
 
 

 

 

 

RELATÓRIO DE DESEMPENHO Nº XX 

 

 

 

 
 

Período de Acompanhamento: 01/01/2019 a 31/12/2019 

Data: 21/02/2020 

 

 

 

Instituto Floresta Tropical  

Florestas Comunitárias  



2 

APRESENTAÇÃO 
 

O presente documento é um roteiro para elaboração de um Relatório de Desempenho. O objetivo deste 

relatório é fornecer ao BNDES informações sobre a situação da operação contratada no âmbito do Fundo Amazônia, 

como a evolução física e financeira do projeto, as ocorrências relevantes referentes ao beneficiário, o atendimento às 

obrigações contratuais e o monitoramento dos indicadores do quadro lógico, entre outros. O Relatório de 

Desempenho deve ser preenchido, assinado e enviado ao BNDES pelo beneficiário da colaboração financeira não 

reembolsável do Fundo Amazônia, em versão impressa e por e-mail.  

Nas seções “A”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G” e “L” deste modelo de relatório, o beneficiário deve preencher as 

planilhas eletrônicas que compõem este documento como “objetos incorporados”, os quais permitem o acesso às 

planilhas eletrônicas a partir do próprio documento de texto. Para o preenchimento, o beneficiário deve clicar duas 

vezes no ícone do objeto e preencher as tabelas conforme as orientações constantes nas planilhas. Estas planilhas 

devem ser enviadas impressas ao BNDES em anexo à versão impressa do Relatório de Desempenho e enviadas por e-

mail, salvas na versão eletrônica do próprio Relatório de Desempenho. 

A apresentação do Relatório de Desempenho pelo beneficiário é parte integrante das obrigações contratuais 

assumidas pelo beneficiário perante o BNDES, conforme previsto nas “Normas e Instruções de Acompanhamento”, 

da Diretoria do BNDES.  

Além das informações mencionadas no modelo de Relatório de Desempenho, o beneficiário deve enviar, 

quando solicitado, os documentos pertinentes sobre o cumprimento das condições constantes no contrato.  

As orientações para preenchimento do Relatório de Desempenho estão no corpo do presente documento e a 

equipe responsável pelo acompanhamento do projeto pode ser contatada para quaisquer esclarecimentos. 

O Relatório de Desempenho deverá ser encaminhado, aos cuidados do gerente responsável pela operação, para 

o seguinte endereço: 

 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES 

Área de Meio Ambiente - AMA 

Departamento de Gestão do Fundo Amazônia - DEFAM 

Av. República do Chile, 100 - Protocolo - Térreo 

Rio de Janeiro, RJ - CEP 20031-917 

A/C de (André Ferro) 
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A) ATIVIDADES REALIZADAS E GRAU DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO 
Informar aqui as principais atividades realizadas no período no âmbito do projeto, os eventuais problemas enfrentados e as 

medidas adotadas para solucioná-los. Mencionar a execução, no período, das metas estabelecidas no Plano de Monitoramento 

do Quadro Lógico.  O “Grau Percentual de Execução Física” deve ser preenchido na planilha “Grau Percentual de Execução 

Física”, clicando no ícone de objeto incorporado abaixo. O grau percentual de execução física deverá ser estimado pelo 

beneficiário utilizado critérios e metodologia de cálculo adequados ao projeto. 

 
O Projeto Florestas Comunitárias pretende contribuir com o desenvolvimento local e potencializar a produção 

agroextrativista desenvolvida por comunidades tradicionais de três Unidades de Conservação (UC) federais de Uso 

Sustentável, da modalidade Reserva Extrativista, no território do Marajó, na RESEX Mapuá, RESEX Terra Grande 

Pracuúba e RESEX Arióca-Pruanã. O projeto tem o objetivo de apoiar a implementação de modelos de Manejo 

Florestal Comunitário para uso e comercialização de madeira e açaí. A iniciativa irá fortalecer a organização social, 

gerar renda e contribuir para a redução do desmatamento e melhoria do bem viver nestes territórios.  

1.1 Planejamento e sensibilização para o manejo florestal comunitário 

Naturalmente com o desenvolvimento e avançar do projeto outras comunidades passam a se interessar na 

implantação de projetos de manejo em suas áreas, desta forma, após a reunião do conselho gestor da resex de 

Mapuá, onde foram aprovados pelo ICMBIo a Autorização Prévia à Análise Técnica de Plano de Manejo Florestal 

Sustentável (APAT) e do Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) do Rio Aramã; também, as comunidades do 

rio Mapuá solicitam que o IFT realizasse uma rodada de visitas às comunidades para a sensibilização do manejo 

florestal, tanto para açaí quanto para madeira, desta forma, no período de 03 a 05 de abril de 2019, a equipe técnica 

do IFT percorreu as comunidades Bom Jesus, Vila Amélia e Santa Rita no intuito de mobilizar essas comunidades 

para a pauta proposta. Participaram dos encontros 72 comunitários, incluindo manejadores e demais pessoas 

interessadas no tema. As comunidades de Vila Amélia e Santa Rita demonstraram um interesse maior nas ações do 

projeto, tanto relativo ao manejo de açaí quanto a atividade madeireira, visto que o rio Mapuá apresenta atualmente 

uma alta exploração ilegal da madeira da espécie virola (virola surinamensis), o que vem causando muitos conflitos 

nessa parte do território.  

1.2 Elaboração de regimento interno, criação e consolidação de cooperativas 

Durante a reunião de aprovação da Autorização Prévia à Análise Técnica de Plano de Manejo Florestal Sustentável 

(APAT) e do Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) do Rio Aramã, nas comunidades Boa Esperança e 

Santíssima Trindade foi estabelecido que a condicionante para que os documentos fossem aprovados em plenária 

era a necessidade de fortalecimento da Cooperativa Agroextrativista dos Moradores do Rio Mapuá e Aramã (Coama), 

pois naquele momento a cooperativa apresentava uma quadro de sócios de apenas vinte e dois membros, sendo que 

somente nove estavam adimplentes, e destes, somente dois pertenciam ao quadro do grupo de manejadores. Desta 

forma, viu-se a necessidade de realizar uma caravana para apresentar o estatuto da cooperativa e sensibilizar tanto o 

grupo de manejadores quanto aos moradores, para que houvesse adesão de pessoas interessadas em ingressar na 

cooperativa. Assim, entre os dias 17 a 25 de maio de 2019, uma equipe formada pela diretoria da Coama, IFT, 

Sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de Breves (STTR), Associação dos Moradores da Resex do 

Mapuá (AMOREMA) e Conselho Nacional das Populações Extrativista (CNS) percorreu os principais polos da resex 

no intuito de informar tanto sobre a cooperativa e as formas de ingresso na mesma quanto outras ações dos parceiro 

presentes.  

As reuniões ocorreram nas comunidades de Boa Esperança, no rio Aramã e Bom Jesus, Vila Amélia, Santa Rita e 
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Vila Canaticum, no rio Mapuá. Com essa ação foram mobilizadas 93 pessoas, sendo que dessas, 26 pessoas 

ingressaram no quadro de sócios da cooperativa, mais que dobrando o número anterior da realização dessa 

caravana. No geral, há ainda muita desinformação a respeito do funcionamento da cooperativa, demostrando a 

necessidade da realização de cursos de formação em cooperativismo.   

Durante o período de acompanhamento deste relatório, foi celebrado o contrato n° 04/2019 em 01 de novembro de 

2019, entre o Instituto Floresta Tropical (IFT) e o Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB), com o objetivo 

de desenvolver o processo de fortalecimento das organizações sociais e criação de cooperativas comunitárias em 

três Unidades de Conservação no Marajó/PA, sendo elas as Resex Mapuá, Arióca-Pruanã e Terra Grande Pracuúba. 

Já como parte de execução e planejamento dessa agenda, foi realizada no dia 01 de novembro de 2019, uma oficina 

de trabalho, que contou com representantes do IEB, IFT, Ideflor-Bio e Lideranças comunitárias das três Resex, para 

a construção de uma agenda mínima de trabalho para o ano de 2020, sendo neste primeiro momento apontado, pela 

consultoria contratada e as lideranças comunitárias presentes no espaço, indicativos de datas e/ou períodos de 

atuação nas Resex para o fortalecimento organizacional das associações e cooperativas. Desta forma, as ações do 

projeto para o ano de 2020 já foram minimamente desenhadas e se preciso sofrerão ajustes pontuais.   

1.3 Capacitação em gestão administrativa e financeira 

Esta ação está prevista para acontecer ainda no primeiro semestre de 2020, como parte das ações da consultoria 

social (IEB), contratada.  

1.4 Capacitação em manejo florestal 

No período de 28 de setembro a 06 de outubro de 2019 foi realizado na Resex Mapuá, na comunidade Boa 

Esperança situada às margens do Rio Aramã, no município de Breves-PA o curso TPE – Técnicas Pré Exploratórias 

que serviu como preparação para os inventários florestais 100% de duas comunidades: Boa esperança e Santíssima 

Trindade. O curso objetiva  treinar os manejadores nas atividades de Delimitação de áreas, Abertura de trilhas de 

Orientação na floresta e Inventário florestal a 100% dos produtos madeireiros e não madeireiros potenciais. 

