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A CRIAÇÃO DO INSTITUTO JURUTI SUSTENTÁTEL  
 

Em um ato histórico da existência do CONJUS, a Diretoria Executiva, membros dos 

Colegiados do CONJUS e FUNJUS e demais integrantes reuniram-se, no dia 13 de novembro 

de 2015, na sede do Salão Dom Bosco, na cidade de Juruti, Estado do Pará, para realização da 

IV Assembleia Geral do Conselho Juruti Sustentável – CONJUS, que tinha como pauta a 

Apreciação e aprovação das contas dos exercícios 2014/2015, Apreciação e aprovação das 

alterações do Estatuto, visando a criação do Instituto Juruti Sustentável – IJUS, Eleição da 

Diretoria Executiva, Comitê de Ética e Comitê Fiscal do Instituto Juruti Sustentável.  

A programação teve início com a organização da mesa oficial de abertura, composta por 

personalidades do município: o senhor Assunção dos Reis Mascarenhos, Coordenador Geral 

do CONJUS e Representante da Sociedade Civil; a senhorita Alynekézia Cunha, 

representante do CONJUS Jovem; o senhor Rogerio Ribas, Gerente de Recursos Humanos da 

Alcoa neste ato representando as Empresas; a Vereadora Monica de Farias Brígido, 

Representante do Poder Legislativo e o Senhor Jonas Moraes Cativo – Vice Prefeito e 

Represente do Poder Publico, os quais se pronunciaram saudando os presentes e falando da 

importância da decisão a ser validada nesta Assembleia para o Município de Juruti e região.  

Então o senhor Aleilson Vidinha foi convidado para a coordenação da Mesa de 

Trabalho: sobre o Regimento Interno e Comissão Eleitoral, composta ainda por Ariadne 

O Instituto Juruti Sustentável lança      
Boletim Informativo Mensal 

O Instituto Juruti Sustentável disponibiliza, a partir de hoje, um Boletim Informativo das 

ações realizadas para o desenvolvimento de Juruti. O documento visa oferecer o 

acompanhamento da evolução de temas centrais debatidos no município. O material, 

organizado pelos integrantes da Secretaria Executiva, será disponibilizado mensalmente na 

página do Instituto no facebook e e-mails dos participantes do IJUS para uma ampla 

divulgação. Além do Boletim, a equipe continuará disponibilizando aos integrantes do 

instituto as memórias e informações das reuniões e ações ocorridas. A ferramenta de 

divulgação permite a atualização permanente dos membros do instituto, doadores e 

sociedade em geral, além de possibilitar a troca de informações de forma rápida e simples.
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Lima, Viviane Penna, Gilza Amaral e Antônio João Campos. Em seguida foi realizada a leitura 

e colocada em votação para aprovação do Regimento Interno, bem como a proposta de 

Comissão Eleitoral composta pelos seguintes nomes Gercilene Amaral, Valdeia Gama e 

Francimar Barbosa. A proposta foi validada por unanimidade, sendo criada assim a 

Comissão Eleitoral.  

Em seguida, em respeito à pauta do dia, a senhora Gilza Amaral representante da SEMPLAG 

fez a apresentação da prestação de contas do exercício de 2014/2015 e a senhora Viviane 

Penna, representando a ALCOA como suplente no Comitê Fiscal, fez a leitura do Parecer do 

Comitê Fiscal, sequencialmente colocados em votação e aprovados, respectivamente.    
 

Diálogo democrático 
 

O senhor Antônio João Campos, foi convidado para fazer a leitura da Minuta das 

Alterações Estatutárias, com proposta de que os integrantes da assembleia pudessem se 

posicionar para que a construção do documento acontecesse da maneira mais democrática 

possível. Assim, os participantes puderam propor algumas alterações, com vistas a clarificar 

as ideias já elencadas. Ao final desse momento e com a aprovação da proposta apresentada, o 

Conselho Juruti Sustentável – CONJUS passou ser denominado Instituto Juruti 

Sustentável – IJUS. 
 

A Nova Composição  
 

O recém-criado Instituto deveria então passar pela Assembleia de Eleição de sua 

Diretoria Executiva (Diretor Presidente, Secretário Geral, Tesoureiro, Diretor Social e Diretor 

de Juventude), Comitês de Ética e Fiscal, Colegiados do CONJUS e FUNJUS. Assim a 

comissão eleitoral, através da Conferência das Partes, realizou o processo eletivo que tem sua 

representação demonstrada no organograma ao lado.  

 

 

 

Visando complementar a nova roupagem do IJUS, 
no dia 02 de março de 2016 a equipe do Instituto Vitória 
Régia assumiu a atividades da Secretaria Executiva, 
contratada a partir do Termo de Referência nº 
00004/2015 – CONJUS.  

