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1. PERÍODO DE COMETÁRIOS PÚBLICOS SOBRE O PROJETO PURUS – 

CCBS 

Quadro 1 – Comentários recebidos das famílias que vivem no entorno e na área do Projeto Purus, 

em português 

Comentários sobre o Projeto Purus Nome 
O projeto deve ser executado beneficiando à comunidade local, ou 

seja, trazendo benefícios aos responsáveis por ele, mas também à 

comunidade. 

Pedro Narciso da Silva 

É importante diminuir as queimadas, porque não tem necessidade 

de “brocar” (queimar para preparar a terra) muito, acima da 

necessidade de cada família. A demarcação da área de posse de 100 

hectares deve seguir ou estar combinada com o ITR. Ressaltou 

ainda que o documento “Terra Legal” foi assinado no nome da irmã 

dele. 

Agnelo Nunes da Silva 

Preferiu não fazer comentários. 
Raimundo Vieira 

Carneiro 

Preferiu não fazer comentários. Manoel Leite 

O projeto precisa definir e especificar a porcentagem da 

participação das famílias no resultado dos créditos de carbono. 

José Mariano Nunes 

Frota 

O projeto precisa iniciar suas ações e atividades urgentemente e 

sem mudanças significativas de estratégias para garantir a 

participação das famílias que ainda acreditam neste projeto. Neste 

sentido, os cursos precisam ser ministrados o quanto antes para que 

as famílias possam aplicar os conhecimentos adquiridos e aumentar 

suas rendas. 

Anônimo 

Preferiu não fazer comentários. Antônio Sales 

Aguarda o início da execução do projeto com grande expectativa 

pela melhoria da escola, pois as crianças têm poucas aulas e não 

estão aprendendo da forma mais adequada. 

Já assinou memorando de entendimento para participar deste 

projeto, portanto, tem interesse em participar dos cursos e aplicar os 

novos conhecimentos na sua área de posse. Comentou também que 

o posto de saúde previsto nos benefícios sociais do projeto é 

fundamental para a região. 

Benedito Nunes da Silva 

Existem três ou quatro famílias que querem participar do projeto, as 

demais famílias não querem participar. As ações deste projeto 

precisam começar imediatamente para garantir a participação 

destas três ou quatro famílias posseiras, caso contrário, até tais 

famílias perderão a vontade de participar do projeto. 

Anônimo 

Não quer saber e nem participar do Projeto Purus, pois pretende 

continuar na sua área de posse, podendo até negociar o recebimento 

de indenização para sua saída desta área. 

Anônimo 

Preferiu não fazer comentários, pois precisa conhecer melhor o 

projeto. 
Anônimo 

Preferiu não fazer comentários, pois não pretende se envolver no 

projeto. 
Anônimo 

Não aceita o Projeto Purus e não quer se envolver, pois já foi 

enganado em um projeto chamado “Bicho da Mata do Purus”. 
Anônimo 
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2. CCBS PUBLIC COMMENT PERIOD FOR PURUS PROJECT 

Quadro 2 – Comentários recebidos das famílias que vivem no entorno e na área do Projeto Purus, 

em inglês 

Table 2 - Comments received from families that live around and in the Purus Project’s area, in 

English 

Community Comments About the Purus Project Name 
The project should run benefiting the local community, ie, bringing 

benefits to account for him, but also to the community. 
Pedro Narciso da Silva 

It is important to reduce the burning, because it has no need to 

"drill" (burn to prepare the land) far above the needs of each 

family. The demarcation of the area in possession of 100 acres must 

follow or be combined with the ITR. He also stressed that the 

document "Legal Land" was signed on behalf of his sister. 

Agnelo Nunes da Silva 

Declined to comment. 
Raimundo Vieira 

Carneiro 

Declined to comment. Manoel Leite 

The project needs to define and specify the percentage of 

participation of households in income from carbon credits. 

José Mariano Nunes 

Frota 

The project needs to start its actions and activities urgently and 

without significant changes of strategies to ensure the participation 

of families who still believe in this project. In this sense, the 

courses must be taught as early as possible so that families can 

apply their knowledge and increase their incomes. 

Anonymous 

Declined to comment. Antônio Sales 

Wait for the start of project execution with great anticipation for 

school improvement, because children have fewer classes and are 

not learning as appropriate.  Already signed memorandum of 

understanding to participate in this project, therefore, has an 

interest in attending the courses and apply new knowledge in their 

area of ownership. He also commented that the clinic provided 

social benefits of the project is critical to the region. 

Benedito Nunes da Silva 

There are three or four families who want to participate in the 

project, other families do not want to participate. The actions of this 

project must begin immediately to ensure the participation of three 

or four families otherwise, such families will lose their willingness 

to participate in the project. 

Anonymous 

Do not want to know and not participate in Project Purus because 

you want to continue in possession of their area and can even 

negotiate to receive compensation for his departure from this area. 

Anonymous 

Declined to comment. Anonymous 

Declined to comment. Anonymous 

Do not accept the Project Purus and do not want to get involved, 

because I was fooled on a project called “Bicho da Mata do Purus." 
Anonymous 

 

 