O curso iniciou na comunidade Boa Esperança no dia 28 de outubro de 2019. Na ocasião foram selecionados 12 

manejadores de cada comunidade para participarem do curso, totalizando 24 manejadores. O curso foi divido em três 

etapas, sendo a primeira parte uma exposição teórica das atividades pré exploratórias, voltadas principalmente para 

a as atividades de delimitação e abertura de trilhas e inventário florestal. A segunda etapa foi voltada para a atividade 

prática das atividades citadas acima, já utilizando a área da Unidade de Produção Anual (UPA) 01, prevista no 

documento do PMFS. A terceira e última etapa foi para a equipe técnica do IFT  acompanhar as equipes internas das 

comunidades formada pelo grupo de manejadores, deixando a coordenação das atividades por conta destes, de 

forma que em um momento futuro esse grupo tenha autonomia e conhecimento para realizar a atividade.  

1.5 Elaboração de inventários florestais 

Após a realização do curso de TPE e o acompanhamento técnico das atividades de delimitação e abertura de trilhas 

de orientação e inventário florestal, a equipe técnica do IFT retornou as comunidades no intuito de continuar a 

atividade operacional de delimitação e abertura de trilhas de orientação e inventário florestal, e na ocasião o grupo de 

manejadores foi dividido por comunidade. Sendo que na área de Boa Esperança, somente trabalharam os 

manejadores daquela área, desta forma a continuidade da atividade contou com a participação de ao menos 14 

pessoas, mais a equipe técnica do IFT, composta por seis pessoas, entre técnicos, auxiliares técnicos e 

identificadores botânicos. Esta atividade foi realizada entre 24 e 29 de outubro de 2019, e foi possível levantar 

informações em uma área de 200 hectares. Porém, para o início de 2020 será necessário o retorno das equipes para 
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a conclusão dessas atividades (inventário 100%), e para concluir uma pequena área que restou em Boa Esperança e 

trabalhar na área de Santíssima Trindade, em outra área de aproximadamente 200 hectares. A estratégia de 

antecipar a realização dessa atividade foi tomada pelo fato de que nos meses de janeiro e fevereiro serem meses 

com índices pluviométricos volumoso; o que poderia inviabilizar a atividade ou postergar sua conclusão. Desta forma, 

para que seja possível a elaboração dos Planos Operacionais Anuais (POA) das áreas de manejo, foi fundamental a 

antecipação ao máximo possível de determinadas atividades operacional. 

1.6 Elaboração de Planos de Negócios 

No âmbito da construção dos Planos de Negócios das Resex, foram realizadas no período de 24 de abril a 04 de 

maio de 2019, nas Resex de Arióca Pruanã, Terra Grande Pracuúba e Mapuá; a 2ª Rodada de Oficinas de 

Construção Compartilhada dos Planos de Negócios Comunitários para as Cadeias do Açaí e da Madeira. Na Resex 

Mapuá ocorreu seis oficinas, sendo 3 oficinas para a cadeia do açaí e três oficinas para a cadeia da madeira, nas 

comunidades de Santa Rita, Vila Amélia e Boa Esperança. Na Resex Arióca Pruanã foram realizadas duas oficinas 

sendo uma para a cadeia do açaí e uma para a cadeia da madeira. Por fim, na Resex Terra Grande Pracuúba foram 

realizadas quatro oficinas, sendo realizada na comunidade Santa Maria (Polo Mutuacá), a primeira rodada de oficina 

sobre a cadeia produtiva da madeira e a continuação sobre a cadeia do açaí, esta última iniciada no ano de 2018. Na 

comunidade Timbotuba, polo de mesmo nome foi realizada uma oficina sobre a cadeia do açaí e na comunidade de 

Estância, polo Estância, uma oficina da cadeia do açaí. Todas estas oficinas tratam-se da segunda etapa de 

construção do Plano de Negócios, documento este que norteará as estratégias de comercialização dos produtos 

oriundos das cadeias produtivas do açaí e da madeira, por parte das comunidades beneficiarias do projeto. Além 

dessas oficinas, foi realizada ainda pesquisas complementares aos mercados consumidores de Breves e Belém.  

No mês de dezembro de 2019, no período de 13 a 17, houve na Resex TGP a segunda rodada de oficina sobre a 

cadeia da madeira, ocorrendo somente no polo Mutuacá, que é onde, no segundo ano do projeto, foi proposto por 

algumas lideranças a formação de um grupo de manejadores interessados na exploração de madeira. Da mesma 

maneira, esta oficina foi realizada com o objetivo de subsidiar a construção do Plano de Negócios para a cadeia da 

madeira e avaliar a sua viabilidade, tendo como base o número de potenciais manejadores, potencial de madeira e 

logística para acessar essa madeira. A decisão da viabilidade ou não da construção de PMFS para a madeira será 

dada ainda no primeiro semestre de 2020. 

1.7. Elaboração de Planos de Manejo Florestal e Planos Operacionais anuais  

Ao longo dos meses de janeiro e fevereiro de 2019, além dos meses de novembro e dezembro de 2018 foram 

construídas as peças técnicas para a solicitação das APAT’s nas Resex de Mapuá e Arióca Pruanã. Essas APAT’s 

foram constituídas da lista consolidada dos grupos de manejadores, documentos pessoais dos diretores da 

Associação dos Moradores da Reserva Extrativista Arióca Pruanã (AMOREAP) e da Cooperativa Agroextrativista dos 

Moradores do Rio Mapuá e Aramã (Coama), Contrato de Concessão de Direto Real de Uso (CCDRU), mapas das 

AMFs propostas e arquivos shapefile das áreas e suas coordenadas geográficas e outros. Esses documentos foram 

juntados e protocolados via oficio no Centro Regional (CR) 04 ICMBio Belém, sendo que Mapuá foi protocolado no 

dia 30 de janeiro de 2019 e Arióca Pruanã foi protocolado no dia 11 de fevereiro de 2019. 

No dia 28 de fevereiro de 2019, em preparação para a assembleia de votação da aprovação ou não do Plano de 

Manejo das comunidades Boa Esperança e Santíssima Trindade, foi realizado um encontro entre os técnicos do IFT, 

responsáveis pela construção do PMFS e o grupo de Manejadores das duas comunidades, na sede do Sindicato dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Breves (STTR)., Nesse encontro, todos os parâmetros técnicos e 

organizacionais referentes ao documento foi abordado, uma vez que durante a assembleia de votação, o próprio 

grupo de manejadores deveria explicar tais parâmetros e defender o sonho dos grupos comunitários junto aos 
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conselheiros das unidades de conservação.  

Na Resex Mapuá, no dia 12 de março de 2019, foi realizado na casa familiar rural uma reunião de aprovação da 

Autorização Prévia à Análise Técnica de Plano de Manejo Florestal Sustentável (APAT) e do Plano de Manejo 

Florestal Sustentável (PMFS) durante reunião do Conselho Gestor da unidade. Na ocasião estavam presentes 

representantes de seis polos comunitários, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), 

IFT e STTR. Naquele momento tanto a APAT quanto o PMFS foram aprovados em assembleia e o processo de 

licenciamento ambiental pôde ser continuado.  

Em 09 de abril de 2019, em uma reunião realizada na comunidade do Castanheiro, interior da resex de Arióca 

Pruanã foi votado e aprovado a submissão para o licenciamento da APAT e PMFS na resex, para uma área de 19 mil 

hectares, tendo um ciclo de corte de 25 anos. No evento estavam presentes representantes do ICMBio, INCRA, IFT, 

Membros do Conselho Gestor da unidade e do Grupo de Manejadores interessados na continuidade do projeto de 

manejo florestal. A proposta inicial para a Área de Manejo Florestal (AMF) requerida pelo grupo de manejadores era 

em torno de 25 mil hectares, porém durante a reunião foi decido reduzir essa área para as dimensões citadas no 

início do texto, com a argumentação de que as áreas excluídas seriam utilizadas pela gestão da unidade como áreas 

testemunhas da biodiversidade.   

Em paralelo ao processo de aprovação das APAT’s solicitadas junto ao órgão ambiental, os documentos dos PMFS 

foram sendo elaborados pela equipe técnica do IFT durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2019, 

baseados nas oficinas de preparação para o manejo realizadas no ano anterior (2018). O primeiro documento a ficar 

pronto e protocolado foi o plano de manejo das comunidades Boa Esperança e Santíssima Trindade, no rio Aramã na 

Resex Mapuá. O documento apresenta todas as técnicas e métodos a serem empregados no manejo da madeira nas 

AMF dessas comunidades. Trata-se de um documento único para ambas as comunidades, com ciclo de corte de 10 

anos, portanto a validade é de igual período, para uma área de aproximadamente seis mil hectares e volume 

projetado de cerca de quatro mil metros cúbicos de madeira em tora por ano. O protocolo deste documento (PMFS) 

foi realizado no dia 01 de abril de 2019, sendo aprovado pela Portaria n° 499 de 11 de setembro de 2019.  

O documento do plano de manejo de Arióca Pruanã foi finalizado e protocolado no dia 03 de setembro de 2019. O 

documento solicita a exploração de uma área de 19 mil hectares, a ser explorada em um ciclo de corte de 25 anos, 

com uma volumetria anual de exploração estimada em 10 mil metros cúbicos de madeira em tora. O documento está 

oficialmente aprovado, e aguarda-se o envio do extrato da publicação no Diário Oficial da União.   

