aprovação pelos autores, o
Manual foi disponibilizado para download sob o endereço
www.amazonlink.org/amazonia/agroflorestal/.
Elaborou-se ainda, uma programação que envia automaticamente um e-mail
para a Amazonlink.org e o autor do Manual, cada vez que o download for
solicitado, permitindo o contato do autor com os interessados.
Criação do site para o CPPT-Cuniã
agosto 2002
Jarbas Anute Costa, através seu trabalho com manejo de Produtos Florestais
Não Madeireiros, estabeleceu um contato com o Centro de Pesquisas de
Populações Tradicionais Cuniã – CPPT/Cuniã, uma ONG situada em porto
Velho/Rondônia, que trabalha educação ambiental com comunidades
ribeirinhas.
Ele desenvolveu junto com a equipe da CPPT, os conteúdos para um website de
divulgação do projeto “Manejo do Açaí”, que foi criado e hospedado pela
Amazonlink.org sob o endereço
http://www.amazonlink.org/cunia/

Apresentação do Projeto Amazonlink.org na Amazontech
setembro 2002
Durante a feira AMAZONTECH foi realizada a “Rodada de Projetos” no dia 20 de
Setembro com o objetivo de estabelecer contatos entre proponentes de projetos
e entidades financiadoras.
A Amazonlink.org elaborou um banner, que foi apresentado durante o evento.
Foi feito um contato com uma representante do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, que por sua vez indicou o
Comitê para Democratização da Informática –CDI como um possível
intermediador para financiamento do Projeto.
Foi enviado um e-mail para o responsável pela Formação de novas parcerias e
comitês do CDI, solicitando colaboração.
Verificação das estatísticas de visitantes do site
Setembro 2002
O numero de visitantes do site da Amazonlink.org está aumentando
constantemente. (veja estatística abaixo)
Numero de visitas (user sessions) durante uma semana - anos 2001 e 2002

2001

2002

Atualmente o site recebe cerca de 7500 visitas por mês (sendo estas, as visitas
distintas de usuários. O Numero de arquivos solicitados – hits, é de
aproximadamente 82.000 por mês). Em alguns dias o numero de visitas foi
acima de 600. Estima-se que desde sua implantação, o site já teve mais de
150.000 visitas distintas.
Na medida em que aumentam as visitações, também aumenta a demanda por
pedidos de informação via e-mail. No entanto, devido à falta de recursos
humanos, alguns pedidos não podem ser atendidos.
Mudança da sede da Amazonlink.org
outubro 2002
A Amazonlink.org instalou-se na sua nova sede, na Rua Itaparica 44, Bairro Vila
Ivonete em Rio Branco.
Tradução do Estatuto da Amazonlink.org
outubro 2002
O Estatuto foi traduzido para inglês por Martin Frimmel. Desta forma o Estatuto
poderá ser apresentado para agências financiadoras e disponibilizado para
download através do site.

Contato: Asociación para la Niñez y su ambiente – ANIA
Esta ONG desenvolve um projeto “El bosque de los niños” em Madre de Dios
na região de Porto Maldonado. Trata-se de um trabalho altamente inovador,
interdisciplinar e participativo, combinando proteção ambiental com educação de
crianças de comunidades indígenas e de mineradores. Após ter feito contato
através da internet, a equipe da ANIA visitou Rio Branco, buscando troca de
informações referente à possibilidade de divulgação de seus trabalhos e
técnicas de manejo florestal. Formou se uma parceria informal entre ANIA e
Amazonlink.org. A Amazonlink.org facilitou também o contato entre ANIA e
PESACRE.

*

Contato: Harald Weinert - Naturland - Universidade de Hohenheim
*
Através de Harald Weinert, co-autor do Manual para Sistemas Agroflorestais
MULTIESTRATO, foram passados informações sobre produtores extrativistas da
região para a “Naturland”, empresa Alemã para cerificação de produtos
sustentáveis, que está se interessando na certificação de produtos extrativistas
da região amazônica.
Atualmente está sendo proposto por Harald Weinert um projeto de estudos de
Sistemas Agroflorestais. Este projeto poderá ser realizado por uma organização
local em colaboração com a Universidade de Hohenheim. A Amazonlink.org está
facilitando o contato entre os autores do projeto e o grupo PESACRE.

* Estes contatos foram estabelecidos ao longo do ano.

