Projetos de SAF’s: nova
perspectiva à produção rural
Foto: Lançamento do Projeto em SAFs do STTRJ em 05 de março.

Novos horizontes se abrem com
o desenvolvimento de dois projetos
de Sistemas de Agroflorestais
(SAF’s) apoiados pelo Instituto Juruti
Sustentável (IJUS) no município. Os
projetos receberam investimento do
Edital de Conservação e Uso Sustentável
da Biodiversidade de 2017 do IJUS
Com o valor de R$ 30 mil à
Associação Das Comunidades da Região

do Planalto Mamurú – ACRPM dará
início as suas atividades no mês de
Maio de 2018, atendendo 50 jovens de
10 comunidades da Região do Planalto
Mamurú.
O Sindicato dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais de Juruti (STTRJ),
por sua vez, implementa projeto com
apoio de R$ 20 mil do IJUS. Em março
deste ano, o STTRJ iniciou duas turmas

do curso de SAF’s atendendo um total
de 60 agricultores das comunidades do
Curumucuri, Juruti Velho, Socó e Nova
Esperança.
Ambos projetos tem como objetivo
principal aprimorar os conhecimentos
dos beneficiários sobre recuperação
de áreas degradadas, proporcionando
também a organização de produções
mais
sustentáveis
promovendo
a inserção mais qualificada dos
produtores no mercado local.
Hoje, grande parte do fornecimento
de produtos agrícolas, infelizmente,
veem de outros municípios, encarecendo
os preços e comprometendo a
qualidade dos produtos, considerandose a logística. A principal limitação para
o desenvolvimento agrícola local é a
falta de conhecimento técnico para
garantir a produção e abastecimento
em escala contínua.

IJUS entrega DVD do Festribal

No mês de março, o Instituto Juruti Sustentável (IJUS) entregou oficialmente o DVD do
Festribal - Festival das Tribos Indígenas de Juruti ao Prefeito da Cidade e aos presidentes
das Tribos Munduruku e Muirapinima.
O produto foi tema de projeto apresentado pela Prefeitura e que recebeu o apoio
do IJUS no valor de R$ 28,500 mil. Os vídeos já estão disponíveis para visualização ou
download no site do IJUS, proporcionando acesso livre e gratuito à história e beleza da
maior festividade de Juruti.
O IJUS apoia projetos que fortalecem a educação e a cultura local como o Festribal
considerado Patrimônio Cultural do Estado do Pará e do Município de Juruti.
Para download gratuito acesse o site do IJUS (www.ijus.org.br).
| Esta é uma publicação do IJUS - Instituto Juruti Sustentável | Avenida Marechal Rondon, s/n, Bom Pastor, Juruti, PA. CEP: 68.170-000 |
| (93) 99190-0791 | contato@ijus.org.br | Conselho Editorial Secretaria Executiva IJUS | Projeto Gráfico e fotografias IJUS |
| Redação e diagramação BRUM comunicação | Impressão Gráfica Andrade |
www.ijus.org.br
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IJUS formaliza parcerias para implementar
Escola de Sustentabilidade de Juruti

Quarenta lideranças de organizações locais terão a oportunidade de obter formação em Sustentabilidade em
Juruti. A Escola de Sustentabilidade de Juruti, que em breve ofertará vagas para seleção da primeira turma, está se
tornando uma realidade pela parceria entre IJUS e Instituto Alcoa. A Escola está sendo viabilizada com investimentos
de R$ 100 mil pelo IJUS e R$ 450 mil pelo Instituto Alcoa.
O Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB), executor do projeto, tem grande atuação socioambiental
com destaque para a Região Amazônica, sendo especializado na capacitação de pessoas e organizações com foco
em sustentabilidade. A Escola de Sustentabilidade de Juruti terá enfoque em temas como empreendedorismo social
e liderança.
Desde fevereiro os preparativos para iniciar a Escola estão a pleno vapor. O IEB vem dedicando-se a diálogos
para diagnóstico social e institucional de Juruti e elaboração do Plano Político-Pedagógico da Escola. A base da
implementação da Escola tem sido a interação com a sociedade civil, governo e empresas.
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“A Escola de Sustentabilidade de Juruti é fundamental para o
IJUS, porque iremos conseguir formar as lideranças locais que nos
sucederão. Essa parceria com o Instituto Alcoa contribuiu muito
para que conseguíssemos implantar essa tão sonhada Escola.”
Maria Raimunda Melo (Deise)
Secretária Geral do IJUS representante da Associação de Mulheres Trabalhadoras de Juruti (AMTJU).