3.1 Intercâmbio e visita da imprensa a uma Resex 

Como parte da estratégica de troca de experiências do projeto Florestas Comunitárias ocorreu na Resex Verde Para 

Sempre, estado do Pará, no período de 18 a 20 de setembro de 2019, o Intercâmbio do Manejo Florestal 

Comunitário. Essa ação contou com a presença de 32 participantes, de seis Resex de diversos estados da 

Amazônia, incluindo as três Resex beneficiarias do projeto no Marajó. A intenção de reunir as experiências de 

Manejo Florestal Comunitário que ocorre na Amazônia oportunizou o encontro de PMFC com diferentes arranjos 

produtivos, em diferentes estágios de implementação ampliando o conhecimento dos comunitários do marajó nas 

diferentes modelagens possíveis para o MFC, as vantagens e desafios de cada tipo de arranjo. Durante o 

intercâmbio os manejadores de diversas reservas puderam trocar conhecimento sobre os processos de exploração 

florestal da madeira e outros produtos florestais não madeireiros e compartilhar as oportunidades, lições aprendidas, 

experiencias, tecnologias e a formação continua das comunidades. O objetivo do intercambio foi proporcionar aos 

participantes: i) Discutir processos de tomada de decisão e arranjos socioprodutivos para o manejo comunitário da 

madeira; ii) Criar espaços de diálogo e ação que possam resultar em processos de empoderamento individual e 

coletivo; iii) Criar espaços para ações estratégicas que possam fortalecer a governança local para a produção 
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madeireira e iv) Aplicar metodologias participativas que serão documentada para que possam ser adaptadas a outros 

contextos de pesquisas cientificas.   

3.2 Fóruns local e regional para apresentação dos resultados do projeto 

• Participação no XXV Congresso Mundial da IUFRO (Internetional Union of Forest Research Organizations), ocorrido 

na cidade de Curitiba (PR), entre os dias 29 de setembro e 05 de outubro de 2019, ao todo o IFT aprovou para 

apresentação quatro trabalhos científicos, no âmbito da Governança florestal e das questões de gênero que foram 

abordadas nos trabalhos apresentados pelo IFT, os casos de manejo Florestal Comunitário das RESEX do Marajó foram 

apresentados como casos de sucesso e no âmbito do gênero como o projeto vem trabalhando o engajamento de mulheres 

na iniciativa do MFC; 

• Participação na capacitação de facilitadores sobre manejo de açaizal nativo no Marajó, o IFT por meio do instrutor 

técnico sênior César Pinheiro, participou como facilitador do curso para a formação de novos agentes de capacitação em 

torno do manejo de mínimo impacto de açaizais nativos na comunidade Santo Ezequiel, município de Portel, Pará;  

•  Moradores das Resex Arióca Pruanã e Mapuá participaram do seminário “ Manejo Florestal Comunitário e Gestão de 

Florestas Públicas: oportunidade de geração de trabalho e renda para o Estado do Pará”, promovido pelo Instituto de 

Desenvolvimento e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio), na ocasião os moradores das resex puderam 

compartilhar suas experiencias e desafios na implementação de projetos de manejo comunitários em seus territórios; 

 

 

 

Comunicação 

Ainda no âmbito do Projeto Florestas Comunitárias, apoiado pelo FA, o IFT desenvolveu atividades de comunicação e divulgação 

a saber: i) Participação no evento “FLORESTalks: Desenvolvimento + Floresta Amazônica”, promovido pelo Núcleo de Altos 

Estudos Amazônicos (NAEA) da Universidade Federal do Pará (UFPA), na oportunidade da pesquisadora associada do IFT, Ana 

Luiza Violato Espada, destacou os benefícios e desafios do manejo florestal comunitário na região; ii) Participação no evento 

“Agenda Positiva para o Manejo Florestal Sustentável”, durante o mesmo o IFT apresentou dois painéis, sendo o primeiro sobre 

ensino, capacitação e extensão do manejo florestal sustentável e o segundo sobre a produção madeireira em áreas privadas, 

produções comunitárias e concessões florestais, representaram o instituto durante o evento o Secretário Executivo, Iran Pires e a 

pesquisadora associada Ana Luiza Violato; iii) IFT é destaque em revista nacional. A coordenadora do programa florestas 

comunitárias, Ana Carolina Vieira, foi entrevistada da revista Conexão Stihl, informativo trimestral produzido pela Stihl 

Ferramentas Motorizadas Ltda, sobre a importância da economia florestal e a expertise do IFT na disseminação de práticas de 

manejo florestal na Amazônia Brasileira; iv) Programa de Capacitação e Treinamento do IFT é destaque da revista Referência 

Florestal, uma das principais revistas da área de produção florestal destacou em sua edição do mês de setembro o aniversário de 

25 anos do programa que é o único no país a capacitar produtores florestais em manejo florestal sustentável de florestas nativas; v) 

IFT contribui para a construção de “Guia sobre Planejamento Participativo, Execução Colaborativa e Gestão Comunitária em 

Unidades de Conservação de Uso Sustentável na Amazônia”, a pesquisadora associada do instituto Ana Luiza Violato, foi um dos 

autores do guia, que contou ainda com a revisão de Ana Carolina Vieira coordenadora do projeto florestas comunitárias e outros 

colaboradores do ICMBio; vi) IFT e Stihl assinam acordo que irá fortalecer as organizações sociais da Resex Arióca Pruanã, 

através de doação de ferramentas e aprimoramento técnico especializado aos manejadores comunitários que trabalham com  as 

cadeias produtivas do açaí e da madeira no interior da Resex; vii) IFT promove curso de Gerenciamento da Extração no Manejo 
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Florestal (GE), a 40 alunos do curso de Engenharia Florestal da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ), da 

Universidade de São Paulo (USP). No período de 11 a 22 de novembro de 2019, o IFT recebeu no centro de treinamento da 

fazenda Rio Capim, em Paragominas, Pará, os alunos do curso para duas semanas de atividades teóricas e práticas das atividades 

operacionais do manejo florestal e Exploração de Impacto Reduzido – EIR; viii) IFT capacita Analistas ambientais da Secretaria 

de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará (Semas), no mês de dezembro de 2019 nas fazendas Cauaxi e Rio Capim, 

em Paragominas, Pará, foi promovido o curso de Gerenciamento de Extração no Manejo Florestal (GE), para 14 analistas 

ambientais da Semas, os participantes puderam observar in loco as atividades licenciadas por esses no dia a dia da secretaria e as 

melhores técnicas operacionais de execução dessas atividades. Em todos os cursos formativos desenvolvidos pelo IFT abordamos 

a temática do Manejo Florestal Comunitário em que as unidades de Conservação beneficiárias do projeto Florestas Comunitárias 

são apresentadas como estudo de caso e o projeto como modelo de sucesso no processo de desenvolvimento de Planos de Manejo 

Florestal Comunitários Sustentáveis.  

 

 

 

 

 

A planilha “Grau Percentual de Execução Física” está representada na figura abaixo. 

 

 

Grau Percentual de Execução Física

Produto/Serviço 1 -  

Preencher a tabela conforme a seguinte legenda:

Indicar, na coluna “% Execução Física Realizada”, o percentual de 
execução física já realizado até o momento, utilizando critérios ou 
metodologia de cálculo adequados ao projeto

PRODUTO/SERVIÇO ↓ % Execução Física 
Realizada

Produto/Serviço 2 - 

TOTAL DO PROJETO

...



10 

B) PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS REFERENTES À INSTITUIÇÃO 
Informar aqui atualizações relevantes referentes à instituição beneficiária e outras instituições participantes 
do projeto, como, por exemplo: novos projetos, novas parcerias, novas fontes de recursos, alterações no 
estatuto social, mudanças na diretoria, alterações nas informações de contato, etc. 

1- Projeto de apoio e contrapartida da Stihl na Resex Arióca Pruanã 

A Stihl Ferramentas Motorizadas Ltda e o Instituto Floresta Tropical (IFT) cooperam desde 1999 e, assim, são 

parceiros de longa data. Em março de 2018 a STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA., sociedade empresária e o 

Instituto Floresta Tropical-IFT firmam novo Termo Aditivo, o qual é regido por cláusulas contratuais e condições 

estipuladas. As instituições acordaram em prorrogar a vigência do contrato assinado por último em 2011, sem 

qualquer custo adicional, alterando somente a cláusula 11.1 do Contrato vigente, a qual passa a viger com a seguinte 

redação: 

11.1 do Contrato, a qual passa a viger com a seguinte redação: 

 

“11.1  O presente Termo de Cooperação vigerá até 21 de Março de 2021, podendo ser resilido a qualquer tempo, 

mediante notificação prévia de qualquer das PARTES, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias”. 

Em janeiro de 2019, O IFT e a Stihl iniciaram uma parceria com comunidades locais rurais na Amazônia brasileira 

com o objetivo de fortalecer e capacitar pequenos produtores rurais para implementar um regime de manejo florestal 

sustentável que assegure a conservação da floresta tropical pluvial e permita a melhoria dos meios de vida das 

populações carentes rurais. 

O objetivo da ação conjunta é apoiar a consolidação do manejo florestal comunitário em territórios de atuação do 

Instituto Floresta Tropical, na formação de mão de obra para atuação no manejo de florestas tropicais e na pesquisa 

operacional em territórios comunitários, como atividade produtiva sustentável de geração de trabalho, renda e 

benefícios sociais e ambientais para populações tradicionais que vivem na Amazônia.  

