
Anos de luta

Fundação Jari

Os anos 2013 e 2014 representaram para a região de Vale do 
Jari, anos de luta, durante os quais a esperança por dias 
melhores, fez-se presente no coração de todos aqueles que 
amam e acreditam nessa região e na Amazônia. Ao final de 
2014, repetimos portanto, as palavras que inspiraram 
nossas equipes da Fundação e do Grupo Jari, ainda no início 
dessa jornada, para que pudessem manter-se firmes e fiéis 
na luta contra crises e contradições que marcaram esse 
tempo:

“Devemos continuar acreditando na Vida como uma porta 
sempre aberta às grandes ações, realizações e lições! 
Conscientes de que essa grandeza não esta associada a 
proporção da "obra" em si, mas ao sentido e à verdade do 
ato de sua construção”.

Falando de Direitos
Prêmio Empresa Parceira da Criança e Adolescente 2014

O Dia Internacional da Mulher foi o dia escolhido para a 
cerimônia de premiação das Empresas Parceiras da Criança 
e do Adolescente do Vale do Jari, uma iniciativa do CMDCA - 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Laranjal do Jari em parceria com a Fundação 
Jari e a Reaja – Rede de Enfrentamento a Violência e Abuso 
Sexual contra a Criança e o Adolescente no Vale do Jari.

O Prêmio foi criado com o objetivo de incentivar as 
empresas prestadoras de serviço do Grupo Jari, bem como, 
outras empresas e terceirizadas que atuam na região, a 
investirem em projetos de atendimento direto a criança e 
adolescente nos municípios locais, ou mesmo iniciativas de 
qualificação profissional de adolescentes e jovens da região 
com incentivo a incorporação dessa mão de obra qualificada 
no quadro das empresas.

“A participação de outras empresas nessa luta através de 
investimento social em iniciavas de educação social, 
esporte, arte, cultura, profissionalização e inclusão no 
mundo do trabalho, fortalecem as políticas públicas e as 
iniciativas da sociedade civil no combate a violência”. Diz 
Alice Oliveira, presidente do CMDCA de Laranjal do Jari.

A cerimônia foi encerrada com uma linda homenagem a 
todas as mulheres engajadas nessa luta e teve como ponto 
alto a entrega de um troféu especial à família da jovem 

liderança Josenilce da Conceição Silva, conhecida como 
‘Pipita’, que foi fundadora do Instituto Menina Mulher que 
lutava contra a violência doméstica e a gravidez na 
adolescência, tornando-se o maior símbolo da luta pela 
garantia dos direitos da mulher, da criança e do adolescente 
no Vale do Jari.

Os Prêmios foram para as empresas:

1º. ECE Participações S/A (EDP Energias do Brasil)

2º. Limprest Prestadora de Serviços Florestais LTDA 

3º. R&R Serviços Florestais LTDA.



Vale do Jari discute combate a violência

O Vale do Jari recebe a visita do Conanda - Conselho 
Nacional dos Direitos de Criança e Adolescente, na pessoa 
da conselheira Maristela Cizeski, para discutir com a 
sociedade civil organizada e os demais atores do Sistema de 
Garantia de Direitos (SGD), os principais desafios e 
possibilidades no enfrentamento a violência contra criança 
e adolescente no contexto da Amazônia.

O encontro reuniu mais de 70 operadores do SGD dos 
Municípios de Almeirim, Laranjal do Jari e Vitória do Jari. 
Este momento contou também com a participação do 
CEDCA/AP – Conselho Estadual dos Direitos da Criança e 
Adolescente do Amapá, e culminou com a redação da 2ª 
Carta Compromisso pelos direitos de Criança e Adolescente 
do Vale do Jari.

