
No mês de abril, em que Juruti 
completou 201 anos, a população foi 
presenteada com o projeto “Retratos da 
Terra”, vinte jovens da cidade realizaram 
um workshop de fotografia, com o apoio do 
Instituto Juruti Sustentável (IJUS).

O projeto é uma realização da Elo3, 
empresa que promove produções culturais 
engajadas na democratização do acesso à 
arte, e contou com o patrocínio da Alcoa 
por meio da Lei de Incentivo à Cultura, 
além da parceria da Secretaria Municipal de 
Cultura, Desporto e Turismo de Juruti.

O objetivo é retratar as riquezas e 
belezas do país por meio da diversidade de 
olhares, além de estimular novos talentos 
na juventude. Como resultado, além da 
capacitação dos jovens no município, 
houve a doação de câmeras fotográficas, a 
publicação de um catálogo, incluindo áudio 
descrição para deficientes visuais, e uma 
exposição pública dos retratos na própria 
cidade.

Para o Festribal 2019, final de Julho, o 
projeto ganhou um novo desdobramento. 

| Esta é uma publicação do IJUS - Instituto Juruti Sustentável | Avenida Marechal Rondon, 1397, Bom Pastor, Juruti, PA. CEP: 68.170-000 |
| (93) 99190-0791 | contato@ijus.org.br | Conselho Editorial Secretaria Executiva IJUS | Projeto Gráfico e fotografias BRUM comunicação |

| Redação e diagramação BRUM comunicação | Impressão Gráfica Andrade |
www.ijus.org.br

1

Projeto de fotografia com jovens em Juruti
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Informativo

Onde dez jovens do projeto, através da temática “Retratos da Terra Um Olhar para o 
Festribal de Juruti - “A Cultura Presente no Sentimento de Um Povo”. A ideia foi perceber a 
festa em uma outra perspectiva. Das pessoas anônimas, histórias singulares, produção das 
fantasias e alegorias. A alegria da “galera”. Os jovens fotógrafos colocaram seu sentimento, 
seu olhar, sobre a cultura local.

Um dos objetivos também, já em agosto apresentar resultados das fotos e vídeos em 
um documentário no 1º Festival de Cinema de Alter Do Chão. 
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O projeto Juruti UP, levou cerca de 150 
jovens participam da primeira edição da 
oficina “Despertar”, no mês de junho. 
O Centro de Empreendedorismo da 
Amazônia (CEAMA), executou esta 
primeira edição do programa. Ocorreu 
no Sítio Oásis de Juruti. Incentivando 
ao empreendedorismo sustentável, por 
meio da apresentação de oportunidades 
relacionadas aos recursos naturais, 
culturais e sociais da Amazônia, aliada a 
dinâmicas comportamentais, e atividades 
em equipe.
O programa busca despertar e alavancar 
ideias de negócios sustentáveis com foco 
na floresta, biodiversidade e agricultura 
sustentável. Por meio do projeto, durante 
dois anos serão realizados workshops 
e eventos de empreendedorismo 
sustentável e inovação, levando os 
participantes a desenvolverem ações 
concretas de empreendedorismo.
A expectativa já nas primeiras edições das 
oficinas, reunir em torno de 300 jovens 
da cidade de Juruti e o Distrito de Juruti 
Velho.
Ao todo, 14 grupos foram formados, com 
7 cadeias produtivas importantes para a 
região. 
Será no total quatro oficinas despertar, 
a próxima prevista para o mês de agosto 
em Juruti Velho, e outras duas na cidade 
de Juruti. 

“Nós queremos 
que os nossos 
jovens sejam 
também 
empreendedores 
e a partir 
deste programa, 
certamente sairão aptos a 
fazer um trabalho efetivo, visto 
que já tem jovens aqui em 
Juruti que estão atuando nessa 
área” 
Jonas Morais, Secretário de Educação. 

“Nós temos 
oportunidades 
aqui na nossa 
terra e não 

precisamos ir 
longe para ter 

algo. O resultado no 
Despertar vem comprovar o 
interesse do jovem de Juruti 
com o desenvolvimento do 
município”. Feliph Rocha, Diretor de 
Juventude do Instituto Juruti 
Sustentável – IJUS

“A um 
tempo 

buscamos 
essas oportunidades para 
a juventude de Juruti. É um 
município jovem, rico em 
criatividade, esse projeto veio 
ao encontro por estar ajudando 
localmente. É um trabalho 
voluntário, estou muito feliz 
em contribuir. Em Juruti muitos 
jovens têm ideias, e aqui estão 
tendo essa oportunidade de 
expor e trabalhar da melhor 
forma suas ideias”.
Viviane Penna, Analista de Sustentabilidade  
Alcoa Juruti.