Na oportunidade o grupo composto pela Secretária 
Executiva: Bárbara Espínola; Gerente de Projetos: Elber 
Diniz; e Assistente Administrativa: Safira Guerreiro 
assumiu o compromisso de conjugar esforços para 
execução das ações da nova SECEX, com intuito de 
beneficiar os trabalhos de sustentabilidade no 
município de Juruti com base nos termos das normas 
definidas e divulgadas pelo Instituto Juruti Sustentável. 
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o início do mês de março (02) o Sebrae Regional Baixo Amazonas convidou, 
através da Sala do Empreendedor, todos os parceiros do município de Juruti a 
participarem de uma reunião que tinha como pauta o desenvolvimento dos 

pequenos negócios rurais do Pará, que se concretizaria através da organização de uma 
Rede de Parceiros com atuação no agronegócio visando o alinhamento de ações, 
otimizando recursos e esforços.       

A concretização da proposta ocorreu no dia 18 de março, no Sebrae Regional 

Baixo Amazonas, localizado no município de Santarém. O evento teve por escopo a 

apresentação e adesão à Rede de Parceiros no Campo – Baixo Amazonas. Durante a 

atividade foi realizado um levantamento de expectativas e experiências dos novos 

parceiros, assinatura do Termo de Adesão e criação da Rede de Parceiros no Campo, 

finalizando com a Oficina de construção do Plano de Trabalho para o primeiro semestre 

de 2016. 

 

 
  

A ALCOA promoveu na terça-feira (03) um 
café da manhã de apresentação do Instituto Juruti 
Sustentável (IJUS) e Conservação Internacional 
para a presidente da Alcoa Fundation, Rosa Garcia 
Peñeiro.  

Segundo informações do site 
www.responsabilidadesocial.com, a fundação que 
tem sede nos Estados Unidos, objetiva alocar 
recursos para projetos comunitários das unidades 
da empresa em todos os países. 

Inicialmente a representante da 
Conservação Internacional, Ellen Acioli fez a 
apresentação sobre o Plano Estratégico de 
Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade 
do Município de Juruti-PA, que tem por objetivo 
ter a biodiversidade valorizada e conservada 
contribuindo para o bem-estar e aumento de 
renda das comunidades locais e da sociedade do 
município de Juruti. 

Na oportunidade o presidente do IJUS, 
Gustavo Hamoy, fez uma breve apresentação 
sobre o Instituto, destacando o papel deste como 
espaço público permanente de diálogo, debate e 
ação coletiva que tem como objetivo maior a 
contribuição para o desenvolvimento sustentável 
de Juruti e entorno. A Secretária Geral do IJUS, 
Maria Raimunda, falou um pouco do histórico do 
CONJUS até a transição para o novo formato e 
Safira Guerreiro (SECEX IJUS) fez um breve relato 
da atual situação do Instituto e as ações que a 
Secretaria Executiva vem desenvolvendo, além de 
apontar alguns objetivos e papéis do CONJUS 
jovem, por fim, a Diretora de Juventude do IJUS 
Alynekézia Cunha continuou a explanação sobre o 
CONJUS Jovem, afirmando tratar-se de um espaço 
de diálogo, ação e protagonismo jovem de Juruti 
para a construção e realização de uma agenda de 
Desenvolvimento Sustentável da Juventude.  

N 

DIA 
INTERNACIONAL 

DA MULHER 
 

Sorteio de brindes, bate-papo descontraído, 
espaço da beleza, oração e café da manhã de 
confraternização. Foi neste clima de reunião 
informal que a Associação de Mulheres 
Trabalhadoras de Juruti prestou uma homenagem 
especial à todas as mulheres no Dia Internacional 
da Mulher, comemorado na terça-feira (8/3), 
feriado municipal. O evento aconteceu na sede do 
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais de Juruti e foi prestigiado por um grande 
grupo de pessoas em especial as homenageadas 
do dia. A ação que também tinha caráter 
informativo, trouxe algumas palestras que 
abordaram temas relevantes para o mundo 
feminino, bem como para a sociedade em geral 
(Vírus Zica e Violência contra a Mulher). Logo 
após, foram feitas homenagens com leitura de 
textos, brincadeiras e sorteio de brindes. O local 
contou com uma bela mesa de café da manhã, 
com doces, salgados, mingau para todos os 
gostos. Para finalizar todos cantaram um parabéns 
especial para a aniversariante do dia, a Presidente 
da AMTJU e Secretária Geral do IJUS Maria 
Raimunda Melo, nossa querida Deise.     

