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Duplo homicídio

Pai e filho são assassinados por atiradores na Cabanagem

Ibam premia experiências sustentáveis em Belém
Iniciativas foram selecionadas dentre 140 práticas apresentadas por organizações e prefeituras municipais dos
Estados da Amazônia
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O Instituto Internacional de Educação do Brasil e o Instituto Floresta Tropical (IFT) possue quatro iniciativas
(duas de cada instituição) entre as 10 finalistas do Prêmio Gestão Ambiental no Bioma Amazônia, organizado
pelo programa de Qualificação e Gestão Ambiental (PQGA) do Instituto Brasileiro de Administração
Municipal (IBAM). As experiências premiadas foram escolhidas entre 140 práticas apresentadas por
organizações da sociedade civil e prefeituras municipais dos Estados da Amazônia. O prêmio será entregue
nesta terçafeira (21), no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, em Belém.
A premiação visa reconhecer e disseminar boas experiências , contribuindo para a melhoria de políticas
públicas ambientais. O IBAM acredita que a partir da premiação, boas práticas sejam conhecidas,
aperfeiçoadas e transferidas, inspirando outras iniciativas. O processo de seleção envolveu diversas etapas,
desde a identificação de iniciativas bemsucedidas até a premiação.
Segundo o Instituto Nacional de Pesquisa e Estatística (INPE), de 1988 até o ano de 2015, a Amazônia Legal
apresentou mais de 400 mil quilômetros quadrados de área desmatada (o equivalente a 40 milhões de campos
de futebol). Em meio a crescente fragilidade socioambiental da região, o IBAM reconhece experiências
desenvolvidas no território que promovam a preservação dos recursos naturais e o desenvolvimento local
sustentável, em especial a redução do desmatamento.
Dentre essas experiências está o Formar Florestal, e o Fórum Diálogo Amazonas, ambos desenvolvidos pelo
IEB; além da Governança Socioambiental no Marajó e da Implantação da Cadeia Produtiva da Madeira na
Resex Ituxi, iniciativas executadas pelo IFT.

IEB/Divulgação
Práticas Premiadas
· Formar Florestal
O Formar Florestal é um projeto promovido pelo IEB em parceria com o IFPACampus Castanhal e Campus
Breves, e apoiado pelo Fundo Vale, Mac Foundation e CLUA. O curso existe desde 2014 e tem o objetivo de
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realizar a formação de lideranças e suas organizações sociais e comunitárias em conhecimentos sobre os
aspectos técnicos, organizacionais, políticos, culturais em Manejo Florestal Comunitário e Familiar, com o
intuito de fortalecer as estratégias de Governança Florestal na Amazônia. A iniciativa já formou mais de 70
educandos, atuando diretamente com aproximadamente 20 organizações comunitárias.
· Fórum Diálogo Amazonas
O Fórum Diálogo Amazonas foi criado em 2012 por três organizações da sociedade civil: Instituto
Internacional de Educação do Brasil (IEB), Comissão Pastoral da Terra (CPT) e Conselho Nacional das
Populações Extrativistas (CNS), com o objetivo de reunir em uma mesma mesa os órgãos fundiários
responsáveis pela regularização de terras no Amazonas, contribuindo para a garantia dos direitos sociais,
econômicos e ambientais dos seus moradores. O Fórum viabilizou a efetivação e homologação dos Contratos
de Concessão de Direito Real de Uso (CCDRUs) em seis Unidades de Conservação (UC) Federais e quinze
UCs Estaduais, beneficiando por volta de 46.045 pessoas.
· Implantação da Cadeia Produtiva da Madeira na Resex Ituxi
A prática desenvolvida pelo IFT na Reserva Extrativista (Resex) Ituxi, município de Lábrea/AM, visa mitigar
alguns dos problemas estruturais do setor florestal da região, como a falta de assistência técnica florestal, além
de desenvolver e disseminar modelos de uso dos recursos florestais por comunidades tradicionais a partir do
fortalecimento de cadeias produtivas sustentáveis, em uma lógica que integra economia de baixo carbono
aliada à conservação para o desenvolvimento local.
Para fortalecer a cadeia produtiva sustentável, o IFT apoia o processo de implantação do manejo florestal
comunitário na Resex Ituxi por meio do Programa Florestas Comunitárias do IFT e do Projeto de Apoio ao
Desenvolvimento do Manejo Florestal Comunitário e Familiar em Florestas Públicas da Amazônia Brasileira,
apoiado pelo Fundo Vale.
· Governança Socioambiental no Marajó
Tratase do Grupo de Trabalho do Manejo Florestal Comunitário do Marajó (GT MFC do Marajó) que atua na
perspectiva de fomentar o desenvolvimento do Manejo Florestal realizado por populações tradicionais do
Marajó que vivem em Unidades de Conservação de Uso Sustentável (UCs), especificamente nas Reservas
Extrativistas (Resex) Mapuá (Breves), Terra GrandePracuúba (Curralinho e São Sebastião da Boa Vista) e
AriócaPruanã (Oeiras do Pará). Os objetivos específicos do grupo são: oferecer assistência técnica florestal;
implementar o manejo florestal de uso múltiplo da floresta; e fortalecer as cadeias de valor de produtos
florestais. A iniciativa conta com a parceria do Fundo Vale”.
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