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De Juruti para o mundo
Os 127 anos de história
de Juruti ganharam o mundo. Utilizando a internet,
estudantes do ensino médio de escolas municipais
estão divulgando a história
de Juruti por meio do blog
Memórias de Rua.
A equipe responsável
pela atualização do blog,
uma página na internet que
permite a divulgação rápida
de informações, faz parte

do projeto de estágio científico do Programa de Educação Patrimonial, coordenado pela Scientia Consultoria Científica. O objetivo
é conhecer o passado da cidade para valorizar as histórias de seus habitantes, através das conversas com as
pessoas locais, e o entorno
da cidade com seus objetos
e edificações.
Os estagiários e estagiá-

rias selecionados discutem
textos sobre diferentes disciplinas com tema gerador do
patrimônio cultural. História, política, geografia, meio
ambiente, arquitetura, fotografia, cinema, tudo é motivo para uma boa conversa.
Os jovens pesquisadores também participaram
das oficinas de comunicação comunitária, promovidas pela Magnética Consul-

toria, e aprenderam a montar o blog e a interagir com
a comunidade virtual.
O blog Memórias de Rua
traz informações sobre a
história de vários logradouros de Juruti, os bastidores
do projeto e muito mais.
Confira!
Acesse o blog:
http://memoriasderua.
wordpress.com

Esta é uma
atividade boa para
o nosso crescimento,
pois associamos o
estudo com o trabalho.
Aprendemos a
dividir o tempo e as
responsabilidades.”

Mesmo durante as
férias atualizamos
o blog. Nós recebemos
muitos elogios, não
só das pessoas que
participaram das
matérias, mas de
visitantes de fora.”

Valdir Soares, estagiário do projeto e aluno
da escola Vereador Raimundo Coelho

Franciane Silva, estagiária do projeto e aluna
da escola Vereador Raimundo Coelho
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Mês Mundial de
Serviços Comunitários

O verde cada vez mais próximo
Viver em um ambiente tão rico como a Amazônia, exige que cada um de nós dê
uma contribuição para preservar a natureza. Um exemplo de atividade sustentável
pode começar em casa, plantando um jardim, que além de deixar o ambiente mais
bonito, faz um grande bem para o equilíbrio da natureza. Confira algumas dicas para
manter os jardins sempre bonitos e resistentes.
»» Regue as plantas frequentemente, de preferência de manhã cedo ou no final da tarde.
»» Adube a terra todos os meses. Use adubos para manutenções e farinha de osso para
as plantas que estiverem na época de floração;
»» As podas mais radicais devem ser feitas durante o inverno, quando a planta está em
fase de dormência. Nos demais períodos, recomenda-se fazer pequenas podas nos
galhos ou flores secas;
»» Para os cortes, use tesouras específicas para jardim;
»» Se o jardim apresentar pragas ou ervas daninhas (mato) faça o controle logo no começo. Para isso, evite venenos como lesmicidas ou inseticidas. Prefira sempre receitas caseiras ou remoções manuais.
Fonte: www.idealdicas.com/manutencao-de-jardins

Concurso Beleza Sustentável
Para dar a sua parcela de contribuição, alguns funcionários da Alcoa e de
empresas contratadas participaram, no
mês de Setembro, do Concurso Beleza

dentro da mina

Sustentável, que elegeu os jardins mais
bonitos. A atividade aconteceu em comemoração pelo Dia da Amazônia e
Dia da Árvore.

Outubro é especial
para todas as unidades
da Alcoa, pois é o momento de celebrar o Mês
Mundial de Serviços Comunitários. Em Juruti,
as atividades começaram
no dia 19, com uma palestra para estudantes sobre carreira. As demais
atividades foram realizadas no período de 23 a
30 e incluíram visita às
crianças da comunidade
Areial I e palestras sobre
DSTs e drogas para alunos do município. Além
disso, os estagiários realizaram atividades esportivas e gincanas com
as crianças, para mostar como o esporte pode
contribuir para o desenvolvimento pessoal. A semana foi finalizada na
comunidade São Paulo,
que recebeu um grupo de
funcionários que realizaram um ACTION.