 

http://www.responsabilidadesocial.com/
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A cidade de Juruti - PA recebeu no período de 21 a 31 de março de 2016 a visita do consultor técnico 

contratado pelo Fundo Brasileiro pela Biodiversidade, o Engenheiro Agrônomo Antônio Oviedo. Na 
oportunidade, o consultor realizou o levantamento de informações para a Elaboração do Plano de 
Negócios apoiado à estudo de viabilidade econômica e financeira da implantação de um entreposto 
pesqueiro no município de Juruti. A ação é composta por entrevistas, visitas e levantamento de dados 
primários para a construção do Plano de Negócios e faz das ações de fomento a cadeia produtiva da pesca. 
Os trabalhos estão sendo acompanhados pela secretaria executiva do Instituto Juruti Sustentável, 
perpassando por integrantes dos vários segmentos a sociedade, tais como comunidade como PAE-Balaio, 
Secretarias e Conselhos do Município, ALCOA, Alibras e outros.       

A previsão é de que esta etapa seja encerrada com a entrega dos resultados em um Seminário a 
ocorrer no dia 28 de Abril de 2016.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          HISTÓRICO DAS AÇÕES  
 

No segundo semestre de 2015 
foi elaborado um plano de ação e 
investimento para a pesca, 
validado com a comunidade local 
e com a Secretaria Municipal de 
Produção e Abastecimento, que 
indicou a necessidade do 
Programa Feira do Peixe, em 
consonância com o estabelecido 
pelo Ministério da Pesca e 
Aquicultura. 

● ● ● 

FUNBIO 
 

O acordo do FUNBIO 
com o CONJUS (ora sucedido 
pelo IJUS) visa à cooperação 
de ambos para a 
implementação do projeto 
“Fomento às Cadeias 
Produtivas da Pesca, Manejo 
Florestal Madeireiro e não 
Madeireiro e Produção de 
Orgânicos no município de 
Juruti e entorno”, no âmbito 
do Projeto Nacional de ações 
Público-Privadas para a 
Biodiversidade – PROBIO II.   

 

● ● ● 

 

O Projeto Nacional de Ações Integradas Público-Privadas 
para Biodiversidade (Probio II) tem como objetivo neste 
território apoiar e financiar o mainstreaming* da 
biodiversidade no contexto da mineração, com foco nas 
externalidades do setor sobre a sócioeconomia e recursos 
naturais, visando o desenvolvimento de alternativas 
econômicas sustentáveis. Para a consecução desses 
objetivos, o PROBIO II realizou uma parceria com o Instituto 
Juruti Sustentável – IJUS para o desenvolvimento de três 
cadeias produtivas, dentre elas a cadeia produtiva de 
pescado.  

A primeira atividade realizada nesse escopo foi a 
elaboração de um plano de ação e investimentos para o 
desenvolvimento da cadeia produtiva na região. Dentre 
outras ações foi identificada a necessidade de um estudo de 
viabilidade econômica para a implementação de um 
entreposto pesqueiro em Juruti. Hoje o município conta com 
uma estrutura já existente que precisa ser analisada sob as 
perspectivas financeira, jurídica e operacional, com vistas ao 
estudo da viabilidade econômica da mesma. Em decorrência 
disso e demonstrada a sua viabilidade, faz-se necessária a 
elaboração de um plano de negócios que incorpore esses 
dados e ofereça os passos para que esse objetivo seja 
alcançado.  

 
 
 
 
 

 

Juruti recebe visita de consultor para Elaboração de Plano 

de Negócios do Entreposto Pesqueiro do Município 

 

*Mainstreaming: termo da língua inglesa que significa corrente principal, 

que designa o pensamento ou gosto da maioria.   
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O objetivo principal é favorecer os pescadores artesanais e aquicultores familiares enquadrados no 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, para que possam ofertar seus 
produtos diretamente ao consumidor em condições físicas e sanitárias adequadas.  

Uma das atividades do projeto “Fomento à Cadeias Produtivas da Pesca, Manejo Florestal Madeireiro e 
não Madeireiro e Produção de Orgânicos no Município de Juruti e Entorno” é o fornecimento dos “kit feira”, 
conforme acordado com os representantes do IJUS e da Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento.  
 

ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO  
 

O Prefeito do Município de Juruti, Marco Aurélio 
Dolzane do Couto, juntamente com o Secretário 
Municipal de Produção e Abastecimento, Alex Guedes, 
o Presidente do Instituto Juruti Sustentável, Eugênio 
Gustavo Guerreiro Hamoy e a Secretária Executiva do 
Fundo Brasileiro pela Biodiversidade, Rosa Lemos, 
assinaram no dia 22 de março de 2016 o Termo de 
Compromisso que estabelece a estruturação do espaço 
físico para a implantação do mercado de peixe e 
aquisição dos equipamentos que compõe o kit feira, a 
ser entregue aos beneficiários cadastrados. O kit, 
conforme especificado pelo Ministério da Pesca e 
Aquicultura, consiste num conjunto de equipamentos 
para a estruturação da Feira do Peixe, o que 
possibilitará agregar valor ao produto e melhorar a 
renda dos produtores.    

