
Com o tema “Democracia e Sustentabilidade: Os objetivos do Desenvolvimento Sustentável em Juruti”, no último dia 21 
de março, 40 alunos da primeira turma da Escola de Sustentabilidade de Juruti (ESJ), se formaram.

No encerramento do curso, várias soluções foram apresentadas pelos alunos para implementar os ODS em Juruti. 
Ideias como sensibilizar os governantes, lideranças comunitárias, religiosas, sindicatos, universidades e o setor privado para 
reconhecerem de fato os ODS e criarem mecanismos para alcançar as metas estabelecidas, buscando a participação de mais 
pessoas e capacitando principalmente os jovens da região. 

Outra importante solução apresentada foi sobre a atuação dos egressos da ESJ no compartilhamento de informações e na 
sensibilização da população, aproximando dos ODS. Os alunos apontaram ainda a ideia de criar o IJUS Itinerante para atuar 
em uma conscientização regional/comunitária, discutindo os ODS e estimulando as comunidades a se prepararem com a 
elaboração de projetos sustentáveis. 
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Sustentabilidade sendo aplicada na prática 

“Em nossa comunidade começamos 
a trabalhar nos ODS, os 

moradores estão muito 
interessados, trabalhamos 
sobre o desmatamento, 
sobre o lixo. Podemos 

explicar a forma correta, 
todos refletiram pra mudar as 

atitudes ”. Ranessa Assunção Santarém
Comunidade Surval região de Juruti Velho

“Nas atividades de campo (tempo 
comunidade), pude colocar em 

prática o que aprendi aqui, foi 
uma troca com as pessoas dos 
bairros próximos onde moro. Se 
tivermos aqui, o poder público, o 

privado, as associações e, iremos 
atingir os ODS ”. 

Iolene Lima. Associação Provisão
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Informativo

Diversidade, uma característica desta primeira turma, com alunos de todas as regiões de Juruti, tanto cidade e zona rural. 
São alunos vindos de associações, secretarias e grupos da sociedade civil local.  Juruti conta com mais de 200 comunidades 
em sua zona rural.
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Produtores apostam em Sistemas 
Agroflorestais para fortalecer a agricultura 
familiar em Juruti

Projeto Casa de beneficiamento das Bananitas do Grupo de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar dos Produtores Rurais 
da Comunidade de Santo Antônio do Murituba, Juruti. Projeto 
apoiado com 10 mil Reais. O projeto visa aumento da oferta 
de alimentos orgânicos, com foco a produção de banana, 
redução de áreas de degradação, fortalecimento da agricultura 
familiar, expansão de técnicas agro-sustentáveis e melhoria da 
qualidade de vida dos envolvidos.

A implantação Sistemas Agroflorestais 
(SAFs) têm sido a aposta de produtores 
rurais de Juruti, no Pará, para garantir 
uma agricultura mais sustentável. Os SAFs 
estimulam a plantação diversificada na 
mesma área, evita a queima da floresta 
e permite a conservação do solo, com o 
cultivo de espécies arbóreas, frutíferas, 
madeireiras e ainda a produção de 
animais.
A prática agroflorestal, até então, era 
pouco conhecida na região. Foi então 
que, em 2018, cerca de 60 produtores 
passaram por uma capacitação 
promovida pelo Sindicato dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 
de Juruti (STTR). A mesma formação foi 
oferecida a mais 50 jovens produtores, 
da Associação das Comunidades da 
Região do Planalto Mamuru (ACRPM), 
destacando as vantagens da produção 
por meio do sistema. Ambas formações 
com apoio do Instituto Juruti Sustentável 
(IJUS). 
O trabalho de implantação dos SAFs 
começou em novembro de 2018 e já 
foi concluído nas regiões do Mamuru 
e Curumucuri, por meio do projeto 
“Restauração Compatível com Igualdade 
de Gênero e a Mudança do Clima”, 

desenvolvido pelo WRI Brasil, financiado 
pela Alcoa Foundation e Instituto Juruti 
Sustentável (IJUS) e implementado pela 
PRETATERRA, que atua na produção 
agroflorestal. Os produtores estão 
recebendo todo o apoio técnico, e 
material na execução do projeto.
Foram implantadas 22 unidades 
demonstrativas com sistemas 
agroflorestais, somando 10 hectares.

Implantação dos SAFs
Para o preparo da área primeivro é feito o 
manejo da capoeira, seguido da medição 
e marcação das linhas de plantio. É 
preciso medir, marcar com estacas as 
linhas de árvores a cada 10 metros e 
depois acumular a biomassa mais grossa 
sobre as linhas, formando leiras.
Em seguida é feito o plantio das espécies 
agrícolas principais, como a mandioca. 
Após o plantio, o solo dever ser mantido 
coberto. Os agricultores são orientados 
a juntar o máximo de sementes e mudas 
das plantas a serem cultivadas, como 
o açaí, cacau, cupuaçu, mamão, uxi, 
taperebá, ingá e abacaxi.
Para a implantação do sistema, são 
abertas as covas de plantio de acordo 
com a medição prévia e são distribuídos 