Aqui você se informa sobre a operação da Mina de Juruti. Comunique
suas dúvidas pelo telefone (93) 3536-1830 ou pelo e-mail
falecomjuruti@alcoa.com.br.

Que programas de volunatiado são mantidos pela Alcoa? Como inscrever uma instituição no ACTION?
A Alcoa possui os programas BRAVO!, BRAVO! Brasil e
ACTION, que estimulam ações de voluntariado durante as
horas vagas de seus funcionários. No BRAVO!, um funcionário destina uma doação à instituição em que ele trabalhar voluntariamente por 50 horas, no período de um ano.
No BRAVO! Brasil, são os estagiários que dedicam 40 horas de trabalho voluntário à instituição que também recebe uma doação. Já no ACTION, o voluntariado é praticado
em grupo de funcionários e familiares que dedica 4 horas
de trabalho durante um sábado ou domingo. A instituição
também recebe uma ajuda financeira.

As ações são realizadas em entidades sem fins lucrativos,
que prestam serviço à comunidade nas áreas de utilidade
pública, como saúde, assistência social, educação e cultura.
No caso de organizações religiosas, como igrejas, por exemplo, somente são selecionadas aquelas que fornecem programas disponíveis à comunidade, sem distinção de credo
ou religião. As instituições devem solicitar inscrição no setor de Relações Comunitárias, levando o números do CNPJ
e da conta bancária. O pedido passa por avaliação do Instituto Alcoa e, em seguida, a atividade é liberada para a convocação dos funcionários voluntários.
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Programa de Aquisição de Alimentos
contribui para a agricultura familiar
Os agricultores de Juruti
enxergam novas perspectivas com a apresentação do
Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA), ocorrida
no auditório da Secretaria
Municipal de Saúde de Juruti, em Setembro, para representantes de associações,
sindicatos e produtores rurais do município.
Sob responsabilidade da
Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab), a
ação, que já existe há sete
anos em outras cidades brasileiras e está em fase de expansão no Pará, faz parte do
programa Fome Zero e auxilia a comercialização de
produtos produzidos por
agricultores familiares em
associações e cooperativas
em todo o Brasil.
O PAA atende a agricultores familiares, assentados da reforma agrária, trabalhadores rurais sem-terra
acampados, agroextrativistas, pescadores artesanais,
quilombolas, famílias atingidas por barragem, comunidades indígenas e popu-

Associações, sindicatos e produtores rurais de Juruti participaram do seminário.

lações em situação de insegurança alimentar. O Instituto Vitória Régia (IVR)
apoiou a iniciativa do seminário, que contou com
a presença de associações
atendidas pelo Programa
de Apoio à Agricultura Familiar da Mina de Juruti.
No seminário, foi apresentado como o PAA pretende
desenvolver a agricultura familiar na região, além de instruções sobre como formular propostas de participação
para que, no futuro, o PAA
seja instalado em Juruti e possa fortalecer o pequeno produtor, por meio da valorização da agricultura familiar.

Preparar o produto
e saber como vender
foram algumas das
técnicas aprendidas
no seminário. Isso nos
traz conhecimentos
que levamos para
outros associados, o
que nos fortalece como
associação.”
Aminada Rocha Barroso, presidente da
Associação dos Produtores Rurais Seis Unidas

Indicadores de
sustentabilidade
Em 2010, a pesquisa participativa dos Indicadores de Desenvolvimento de Juruti foi retomada. A Fundação Getulio Vargas (FGV) e moradores do município estão monitorando juntos
a região para diagnosticar os principais fatores socioeconômicos do
município. Após duas
viagens de campo, ocorridas em Julho e Agosto, os profissionais da
FGV traçaram um novo
cronograma para aprimorar a pesquisa e capacitar mais instituições de Juruti para a coleta de dados E fomentar o uso e a apropriação
da ferramenta pela população local. Entre as
metas traçadas estão: o
ajuste da matriz para garantir o melhor uso das
ferramentas; a capacitação dos atores locais
e a facilitação da coleta; e a continuidade da
busca de parceiros regionais e locais para administração, manutenção e alimentação dos
Indicadores.