Preparando para o Mundo do Trabalho
Juventude local qualificada conquistando seu espaço no mercado de trabalho

Em 2014 foram mais de 75 Adolescentes e Jovens 
certificados nos Cursos de Qualificação Profissional 
em: Auxiliar de Elétrica Industrial, Auxiliar de Mecânica 
Industrial, Auxiliar Administrativo e Operador de Micro 
Computador, através do Projeto Geração Aprendiz 
desenvolvido pela Fundação Jari. As empresas Jari 
Celulose, Jari Florestal, Marquesa, Cadam, EDP 
Energias, Cesbe Engenharia, R&R Serviços Florestais, 
Itapema, Limprest e NDR Agro-Florestal, são parceiras 
do projeto. 

51% dos jovens das Turmas 2013/2014 foram incluídos 
no mercado de trabalho na função de Aprendiz, sendo 
que mais de 25% foram efetivados como colaboradores 
no quadro das  empresas  parceiras ,  após  o 
encerramento do contrato de aprendizagem. 

Só nas empresas do Grupo Jari e ECE Participações, foram 458 adolescentes e jovens efetivados como 
colaboradores destas empresas via o programa de qualificação profissional nos últimos 5 anos.!dentro
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Educação no Campo

As políticas de alfabetização de jovens e 
adultos são um importante instrumento 
de desenvolvimento econômico e 
social ,  fator  indispensável  para 
fortalecimento da economia familiar e a 
promoção dos direitos na floresta.

O Governo do Pará,  através  do 
programa Mova Pará de alfabetização 
de jovens e adultos implantou mais 20 
novas turmas em 2014, no campo e na 
cidade de Almeirim, em parceria com a 
Fundação Jari, atendendo 256 jovens e 
adultos em situação de analfabetismo 
no município de Almeirim.

Nos últimos 4 anos, foram mais 400 agricultores e extrativistas das comunidades locais e 
moradores de Almeirim e Monte Dourado alfabetizados através do Programa Mova Pará da 
Secretaria de Estado de Educação (Seduc) com o apoio do STTR e da Fundação Jari.!dentro
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Em Julho, foi realizado o seminário de encerramento da Turma 2013 do Projeto de Capacitação Técnica Agente 
Agroextrativista e a Aula Inaugural da Turma 2014.

O projeto consiste em um curso de capacitação técnica voltada ao setor agroextrativista, que visa a formação de recursos 
humanos como agentes de desenvolvimento agroflorestal. O curso foi liderado pelo Pesquisador da Embrapa, Ms. Walter 
Paixão e o Consultor do Sebrae, Dr. Medson Janner, proporcionando aos participantes um ciclo de oficinas de capacitação 
técnica e atividades de pesquisa e extensão em campo, distribuídas em mais de 500 horas/aulas de formação teórica e 
prática, sobre sistemas de produção agrícola e extrativista, manejo florestal e serviços ambientais, além de conceitos e 
práticas de organização, gestão e comercialização.

O ato de entrega dos certificados da Turma 2013 e aula inaugural da Turma 2014 contou com a presença do Dr. Jorge Yared, 
Chefe Geral da Embrapa (AP), Dr. Nagib Melém Junior, Chefe Adjunto de Transferência de Tecnologia e do pesquisador Luis 
Wagner Alves, líder do Núcleo de Produção Agropecuária Sustentável. 

Fundação Jari é responsável pela gestão administrativa e pedagógica do projeto, tendo como parceiros um conjunto de 
instituições públicas e privadas que, além da Embrapa e do Sebrae, também contribuíram diretamente para o 
desenvolvimento do curso, como o Governo do Estado do Pará, através da Emater e Ideflor, o Governo do Estado do Amapá 
através do Rurap, Sema, IEF, Seicom e SDR, as Prefeituras Municipais de Almeirim, Laranjal do Jari e Vitória do Jari, o Sistema 
OCB Sescoop (AP), as empresas Natura e EDP Energias  e o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de 
Almeirim, Laranjal do Jari e Vitória do Jari.

