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25/08/2017, às 14:22, conforme o § 2º do art. 12 da Medida 
Provisória nº 2.200-1/2001. Documento assinado eletronicamente.

IMAGEM ILUSTRATIVA

O ano de 2017 ficou marcado na história do Instituto Juruti Sustentável (IJUS) com conquistas memoráveis, que 
transformaram a união e a dedicação em resultados concretos. Apoiamos novos projetos de sustentabilidade em 
Juruti e região, ganhamos mais responsabilidade e transparência como Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público (OSCIP), e ampliamos a reflexão sobre os rumos do desenvolvimento local sustentável através da promoção 
do diálogo qualificado durante o 1º Encontro Regional de Ações para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia.

Temos muito a avançar! Mas, o sentimento é de estar assumindo o protagonismo da construção do futuro de 
Juruti. Que 2018 seja ainda melhor e que o IJUS avance, cumprindo seu propósito de contribuir efetivamente com 
o desenvolvimento sustentável local e regional. 
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Início de uma nova história
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Promover momentos de reflexão sobre os caminhos para a sustentabilidade em Juruti e região, foi a 
proposta do 1º Encontro Regional de Ações para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia promovido pelo 
Instituto Juruti Sustentável (IJUS), nos dias 29 e 30 de novembro, em Juruti, Estado do Pará. Reunindo o total 
de mais de 370 participantes nos dois dias, o IJUS abriu o diálogo sobre os desafios do desenvolvimento local 
sustentável entre acadêmicos, agentes públicos, gestores de empresas, representantes da sociedade civil e a 
comunidade em geral. 

O Encontro contou com o apoio de várias empresas locais,  organizações de nível regional, além do próprio 
poder público, contando com palestrantes de renome nacional para a reflexão sobre o presente e o futuro de 
Juruti e região. 

1o Encontro Regional de Ações para o Desenvolvimento 
Sustentável da Amazônia reuniu mais de 370 participantes

“Pudemos falar sobre o que 
nós acreditamos, a razão do 
IJUS existir e atuar. Ouvimos 
experiências de municípios vizinhos 
e já vislumbramos a realização do 
próximo Encontro, trazendo sempre 
o desenvolvimento local e regional à 
pauta de discussões.”
Gustavo Hamoy,  Diretor-Presidente do IJUS.

“Evento foi muito bom. 
Foi uma iniciativa local de 
reflexão e diálogo conjunto. 
Esse é o caminho para 
mudar o panorama de uma 
sociedade: todos dialogando 
e pensando juntos.”
Daniel Bentes, Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico, Mineração e 
Energia do Pará – Programa Pará 2030.

“O encontro foi muito importante na 
construção de conhecimento, abrindo 
portas para parcerias. Trouxe palestrantes 
de referência nos temas discutidos e as 
informações demonstraram alto nível, com 
grande importância regional.”
Ludimila Pinheiro, estudante de Administração Pública da 
Universidade Federal do Pará (UFPA).

“O IJUS trouxe pessoas 
de referência nacional, 
apresentando dados 
importantíssimos, e fazendo 
um comparativo entre Juruti 
e outros locais do Pará. 
Importante termos essa visão 
mais ampla para construir 
uma perspectiva real de 
futuro melhor. E esse futuro 
começa hoje!”
Rogerio Ribas, gerente de RH e Assuntos 
Institucionais da Alcoa Juruti.

“ Vimos em Juruti uma 
comunhão de gente 
diferente buscando construir 
uma Juruti sustentável. 
Estudantes, comunitários, 
empresários, gente do 
governo, ambientalistas. 
Nada melhor do que 
conversar na diversidade, 
olhar as lições aprendidas, 
definir metas para o futuro. 
Diálogo e participação em 
eventos dessa natureza são 
muito importantes, pois 
criam relações de confiança 
e verdadeiro valor.”
Beto Veríssimo, pesquisador do Imazon.



Projetos apoioados apresentam resultados
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Ilha de Santa Rita - Projeto de roça, incluindo 
plantação de milho.

Pom Pom - Projeto contemplado com um micro-trator, carroceria e insumos para ajudar na 
preparação do solo para o plantio de hortaliças.

Banda Marcial - Apoio à banda do Conselho Escolar da EMEF Profª Ligia Meireles da 
Cunha, na Vila Muirapinima, em Juruti Velho. Grupo “Os Assanhados” - Projeto cultural em 

Terra Santa.

Grupo “Maré de Dendê” - Projeto de capoeira 
apoia jovens carentes em Terra Santa.

Grupo “Ciranda do Amor” - Projeto cultural em 
Terra Santa.

Mamuru - Projeto para construção de Unidade para beneficiamento de frutas em fase de 
conclusão.

Provisão - Projeto de apoio a grupo de artesãs e 
recicladoras de Juruti.

Escola de Sustentabilidade - Projeto 
aprovado para financiamento do Instituto 
Alcoa -R$ 450.000,00 Com contrapartida 
de R$ 100.000,00 do IJUS. 

Execução a ser realizada pelo Instituto 
Internacional de Educação do Brasil 

Início das atividades previsto para Janeiro 
de 2018. 

                  DVD do Festribal - IJUS apoia     
                  a Preteitura de Juruti no   
                 projeto da gravação do DVD 
               do Festribal para busca de 
           apoiadores à principal festividade 
     cultural do município.


