Relatório sobre a Floresta Tropical do Juma
Rainforest Alliance Reconhece a Reserva do Juma
O projeto para Redução de Emissões por
Desmatamento e Degradação (REDD), coordenado
pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS), junto
com o governo do Amazonas, recebeu o prêmio EcoIndex® da Rainforest Alliance pelo “Monitoramento
e Avaliação”. A Rainforest Alliance, umas das
organizações de certificação florestal mais
reconhecidas do mundo, lançou o Eco-Index® em
2001 para fornecer à comunidade de conservação
um meio de compartilhar dados e relatórios de
projeto, lições aprendidas e melhores práticas.
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Durante a apresentação, Ballesteros destacou a
história do projeto e suas áreas de enfoque, bem
como suas realizações desde que a FAS formalizou
sua parceria com a Marriott em 2008, incluindo a
construção de três novas escolas J.W. Marriott, Jr. e
um Núcleo de Conservação e Sustentabilidade.

“Esse reconhecimento tem um significado especial
para a FAS e corrobora a inovação e a força técnica
do Projeto Juma”, comentou o Superintendente da
FAS, Virgílio Viana.
Representantes da FAS durante encontro com o South
America Business Council da rede Marriott no
Renaissance São Paulo.

A FAS e o South America Business Council da rede
Marriott continuarão a se encontrar enquanto novos
projetos de arrecadação de fundos e marketing são
desenvolvidos pela rede Marriott hotels em apoio
ao projeto REDD do Juma.

Monitoramento e avaliação na Reserva de
Desenvolvimento Sustentável do Juma.

A Rainforest Alliance também é responsável pela
validação de projetos de carbono florestal de acordo
com os padrões CCBS (Padrão de Clima,
Comunidade e Biodiversidade) e VCS (Padrão de
Carbono Voluntário) – dois dos padrões mais
importantes do mundo para o mercado de carbono
voluntário.
FAS apresenta o Projeto REDD do Juma ao South
America Business Council da Rede Marriott
International
André Ballesteros, coordenador de marketing da
FAS, e Gabriel Ribenboim, gerente de projetos
especiais da FAS, reuniram-se recentemente com o
South America Business Council da rede Marriott
(gerentes gerais e representantes dos hotéis da
Marriott International na América do Sul) para
apresentar o Projeto REDD do Juma.

Membros da Comunidade do Juma recebem Bolsas
de Amparo à Pesquisa
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do
Amazonas forneceu bolsas a 25 membros da
comunidade do Juma para condução de pesquisa da
floresta tropical que futuramente ajudará a
demonstrar os benefícios nutricionais, médicos e
econômicos da proteção à floresta tropical. O
programa de seis meses é coordenado pela FAS e
inclui um guia dos professores das escolas J.W.
Marriott, Jr locais, bem como visitantes especialistas
em nutrição e botânica. A pesquisa desenvolvida
pelos estudantes tem como foco plantas medicinais,
avaliação e localização de necessidades nutricionais
locais, o potencial comercial das castanhas-do-pará
e as propriedades nutricionais do Camu Camu (um
fruto local rico em vitamina C). Os estudantes
relatarão suas descobertas para a FAS e para as
famílias da Reserva em fevereiro de 2011.

Alunos na escola J.W. Marriott, Jr em Boa Frente.

Novos secadores e armazéns melhoraram a
qualidade e o preço de mercado das castanhas e
ajudaram a assegurar uma nova relação comercial
com a COVEMA (Cooperativa Verde de Manicoré),
que processa e comercializa as castanhas-do-pará
fornecidas pelas comunidades locais da floresta. A
COVEMA paga aos moradores do Juma entre R$ 11 e
R$ 12 (USD 6-7) por cada lata de quatro litros de
castanhas.
Planejamento do Núcleo de Conservação e
Sustentabilidade do Juma
A equipe da FAS, junto com conselheiros de áreas de
interesse como educação, saúde e desenvolvimento
social, recentemente se reuniu para avaliar
novamente os planejamentos estratégico e
operacional do Núcleo de Conservação e
Sustentabilidade em Boa Frente. A escola J.W.
Marriott, Jr é parte do Núcleo. Duas novas escolas
que servem como extensões da escola J.W. Marriott,
Jr foram concluídas no início deste ano nas
comunidades da reserva Abelha e São Miguel e se
beneficiarão das lições aprendidas desde o início da
primeira escola em 2009.
Durante essa reunião, as seguintes declarações de
missão e visão foram definidas para o Núcleo e suas
extensões:
Missão
Educar e gerar conhecimento de modo a melhorar o
bem-estar dos povos e comunidades tradicionais da
floresta, promovendo conservação e uso sustentável
dos recursos naturais.

Utilizando essas áreas de interesse como guia, 21
projetos futuros foram definidos e constituem o
Calendário do Núcleo do Juma recém-desenvolvido.
Os destaques incluem a expansão da estrutura do
Núcleo no início do próximo ano, desenvolvimento
de uma associação de pais e professores, criação da
semana de assistência à saúde, implementação de
programas de descarte dos resíduos sólidos e de
reciclagem, início de novos cursos, incluindo uma
oficina de trabalho com madeira, desenvolvimento
de um museu, realização de seminários de ciências e
realização de torneios de futebol.
Mercados e Hotéis locais incluem castanhas
colhidas da Reserva do Juma
Os moradores do Juma participaram do seu primeiro
curso sobre a produção de castanhas-do-pará no
ano passado e a primeira colheita está agora nos
mercados brasileiros. O Sam’s Clubs, uma divisão do
Wal-Mart Stores Inc., começou a vender as
castanhas e o Renaissance São Paulo hotel planeja
incluí-las em seu serviço de abertura de cama e
como um ingrediente em várias opções do cardápio
como parte do esforço para aumentar a consciência
e os fundos da Reserva do Juma.

Visão
Fornecer educação inovadora, adequada para o
contexto local e com cooperação multi-institucional
que possa estimular políticas públicas que tenham
como objetivo o desenvolvimento sustentável.
Tendo tais missão e visão como guia, os objetivos a
longo prazo foram desenvolvidos com base em cinco
áreas básicas de enfoque:

Castanhas cultivadas no Juma distribuídas nos
mercados locais.

Representantes do Governo Indonésio Visitam a
Reserva do Juma para Aprender Melhores Práticas
Kuntoro Mangkusubroto, chefe da Unidade de
Supervisão e Gestão do Desenvolvimento do
Governo da Indonésia, e sua equipe visitaram
recentemente a Reserva do Juma para aprender
mais sobre o projeto, o modo de vida dos
moradores da floresta e o sistema de gerenciamento
da FAS. A equipe está trabalhando para desenvolver
um programa nacional de REDD na Indonésia.
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