Contribuindo com a Formação de Filhos de Agricultores e Extrativistas



Incentivando o Empreendedorismo Social
Mulheres Empreendedoras

Mais que um desfile, o II Salão de Modas Amapá, 
apresentou com graça e beleza a garra e força das mulheres 
empreendedoras do Vale do Jari. A coleção Encantos do 
Valle foi resultado da consultoria em Costura Avançada e 
Modelagem Industrial que certificou 30 costureiras. Fruto 
da parceria entre Sebrae e Fundação Jari

A cooperativa Agulhas Versáteis também foi parceira dessa 
iniciativa, colocando a disposição da consultoria o espaço 
físico, máquinas, insumos e aviamentos, durante 3 meses, 
para tornar possível essa experiência de qualificação que 
reuniu costureiras individuais dos municípios de Laranjal do 
Jari, Vitória do Jari e Almeirim.

A Cooperativa foi criada em 2005 a partir da iniciativa de 
mulheres costureiras da região, com o apoio do projeto 
Incubadora de Econegócios, desenvolvido pela Fundação 
Jari em parceria com o Sebrae e a GIZ (Cooperação 
Internacional Alemã).

O foco principal da cooperativa é a confecção de uniformes 
com base na demanda das empresas do Grupo Jari e demais 
que atuam nessa região. Antes da cooperativa ser criada, 
toda a produção de uniformes de trabalho eram adquiridos 
de fornecedores externos.

O faturamento bruto acumulado da cooperativa já 
ultrapassa 2 milhões de reais em todos esses anos.

Fomentar o empreendedorismo não consiste numa tarefa 
simples, motivadas apenas por palestras ou consultorias 
pontuais.

Por esta razão, o Sebrae e a Fundação Jari criaram um 
programa de formação de lideranças empreendedoras 
chamado Escola de Gestão, que reúne conteúdos e 
intervenções práticas com foco em planejamento 
estratégico, gestão e controle de custos, processos e 
resultados, com ênfase em pessoas, inovação e vendas.

A micro empreendedora individual Maria Davilna foi uma 
dos 25 empreendedores certificados pelo programa e 
registrou no final do ano passado um aumento de 90% no 
faturamento bruto da sua loja de biojoias em Laranjal do 
Jari, a que, atribui a experiência e aprendizado adquiridos 
durante o curso.

O sistema OCB Sescoop, o Banco da Amazônia (Basa) e o 
Banco do Brasil (BB), além do Sindicato dos Comerciantes de 
Laranjal do Jari (SINDICOM) e a Associação Comercial de 
Monte Dourado e Almeirim (ACEMDA) são parceiros dessa 
iniciativa inovadora.

Escola de Gestão



Gerando Trabalho e Renda na Floresta

O acesso ao crédito rural para agricultores e extrativistas da região 
amazônica ainda representa um grande desafio para o governo e a 
sociedade brasileira, por falta de informação, documentação ou 
assistência técnica para a maioria das comunidades. Mas, no Vale do 
Jari, essa realidade vem mudando a partir do momento em que 
algumas comunidades decidiram se organizar e buscar informações 
e parcerias com os setores público e privado.

Em setembro de 2014, mais de 500 agricultores e extrativistas de 42 
comunidades rurais do município de Almeirim e região do Vale do 
Jari, se reuniram na Comunidade Estrada Nova para participar de um 
encontro intercomunitário para discutir o Crédito Rural. 

Foi uma iniciativa do Banco da Amazônia, em parceria com a 
Emater, STTR-Almeirim, Coopmar, Sebrae-AP e Fundação Jari.  Na 
ocasião, foi feita a entrega oficial de um caminhão ao agricultor 
Raimundo dos Santos Araújo (Sr. Araújo) e de um trator com todos 
os implementos ao, também agricultor, Pedro Trindade Ribeiro (Sr. 
Pedro Paraná), adquiridos com recursos do Pronaf Mais Alimentos.

