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Em Lábrea: Encontro discutiu ‘Manejo Florestal na Reserva
Extrativista Ituxi’

Publicado em Segunda, 24 Março 2014 15:38 | Escrito por Assessoria de imprensa |  | 

Nos dias 05 e 06 de março de 2014, se reuniram na Comunidade Floresta da Reserva Extrativista (Resex) Ituxi
moradores tradicionais, organizações não governamentais, instituição de ensino, representantes do movimento social e
do governo para discutir o manejo florestal.

A Resex Ituxi é uma Unidade de Conservação (UC) de Uso Sustentável que permite o uso direto dos recursos naturais
por populações tradicionais, envolvendo coleta e uso, comercial ou não, ao reconhecer a existência e o direito de
povos e comunidades tradicionais nessas áreas. Nesse contexto, a Resex Ituxi foi criada pelo governo federal com o
objetivo de proteger os meios de vida e garantir a utilização e a conservação dos recursos naturais renováveis
tradicionalmente utilizados pela população demandante de sua criação.

Diante disso, um grupo de moradores da reserva deseja manejar os recursos madeireiros e para que isso seja possível,
a atividade precisa ser licenciada conforme Instrução Normativa do ICMBio de nº 16, de 4 de agosto de 2011 e
outras leis florestais. O primeiro passo da regularização da atividade madeireira é a aprovação do Plano de Manejo
Florestal Sustentável (PMFS). Como o manejo florestal comunitário carece de apoio técnico, ICMBio e manejadores
procuraram diversas instituições para orientá-los.
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O Instituto Floresta Tropical (IFT) assumiu o compromisso de elaborar o PMFS e oferecer assistência técnica florestal
durante 3 anos, esse suporte técnico somente é possível com a parceria do Fundo Vale, organização que apoia
iniciativas estratégicas de conservação e uso sustentável dos recursos naturais,  aliados à melhoria da qualidade de vida.
Além do IFT, outras instituições estão dando apoio ao manejo florestal na Resex Ituxi, como a CNS, CPT, CSF, IEB,
IFAM, SFB e SEMMA. 

Como resultado da cooperação entre todas essas instituições junto às associações comunitárias da Resex Ituxi, no dia
5-03 foi entregue o PMFS pelo IFT à APADRIT e AMARI, finalizando a primeira etapa em direção ao manejo
sustentável dos recursos naturais dessa UC. Nesse mesmo dia, foi apresentado um dos componentes fundamentais do
PMFS, o Plano de negócio elaborado pela CSF. No dia seguinte, foi aprovado o regimento interno do manejo florestal
junto aos manejadores.

Com a entregue do PMFS ao ICMBio para análise,

outras etapas iniciam, como a elaboração do Plano
Operacional Anual (POA). Para isso, os parceiros se
articularam no último dia da reunião para buscar mais
apoio, como da SEMMA Lábrea e do IDAM.

Instituições que participaram do evento: Associação dos
Produtores Agroextrativistas da Assembleia de Deus do
Rio Ituxi (APADRIT), Associação dos Moradores
Agroextrativistas do Rio Ituxi (AMARI), Conselho
Nacional das Populações Extrativistas (CNS), Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio), Instituto Floresta Tropical (IFT), Instituto
Federal do Amazonas (IFAM), Instituto de Educação Internacional do Brasil (IEB), Instituto de Desenvolvimento
Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (IDAM) Secretaria Municipal de Meio Ambiente de
Lábrea, Associação dos Pequenos Moveleiros de Lábrea (APEMOL), Associação dos Pequenos Serradores de
Lábrea (ASMADEL) e Defesa Pública do Município de Lábrea.

Colaborou José Rodrigues
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