
Nos últimos dois anos passamos a viver de forma 
diferente, adaptamos nossas atividades profissionais, e 
familiares. A pandemia nos forçou à grandes mudanças nesse 
período. Ao mesmo tempo valores humanos essenciais como 
a solidariedade e união se fortaleceram. As ações de cada um 
tornaram-se o diferencial social para o controle da Covid-19. 
Para o Instituto Juruti Sustentável (IJUS) não foi diferente, 
todas as atividades do instituto no período mais crítico foram 
dedicadas ao seu combate. 

O IJUS realizou ações de orientação à população, 
infraestrutura hospitalar, ações humanitárias e apoio 
na retomada do potencial produtivo como produção de 
máscaras e na agricultura familiar. Tudo isso só foi possível 
pelas parcerias, com Alcoa, USAID, PPA e organizações locais. 

Em agosto de 2021, lançamos 
o projeto Ingá – Indicadores de 
Sustentabilidade e Gestão na 
Amazônia, que vem trabalhando 
a gestão e liderança do território 
através do apoio a formação 
de capital humano local, 
proteção e conservação 
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de florestas nativas, restauração de áreas degradadas, apoio 
ao empreendedorismo e a estruturação do observatório de 
indicadores de desenvolvimento sustentável do município de 
Juruti (veja mais na próxima página). 

Em dezembro, com muito orgulho, anunciamos o  
BANJUS – Banco Juruti Sustentável, que será um “braço” 
do Fundo Juruti Sustentável, órgão do IJUS. Com objetivo de 
socializar o acesso ao crédito para estimular o desenvolvimento 
do empreendedorismo e negócios sustentáveis na cidade e 
nas comunidades de Juruti. Em breve o lançamento oficial.

Algumas características do BANJUS: Visa o 
desenvolvimento local e não o lucro, atuar com 
empreendimentos sociais e pessoas físicas de negócios 
sociais, linhas de crédito adaptáveis a realidade de cada 
empreendimento. Acesse nossa matéria completa  
www.ijus.org.br, em notícias. 

“Estamos cada vez mais 
buscando fortalecer 
estruturalmente as 
bases de nossa 
sociedade, 
com projetos, 
como o Ingá, 
integrando 
ações em 
diversos vieses 
da sustentabilidade 
a partir do fortalecimento das 
pessoas, para áreas que hoje 
enfrentam diversas dificuldades 
sociais, econômicas e 
ambientais. Agora mais recente 
o BANJUS, estamos muito 
orgulhosos pois é mais um 
elo para fortalecer ações de 
impacto sustentável para nossa 
sociedade” Maria Melo (Deise), Presidente 
do Instituto Juruti Sustentável (IJUS)
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O projeto  vem sendo desenvolvido em três importantes regiões do município de Juruti, o Projeto de Assentamento 
Agroextrativista (PEAEX) do Curumucuri, através da parceria com as organizações ACOGLEC – Associação das 
Comunidades da Gleba Curumucuri, e a Cooperativa mista do Curumucuri, o PEAEX Prudente Monte Sinai, através da 
parceria com a Associação das Comunidades Prudente e Monte Sinai (ACOPRUMS) e a Área de Proteção Ambiental (APA) 
do Jará, em parceria com o conselho da Unidade de Conservação, além de ações na área urbana da cidade.
Impactando diretamente mais de 1800 famílias.  O projeto está trabalhando a gestão e liderança do território através da 
formação de capital humano local, proteção e conservação de florestas nativas, restauração de áreas degradadas, apoio 
ao empreendedorismo e a estruturação do observatório de indicadores de desenvolvimento sustentável do município de 
Juruti. 
Nesses pouco mais de seis meses de atividade já temos diversas atividades com resultados, como o Diagnóstico 
Socioambiental, a oficina de Gênero, oficinas de Educação Ambiental e Gestão de Recursos Florestais, fortalecendo os 
grupos em proteção e conservação ambiental. Em dezembro foram iniciadas atividades com grupo de conselheiros do 
IJUS, incluindo sua liderança, o foco destas oficinas está o aprimoramento na gestão com olhar no desenvolvimento das 
atividades do instituto. 
O projeto é realizado por uma equipe multidisciplinar, formada através do arranjo colaborativo entre as instituições 

parceiras que atuam a muito tempo em Juruti, são profissionais do Instituto Vitória Régia (IVR), Instituto 
Internacional de Educação do Brasil (IEB) e coordenados pelo Instituto Juruti Sustentável (IJUS). Com 
investimentos da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), da 

Alcoa, do Instituto Alcoa, da Plataforma Parceiros pela Amazônia (PPA) e Centro de Internacional 
de Agricultura Tropical (CIAT).

“O projeto INGÁ é fruto da reflexão e ação coletiva e 
estratégica de diversos atores. A USAID, a PPA, o IJUS, a 

Alcoa e as comunidades envolvidas no projeto, além de outros 
parceiros locais, compartilham do entendimento de que a 
conservação da biodiversidade e a melhoria da qualidade 
de vida das pessoas que vivem no município de Juruti são 

essenciais para o desenvolvimento sustentável da região. 
O plano de trabalho do INGÁ contempla ações de 

extrema relevância para esse fim, como a estruturação 
de projetos produtivos, a recuperação de matas ciliares e áreas 
degradadas por meio da implantação de sistemas agroflorestais, a 

capacitação dos comunitários e lideranças em gestão territorial, o apoio ao 
empreendedorismo local e a estruturação de um observatório de indicadores de 
Juruti. A USAID está muito contente em fazer parte dessa parceria e espera que essa 
iniciativa traga resultados concretos para o município e seus habitantes.” Catherine 