Além desses 2 agricultores, outros desta mesma comunidade 
também estão sendo beneficiados com investimentos do Pronaf / 
Banco da Amazônia, que liberou mais de 1,8 milhão de reais para a 
agricultura familiar em Almeirim somente no ano de 2014, graças à 
organização e persistência desses agricultores e às parcerias de 
sucesso integradas e comprometidas com o fortalecimento da 
agricultura familiar e do extrativismo sustentável no município de 
Almeirim e na região do Vale do Jari.

Na opinião dos Sr. Araújo e do Sr. Pedro Paraná, o acesso ao crédito 
rural, principalmente para investimento em tecnologia, não é nada 
fácil e nem sai rápido, mas dá certo quando o homem do campo 
trabalha sério, tem produção e responsabilidade.

Francisco Alfaia, gerente do Banco da Amazônia - Agência Laranjal 
do Jari, acrescenta ainda que todos podem e devem ter acesso aos 
seus direitos no que se refere ao crédito, à tecnologia, ao mercado e 
a qualidade de vida na floresta, mas é necessário ter paciência, um 
bom projeto, assistência técnica e, sobretudo, compromisso em 
utilizar o solo e a floresta de forma sustentável.

Agricultura Sustentável

Essa não é a primeira vez que o acesso ao crédito rural se torna realidade em Almeirim, através de parcerias. Esse modelo de 
cooperação público-privada já vem acontecendo há mais de 7 anos, também com o Banco do Brasil, e já beneficiou várias 
comunidades do município com recursos para custeio e investimento nas cadeias produtivas da castanha, mandioca, açaí, 
hortaliças, frango caipira e outros produtos agrícolas e extrativistas, em parceria com Emater, Rurap, Embrapa, Sebrae, OCB 
Sescoop,  Prefeitura Municipal de Almeirim, STTR - Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, Cooperativas e Associações de 
Agricultores e Extrativistas, em conjunto com a Fundação Jari

Mais Crédito e Assistência Técnica

O PAIS é  uma tecnologia  socia l  de produção 
agroecológica, certificada pela Fundação Banco do Brasil 
e implantada na região do Jari em parceria com o Banco 
do Brasil, Emater e Fundação Jari, com foco em segurança 
alimentar, no fornecimento para supermercados locais e 
para os restaurantes das empresas da região.
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A qualidade de vida no campo e na floresta, passa pelo 
aumento da produtividade e a diversificação da produção 
por meio do acesso democrático e uso orientado de 
tecnologias adaptáveis ao perfil da agricultura familiar.

Em junho, a Fundação Jari adquiriu junto a Embrapa, 355 kg 
de sementes de açaí (cultivar BRS Pará) e 1.000 sementes de 
cupuaçu (cultivar BRS Carimbó), para a produção de mudas 
à serem distribuídas entre agricultores e extrativistas 
familiares da região do Jari.

Foram realizados 12 cursos de capacitação para a produção 
de mudas que culminaram com a prática da implantação de 
12 viveiros comunitários com capacidade para produzir 
40.000 mudas pelos próprios comunitários. 

Em maio, as propriedades dos agricultores Délcio Costa e Manoel Oliveira (conhecido 
como Mereco), foi realizado um dia de campo, onde equipe técnica da Fundação Jari 
apresentou o sistema de produção com a cultura do milho através de três estações 
demonstrativas: 1ª - Controle de pragas e plantas daninhas, 2ª - Sistemas de plantio, 
espaçamentos e stand populacional de plantas por hectare e a 3ª - Adubação de plantio e 
adubação de cobertura.

O trabalho teve início em 2013 com a implantação do sistema em 27 hectares distribuídos  
em 8 comunidades, envolvendo: seleção das áreas, mecanização agrícola, correção do 
solo (aplicação de calcário e adubação), aplicação de micronutrientes com base nos 
resultados das análises do solo e o plantio de sementes com material genético de 
qualidade da cultura do milho e variedades de mandioca com alta produtividade por 
hectare e adaptadas à região.

O objetivo foi mostrar os resultados da inovação tecnológica às comunidades 
agroextrativistas de Almeirim e região do Jari, e contou com a participação de 223 
produtores rurais de mais de 20 comunidades do município e região. 

