Relatório da Floresta Tropical do Juma
Programa Bolsa Floresta
O Programa Bolsa Floresta é a primeira iniciativa
brasileira com certificação internacional para
recompensar as populações tradicionais com a
proteção da floresta tropical.
O objetivo principal do Projeto Juma é implementar o
Programa Bolsa Floresta localmente. Este modelo foi
estabelecido para proteger a floresta e a
biodiversidade, bem como para melhorar a qualidade
de vida da comunidade. O programa está instalado e
funcionando em Juma, bem como 13 diferentes
unidades de conservação (Áreas Protegidas) e tem
quatro componentes: Renda, Social, Família e
Associação.
1. Bolsa Floresta - Renda (BFR): um incentivo para
áreas locais se envolverem na sustentável produção
de produtos florestais, como óleos, castanhas,
madeira, espécies de frutas e mel de abelha nativa.

Membros da Comunidade Juma que participam de um workshop
(oficina) para aprender sobre o Programa Bolsa Floresta. Mais
tarde, eles vão decidir se querem aderir ao programa para agirem
como guardiões da floresta.

2. Bolsa Floresta – Social (BFS): visa melhorar a
qualidade de vida para os membros da comunidade
com um foco em investimentos locais em educação,
saúde, comunicação, transporte e também ajuda a
incentivar o compromisso da comunidade para atuar
como guardiões da floresta.
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3. Bolsa Floresta – Família (BFF): uma recompensa
mensal de cerca US$ 25/mensais que são pagos as
mães das famílias que vivem em Unidades de
Conservação, em troca de seu compromisso com
meio-ambiente, desenvolvimento sustentável e
manutenção da floresta.
4. Bolsa Floresta – Associação (BFA): apóia as
associações de moradores locais nas Unidades de
Conservação ajudando a reforçar a sua organização e
controle social do Programa Bolsa Floresta.
Para fazer parte do programa, as famílias precisam
participar de um workshop (oficina) que é organizado
pelos facilitadores da FAS. Aqui os membros da
comunidade aprendem sobre alterações climáticas, a
importância da floresta e seu papel na conservação.
Para receber os benefícios da Bolsa Floresta as
famílias devem viver na reserva por pelo menos dois
anos, participar das atividades da associação, manter
seus filhos matriculados e freqüentando aulas e
assinará um compromisso de desmatamento zero nas
áreas primárias da floresta.
O Governo do Amazonas e o FAS acreditam que os
povos da floresta são os melhores parceiros para
ajudar a controlar o desmatamento – por ajudar a
proteger as árvores e ajudando a controlar atividades
ilegais na reserva. A Bolsa Floresta fornece locais com
uma alternativa ao registro de atividades tradicionais,
centrando-se sobre o rendimento sustentável,
gerando atividades, incentivando a associação e a
contribuir para promover benefícios sociais.
Curso para coleta de sementes nativas
Durante a última semana de Agosto, um curso de
coleta de sementes nativas foi ministrado em Juma
no Centro de Sustentabilidade na comunidade de Boa
Frente. Quinze moradores de várias comunidades
dentro da reserva do Juma participaram neste curso
de sete dias para aprender técnicas de coleta de
sementes de uma variedade de árvores e plantas da
Amazônia.

As coleções dos alunos também estão se mostrando
valiosas para outros. Especialistas da Universidade
Federal do Amazonas – UFAM identificaram a
necessidade de um “Banco de sementes”, já que o
desmatamento da Amazônia tem aumentado. A
intenção é manter um estoque de sementes de
árvores da Amazônia para futuros estudos e projetos
de plantio em áreas degradadas.
O banco de sementes promove a difusão e
conservação de muitas espécies de árvores. As
coleções também podem ser usadas para outros fins,
tais como artesanato, óleos alimentares e
tingimento.

Durante o workshop (oficina) os alunos aprenderam a usar as
redes de segurança quando sobem em árvores, em busca de
sementes.

Para os estudantes recém-treinados para coleta de
sementes no Juma, o programa oferece uma
oportunidade para aumentar o orçamento familiar,
preservando uma das áreas mais ricas de
biodiversidade no mundo. Os participantes estão
autorizados a manter redes de segurança e
equipamentos para uso futuro em troca de apoio das
metas do projeto da UFAM. Em meados do fim de
2009, um programa estará em vigor a comercializar
estas sementes como parte da Bolsa Floresta do
programa Renda, com pelo menos 30 coletores
participando dentro da reserva.

O Governador do Amazonas visita Boa Frente.
No dia 21 de Agosto o atual governador do
Amazonas, Dr. Eduardo Braga, visitou o recéminaugurado Centro de Sustentabilidade, em Boa
Frente. O dia permitiu que o governador tivesse sua
com primeira chance para visitar o local do projeto
Juma, que era uma iniciativa do seu governo e tem
evoluído através da sua parceria com a Marriott
International e outros patrocinadores.
O governador Braga estava particularmente
satisfeito com o modelo de ensino utilizado na nova
escola J.W. Marriott que representa um tipo
inovador de educação que está adaptado à vida na
floresta e desenvolvido especificamente para o
projeto.
O governador observou o uso da classe sobre o
ambiente da floresta como um laboratório para que
os alunos possam aprender novas técnicas
sustentáveis de agricultura e o novo jardim orgânico
que está sendo usado para alimentação local dos
estudantes. Isso ajuda a escola a funcionar de forma
mais eficiente.

O governador Eduardo Braga (segundo da esquerda para a
direita) se reúne com membros da comunidade local e políticos.
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Os participantes do workshop (oficina) aprenderam sobre os
diferentes tipos de sementes encontradas na floresta tropical e
seus diversos usos.
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