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Aprovação do Plano de Gestão do Juma

Projeto da Eletrificação

Como co-responsável pela Reserva do Juma, a
Fundação Amazonas Sustentável (FAS) teve uma
participação fundamental no desenvolvimento do
plano de gestão para esta área protegida. O plano
servirá de base para cada decisão gerencial
realizada para a área.

Um grande projeto da eletrificação está sendo
finalizado em abril 2010 em 29 comunidades da
reserva do Juma. Em parceria com o Governo
Estadual do Amazonas, que doou 29 geradores, a
FAS contribuiu com um total de 14 quilômetros de
um sistema da alta qualidade para distribuição da
energia para todas as casas nas 29 comunidades
dentro do Juma que ainda não tinham tais
instalações.

Após uma análise completa das várias questões da
reserva tais como socioeconômicas, culturais,
recursos históricos e naturais, e oportunidades da
renda através de atividades sustentáveis, entre
outras, foi elaborada uma estratégia para
oportunidades de investimentos futuros a fim de
auxiliar na condução das medidas implementadas
na reserva.
Mais do que fornecer um retrato valioso da
situação real da reserva, sua importância é
assegurar que os investimentos sejam voltados
para uma trajetória de desenvolvimento concreta,
aprovada por todas as partes interessadas da
reserva, incluindo a comunidade que vive dentro
dela.
Em março 2010, o plano de gestão da Reserva do
Juma foi aprovado depois da deliberação do
conselho e consulta pública. A aprovação do plano
foi resultado de oito meses de trabalho que
envolveram muitos especialistas qualificados em
diversas áreas de estudo, tais como engenharia
florestal, engenharia de pesca, economia, geografia
e biologia. Foi considerado pelos especialistas, o
plano de gestão mais rico e inovador já criado para
áreas protegidas do Amazonas.
O documento completo pode ser acessado no link:
http://www.ceuc.sds.am.gov.br/downloads/catego
ry/9-planosdegestao.html

O projeto foi inaugurado em 28 de março. O
governador do Amazonas e muitos outros parceiros
estiveram presentes e foram recebidos
calorosamente pela comunidade de São Felix, que
representou todas as comunidades beneficiadas.
Visibilidade International do Juma
Considerado como uma referência dentre os
projetos mundiais do REDD, o projeto apoiado pelo
Marriott International tem atraído a atenção de
diversas organizações importantes de mídia do
mundo, incluindo a BBC, a Reuters, a The Economist,
a Al Jazeera e o LA Times.
A atenção da mídia não somente aumenta a
visibilidade e a compreensão sobre a iniciativa do
Juma, mas também incentiva outras organizações e
empresas a apoiarem programas de conservação da
floresta tropical.

Duas Novas Escolas
As duas outras escolas que foram planejadas no
documento de Concepção do Projeto foram
finalizadas no final de março: uma na comunidade
Abelha e a outra na comunidade São Miguel. Em
ambos locais há uma casa de professor. Os lugares
foram escolhidos de maneira que cada comunidade
da reserva tivesse uma escola próxima o suficiente
para cursar.
Um termo de concessão foi assinado pela cidade de
Novo Aripuanã, a mais próxima, para gerenciar estas
duas escolas durante este ano.

A primeira fase do projeto, com treinamento para
30 estudantes em um centro de educação em
Manaus, foi finalizado. A etapa seguinte é executar
as técnicas no campo.
Base de Monitoramento e de Fiscalização
O investimento principal feito para a aplicação do
monitoramento e de regras da reserva foi
concedido ao Instituto de Proteção Ambiental do
Amazonas (IPAAM). Uma casa, um carro e uma
voadeira serão usados para ações de campo contra
o corte de árvores, pesca ou qualquer exploração
de recursos naturais ilegal e não regulamentada.
A base de trabalho será em um escritório
construído perto da estrada, onde predomina o
desmatamento.

A partir de 2011, a escola em Abelha trabalhará com
um sistema educativo inovador em nível estadual,
assim como está sendo feito em Boa Frente, uma
outra comunidade em Juma, pioneiro no plano com
maior foco na realidade da vida na floresta.

Espera-se que a presença direta do IPAAM
desencorajá todos os tipos das atividades ilegais
dentro da área da reserva, contribuindo para o
nosso objetivo de desmatamento zero.

Nesta escola, 59 estudantes já estavam sendo
beneficiados com a continuidade de seus estudos.
Para 2010, mais de 90 estudantes são esperados.
Novo Parceiro para o Juma
Com o apoio principal da equipe do Marriott
International, uma nova parceria foi fechada com a
Tauck-Romano Innovative Philanthropy para
financiar o projeto do Centro de Aprendizagem. Os
moradores agora têm acesso a um programa de
treinamento de permacultura sustentável com
duração de um ano que mostra como a proteção dos
recursos da floresta tropical pode melhorar os meios
de subsistência atuais e de longo prazo da
comunidade.
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