A meta foi a produção de 159.750 mudas, sendo 40.000 em viveiros comunitários e 120.000 no viveiro da Jari Florestal, 
recebendo todos os tratos culturais recomendados como limpeza, controle de pragas e doenças, irrigação e adubação, onde 
permaneceram até janeiro desse ano, quando iniciou o processo de distribuição para plantio.

Este trabalho é fruto de uma reivindicação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Almeirim, para a Fundação Jari, que 
aceitou o desafio e está implantado o projeto em parceria com a Embrapa, a Emater e o Rurap.

Esse sistema contribui para o cultivo contínuo de diversas 
culturas, em sistema de rotação e consórcios, usando a 
prática de plantio direto, mantendo a área ocupada, 
produtiva e protegida durante o ano todo.

Além de aumentar a produtividade das culturas e a renda 
das famílias, ele exerce um papel estratégico no sentido de 
interromper o ciclo da agricultura migratória, que por falta 
de acesso à tecnologia, leva a agricultura familiar a avançar 
sobre a floresta.

O projeto é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de 
Almeirim, em parceria com a Embrapa-AP e a Fundação Jari, 
e conta ainda com o apoio técnico da Emater e dos Sindicatos 
dos Trabalhadores Rurais da região.

Diversificando a produção familiar e as alternativas de renda 

Produzindo milho, arroz e feijão, consorciado com mandioca 



Conservando a Floresta

Além da prática da agricultura, o extrativismo animal (caça e 
pesca) e vegetal fazem parte da cultura das comunidades do 
Vale do Jari. A coleta da castanha-do-pará é, sem dúvida, a 
atividade econômica extrativista mais importante nessa 
cultura local. O  projeto Boas Práticas da Cadeia de Valor da 
Castanha existe há 7 anos e gera impactos reconhecidos.

Comunidades Arumanduba, Cafezal, entre outras, foram 
pioneiras neste projeto e já captaram mais de R$ 830.000,00 
em crédito e movimentaram mais de 3 milhões em 
comercialização desde 2009, mantendo índice zero de 
inadimplência junto ao Banco do Brasil e de independência 
financeira em relação ao sistema tradicional de aviamento.

Extrativismo Sustentável

Desde a nossa participação nesse projeto não 
sabemos mais o que é vender 1 hectolitro de 
castanha a menos de R$ 100,00, sendo que antes do 
projeto chegamos a vender por R$ 15,00.

A renda líquida média dos sócios da nossa 
associação aumentou em 260%, só na produção da 
castanha; fora as outras atividades que o projeto 
agregou, como o consorcio da mandioca com milho, 
arroz, feijão e melancia, que já estamos produzindo  
em uma área de 8 hectares na nossa comunidade.”

Otacílio França - Líder da Comunidade Cafezal.

Saúde e Meio Ambiente

Ações compartilhadas através de parcerias público-privados com objetivos semelhantes vem sendo exemplo de política 
pública, no que diz respeito a ações de saúde, educação ambiental e garantia de direitos no município de Almeirim. Essa 
interface vem sendo desenvolvida desde 2002 com os projetos Bandeira e Saúde Sem Fronteiras e hoje continua em plena 
execução através do projeto Agente Socioambiental, que visa promover educação ambiental e atendimento básica em 
saúde, em comunidades rurais de Almeirim, parceria entre Prefeitura Municipal, ICMBio e Fundação Jari. Só no ano de 
2014, a equipe do Hospital de Monte Dourado, do CRAS e da Fundação Jari conseguiram atender mais de 40 comunidades e 
localidades do município de Almeirim e distrito de Monte Dourado. 

Atendimentos como: palestras socioambientais, consultas médicas e de enfermagem, coleta de PCCU, teste de glicemia e 
triagem, disponibilização de medicamentos da atenção básica, cadastramento e acompanhamento de hipertensos e 
diabéticos, encaminhamentos para exames, atualização vacinal, atendimento odontológico, campanha de vacinação de 
animais domésticos e recolhimento de resíduos perigosos (pilhas, baterias e embalagens) através das campanhas 
ambientais e do evento Natal Solidário Ambiental, são ações de destaque dessa experiência de parceria.