Hamlin, Diretora do Programa de Meio Ambiente USAID Brasil

Projeto Ingá – Indicadores de Sustentabilidade e Gestão na Amazônia
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“As parcerias são fundamentais para que possamos alavancar 
os resultados de nosso investimento. E o Projeto Ingá é a 
mostra de como uma articulação pode proporcionar mais 
resultados, ser assertiva e promover um impacto ainda 
maior na sociedade.” Fausto Cruz, Presidente do Instituto Alcoa (IA) Fausto Cruz, 

Presidente do Instituto Alcoa (IA)
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“Nós, mulheres, temos que 
trabalhar, criar nossos filhos, 

nosso lar, e temos que 
ser respeitadas. Como 
mulheres, nós temos uma 
defesa. E é bom saber que 

podemos ter pessoas que 
podem nos ajudar quando 

precisamos.” Rosinete Prata, agricultora

“A oficina trouxe um conhecimento 
que não tínhamos, da diversificação 

da cultura no plantio. A gente não 
sabia que era viável plantar outras 
culturas juntas, agora sabemos 
que é possível. Trazendo mais 
renda, espero que a gente coloque 

em prática trazendo esse resultado 
alimentar e financeiro. Expectativa é 
boa.” Eglai Pedreira Silvia, agricultor

“O projeto Ingá, a partir da consolidada parceria com a Alcoa, permite atingir 
as duas premissas plenamente. Garantimos recursos e oportunidades para 
que o IJUS, uma organização genuína da Amazônia, crie capacidades, se 
desenvolva e – como feliz consequência – gere um ecossistema de valor 
para que toda a região se beneficie.” Augusto Corrêa, Secretário Executivo da Plataforma 

Parceiros pela Amazônia (PPA)

Projeto Ingá – Indicadores de Sustentabilidade e Gestão na Amazônia

Oficina de Gênero desperta novas perspectivas
A oficina promoveu reflexões a partir das mulheres, 
compreendendo as relações ambientais e sociais onde estão 
inseridas no âmbito familiar, social comunidade, e trabalho. 
A partir de temas comuns entender a questão de gênero, e a 
existência das desigualdades sociais, e como isso impacta no seu 
bem estar. 
Atividades como o “Diagnóstico Rural Participativo (DRP)” 
foi  realizada em ambos PEAXs, junto com os moradores fazer 
o autodiagnóstico sobre o estado de seus recursos naturais, 
incluindo a situação econômica, social e outros aspectos 
importantes para as comunidades. 

Educação ambiental e gestão de recursos florestais 
O público pôde aprender o que são áreas de preservação 
permanente, identificando reserva legal, com olhar nas distâncias 
necessárias para preservar suas nascentes. O Manejo da capoeira, 
como enriquecer essas áreas preservando e ao mesmo tempo 
obtendo retorno econômico. Outra prática característica da região é 
o cultivo do açaí, um módulo dedicado ao açaizal. Integrando ainda 
na formação a restauração florestal, sistemas agroflorestais e sua 
integração com criação de animais. Cada participante ganhou uma 
cartilha ilustrada criada especificamente para o atendimento das 
necessidades locais.  
Em ijus.org.br veja essas notícias e tenha acesso à carftilha.
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Teoria da Mudança e Planejamento Estratégico do IJUS

Com a finalidade de aprimorar as ferramentas de gestão e, consequentemente melhorar sua capacidade de monitorar 
os resultados alcançados em curto, médio e longo prazo, com esse objetivo foi desenvolvido a Teoria de Mudança* e 
Planejamento Estratégico do IJUS.
Com apoio da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), Alcoa e Centro Internacional 
de Agricultura Tropical (CIAT). Desenvolvido pela consultoria Recontar em conjunto com lideranças, colegiados e 
secretaria executiva do IJUS. 
Mapeando o propósito, visão do instituto, comprendendo a realidade local e partir das iniciativas, como programas  
projetos podem ser pensados e desenvolvidos ao longo do tempo, aumentando assim a possibilidade de efetividade.
Já o Planejamento Estratégico do IJUS, visa ações até 2030, para sustentar cada etapa utiliza uma metodologia visual, 
assim todos envolvidos nas atividades tem uma visão real de cada etapa. Resultando uma matriz lógica e planos de 
trabalho com detalhamento de curto prazo. 
A Teoeria da Mudança (TdM) e o Planejamento  Estratégico, através das oficinas de lideranças do IJUS, foram incorpordas 
nas atividades do projeto Ingá. Em ijus.org.br/editais& TDR  você acessa o “mapa do caminho” do Planejamenrto Estratégico do Ijus.

“Este estudo e visão para 2030 que foi realizado, e agora mais recente o 
fortalecimento do IJUS através das oficinas com as lideranças, pela Teoria da 

Mudança os conselheiros estão se enxergando e se percebem como atores 
principais para construção de um instituto que tem visão, missão bem definidas 
em um espaço que desenvolve estratégias para o desenvolvimento sustentável 
de nosso território.” Gilza Amaral , Vice Presidente do Instituto Juruti Sustentável (IJUS)

* Teoria de Mudança:
A partir de uma construção coletiva, foram examinados os potenciais, 
as fortalezas e as fraquezas do Instituto Juruti Sustentável (IJUS), 
os quais foram ligados ao seu propósito e resultaram na sua Teoria 
de Mudança (TdM), no seu planejamento estratégico e no seu 
manual de monitoramento e avaliação até 2030. A TdM é uma 
ferramenta essencial para o Instituto, por estruturar todos os seus 
objetivos e suas metas de curto, médio e longo prazo. Não menos 
importante, possibilita, ainda, a oportunidade de ajustes ao longo da 
implementação de suas iniciativas.


