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Volume a ser explorado, na Resex Ituxi, pode chegar a 440,2 metros cúbicos de
madeira serrada – foto: divulgação
Após anos de luta, os moradores da Reserva Extrativista (Resex) Ituxi, em Lábrea (a
702 quilômetros de Manaus) iniciam nesta quarta-feira (2) a exploração madeireira
autorizada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) por
meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS).
O volume a ser explorado na primeira
Unidade de Produção Anual (UPA),
segundo a Autorização de Exploração
(Autex), pode chegar a 440,2 metros
cúbicos de madeira serrada.
“Nosso povo vive da floresta. É de lá que
tiramos nosso sustento. Lutar para usá-la e
conservá-la foi uma escolha que fizemos e
que hoje dá resultados. Não poderíamos
estar mais felizes”, afirmou o presidente da
Associação dos Produtores
Agroextrativistas da Assembleia de Deus do
Rio Ituxi (Apadrit), Silvério Maciel.

AdWords para
vídeo
Atinja mais clientes com
anúncios de vídeo no
YouTube. Comece hoje!

O Instituto Floresta Tropical (IFT) apoia a iniciativa comunitária desde 2013 e realizará
os treinamentos de manejo florestal, que inclui técnicas desenvolvidas pela instituição
durante 20 anos de atuação na Amazônia.
“É um momento ímpar para os manejadores, e para nós do IFT também. Foram três
anos de preparação e agora vamos colocar em prática todo o trabalho que estamos
construindo junto com os manejadores, ICMBio e APADRIT” comentou a engenheira
florestal e coordenadora do Programa de Manejo Florestal Comunitário e Familiar do
IFT, responsável pela elaboração do PMFS, Ana Luiza Espada.
O manejo florestal de produtos madeireiros é considerado pelos moradores da Reserva
um importante item integrante da cesta de produtos florestais. A atividade econômica
foi aprovada pelo Conselho Deliberativo da Unidade de Conservação (UC) e a escolha
da localização da área foi consenso entre moradores.
Contudo, nem todas as comunidades têm interesse no manejo madeireiro. “O grupo de
manejadores pretende criar mecanismos sociais que beneficiem todas as comunidades
e localidades da Resex, de forma a socializar os benefícios do manejo florestal para

http://www.emtempo.com.br/inicianestaquartaemlabreaaexploracaodemadeiramanejada/

1/4

09/09/2015

Inicia nesta quarta, em Lábrea, a exploração de madeira manejada

e localidades da Resex, de forma a socializar os benefícios do manejo florestal para
todos os moradores”, afirmou o gestor da Resex Ituxi pelo ICMBio, Joedson Quintino.

Instituição
Instituída pelo governo federal no ano de 2008, a Resex Ituxi possui área aproximada
de 780 mil hectares cobertos de florestas de terra firme e várzea. No último censo
demográfico realizado pelo ICMBio, em 2012, foram registrados 564 habitantes
divididos em 123 famílias em 19 assentamentos humanos, distribuídos entre
comunidades e localidades.

Capa do dia – Jornal Agora
 Amazonas, Exploração, Lábrea, madeira, manejo

Like

0

Tweet

1

3

 Mais de 350 mil migrantes atravessaram o Mediterrâneo desde janeiro
Reintegração na invasão Bom Pastor deve acontecer esta semana 

Leia também

Mais desta categoria

Fãs de Star Wars
preparam...

Governo editará MP para
repatriar...

 set 08, 2015  0

 set 08, 2015  0

Amazonas é o segundo
Estado com mais...

Variação cambial eleva
em R$ 41,3 bi...

 set 08, 2015  0

 set 08, 2015  0

Time feminino de
Iranduba representará...

‘Uberização’ da
economia...

 set 07, 2015  0

 set 08, 2015  0

Deixe um comentário
O seu endereço de email não será publicado Campos obrigatórios são marcados *
Nome *
+37
°

Email *

C
+38°

Site

+26°
Manaus

Comentário

Quarta-Feira, 09
Quinta-Feira

+38°+28°

Sexta-Feira

+38°+28°

Sábado

+39°+29°

Domingo

+37°+28°

Segunda-Feira+38°+28°
Terça-Feira

+36°+27°

Ver Previsão 7 Dias

Publicar comentário

http://www.emtempo.com.br/inicianestaquartaemlabreaaexploracaodemadeiramanejada/

2/4

09/09/2015

Charge do dia

Inicia nesta quarta, em Lábrea, a exploração de madeira manejada

Contatos
Norte Editora Ltda. (Fundada em 6/9/87)

Grupo Raman Neves de
Comunicação

End.: Rua Dr. Dalmir Câmara, 623
São Jorge – CEP: 69.033-070 - Manaus/AM

http://www.emtempo.com.br/inicianestaquartaemlabreaaexploracaodemadeiramanejada/

3/4

09/09/2015

Inicia nesta quarta, em Lábrea, a exploração de madeira manejada
São Jorge – CEP: 69.033-070 - Manaus/AM

EM TEMPO

Fale com a Redação

google.com/+amazonasemtempo

Seguir

3090-1010
redacao@emtempo.com.br

+1

+ 471.062

Fale com o EM TEMPO Online
Telefones:3090-1080

Charge do dia – 7 de setembro de 2015
– Elvis
 set 07, 2015  0

Termos pesquisados para esta
notícia:charge 7 de setembro...

portal@emtempo.com.br

setembro 2015

Assinatura e Classificados
do jornal Amazonas EM TEMPO

D

S

T

Q

Q

S

S

1

2

3

4

5

assinatura@emtempo.com.br
classificados@emtempo.com.br

3211-3700

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

« AGO

Copyright 2014 Amazonas EM TEMPO / Todos os direitos reservados

http://www.emtempo.com.br/inicianestaquartaemlabreaaexploracaodemadeiramanejada/

Anuncie no EM TEMPO

Expediente

Fale Conosco

4/4

