
IJUS em breve será OSCIP
A última Assembleia Extraordinária do IJUS, em abril, aprovou as alterações estatutárias 
necessárias para o processo de enquadramento do IJUS à categoria de Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público (OSCIP). O IJUS é a primeira organização civil de Juruti a buscar essa 
classificação, demonstrando o momento de maturidade da instituição e a solidez de suas 
contribuições na região. Entenda melhor:
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Mais transparência e crescimento sustentável para fortalecer Juruti

O que é OSCIP? 
São organizações da sociedade civil com 
reconhecimento oficial como entidade de interesse 
público, mantendo governança profissionalizada e 
gestão de transparência em suas relações com o poder 
público, investidores privados e a sociedade. O título de 
OSCIP é fornecido pelo Ministério da Justiça e Segurança 
Pública. 

Qual o benefício de ser OSCIP? 
A maior vantagem é o IJUS se tornar oficialmente 
uma entidade de interesse público e ampliar as 
oportunidades para estabelecer parcerias. A iniciativa 
privada vê mais benefícios na parceria com OSCIPs 
porque há dedução do imposto de renda às pessoas 
Jurídicas. Isso facilita a captação de investimentos 
privados e a obtenção de financiamentos. Com o poder 
público, por sua vez, abre-se a possibilidade de assinar 
Termos de Parcerias. 

Como é essa transparência administrativa na 
OSCIP?
O Ministério Público e a sociedade em geral poderão  
acompanhar as prestações de contas do Instituto 
através da implantação do Portal da Transparência 
do IJUS. A todas as OSCIPs cabe o compromisso de 
obter resultados sociais e manter a transparência 
administrativa.

“Como OSCIP vamos poder 
dar mais oportunidade 

às associações que 
estão no município 
e no entorno. Buscar 
novos investidores e 

ajudar o IJUS, que é um 
importante agente no 

desenvolvimento regional.” 
Assunção Mascarenhas, vice-presidente do IJUS.

“Buscar a qualificação 
do IJUS como OSCIP 
é um passo rumo à 
expansão das ações 
de apoio do Instituto 
ao desenvolvimento 
sustentável local, 
possibilitando maior acesso 
a fundos públicos e investimentos 
privados. Possibilitará, ainda, que o IJUS se torne 
parceiro e executor de políticas públicas sociais, 
ambientais, entre outras, aproximando ainda 
mais o Estado e a sociedade civil na execução de 
serviços públicos.” 
Bárbara Espínola, secretária executiva do IJUS.



Projetos financiados pelo IJUS 
iniciam atividades
Dez projetos contemplados no Edital 2016 do IJUS já estão em pleno desenvolvimento contando com os 
investimentos do Instituto, que chegam ao total de R$ 160 mil. São projetos ligados à agricultura familiar, 
reciclagem e valorização da cultural local que estão sendo implementados em Juruti e municípios da região. 
Nesta edição do Boletim do IJUS, em destaque três projetos de Juruti:
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Jovem Empreendedor Rural na Amazônia Paraense
A Casa Familiar Rural de Juruti trabalha na formação de jovens em agricultura familiar. Eles desenvolvem 
habilidades gerenciais, de planejamento e execução de atividades de produção agroecológica em nível familiar. 
No dia 19 de maio foi realizada a Conferência do Jovem Empreendedor Rural, marcando o início dos trabalhos 
deste projeto.

A arte dos resíduos - obra dos catadores de materiais 
recicláveis
Reciclando resíduos?! Não. Muito mais que isso. O projeto da 
Associação Beneficente de Juruti (Provisão) visa a reciclar vidas, 

dando uma nova perspectiva às mulheres artesãs e recicladoras 
associadas da Associação. Com o financiamento do IJUS, estão sendo 

realizadas capacitações das catadoras de lixo, ampliando as oportunidades 
para geração de renda e inclusão social, além de minimizando impactos 
ambientais.