Os principais públicos-alvo das ações do projeto são os manejadores da Resex Arióca Pruanã, com especial atenção 

para mulheres e jovens, a fim de (i) fortalecer a participação desses atores na economia produtiva na RESEX, (ii) 

diminuindo a evasão da juventude e (iii) valorizando o papel da mulher na composição da renda familiar. O objetivo é 

estabelecer na RESEX Arióca Pruanã um regime de manejo florestal sustentável. Nesse contexto o IFT e a Stihl 

apoiarão as seguintes ações: 

 Fortalecimento do empreendimento florestal comunitário; 

 Apoiar a infraestrutura para o manejo florestal comunitário de uso múltiplo; 

 Desenvolvimento de habilidades e tecnologia para o manejo florestal comunitário (MFC); 

 Equipar comunidades com as ferramentas necessárias, inclusive para um manejo madeireiro em 
escala comercial. 

O resultado esperado desse trabalho é um empreendimento florestal fortalecido e autônomo, formado por pequenos 

produtores, organizado aplicando formas modernas de organização social e contribuindo para o desenvolvimento 

econômico, atrelado à conservação da natureza da RESEX Arióca Pruanã. Esse projeto soma-se em contrapartida 

ao Projeto Florestas Comunitárias apoiado pelo Fundo Amazônia, fortalecendo de maneira complementar o 

componente social do projeto para a RESEX Arióca Pruanã, o recurso disponibilizado para essa ação é de € 

40.000,00 (quarenta mil euros) e pretende ser desenvolvido no período de um ano (2020).  

Ainda em 2019, o IFT iniciou conversas e negociações com o USFS (Serviço Florestal Americano) para possível 

apoio aos Produtos Florestais não Madeireiros nas 3 Resex do Marajó. As negociações avançam em 2020, e é 
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aguardado um desfecho positivo para o início do apoio no segundo semestre de 2020. 

2- Novos conselheiros do IFT 

No final de 2018, o IFT deu início ao processo de complementação do quadro de integrantes do Conselho Diretor da 

instituição, o que de fato, foi efetivado em 2019 com a posse dos novos conselheiros.  

. Se juntaram aos conselheiros Manoel Pereira e Edson Vidal, os novos integrantes, Aline Tristão (FSC Brasil), André 

Dias (WWF Brasil) e Leonardo Sobral (Imaflora). Reuniões temáticas aconteceram ao longo do ano, e em novembro, 

reunião de Assembleia Ordinária para aprovações de contas e demais deliberações pertinentes.  

Abaixo os nomes da atual composição da Assembleia Geral, Conselho Diretor e Conselho Fiscal do IFT: 

MEMBROS EFETIVOS ASSEMBLEIA GERAL FUNÇÃO  
EMPRESA/ 

INTITUIÇÃO  

Maximiliano Roncoletta Membro da Assembleia Geral Engº Florestal RoncoFloresta
l 

Denys Pereira Membro da Assembleia Geral Engº Florestal Consultor 
Autonômo 

MEMBROS EFETIVOS CONSELHO DIRETOR FUNÇÃO  
EMPRESA/ 

INTITUIÇÃO  

Edson José Vidal da Silva Presidente Conselho Diretor Engº Florestal ESALQ/USP 

Manoel Pereira Dias Membro do Conselho Diretor Adm. 
Empresas CIKEL 

Aline Tristão Membro do Conselho Diretor  FSC Brasil 

Leonardo Sobral Membro do Conselho Diretor Engº Florestal Imaflora 

André Dias Membro do Conselho Diretor Engº Florestal WWF Brasil 

MEMBROS EFETIVOS CONSELHO FISCAL FUNÇÃO  
EMPRESA/ 

INTITUIÇÃO  

Rosilene Ferreira Dantas Presidente do Conselho Fiscal Contadora SOFTEC 

Nélio Augusto Dantas Elias Membro do Conselho Fiscal Contadora A & C 
Consultoria 

Verônica Oki Igacihalaguti Membro do Conselho Fiscal Contadora IMAZON 

3- USFS/USAID II 

Assim como em 2018, também em 2019 o IFT deu continuidade ao trabalho com a conservação da biodiversidade 

nas áreas protegidas da Amazônia brasileira e terras indígenas, com a parceria do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade); Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI - Fundação Nacional do Índio / Ministério da Justiça); agências regionais e estaduais, como 

os Departamentos de Meio Ambiente (SEMAs ou OEMAs), os Institutos Florestais e seus gerentes. Isso é feito com 

capacitação e treinamento, transferência de tecnologia e também fortalecimento institucional. 

Esse trabalho é feito em parceria com o USFS (Serviço Florestal Americano), em que o IFT trabalha a administração 

do recurso, e em outra vertente, possui projeto com atuação direta pelo IFT, dentro da Resex Verde Para Sempre.  

São parte do projeto as seguintes ações: 

(i) Uso Público: Apoiar a capacitação de comunidades locais residentes dentro ou no entorno de áreas 

protegidas, bem como os gestores de unidades de conservação, a fim de apoiar seu desenvolvimento e ter 

uma maior participação de voluntários da sociedade no entorno.  

(ii) Planejamento da Gestão: Apoiar a capacitação, treinamento e fortalecimento institucional para Melhorar 
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a Gestão de Recursos Naturais em Áreas Protegidas para a conservação da biodiversidade; 

(iii) Cadeias de Valor: Apoiar a melhoria da qualidade e do volume de produtos florestais não-madeireiros 

(castanha do Brasil, açaí, óleos / resinas) em áreas prioritárias protegidas; 

(iv) Facilitar serviços de tradução e apoio para atividades complementares de assistência técnica do Serviço 

Florestal dos EUA na região, com foco na restauração florestal, conservação da biodiversidade e manejo 

florestal. 

Em 2019 especificamente atuou diretamente no componente “Cadeias de Valor” com atuação na Resex Verde Para 

Sempre por meio de cursos in situ e ex situ para as comunidades. O IFT atuou com um aporte de R$ 134 mil reais, 

atuando em todo o ano de 2019, após extensão de recursos e tempo no projeto.  

Nesse contexto o IFT e o USFS apoiaram seguintes ações: 

a) Fortalecimento dos empreendimentos florestais comunitários com capacitações técnicas: 
b) Fortalecer ações de governança florestal (através do GAR-Floresta e o CDS) 
c) Estender a implementação do programa de residência florestal comunitária:  

4- Plano Estratégico IFT 2020-2025 

Entre 2009 e 2011, o IFT, colocou em ação um Plano Estratégico que muito auxiliou no fortalecimento e 

direcionamento institucional. Entretanto, desde 2011, esse Plano não passava por revisões, e deixou de ser um 

balizador para tomada de decisões e planejamento tático das ações anuais do IFT.  

Em encontro da gestão institucional, o IFT apontou a necessidade de reavaliar a conjuntura do segmento florestal e a 

atuação institucional a fim de realizar atualizações e elaborações de estratégias de atuação mais modernas e 

alinhadas com a missão institucional. Tendo o Planejamento estratégico uma metodologia capaz de promover essa 

reflexão e produzir um documento orientador, por meio de uma abordagem multistakeholder, para ser implementado 

pela gestão e colaboradores.  

A realização do planejamento estratégico institucional ocorreu em um momento bastante oportuno tendo em vista 

que o IFT empenhou esforços recentes na recomposição de seu Conselho Diretor em que todos os membros estão 

bastante engajados em colaborar com o fortalecimento institucional a partir de diretrizes atualizadas com a 

participação das diferentes esferas de gestão institucional, colaboradores e parceiros. 

Foram parceiros essenciais durante esse período: i) os atuais apoiadores financeiros do IFT (CLUA, USAID e 

FUNDO AMAZÔNIA) que permitirão a continuidade da implementação dos projetos atuais ao mesmo tempo em que 

nos planejamos para desafios futuros, ii) o Conselho Diretor que, na medida do possível, mantém buscas por 

alternativas emergenciais ou a manutenção de diálogos com outros parceiros importantes, em prol da manutenção 

institucional e todas as demais organizações/empresas que continuam demandando pela atuação do IFT no campo 

dos quatro programas existentes; principalmente o programa Florestas Comunitárias. 

O processo de planejamento estratégico foi elaborado em 3 fases: diagnóstico, consulta e co-criação e 

implementação. E, o objetivo principal da sua construção é fortalecer o Manejo Florestal Sustentável na Amazônia 

por meio do aperfeiçoamento da atuação do Instituto Floresta Tropical.  

Com o novo Plano Estratégico o IFT teve a possibilidade de redefinir suas estratégias de atuação de maneira 

inovadora, com a identificação metas, potenciais parceiros, favorecendo a captação de recursos e a estabilidade 

institucional em médio e longo prazo. Além disso o planejamento dimensionou e atribuiu responsabilidades, 

colaborando com a divisão de tarefas e envolvimento dos profissionais e também das diferentes instâncias de gestão.  

São produtos o Plano Estratégico, uma assessoria de implementação do Plano Estratégico composta por 

profissionais externos e internos do IFT que irá garantir o desenvolvimento de habilidades de gestão institucional 

promovendo a melhoria da visão externa do IFT e de suas relações interinstitucionais, ampliando a capacidade de 
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captação de recursos e estabelecimento/fortalecimento de parcerias. 