os insumos como calcário e composto 
nas covas. Por fim, é feito o plantio de 
mudas de árvores.
 A manutenção e o cuidado anual do 
sistema também são importantes. O 
chamado manejo agroflorestal garante 
a saúde, o bom crescimento das plantas 
e uma produtividade satisfatória. A 
intensidade de manejo varia ao longo dos 
anos, conforme a necessidade de cada 
espécie e seu crescimento. 
As principais atividades envolvidas no 
manejo agroflorestal são: as podas, a 
roçada do mato/capoeira e trituração 
da biomassa sobre o solo, os desbastes, 
que é a retirada seletiva de alguns 
indivíduos, a adubação, especialmente 
para as espécies frutíferas e por último, 
as colheitas.
Nestes sistemas, pode ser adotada ampla 
variedade de espécies arbóreas, de 
maneira modular e replicável, de acordo 
com o planejado. As árvores provêm 
produtos, como madeira serrada, lenha, 
carvão e celulose, além de outros não 
madeireiros, como frutos, castanhas, 
forragem, látex, fibras, óleos, resinas e 
produtos medicinais. 
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“A diversidade de produtos agrícolas 
distribuída ao longo do tempo reduz a 
dependência da renda de uma só cultura, 
além de incrementar o suprimento 
alimentar da família produtora. Assim, a 
prática da agrofloresta assegura maior 
oferta de produtos, garante a segurança 
alimentar e otimiza o espaço rural”.
Valter Ziantoni, engenheiro florestal, consultor da PRETATERRA 

“O projeto iniciado em 2018 foi um divisor de 
águas para os produtores de nossa região. 
Temos muita gratidão aos parceiros do atual 
projeto. Isso fortalece, mostra que estamos 
no caminho certo, de financiar, de ser o 

indutor do desenvolvimento local, através 
das associações e dos sindicatos. Também 

fortalece o empoderamento do terceiro setor 
no município, da sua capacidade de execução de 
projetos e projetos bem feitos”.
Gustavo Hamoy, diretor-presidente do IJUS

“É uma 
forma de 
continuar 
fazendo o 

cultivo que 
eles fazem, a 

utilização da terra, 
de tal forma que você consiga 
otimizar, tanto o espaço que 
você tem, a área que você vai 
cultivar, quanto implantando 
técnicas de cultivo que você 
não vai precisar sair daquela 
área para abrir uma nova e 
cultivar nos anos seguintes o 
seu plantio”.
Susiele Tavares,engenheira florestal, Alcoa Juruti

“Eu sempre 
busquei 
aprimorar 
as nossas 

plantações. 
A gente já 

plantava, só que 
não com tanta organização 
e com tanta diversidade de 
cultura. Usar a queima para 
limpar a área: Essa é uma 
experiência nova. No caso, nós 
não queimamos a área. Nós 
criamos a agrofloresta sem a 
queimada, o que ajuda o meio 
ambiente”.
Marliane Soares, produtora da comunidade 
Esperança de Juruti
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IJUS empossa novo presidente, prorroga mandato, entrega cheques 
a projetos aprovados e presta contas

Cursinho solidário aprovando em universidades de destaque

Em janeiro e fevereiro ocorreram duas Assembleias 
Gerais do IJUS. Em janeiro (30), dando posse 
a Gustavo Hamoy à presidência do Instituto 
Juruti Sustentável, entrega de dez cheques aos 
projetos aprovados no Edital dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações 
Unidas, validação da proposta de prorrogação da 
diretoria executiva, conselhos e comitês do Instituto 
Juruti Sustentável. Ainda realizou a entrega oficial de 
cheques de apoio a projetos, totalizando o valor de 
200 mil Reais. Os projetos já estão sendo iniciados 
abrangendo as temáticas de Empreendedorismo 
Urbano e Rural (jovem e adulto), Resíduos Sólidos, 
Conservação e uso Sustentável da Biodiversidade e 
Desenvolvimento local.

Após cinco meses de muito estudo, cinco alunas chegam a universidade através da nota do Enem após participação no 
“Cursinho Solidário”, projeto apoiado pelo Instituto Juruti Sustentável (IJUS JOVEM), em parceira com o Conselho Escolar 
da Escola Estadual de Ensino Médio Emanuel Salgado Vieira, e apoio da Escola Zelinda de Souza Guimarães.
Inicialmente, 132 pessoas se inscreveram e desses 92 realizaram uma prova escrita e posterior entrevista de repescagem 
sendo aprovados um total 40 alunos para o curso. Todos os estudantes estavam regularmente matriculados ou já 
concluíram o ensino médio na rede pública de Juruti. Tiveram as disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, Química, 
Física e Biologia.
Abaixo a lista das alunas que obtiveram média para ingresso na Universidade:
· Rayane Vasconcelos Cerqueira. Aprovada em Agronomia - UFOPA - JURUTI
· Letícia Viana da Silva. Aprovada em Agronomia - UFOPA - JURUTI
· Poliana da Rocha Tavares. Aprovada em Agronomia - UFOPA - JURUTI
· Ana Beatriz Pereira de Lima. Aprovada em Odontologia - UNAMA - SANTARÉM
· Marissol de Souza Rocha. Aprovada em Biologia - UFOPA - e Enfermagem – UEPA - SANTARÉM

Buscando sempre dar total transparência, a Assembleia Geral 
de fevereiro (26), prestando contas do final de 2017 e ano de 
2018. Os associados presentes analisaram e refletiram sobre 
todas as movimentações econômicas e o retorno social.
Custos operacionais, desde pagamento à funcionários, compra 
de equipamentos, viagens para análise in loco de projetos 
apoiados, empresas e parceiros contratados, até custos de 
energia elétrica, entram em pauta.
O IJUS, vem mantendo suas operações com base em 
rendimentos e investimentos, todo ano apoia projetos 
ligados ao desenvolvimento sustentável do território. Suas 
movimentações econômicas e sociais podem ser acessadas no 
site do IJUS, em www.ijus.org.br demonstrando transparência 
na administração.