 “Quando chegou essa oportunidade de desenvolver esse 
projeto, pensamos agora é nossa vez. Esse projeto traz pra nós 
crescermos social, econômico e minha comunidade irá crescer. 

Na minha visão iremos crescer muito com esse projeto. Teremos o 
acompanhamento técnico e já sabemos o que fazer e como fazer.”

Ronisson Luiz, aluno do 3º ano do curso Técnico em Agropecuária da Casa Familiar Rural

“Temos uma grande 
expectativa que cresça 

a renda das famílias. 
Muitos são jovens que 
moram e trabalham 
no campo. Com essa 

estrutura para o 
beneficiamento de frutas 

vamos oferecer produtos de 
qualidade.”
Adjanir Ramos Albuquerque, coordenador da 
Associação do Laguinho.

“Esse projeto é muito 
importante pra Juruti e para 
as famílias que já estão 
sendo capacitadas. Todas as 
mulheres estão com muita 
confiança no nosso projeto. Já 
deu certo.”
Laudelina Ramos Batista, presidente da 
Associação Provisão.

Conferência Jovem empreendedor Rural.

Primeira capacitação

Centro Familiar de Beneficiamento de Frutas de 
São José do Laguinho 
Na comunidade São José do Laguinho, em Juruti, em 
breve será passado o dilema da falta de estrutura para 
beneficiamento de frutas. A Associação da Comunidade 
do Laguinho está construindo uma unidade simplificada 
para beneficiamento de frutas.

Dedicação voluntária do processo do Edital 01/2016
Reuniões e análises do Conjus e Funjus: Mais de 30 horas

Divulgação: Mais de 40 horas presenciais com alcance a cerca de 270 
pessoas; postagens no Facebook, e-mail e 15 dias de veiculação em rádio

Oficinas: 24 horas de capacitação para Elaboração de Projetos beneficiando 
35 lideranças de instituições locais

Investimento: R$ 160 mil em 10 Projetos



Projetos sobre resíduos sólidos e mercado 
do pescado avançam

Já nos primeiros meses de gestão do novo Governo Municipal, 
sob a liderança do Prefeito Henrique Costa, o Instituto Juruti 
Sustentável (IJUS) reuniu-se com o Prefeito e seu Secretariado, 
estabelecendo Grupos de Trabalho para tratar questões do lixo 
(resíduos sólidos) e mercado do pescado de Juruti. 
O Grupo de Trabalho de Resíduos Sólidos já demonstra 
resultados concretos. O projeto “Bairro Sustentável”, que 
integra uma das mais importantes iniciativas do projeto de 
gestão adequada dos resíduos sólidos em Juruti, foi reativado. 
O bairro do Maracanã é o bairro-piloto e já foram realizadas 
visitas domiciliares e oficinas de sensibilização sobre a 
cultura da coleta seletiva e da reciclagem, culminando com 
a inauguração do Posto de Resíduos Sólidos (PRS) do bairro 
no último dia 20 de maio. Em breve, toda a experiência será 
replicada nos demais bairros de Juruti.
O projeto do Mercado do Pescado, por sua vez, foi aprimorado 
e ganhou relatório atualizado de engenharia da Prefeitura, 
indicando a necessidade de reforço nos alicerces do mercado, 
ampliação da área de circulação e criação de uma estação de 
tratamento de esgoto. Além disso, o IJUS assinou o Termo 
de Doação final sobre a cooperação com o Fundo Brasileiro 
para a Biodiversidade (Funbio) na aquisição dos materiais que 
equiparão o futuro Mercado. Conforme o Termo, a instalação 
dos equipamentos deve ocorrer no prazo de oito meses, 
quando a construção do prédio pela Prefeitura já deverá ter 
sido concluída.

“O sentimento é de que essa parceria 
com o IJUS possa nos ajudar a 
responder de forma mais rápida e 
eficiente as expectativas da população. 
Que nós possamos nos juntar para 
produzir resultados efetivos para o 
desenvolvimento do município.”
Henrique Costa, Prefeito de Juruti.