Espera-se que, com o novo plano estratégico, possamos reestabelecer a iniciativa do IFT em formação para o 

manejo florestal sustentável e com isso reativar o Centro de Formação Roberto Bauch e ampliar nossa capacidade 

de oferecer cursos aos estudantes universitários e tecnólogos florestais, ás instituições de governo voltadas a 

assistência técnica e extensão rural e gestores de florestas públicas entre outros atores chaves para o 

desenvolvimento do setor florestal de maneira sustentável. São ainda, alguns outros resultados do Plano Estratégico: 

• O IFT refletiu sobre a sua visão de futuro e definiu os direcionadores do seu processo de mudança. 

• O atual portifólio do IFT foi revisto com base no contexto, nas demandas dos parceiros e na percepção e 

competências do time. 

• O IFT irá ampliar significativamente o seu portfolio de capacitações. 

• Extensão e comunicação é um serviço chave para o crescimento do IFT. 

• Pesquisa é fundamental pela importância do IFT para o avanço cientifico com relação ao manejo de 

florestas tropicais, e foram definidos 14 potenciais áreas de pesquisa aplicada para o IFT. 

• O IFT propôs em seu Planejamento Estratégico uma horizontalização da sua atual estrutura. 

• O principal investimento de 2020 é a aquisição do Centro de Treinamento. 
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C) CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA (realizado em novo formato e enviado anexo 
a este documento) 
O Cronograma de Execução Física atualizado da operação deve ser preenchido na planilha “Cronograma de 
Execução Física”, clicando no ícone de objeto incorporado abaixo. O beneficiário deverá marcar em “Previsto” o 
último cronograma acordado com o BNDES e, em “Realizado”, o efetivamente executado. 

 
A planilha “Cronograma de Execução Física” está representada na figura abaixo. 
 

Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano ... Mês/Ano
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado

Cronograma de Execução Física

Atividade 1.1

Marcar com X as células da linha “Previsto” reproduzindo o último cronograma de execução física do projeto 
acordado com o BNDES e as células da linha “Realizado” correspondentes aos meses em que as atividades foram 
efetivamente executadas.  

PRODUTO/SERVIÇO ↓ Previsto/ 
Realizado

...

Produto/Serviço 1 -  

Atividade 1.2

DURAÇÃO EM MESES

Atividade 2.2

...

Produto/Serviço 2 - 

Atividade 2.1

 
 
 

 

Em caso de mudanças no Cronograma de Execução Física “realizado” em relação ao “Previsto”, informar aqui as 

ocorrências que suscitaram tais mudanças, como eventuais adiantamentos ou atrasos na execução de obras, problemas em 

processos licitatórios, etc. 

 

 

 

 

 

 



15 

D) QUADRO DE USOS E FONTES DETALHADO- Apresentado via Sistema 
O Quadro de Usos e Fontes Detalhado deve ser preenchido na planilha “Quadro de Usos e Fontes Detalhado”, clicando no ícone de objeto incorporado abaixo.  

 
A planilha “Quadro de Usos e Fontes Detalhado” está representada na figura abaixo. 

No preenchimento da tabela, devem ser observadas as seguintes instruções:

 Usos 
Produto/Serviço 1 -  

Item 1.1
Item 1.2
Item 1.3
...

Total Produto/Serviço 1 -
Produto/Serviço 2 -  

Item 2.1
Item 2.2
Item 2.3
...

Total Produto/Serviço 2 -
Produto/Serviço 3 -  

Item 3.1
Item 3.2
Item 3.3
...

Total Produto/Serviço 3 -
...
...

...
 TOTAL USOS 

FONTES  ORÇAMENTO 
APROVADO  1ª LIBERAÇÃO 2ª LIBERAÇÃO ...  TOTAL 

LIBERADO 
 TOTAL A 
LIBERAR 

BNDES

BNDES - Rendimentos das Aplicações 
Financeiras
Outras Fontes

 TOTAL FONTES 

Saldo (Fontes menos Usos):                            -                              -                              -   

Quadro de Usos e Fontes Detalhado

Valores em R$ - Posição em .../.../...

USOS/FONTES

ÚLTIMO 
ORÇAMENTO 
APROVADO 
(MÊS/ANO)

TOTAL 
REALIZADO

REALIZADO NO 
PERÍODO DE --/--

/-- a --/--/-- 

“Último orçamento aprovado” refere-se aos valores dos componentes do último Quadro de Usos e Fontes Detalhado que tenha sido 
aprovado pelo BNDES.

REALIZADO NO 
PERÍODO DE --/--

/-- a --/--/-- 
... A REALIZAR
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E) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS- Apresentado via Sistema 
A relação dos pagamentos efetuados deve ser preenchida na planilha “Relação de Pagamentos”, clicando no ícone de objeto incorporado abaixo.  

 
A planilha “Relação de Pagamentos” está representada na figura abaixo.  

NÚMERO DESCRIÇÃO 
DA DESPESA

PRODUTO 
OU 

SERVIÇO

CATEGORIA 
(USOS)

ITEM DE 
CUSTO

TIPO DE 
COMPROVANTE 
DE PAGAMENTO

Nº DO 
COMPROVANTE 
DE PAGAMENTO

VALOR DO 
COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO

DATA DE EMISSÃO 
DO COMPROVANTE 

DE PAGAMENTO

FORMA DE 
PAGAMENTO

Nº DO 
PAGAMENTO

VALOR 
PAGAMENTO

DATA 
PAGAMENTO

NOME DO 
FORNECEDOR

CNPJ/CPF DO 
FORNECEDOR

1
2
3
...
n

“Nº do comprovante de pagamento” refere-se ao número do documento de comprovação do pagamento;
“Valor do comprovante de pagamento” refere-se ao valor em R$ representado no documento de comprovação de pagamento;

Relação de Pagamentos

“Descrição da despesa” refere-se à descrição da despesa a que se destinou o pagamento;
“Produto ou serviço” refere-se ao produto ou serviço do projeto ao qual a despesa está relacionada;
“Categoria (usos)” refere-se à categoria de usos do projeto ao qual a despesa está relacionada, tais como "obras civis e instalações", "máquinas e equipamentos nacionais", "insumos" e "recursos humanos próprios";

“Data pagamento” refere-se à data em que o pagamento foi realizado (data da emissão do cheque, etc);
“Nome do fornecedor” refere-se ao nome do fornecedor do item adquirido;
“CNPJ/CPF do fornecedor” refere-se ao CNPJ/CPF do fornecedor do item adquirido.

No preenchimento da tabela, devem ser observadas as seguintes instruções:

“Data de emissão do comprovante de pagamento” refere-se à data de emissão do documento de comprovação de pagamento;
“Forma de pagamento” refere-se à forma como o pagamento foi realizado (cheque, TED, etc);
“Nº do pagamento” refere-se ao número de identificação do pagamento (nº do cheque, nº do TED, etc);
“Valor pagamento” refere-se ao valor em R$ do pagamento realizado. Ressalte-se que este pode ser diferente do item “Valor do comprovante de pagamento”, uma vez que um mesmo pagamento pode referir-se a diversas 
despesas realizadas, representadas por diferentes comprovantes de pagamento. Por exemplo, um mesmo cheque pode ser utilizado para a aquisição de diferentes itens, possuindo diferentes comprovantes de pagamento;

“Item de custo” refere-se ao item de custo do projeto associado a uma categoria ao qual a despesa está relacionada. Por exemplo, "computadores", "GPS" e "semeadeiras" são possíveis itens de custos da categoria "máquinas e 
equipamentos nacionais";
“Tipo de comprovante de pagamento” refere-se ao tipo de documento de que deve indicar a forma de comprovação do pagamento (nota fiscal, recibo, etc);
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F) LISTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS 
A planilha “Máquinas e Equipamentos Adquiridos com Recursos do Projeto” deve ser preenchida clicando no ícone 
de objeto incorporado abaixo. 

 
A planilha “Máquinas e Equipamentos Adquiridos com Recursos do Projeto” está representada na figura abaixo.  

 

No preenchimento da tabela devem ser observadas as seguintes intruções:
"Máquina / Equipamento" refere-se às máquinas e equipamentos adquiridos com recursos do projeto

Máquina / Equipamento Fabricante Quantidade Valor Unitário 
(R$)

Valor Total 
(R$) 

N° na Relação de 
Pagamentos

"Quantidade" refere-se ao número de itens adquiridos

Listagem de Máquinas e Equipamentos Adquiridos

"N° na Relação de Pagamentos" refere-se ao(s) número(s) associado à máquina ou equipamento na planilha "Relação de Pagamentos" 
(primeira coluna) do item "E" deste modelo 
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G) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA-via sistema e tabela enviada anexo 
A planilha “Movimentação Financeira” deve ser preenchida, clicando no ícone de objeto incorporado abaixo.  

