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“Áudio do beiradão” reforça cuidados e ações de enfrentamento ao novo coronavírus, além de
trazer conteúdo sobre produção, segurança alimentar e proteção do território para ribeirinhos
e indígenas
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No final de cada semana, Anderson Castro, morador da Reserva Extrativista Riozinho do Anfrísio, no Pará,
espera paciente uma mensagem de áudio com informações sobre a pandemia de Covid-19 e outros
conteúdos sobre produção, segurança alimentar e proteção do território. Se demora muito, escreve “Cadê o
áudio do beiradão?”, nos grupos de Whatsapp e logo recebe a resposta, “Já tá chegando!”. Em sua 17ª
edição, o áudio do beiradão já se consolidou com uma importante ferramenta de comunicação que conecta
a Terra do Meio com as notícias do mundo.
O rádio, principal meio de comunicação no território, se tornou ainda mais fundamental durante a pandemia
de Covid-19 e ganhou eco com a chegada de pontos de internet na região. Seja pelo Whatsapp ou
transmitido pelo rádio amador, o informativo atinge um território de mais de 5 milhões de hectares e leva
informações para ribeirinhos e indígenas do beiradão, como é conhecida a região que fica nas beiras do rio
Xingu.
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A cada semana, os ouvintes recebem o áudio produzido pelas associações extrativistas da Terra do Meio
em parceira com a Rede Xingu+ e o ISA. O boletim traz informações dos parceiros locais sobre ações de
combate ao novo coronavírus, e os próprios ribeirinhos compartilham saberes e dinâmicas de organização
para garantir a segurança alimentar, territorial e o bem viver no beiradão. Para expandir ainda mais o alcance
das informações no território, o áudio pode ser ouvido no Soundcloud da Rede Xingu+.

Defesa nacional, militares e
mudanças climáticas
Povos Indígenas para
crianças, agora no celular!

Série de debates celebra as
unidades de conservação do
Brasil
PL 529 é aprovado, mas futuro
de instituto responsável por
reconhecer quilombos de SP
continua indefinido
Conexão SP-Floresta
Amazônica: saúde indígena
recebe toneladas de EPIs para
enfrentar a Covid-19
Bye bye Brasil: a última ficha
caiu
Combustível perfeito:
desmatamento provoca
incêndios no Território
Indígena do Xingu (MT)
Hutukara leva artesanato

Anderson Castro, da Resex Riozinho do Anfrísio, transmite o áudio informativo para a Terra do Meio
“O áudio do beiradão ganhou uma dimensão bem maior do que
esperávamos quando o idealizamos. De início o objetivo era ter um meio
de comunicação que apresentasse informações qualificadas sobre o
avanço da Covid-19. Hoje, olhando para o futuro, pensamos em manter o
áudio como uma ferramenta de comunicação permanente, que vai
contribuir nesse processo de deixar as comunidades mais informadas”,
conta Naldo Lima, um dos locutores do áudio do beiradão e assessor
técnico da Associação dos Moradores da Reserva Extrativista Rio Iriri
(Amoreri)
A canção “Eu amo a floresta” de José Virgilio de Andrade, dá o tom para
as chamadas que já abriram a participação de convidados da Funai e do
Áudio já está na 17ª edição
Incra, ICMBio, Amoreri e as médicas Érika Pellegrino e Diana Sato,
docentes do curso de Medicina da Universidade Federal do Pará, que
têm somado forças nesse conjunto de estratégias de prevenção à Covid-19.
Uma das pautas do áudio foi uma ação da Rede de Cantinas da Terra do Meio, que incentivou que parte da
produção dos beiradeiros fosse enviada para famílias em situação de vulnerabilidade social nas cidades do
entorno. A Rede enviou cerca de 9,6 toneladas de produtos como a farinha de babaçu e castanha-do-pará
para a prefeitura de Vitória de Xingu (PA), distribuídos a mais de 4.500 alunos e seus familiares, além de 450
kg de farinha de babaçu doados para o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e para os
Reassentamentos Urbanos Coletivos (RUCs) de Altamira. [Saiba mais]

A produção do áudio do beiradão conta com o apoio da União Europeia, Rainforest Foundation Norway, Good
Energies, Amazon Forest Fund (AFF) e WWF-Brasil.
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Sobre o ISA
O Instituto Socioambiental (ISA)
é uma organização da sociedade
civil brasileira, sem fins lucrativos,
fundada em 1994, para propor
soluções de forma integrada a
questões sociais e ambientais com
foco central na defesa de bens e
direitos sociais, coletivos e difusos
relativos ao meio ambiente, ao
patrimônio cultural, aos direitos
humanos e dos povos.
Desde 2001, o ISA é uma Oscip –
organização da sociedade civil de
interesse público – com sede em
São Paulo (SP) e subsedes em
Brasília (DF), Manaus (AM), Boa
Vista (RR), São Gabriel da
Cachoeira (AM), Canarana (MT),
Eldorado (SP) e Altamira (PA).
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