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

CADEIA DOS ORGÂNICOS 
 

No ano de 2015 o FUNBIO contratou o consultor Marcelo de Sousa Nunes para a organização do 
Plano de Ação e Investimentos na produção artesanal de farinha de mandioca, produzidos pela Agricultura 
Familiar da região de Juruti/PA. Com a realização do diagnóstico das oportunidades da produção da 
Agricultura Familiar de Juruti e região foram identificadas três principais cadeias produtivas: horticultura, 
fruticultura, e farinha e derivados da mandioca, o que subsidiou a construção do citado Plano de Ação que 
além de abordar uma cadeia específica contém ações transversais que visam a melhoria da qualidade de vida 
da Agricultura Familiar como, por exemplo, facilitar o acesso a Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP. O 
resultado apresentado traz a oportunidade de colocar em posição de destaque a Agricultura Familiar de 
Juruti, com um produto característico, de excelente aceitação no mercado e que está diretamente ligado a 
forma de vida das comunidades locais.  

Outro destaque dado pelo Plano de Ação e Investimento é a promoção da “Cultura da Farinha” como 
forma de valorização dos agricultores familiares e do próprio município que pode ter grandes resultados com 
a criação de uma festa típica, trazendo divisas internas e externas, benefícios sociais e econômicos. O 
documento se encerra dando sugestões para a atuação nas cadeias da horticultura e fruticultura, pois ambas 
apresentam grandes oportunidades de crescimento em número de agricultores envolvidos e produtos a 
serem ofertados já que o mercado local é carente e depende de outros municípios para manutenção do seu 
abastecimento interno. 
 

CADEIA DA FLORESTA 
 

Para finalizar o ciclo de ações das três cadeias elencadas no projeto de “Fomento à Cadeias 
Produtivas da Pesca, Manejo Florestal Madeireiro e não Madeireiro e Produção de Orgânicos no 
Município de Juruti e Entorno” o FUNBIO realizou, no mês de março, a contratação de consultoria técnica 
especializada para a elaboração do mapeamento da cadeia florestal do município de Juruti/PA, por meio 
do levantamento das potencialidades dos ativos florestais, com posterior identificação de uma cadeia de 
valor prioritária, apresentação do plano de ação e investimento e sua respectiva projeção financeira. 
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ABRIL 
Sexta-feira Sábado Domingo 

1 2 3 
Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

4 5 6 7 8 9 10 
Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

11 12 13 14 15 16 17 
Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

18 19 20 21 22 23 24 
Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado  

25 26 27 28 29 30  

PRÉ-AGENDA 
|7 1ª Reunião Extraordinária do IJUS          | 19 Continuação Planejamento Estratégico                   
| 12 Reunião Comitê Fiscal                            | 28 Seminário de apresentação do Plano de Negócios do Entreposto Pesqueiro  
 

 
 
 
 
 
A primeira etapa aconteceu durante reunião ocorrida no dia 22 de março e contou com a 

participação de 14 pessoas dentre a equipe interna, poder público, empresas e lideranças da 
sociedade que deram uma rica contribuição para a atividade. A reunião teve início com a 
apresentação do Plano de Trabalho da SECEX que tocou em pontos crucias das ações do instituto, 
abrindo espaço para que os participantes expusessem suas visões para a entidade e debatessem 
pontos a serem aprimorados. De uma maneira geral pode-se afirmar que as ideias do grupo 
convergem para a necessidade de uma maior integração entre os segmentos.  

No tocante aos debates para a construção da proposta de planejamento estratégico houve 
ampla rodada de explanação de ideias e propostas por partes dos integrantes que fazem parte do 
Instituto. O grupo encaminhou que fossem definidas bandeiras, dividida por grupos de 
engajamento, selecionadas por sua representatividade levando em conta área de atuação e 
projetos em execução. Cada equipe deve se reunir ao longo dos meses de março e abril para 
montar a agenda de continuidade da construção do Planejamento Estratégico. Das discussões 
foram definidas 6 (seis) bandeiras/alianças, bem como as instituições/pessoas que facilitarão a 
construção dessa agenda.  

É válido ressaltar que os 
representantes das bandeiras não são 
considerados apenas responsáveis, para o 
grupo, deverão ser agentes engajados na 
discussão das propostas para alavancar as 
frentes de discussão. A ideia é que as 
denominadas alianças ou bandeiras 
subsidiem as ações do Instituto de forma 
geral, abrangendo os Capitais Humano, 
Social, Econômico e Ambiental eixos 
centrais de qualquer estratégia de 
desenvolvimento de território em bases 
sustentáveis. Por fim, o grupo reservou a 
data de 19 de abril para realizar a 
continuação do planejamento. Fonte: Acervo Marcelo Lopes, 2016.  