 
A planilha “Movimentação Financeira” está representada na figura abaixo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONCILIAÇÃO 
Caso a diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o Saldo (Fontes menos Usos) da tabela 
"Quadro de Usos e Fontes Detalhado” e/ou a diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o saldo 
informado no extrato bancário sejam diferentes de zero, justificar abaixo. 
- Conciliação da diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o Saldo (Fontes menos Usos) da 
tabela "Quadro de Usos e Fontes Detalhado": 
 

 

 

- Conciliação da diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o saldo informado no extrato 
bancário: 
 

 

 

 

 
 

 MÊS SALDO INICIAL LIBERAÇÕES 
BNDES

RENDIMENTOS PAGAMENTOS * SALDO FINAL 
(A)

-                   
-                   
-                   
-                   
-                   

-                           -                           -                                     

                     -   

-                   

                     -   

-                   

Movimentação Financeira

           Diferença de (A) - (B):

* As eventuais despesas bancárias que venham a ser discriminadas devem estar incluídas nos pagamentos

Saldo (Fontes menos Usos) da tabela "Quadro de Usos e Fontes Detalhado" (B):

Totais

Valores em R$ - Posição em .../.../...
Movimentação da Conta Vinculada: Nome do Banco, nº da agência e da conta-corrente

Verificação da diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o Saldo (Fontes menos 
Usos) da tabela "Quadro de Usos e Fontes Detalhado"

Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" (A):

           Diferença de (A) - (C):

Verificação da diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o saldo informado no extrato 
bancário 

Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" (A):
Saldo informado no extrato bancário (C):
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H) INDICADORES DO PLANO DE MONITORAMENTO-Realizado 
Deve ser enviada como anexo a este relatório, a planilha do Plano de Monitoramento do projeto, acordada entre o 
beneficiário e o BNDES, preenchida em sua coluna “Dados Coletados”.   
Os dados coletados pelo beneficiário deverão ter como data-base a do término do período de acompanhamento 
coberto pelo Relatório de Desempenho ou data anterior próxima a esta. 
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I) DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PROJETO NA INTERNET 

Informar a seguir o(s) link(s) no sítio eletrônico ocupado pelo beneficiário na INTERNET, com informações 
atualizadas sobre as atividades previstas no projeto e seu estágio de implementação. 
 
Link(s): 
 

                              
9/01/2019                        Polo Aramã, na Resex Mapuá, 

avança na construção do plano 
de manejo florestal sustentável 

Portal IFT http://www.ift.org.br/polo-arama-na-resex-mapua-avanca-na-
construcao-do-plano-de-manejo-florestal-sustentavel/  

9/01/2019 
Polo Aramã, na Resex Mapuá, 
avança na construção do Plano 
de Manejo Florestal Sustentável 

Fanpage 
IFT 

https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.24722438
1980971/2077139435656114/?type=3&theater  

24/01/2019  
Moradores da Resex Arióca 
Pruanã se preparam para 

apresentar PMFs ao ICMBio 
Portal IFT http://www.ift.org.br/moradores-da-resex-arioca-pruana-se-preparam-

para-apresentar-pmfs-ao-icmbio/  

24/01/2019 
Resex Arióca Pruanã realiza 

oficina de alinhamento Fanpage 
IFT  

https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.24722438
1980971/2100249790011745/?type=3&theater  

28/03/2019 

Conselho deliberativo da Resex 
Mapuá emite anuência à 

submissão de plano de Manejo 
Florestal Sustentável Portal IFT  

http://www.ift.org.br/conselho-deliberativo-da-resex-mapua-emite-anuencia-a-
submissao-de-plano-de-manejo-florestal-sustentavel/  http://www.ift.org.br/conselho-
deliberativo-da-resex-mapua-emite-anuencia-a-submissao-de-plano-de-manejo-florestal-
sustentavel/   

01/04/2019 

Conselho deliberativo da Resex 
Mapuá emite anuência à 
submissão de plano de Manejo 
Florestal Sustentável 

Fanpage 
IFT  

https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.24722438
1980971/2192843434085713/?type=3&theater  

10/04/2019 
PMFS do polo Aramã, na Resex 
Mapuá, é protocolado junto ao 
ICMBio  

Portal IFT http://www.ift.org.br/pmfs-do-polo-arama-na-resex-mapua-e-
protocolado-junto-ao-icmbio/  

10/04/2019 
PMFS do polo Aramã, na Resex 
Mapuá, é protocolado junto ao 
ICMBio  

Fanpage 
IFT 

https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.24722438
1980971/2211631112206945/?type=3&theater  

05/06/2019 Observatório do MFCF defende o 
Fundo Amazônia  

Fanpage 
IFT 

https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.24722438
1980971/2300429626660426/?type=3&theater  

04/07/2019 Vídeo | Campanha em defesa do 
Fundo Amazônia  

Fanpage 
IFT  

https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/videos/3282031947
62202/  

08/07/2019 O que o Fundo Amazônia já fez? Fanpage 
IFT  

https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.24722438
1980971/2364287876941267/?type=3&theater  

10/07/2019 
Ecoforte extrativismo otimiza a 
produção de castanha na Resex 
Ituxi  

Portal IFT http://www.ift.org.br/ecoforte-extrativismo-otimiza-a-producao-de-
castanha-na-resex-ituxi/  

http://www.ift.org.br/polo-arama-na-resex-mapua-avanca-na-construcao-do-plano-de-manejo-florestal-sustentavel/
http://www.ift.org.br/polo-arama-na-resex-mapua-avanca-na-construcao-do-plano-de-manejo-florestal-sustentavel/
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2077139435656114/?type=3&theater
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2077139435656114/?type=3&theater
http://www.ift.org.br/moradores-da-resex-arioca-pruana-se-preparam-para-apresentar-pmfs-ao-icmbio/
http://www.ift.org.br/moradores-da-resex-arioca-pruana-se-preparam-para-apresentar-pmfs-ao-icmbio/
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2100249790011745/?type=3&theater
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2100249790011745/?type=3&theater
http://www.ift.org.br/conselho-deliberativo-da-resex-mapua-emite-anuencia-a-submissao-de-plano-de-manejo-florestal-sustentavel/
http://www.ift.org.br/conselho-deliberativo-da-resex-mapua-emite-anuencia-a-submissao-de-plano-de-manejo-florestal-sustentavel/
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2192843434085713/?type=3&theater
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2192843434085713/?type=3&theater
http://www.ift.org.br/pmfs-do-polo-arama-na-resex-mapua-e-protocolado-junto-ao-icmbio/
http://www.ift.org.br/pmfs-do-polo-arama-na-resex-mapua-e-protocolado-junto-ao-icmbio/
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2211631112206945/?type=3&theater
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2211631112206945/?type=3&theater
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2300429626660426/?type=3&theater
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2300429626660426/?type=3&theater
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/videos/328203194762202/
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/videos/328203194762202/
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2364287876941267/?type=3&theater
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2364287876941267/?type=3&theater
http://www.ift.org.br/ecoforte-extrativismo-otimiza-a-producao-de-castanha-na-resex-ituxi/
http://www.ift.org.br/ecoforte-extrativismo-otimiza-a-producao-de-castanha-na-resex-ituxi/
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10/07/2019 
Ecoforte extrativismo otimiza a 
produção de castanha na Resex 
Ituxi  

Fanpage 
IFT 

https://www.facebook.com/search/posts/?q=ITUXI%20ecoforte&epa=S
ERP_TAB  

09/08/2019 Em defesa do Fundo Amazônia Fanpage 
IFT 

https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/videos/2273013542
768290/  

27/08/2019 
IFT abre edital para a 
contratação de 3 técnicos de 
nível médio  

Portal IFT  http://www.ift.org.br/ift-abre-edital-para-a-contratacao-de-3-tecnicos-de-
nivel-medio/  

27/08/2019 
IFT abre edital para a 
contratação de 3 técnicos de 
nível médio  

Fanpage 
IFT 

https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.24722438
1980971/2452783378091716/?type=3&theater  

28/08/2019 IFT abre edital para a 
contratação de 3 técnicos de 
nível médio 

Diário 
Online 

https://www.diarioonline.com.br/noticias/cursos--
empregos/533273/instituto-abre-edital-para-a-contratacao-de-tecnicos-

de-nivel-medio  

28/08/2019 Instituto abre edital para a 
contratação de técnicos de nível 
médio  

Marajó 
Notícias 

https://marajonoticias.blogspot.com/2019/08/ift-abre-edital-para-
contratacao-de-3.html?spref=tw  

28/08/2019 IFT abre edital para a 
contratação de técnicos de nível 
médio  

Portal 
Notícias de 
Parauapeb

as 

http://noticiasdeparauapebas.com/instituto-abre-edital-para-a-
contratacao-de-tecnicos-de-nivel-medio/  

30/08/2019 IFT abre edital para a 
contratação de técnicos de nível 
médio 

Tribuna Em 
Pauta 

http://www.tribunaempauta.com.br/noticias/conteudo/ift-abre-edital-
para-a-contratacao-de-3-tecnicos-de-nivel-medio/51235  

14/09/2019 

Manejo madeireiro é tema de 
intercâmbio comunitário em Porto 
de Moz Portal IFT http://www.ift.org.br/manejo-madeireiro-sustentavel-e-tema-de-

intercambio-comunitario-em-porto-de-moz/  

14/09/2019 

Manejo madeireiro é tema de 
intercâmbio comunitário em Porto 
de Moz 

Fanpage 
IFT 

https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.24722438
1980971/2484918738211513/?type=3&theater  

16/09/2019 
Manejo madeireiro é tema de 
intercâmbio comunitário em Porto 
de Moz 

Fanpage 
ITTO https://www.facebook.com/ittosfm/  

16/09/2019 Manejo madeireiro sustentável é 
tema de intercâmbio no Pará 

Revista 
Rural  

https://www.revistarural.com.br/2019/09/16/manejo-madeireiro-
sustentavel-e-tema-de-intercambio-no-para/  

26/09/2019 

Manejadores agroextrativistas 
participam de intercâmbio para 
troca de experiências em manejo 
madeireiro comunitário  