Comemorações 12 de Outubro
No dia 12 de Outubro, aconteceu, na comunidade Araçá
Preto, o tradicional desfile do Dia das Crianças, na Escola
Municipal Delfino Pereira. A banda marcial da Escola Estadual Vereador Raimundo Coelho teve uma importante participação no evento. Durante o desfile, houve apresentação de
poesias, cânticos e homenagens às crianças. Os alunos de 5ª
à 8ª séries também apresentaram a execução do projeto “Resgatando a Cultura Local”, com exposição de temas como:
histórias e lendas, plantas medicinais, festejos e festivais e a
história da comunidade. O dia todo foi movimentado e teve
a participação de vereadores, da Scientia Consultoria Científica e do Clubinho da Tartaruga.
* Esta seção faz parte do projeto de Comunicação Comunitária, em que a
própria comunidade produz os textos e as ilustrações utilizadas acima.

ff Repórter: Professora Vanalúcia Barbosa de Mesquita
ff Foto: Jozineuda de Souza Cruz
ff Comunidade: Araçá Preto
ff Polo: Araçá Preto
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É iniciada a temporada de manejo de quelônios

A primeira etapa do programa consiste na capacitação dos comunitários que atuarão no manejo.

Está oficialmente aberta
a temporada 2010 do manejo de quelônios, em Juruti. O pontapé inicial foi
um treinamento oferecido
a várias comunidades da
região, na segunda semana
de Setembro.
O Projeto Quelônios da
Amazônia integra o Programa de Manejo Integrado de Quelônios (PMIQ) e
é executado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama),

em parceria com a Prefeitura Municipal de Juruti e
Alcoa.
Os trabalhos iniciam
com a capacitação dos comunitários que auxiliam
na definição das ações do
manejo. Além disso, são
escolhidos os parceiros da
natureza, antes chamados
de agentes de praia.
Ao todo, 42 parceiros ficarão responsáveis pelas
equipes que atuarão em
cerca de 27 áreas de manejo. O envolvimento das

comunidades tem proporcionado ao programa um
avanço significativo a cada
ano.
Os participantes dos
treinamentos foram destacados em polos que envolvem várias comunidades. São eles: Polo Santa
Terezinha (Miri Centro e
Araçá Preto); Vila Tabatinga (Piedade, Vila Amaral e
Nossa Senhora do Carmo);
Ilha de Santa Rita (Sauaçú, Recreio, Santa Cruz,
Bom Jesus e Santana); Ilha

Vejo com bons olhos
a parceria com o
Programa Quelônios
da Amazônia, pois
é um trabalho que
realizamos há mais de
três anos e está sendo
intensificado este
ano. Participar desta
atividade, para mim,
é um prazer imenso.”
Expedito Repolho – Secretário Municipal
de Meio Ambiente.

do Chaves (Ilha Valha-meDeus, Ilha Macaianí e Parintizinho); e Base Curupira Juruti Velho (Capelinha, Monte Moriá, Novo
Horizonte, Capitão, Jauarí
e Nova Galileia).

Benefícios para mais quatro instituições

Os cheques foram entregues durante cerimônia no Clubinho da Tartaruga.

Parcerias em prol do desenvolvimento sustentável
de Juruti. Com este compromisso, quatro instituições do município receberam recursos que irão be-

neficiar muitos jurutienses. A cerimônia de entrega dos recursos foi realizada na Sala Verde do Clubinho da Tartaruga, com
a participação de repre-

sentantes das instituições
beneficiadas.
A Escola Estadual Raimundo Coelho e a Associação dos Produtores Rurais
e Familiares Grupos Unidos (ASPROFAGU) receberam, durante o primeiro semestre, os voluntários
do programa ACTION. Nelas, foram realizadas reformas no prédios e atividades lúdicas com crianças
de comunidades de Juruti
Velho. Além disso, as instituições receberam um cheque para investir em ou-

tras melhorias.
Outras duas instituições
também terão a oportunidade de colocar seus objetivos em prática. O Centro
Avançado de Estudos Amazônicos (Ceama) e a Fundação de Tecnologia Florestal
e Geoprocessamento (Funtec) receberam recursos da
Fundação Alcoa para implantar, em Juruti, os projetos de formação dos associados do Instituto Puxirum da Amazônia (Ipuam)
e equipar o barco-escola do
Clubinho da Tartaruga.
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