    Em Juruti, jovens são incentivados 
a empreender negócios da floresta
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O jovem irá desenvolver seus 
modelos de negócio e ao final 
apresentá-los.
Entender que estão inseridos 
em um grande ecossistema 
de oportunidades, e conseguir 
entrar em ação, um grande 
“Empreendedorismo de oportunidade”.  
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Advocacy em Brasília                                                   
Fortalecendo o compromisso com a Sustentabilidade
Ranessa Santarém, egresso da Escola de 
Sustentabilidade de Juruti - ESJ, foi uma 
entre vinte selecionados nas regiões, Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste, para participar nos 
dias 12 e 13 junho da formação Advocacy, em 
Brasília.
Advocacy, é um termo utilizado na atualidade 
em defesa e argumentação a favor de uma 
causa. De reivindicação de direitos que 
tem por objetivo influir na formulação e 
implementação de políticas públicas que 
atendam às necessidades de uma determinada 
população.
O treinamento foi oferecido pelo Grupo de 
Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 
2030 (GT Agenda 2030) e Aliança de Controle 
do Tabagismo (ACT), foi tratado a questão de 
gênero e  os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da Organização das Nações 
Unidas (ONU). 
O grupo também visitou o Congresso Nacional.
Entre os conteúdos trabalhados, “A agenda 
2030 para o desenvolvimento sustentável”, 
um plano de ação para as pessoas, para o 
planeta, e para a prosperidade, adotado 
em 2015 por 193 países membros da ONU, 
incluindo o Brasil.
O curso foi gratuito e os custos de passagem 
e hospedagem foram cobertos pela União 
Europeia, que apoia financeiramente o GT 
Agenda 2030.

“Foi a primeira viagem que fiz pra outra 
região, uma experiência extraordinária, 

poder representar o estado do Pará. 
Estou Compartilhando com as pessoas 
o aprendizado vivido lá, mostrando 
quando trabalhamos juntos com força e 

união, a gente chega ao objetivo com mais 
facilidade e determinação, e as  conquistas 

são muito mais bonitas”. Ranessa Assunção Santarém, 
Comunidade Surval região de Juruti Velho.

“Nós estamos hoje na maior floresta tropical do mundo, que detém a maior 
biodiversidade do planeta e precisamos fazer com que os jovens abram seu campo 
de visão para essa região, que é a mais rica do mundo, porém não é enxergada 
por nós, amazônicos. Pensamos ter oportunidades em outros locais, quando nós 
estamos no lugar que o mundo inteiro quer estar. Então, o objetivo é despertar 
para o empreendedorismo e ajudar os jovens a ter ideias de negócios que ganhem 

dinheiro, conservem a floresta e respeitem as pessoas, enquanto desenvolvem a 
região economicamente”  

Raphael Medeiros, Diretor executivo do Centro de Empreendedorismo da Amazônia – CEAMA.

EMPREENDEDORISMO SUSTENTÁVEL – O projeto Juruti UP busca estimular 
o empreendedorismo nos jovens, para que eles criem ideias de negócios 
que valorizem os recursos naturais e humanos da região, gerando impacto 
positivo na cidade.
A Fundação Alcoa, investe cerca de R$ 800 mil neste projeto em Juruti .
Conta com apoio do Instituto Juruti Sustentável (IJUS), Prefeitura de Juruti por 
meio das secretarias de Educação, de Produção e de Cultura, Universidade 
da Amazônia (Unama), Casa do Empreendedor de Juruti, Escola Diamante, 
Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio Emanuel Salgado Vieira. 
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Juruti recebe exposição internacional sobre Cultura de Paz 

“Da Cultura de Violência para a Cultura de Paz”, idealizada pela 
organização não-governamental Soka Gakkai Internacional (SGI) 
www.sgi.org, ficou em exposição na Arena Cultural da Praça da 
República durante 3 dias em junho. Cerca de 11% da população 
urbana de Juruti realizou a visitação. 
“Já que as guerras começam na mente dos homens, é na mente 
dos homens que as defesas de paz devem ser construídas, 
estabelecendo, a partir disto, uma Cultura de Paz.” Esta frase, 
do preâmbulo da constituição da Unesco (Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e a Cultura), expressa a reflexão que 
sociedade Jurutiense pôde fazer. 

Uma realização da SGI e tem o apoio institucional da Carta da 
Terra Internacional, Tribunal de Justiça, Universidade Federal 
do Oeste do Pará (UFOPA) – Campus Juruti, Instituto Juruti 
Sustentável (IJUS), Câmara Municipal de Juruti e Prefeitura de 
Juruti.
A mostra composta por quatro alas e um total de 37 painéis, 
e tem o objetivo de promover uma ampla reflexão sobre as 
questões das armas nucleares e a segurança humana, colocando 
no centro da discussão a transformação do próprio ser humano 
para a construção de uma sociedade de paz.

“Conflito e desconfiança entre as 
comunidades, crime, violência e 
abuso doméstico, até mesmo 
um comentário maldoso. 
Tudo isso faz parte da cultura 
mais ampla da violência, que 

se inicia de forma silenciosa 
na forma de apatia, ignorando o 

sofrimento do outro”. Paulo Dutra,Coordenador da BSGI na região 
Oeste do Pará.

“A promoção da cultura de 
paz, sem dúvida alguma, 
é a melhor forma de 
combatermos a violência 
e esta cultura deve ser 

cultivada desde a família. 
A gente agradece por Juruti 

estar entre as quatro cidades 
paraenses e do Norte do país 
a receber esta mostra. Espero 
que possamos internalizar e 
colocar em prática as reflexões 
apresentadas nesta exposição”. 
Manoel Henrique Gomes Costa. Prefeito de Juruti. 

IJUS, apresentou os atuais resultados para os vereadores da 
Câmara Municipal de Juruti.
Tornando pública as ações do Instituto Juruti Sustentável (IJUS), dia 28 de Maio, a Câmara conheceu a trajetória 
de quase 11 anos de atuação do IJUS em Juruti e região. Destacando iniciativas que vem sendo trabalhadas para 
fortalecer a juventude local. Projetos como o JURUTI UP. Também os atuais que estão em execução com base no 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas – ONU, do edital 2018.