Portal IFT 
http://www.ift.org.br/manejadores-agroextrativistas-participam-de-
intercambio-para-troca-de-experiencias-em-manejo-madeireiro-

comunitario-na-amazonia/  

26/09/2019 

Manejadores agroextrativistas 
participam de intercâmbio para 
troca de experiências em manejo 
madeireiro comunitário  

Fanpage 
IFT 

https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.24722438
1980971/2507944655908921/?type=3&theater  

https://www.facebook.com/search/posts/?q=ITUXI%20ecoforte&epa=SERP_TAB
https://www.facebook.com/search/posts/?q=ITUXI%20ecoforte&epa=SERP_TAB
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/videos/2273013542768290/
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/videos/2273013542768290/
http://www.ift.org.br/ift-abre-edital-para-a-contratacao-de-3-tecnicos-de-nivel-medio/
http://www.ift.org.br/ift-abre-edital-para-a-contratacao-de-3-tecnicos-de-nivel-medio/
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2452783378091716/?type=3&theater
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2452783378091716/?type=3&theater
https://www.diarioonline.com.br/noticias/cursos--empregos/533273/instituto-abre-edital-para-a-contratacao-de-tecnicos-de-nivel-medio
https://www.diarioonline.com.br/noticias/cursos--empregos/533273/instituto-abre-edital-para-a-contratacao-de-tecnicos-de-nivel-medio
https://www.diarioonline.com.br/noticias/cursos--empregos/533273/instituto-abre-edital-para-a-contratacao-de-tecnicos-de-nivel-medio
https://marajonoticias.blogspot.com/2019/08/ift-abre-edital-para-contratacao-de-3.html?spref=tw
https://marajonoticias.blogspot.com/2019/08/ift-abre-edital-para-contratacao-de-3.html?spref=tw
http://noticiasdeparauapebas.com/instituto-abre-edital-para-a-contratacao-de-tecnicos-de-nivel-medio/
http://noticiasdeparauapebas.com/instituto-abre-edital-para-a-contratacao-de-tecnicos-de-nivel-medio/
http://www.tribunaempauta.com.br/noticias/conteudo/ift-abre-edital-para-a-contratacao-de-3-tecnicos-de-nivel-medio/51235
http://www.tribunaempauta.com.br/noticias/conteudo/ift-abre-edital-para-a-contratacao-de-3-tecnicos-de-nivel-medio/51235
http://www.ift.org.br/manejo-madeireiro-sustentavel-e-tema-de-intercambio-comunitario-em-porto-de-moz/
http://www.ift.org.br/manejo-madeireiro-sustentavel-e-tema-de-intercambio-comunitario-em-porto-de-moz/
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2484918738211513/?type=3&theater
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2484918738211513/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ittosfm/
https://www.revistarural.com.br/2019/09/16/manejo-madeireiro-sustentavel-e-tema-de-intercambio-no-para/
https://www.revistarural.com.br/2019/09/16/manejo-madeireiro-sustentavel-e-tema-de-intercambio-no-para/
http://www.ift.org.br/manejadores-agroextrativistas-participam-de-intercambio-para-troca-de-experiencias-em-manejo-madeireiro-comunitario-na-amazonia/
http://www.ift.org.br/manejadores-agroextrativistas-participam-de-intercambio-para-troca-de-experiencias-em-manejo-madeireiro-comunitario-na-amazonia/
http://www.ift.org.br/manejadores-agroextrativistas-participam-de-intercambio-para-troca-de-experiencias-em-manejo-madeireiro-comunitario-na-amazonia/
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2507944655908921/?type=3&theater
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2507944655908921/?type=3&theater
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27/09/2019 
Troca de experiências em 
Manejo Madeireiro Comunitário 
na Amazônia  

Revista 
Rural  

https://www.revistarural.com.br/2019/09/27/troca-de-experiencias-em-
manejo-madeireiro-comunitario-na-amazonia/  

27/09/2019 
Intercâmbio promove troca de 
experiências em Manejo 
Madeireiro Comunitário  

Portal 
Observatóri
o MFCF 

https://observatoriomfcf.org.br/observatorio/intercambio-promove-troca-
de-experiencias-em-manejo-madeireiro-comunitario  

16/10/2019 

IFT divulga resultado da seleção 
de técnicos florestais para o 
Marajó Portal IFT http://www.ift.org.br/ift-divulga-resultado-do-edital-de-selecao-de-

tecnicos-florestais/  

16/10/2019  

IFT divulga técnicos florestais 
selecionados para atuar no 
marajó Fanpage 

IFT  
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.24722438
1980971/2548072551896131/?type=3&theater  

16/10/2019 

IFT divulga resultado da seleção 
de técnicos florestais que atuarão 
no Marajó  NP- Notícia 

do Pará 
http://noticiadopara.com.br/ift-divulga-resultado-da-selecao-de-

tecnicos-florestais-que-atuarao-no-marajo/  

17/10/2019 

IFT divulga resultado do edital de 
seleção de técnicos florestais 

Marajó 
Notícias  

http://marajonoticias.blogspot.com/2019/10/ift-divulga-tecnicos-
florestais.html  

17/10/2019 

IFT divulga resultado do edital de 
seleção de técnicos florestais 

Portal 
Belem.com  

https://belem.com.br/noticia/558/ift-divulga-resultado-da-selecao-de-
tecnicos-florestais-para-o-marajo  

17/10/2019 

Campanha “Você Sabia” do 
OMFCF. Em vídeo de 1 minuto o 
técnico do IFT, João Adriano 
Lima explica a diferença entre 
Manejo Empresarial e 
Comunitário  

Fanpage 
IFT  

https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/posts/2550034395
033280?__xts__[0]=68.ARBa2HnZKrodt6PSnJbXZ_ojOlRz3ewt7SihFn

RDI-ZPk9qmV-3CHHW6A5RQPFyF37WnECL-
QOcSWW8btqNumvZhPyxKBTKR3l-

JVYOsCyOHHjFMd4t0iejT5WQV6tYVA-tB39mk0m_T0-
fQ1XRm6yPn9tOhK6VaywbI84CZiLeyLZYcs2J6jxkTPvYuFbWAVJssK
uiKjphRM9Z287777cmdoyM9H5JXMk0lrw3hk5B0JIm0FG_DLmjaEc7_
s9_uuldhkQ0wrsPg8FkRWdyzzNEbkiGdM3d6nRAhZlccLWGdDVjWqN

deTaHYzlSSD7BfWxWFapCgBj0O8s-MfisSMQ3IzQ&__tn__=-R  
21/10/2019 IFT capacita comunitários na 

Resex Verde Para Sempre 
Portal IFT http://www.ift.org.br/ift-capacita-comunitarios-na-resex-verde-para-

sempre/  

21/10/2019 IFT capacita comunitários na 
Resex Verde Para Sempre 

Fanpage 
IFT  

https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.24722438
1980971/2558681834168536/?type=3&theater  