“A Escola reforça a questão da sustentabilidade no município com a
formação de lideranças, principalmente nas temáticas socioambientais e do
empreendedorismo social.
Essa é a segunda vez que estamos investindo numa Escola de
Sustentabilidade e a proposta é desenvolver uma construção junto com a
sociedade, para que essa Escola atenda plenamente os anseios de Juruti.”
Rogerio Ribas
Gerente de Recursos Humanos e Assuntos Institucionais da Alcoa Juruti.

“O IEB está propondo uma metodologia participativa que balizará os
entendimentos para as atividades da Escola Juruti de Sustentabilidade.
Nossas premissas serão validadas pelas instituições locais. O grande
resultado será a formação de pessoas: lideranças qualificadas, atuando
fortemente em todas as instâncias do território de Juruti.”
Alison Castilho
Coordenador de projetos do IEB

IJUS Jovem define plano de
ação do biênio 2018-2019

O IJUS Jovem traçou metas para apoiar o desenvolvimento da juventude
local com a visão de contribuir para a construção do futuro de Juruti. Visando
os próximos dois anos, foram definidos os seguintes eixos de atuação:
Educação, Cultura, Esporte e Saúde.

educação

esporte

•

saúde

•

Incentivar os jovens para
ingresso no ENEM.
Promover orientação vocacional.

cultura
•
•
•

Promover espaço multicultural
Realizar oficinas de teatro,
música, skate e dança.
Reanimar a discussão sobre a
Casa da Cultura de Juruti.

•

•

Promover competições
esportivas, éticas e saudáveis.

Realizar palestras para o
desenvolvimento de uma
juventude mais saudável, com
os seguintes temas: saúde na
juventude, bem estar, Doenças
Sexualmente Transmissíveis e
Drogas e outros.

“As ações têm como
objetivo despertar no
jovem seu papel como
agente de transformação
social e criar um espaço
de protagonismo juvenil.”

Feliph de Souza Rocha
Diretor IJUS Jovem representando o
Grupo Guerreiros da Amazônia .

3

IJUS fortalece relacionamento com Governo
do Estado e imprensa do Oeste paraense

O IJUS dá importantes passos de aproximação com o Governo do Estado. A nova presidente do IJUS, Idaliana
Albuquerque, liderou comitiva em visita do novo Centro Regional de Governo do Baixo Amazonas (CRGBA), em
março, na cidade de Santarém. O grupo foi recebido por Olavo das Neves, Secretário Regional de Governo; e Gustavo
Hamoy (ex-presidente do IJUS, nov/2015-fev/2018), Coordenador de Desenvolvimento e Incentivo à Produção.
A comitiva apresentou as ações que o Instituto realiza em Juruti e região, e ouviu as expectativas do Governo.
Olavo das Neves destacou a importância da participação de organizações como o IJUS na gestão pública, por terem
integrantes plurais em sua constituição e atuação. Em visita a Juruti no mesmo mês, o Secretário Regional de
Governo a convite do IJUS em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Juruti (Acej), participou de
uma reunião aberta que contou com cerca de 30 lideranças de organizações da sociedade civil, do poder público
e do empresariado local. Durante a reunião foram detalhadas as perspectivas e missão do CRGBA, além de abrir
espaço para a abordagem de algumas demandas essenciais do município de Juruti para obter apoio do Governo do
Estado.
IMPRENSA - Também em
março, ocorreu a segunda ação
de relacionamento do IJUS junto à
imprensa do Oeste do Pará. As visitas
tinham como objetivo apresentar a
nova presidente do IJUS, Idaliana de
Melo Albuquerque; as diretoras, Deise
Melo e Gilza Amaral; assim como
levar informações atualizadas sobre
a atuação do Instituto. O grupo ainda
era composto por Bárbara Espínola,
secretária executiva do IJUS, e Italo
Brum, assessor de comunicação. Foram
visitadas as redações da TV e Rádio
Guarani (Record), jornal O Impacto e
TV Impacto, Blog do Jeso, Blog Quarto
Poder, Portal O Estado Net e Jornal
de Santarém e Baixo Amazonas. Na
ocasião, houve entrevistas no Jornal
de Santarém e na TV Impacto que você
pode assistir acessando o site do IJUS:
(www.ijus.org.br).
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