O Instituto Federal de Ciência 
e Tecnologia do Amapá (Ifap) 
e a Fundação Jari receberam 
menção honrosa da Agência 
Nacional de Águas (ANA), 
pelo trabalho de disceminação de Ecofiltros para melhoria 
da qualidade da água e da saúde em comunidades do Vale 
do Jari. Essa iniciativa foi criada em 2002 pelos Agentes 
Comunitários de Saúde de Laranjal do Jari, em parceria com 
a Fundação Jari e contou, a partir de 2010, com o apoio do 
Rurap, EDP Energias e do Ifap.
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Quebrar o ciclo da agricultura itinerante, evitando a prática 
da conversão de florestas em lavoura. Esse é o objetivo dos 
50 agricultores participantes do Projeto REDD+Jari em 
parceria com o Grupo Jari e a Biofílica Investimentos 
Ambientais.

Em 2014 foi realizado o 1º encontro das 50 famílias 
participantes do projeto. Nesse ato foi apresentado o 
resultado do diagnóstico socioambiental participativo das 
comunidades e construída a metodologia do Plano de Uso 
Sustentável da Propriedade Familiar.

O projeto dispõe de um espaço de gestão compartilhado 
chamado: Câmara Técnica, do qual participem órgãos 

públicos e ambientais e representantes das oito 
comunidades participantes.

O Projeto REDD+ Jari/Amapá - Redução De Emissões por 
Desmatamento e Degradação Ambiental ,  busca 
desenvolver um modelo de negócios pautado em conceitos 
de sustentabilidade ambiental, e com uma proposta 
econômica que valorize a “floresta em pé” e contribua com a 
conservação e geração de renda para as comunidades da 
região, através da intensificação de atividades de 
Assistência Técnica e Extensão Rural, voltados para os 
agricultores familiares e extrativistas das comunidades no 
entorno do projeto REDD+ Jari/Amapá 

Que o Grupo Jari detém 80% dos resultados do Projeto REDD+ Jari/Amapá e que esse resultado 
financeiro é integralmente (100%) revestido em investimentos sociais e ambientais para as 
comunidades participantes do projeto, através de um fundo solidário de REDD+ Jari?

Você 

sabia

Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Ambiental

Economia e Floresta é um tema que, cada vez mais, desperta 
o interesse da população mundial. Foram temas abordados 
na Campanha de Meio Ambiente 2014, o Plano de Manejo 
Florestal Sustentável da Jari Florestal e as Áreas de 
Preservação Permanente (APP) do reservatório da UHE 
Santo Antônio do Jari, além do resgate de animais silvestres 
em virtude do enchimento do reservatório. A campanha foi  
realizada pelas empresas Jari Florestal, EDP Energias e FRM 
Brasil, através de palestras em Vitória do Jari, Laranjal do Jari 
e Almeirim. Mais de 549 pessoas participaram dos debates 
apresentando ideias, dúvidas, criticas e sugestões.

"Nesse ciclo de debate, vimos o respeito e a confiança que a 
população tem por esses empreendimentos, que buscam 
consolidar no Vale do Jari uma nova concepção de 
desenvolvimento baseado em matrizes produtivas de 
energia limpa, economia verde e desenvolvimento local”, diz 
Praxedes, Gerente de Sustentabilidade da Jari.

Manejo Florestal em Foco

Para Idelfonso Silva, presidente da FECAP – Federação das 
Entidades Comunitárias do Estado do Amapá, “as empresas 
devem mesmo abrir suas portas para a participação 
popular, para que a sociedade conheça seus valores e 
práticas e tenha a oportunidade de contribuir com ideias, 
críticas, sugestões e ações conjuntas. Porque não?"
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