22/10/2019 

IFT capacita comunitários na 
Resex Verde Para Sempre 

TV SBT 
Altamira https://www.youtube.com/watch?v=b_MYHpGOrWw  

https://www.revistarural.com.br/2019/09/27/troca-de-experiencias-em-manejo-madeireiro-comunitario-na-amazonia/
https://www.revistarural.com.br/2019/09/27/troca-de-experiencias-em-manejo-madeireiro-comunitario-na-amazonia/
https://observatoriomfcf.org.br/observatorio/intercambio-promove-troca-de-experiencias-em-manejo-madeireiro-comunitario
https://observatoriomfcf.org.br/observatorio/intercambio-promove-troca-de-experiencias-em-manejo-madeireiro-comunitario
http://www.ift.org.br/ift-divulga-resultado-do-edital-de-selecao-de-tecnicos-florestais/
http://www.ift.org.br/ift-divulga-resultado-do-edital-de-selecao-de-tecnicos-florestais/
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2548072551896131/?type=3&theater
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2548072551896131/?type=3&theater
http://noticiadopara.com.br/ift-divulga-resultado-da-selecao-de-tecnicos-florestais-que-atuarao-no-marajo/
http://noticiadopara.com.br/ift-divulga-resultado-da-selecao-de-tecnicos-florestais-que-atuarao-no-marajo/
http://marajonoticias.blogspot.com/2019/10/ift-divulga-tecnicos-florestais.html
http://marajonoticias.blogspot.com/2019/10/ift-divulga-tecnicos-florestais.html
https://belem.com.br/noticia/558/ift-divulga-resultado-da-selecao-de-tecnicos-florestais-para-o-marajo
https://belem.com.br/noticia/558/ift-divulga-resultado-da-selecao-de-tecnicos-florestais-para-o-marajo
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/posts/2550034395033280?__xts__%5b0%5d=68.ARBa2HnZKrodt6PSnJbXZ_ojOlRz3ewt7SihFnRDI-ZPk9qmV-3CHHW6A5RQPFyF37WnECL-QOcSWW8btqNumvZhPyxKBTKR3l-JVYOsCyOHHjFMd4t0iejT5WQV6tYVA-tB39mk0m_T0-fQ1XRm6yPn9tOhK6VaywbI84CZiLeyLZYcs2J6jxkTPvYuFbWAVJssKuiKjphRM9Z287777cmdoyM9H5JXMk0lrw3hk5B0JIm0FG_DLmjaEc7_s9_uuldhkQ0wrsPg8FkRWdyzzNEbkiGdM3d6nRAhZlccLWGdDVjWqNdeTaHYzlSSD7BfWxWFapCgBj0O8s-MfisSMQ3IzQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/posts/2550034395033280?__xts__%5b0%5d=68.ARBa2HnZKrodt6PSnJbXZ_ojOlRz3ewt7SihFnRDI-ZPk9qmV-3CHHW6A5RQPFyF37WnECL-QOcSWW8btqNumvZhPyxKBTKR3l-JVYOsCyOHHjFMd4t0iejT5WQV6tYVA-tB39mk0m_T0-fQ1XRm6yPn9tOhK6VaywbI84CZiLeyLZYcs2J6jxkTPvYuFbWAVJssKuiKjphRM9Z287777cmdoyM9H5JXMk0lrw3hk5B0JIm0FG_DLmjaEc7_s9_uuldhkQ0wrsPg8FkRWdyzzNEbkiGdM3d6nRAhZlccLWGdDVjWqNdeTaHYzlSSD7BfWxWFapCgBj0O8s-MfisSMQ3IzQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/posts/2550034395033280?__xts__%5b0%5d=68.ARBa2HnZKrodt6PSnJbXZ_ojOlRz3ewt7SihFnRDI-ZPk9qmV-3CHHW6A5RQPFyF37WnECL-QOcSWW8btqNumvZhPyxKBTKR3l-JVYOsCyOHHjFMd4t0iejT5WQV6tYVA-tB39mk0m_T0-fQ1XRm6yPn9tOhK6VaywbI84CZiLeyLZYcs2J6jxkTPvYuFbWAVJssKuiKjphRM9Z287777cmdoyM9H5JXMk0lrw3hk5B0JIm0FG_DLmjaEc7_s9_uuldhkQ0wrsPg8FkRWdyzzNEbkiGdM3d6nRAhZlccLWGdDVjWqNdeTaHYzlSSD7BfWxWFapCgBj0O8s-MfisSMQ3IzQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/posts/2550034395033280?__xts__%5b0%5d=68.ARBa2HnZKrodt6PSnJbXZ_ojOlRz3ewt7SihFnRDI-ZPk9qmV-3CHHW6A5RQPFyF37WnECL-QOcSWW8btqNumvZhPyxKBTKR3l-JVYOsCyOHHjFMd4t0iejT5WQV6tYVA-tB39mk0m_T0-fQ1XRm6yPn9tOhK6VaywbI84CZiLeyLZYcs2J6jxkTPvYuFbWAVJssKuiKjphRM9Z287777cmdoyM9H5JXMk0lrw3hk5B0JIm0FG_DLmjaEc7_s9_uuldhkQ0wrsPg8FkRWdyzzNEbkiGdM3d6nRAhZlccLWGdDVjWqNdeTaHYzlSSD7BfWxWFapCgBj0O8s-MfisSMQ3IzQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/posts/2550034395033280?__xts__%5b0%5d=68.ARBa2HnZKrodt6PSnJbXZ_ojOlRz3ewt7SihFnRDI-ZPk9qmV-3CHHW6A5RQPFyF37WnECL-QOcSWW8btqNumvZhPyxKBTKR3l-JVYOsCyOHHjFMd4t0iejT5WQV6tYVA-tB39mk0m_T0-fQ1XRm6yPn9tOhK6VaywbI84CZiLeyLZYcs2J6jxkTPvYuFbWAVJssKuiKjphRM9Z287777cmdoyM9H5JXMk0lrw3hk5B0JIm0FG_DLmjaEc7_s9_uuldhkQ0wrsPg8FkRWdyzzNEbkiGdM3d6nRAhZlccLWGdDVjWqNdeTaHYzlSSD7BfWxWFapCgBj0O8s-MfisSMQ3IzQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/posts/2550034395033280?__xts__%5b0%5d=68.ARBa2HnZKrodt6PSnJbXZ_ojOlRz3ewt7SihFnRDI-ZPk9qmV-3CHHW6A5RQPFyF37WnECL-QOcSWW8btqNumvZhPyxKBTKR3l-JVYOsCyOHHjFMd4t0iejT5WQV6tYVA-tB39mk0m_T0-fQ1XRm6yPn9tOhK6VaywbI84CZiLeyLZYcs2J6jxkTPvYuFbWAVJssKuiKjphRM9Z287777cmdoyM9H5JXMk0lrw3hk5B0JIm0FG_DLmjaEc7_s9_uuldhkQ0wrsPg8FkRWdyzzNEbkiGdM3d6nRAhZlccLWGdDVjWqNdeTaHYzlSSD7BfWxWFapCgBj0O8s-MfisSMQ3IzQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/posts/2550034395033280?__xts__%5b0%5d=68.ARBa2HnZKrodt6PSnJbXZ_ojOlRz3ewt7SihFnRDI-ZPk9qmV-3CHHW6A5RQPFyF37WnECL-QOcSWW8btqNumvZhPyxKBTKR3l-JVYOsCyOHHjFMd4t0iejT5WQV6tYVA-tB39mk0m_T0-fQ1XRm6yPn9tOhK6VaywbI84CZiLeyLZYcs2J6jxkTPvYuFbWAVJssKuiKjphRM9Z287777cmdoyM9H5JXMk0lrw3hk5B0JIm0FG_DLmjaEc7_s9_uuldhkQ0wrsPg8FkRWdyzzNEbkiGdM3d6nRAhZlccLWGdDVjWqNdeTaHYzlSSD7BfWxWFapCgBj0O8s-MfisSMQ3IzQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/posts/2550034395033280?__xts__%5b0%5d=68.ARBa2HnZKrodt6PSnJbXZ_ojOlRz3ewt7SihFnRDI-ZPk9qmV-3CHHW6A5RQPFyF37WnECL-QOcSWW8btqNumvZhPyxKBTKR3l-JVYOsCyOHHjFMd4t0iejT5WQV6tYVA-tB39mk0m_T0-fQ1XRm6yPn9tOhK6VaywbI84CZiLeyLZYcs2J6jxkTPvYuFbWAVJssKuiKjphRM9Z287777cmdoyM9H5JXMk0lrw3hk5B0JIm0FG_DLmjaEc7_s9_uuldhkQ0wrsPg8FkRWdyzzNEbkiGdM3d6nRAhZlccLWGdDVjWqNdeTaHYzlSSD7BfWxWFapCgBj0O8s-MfisSMQ3IzQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/posts/2550034395033280?__xts__%5b0%5d=68.ARBa2HnZKrodt6PSnJbXZ_ojOlRz3ewt7SihFnRDI-ZPk9qmV-3CHHW6A5RQPFyF37WnECL-QOcSWW8btqNumvZhPyxKBTKR3l-JVYOsCyOHHjFMd4t0iejT5WQV6tYVA-tB39mk0m_T0-fQ1XRm6yPn9tOhK6VaywbI84CZiLeyLZYcs2J6jxkTPvYuFbWAVJssKuiKjphRM9Z287777cmdoyM9H5JXMk0lrw3hk5B0JIm0FG_DLmjaEc7_s9_uuldhkQ0wrsPg8FkRWdyzzNEbkiGdM3d6nRAhZlccLWGdDVjWqNdeTaHYzlSSD7BfWxWFapCgBj0O8s-MfisSMQ3IzQ&__tn__=-R
http://www.ift.org.br/ift-capacita-comunitarios-na-resex-verde-para-sempre/
http://www.ift.org.br/ift-capacita-comunitarios-na-resex-verde-para-sempre/
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2558681834168536/?type=3&theater
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2558681834168536/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=b_MYHpGOrWw
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24/10/2019 

Vídeo / IFT na Mídia Reportagem 
do jornal ATM TV sobre a 
atividade capacitação na Resex 
Verde Para Sempre  

Fanpage 
IFT  

https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/videos/2615410415
186971/  

06/11/2019 

Comunitários da Resex Arióca 
Pruanã participam do Congresso 
Nacional das Populações 
Extrativistas 

Fanpage 
IFT  

https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.24722438
1980971/2592051460831573/?type=3&theater  

07/11/2019 
IFT participa do lançamento 
oficial da Plataforma Parceiros 
pela Amazônia (PPA)  

Fanpage 
IFT 

https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.24722438
1980971/2594522747251111/?type=3&theater  

08/11/2019 

ICMBIO lança Guia de Manejo 
Florestal Comunitário em 
Unidades de Conservação. 
Colaboradoras do IFT 
participaram do projeto  

Fanpage 
IFT 

https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.24722438
1980971/2596192033750849/?type=3&theater  

13/11/2019 

Campanha “Você Sabia” do 
OMFCF. Em vídeo de 1 minuto a 
pesquisadora associada do IFT, 
Ana Luiza Violato explica como a 
pesquisa acadêmica ajuda o 
desenvolvimento do Manejo 
Florestal Comunitário e familiar  

Fanpage 
IFT 

https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/videos/9957238474
57002/  

21/11/2019 

Parceria Stihl IFT beneficiará 
comunitários da Resex Arióca 
Pruanã Portal IFT http://www.ift.org.br/parceria-stihl-ift-beneficiara-comunitarios-da-resex-

arioca-pruana/  

21/11/2019 

Parceria Stihl IFT beneficiará 
comunitários da Resex Arióca 
Pruanã Fanpage 

IFT 
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.24722438
1980971/2625245090845543/?type=3&theate r 

28/11/2019 IFT capacita estudantes de 
engenharia florestal da Esalq-
USP Portal IFT http://www.ift.org.br/ift-capacita-estudantes-de-engenharia-florestal-da-

esalq-usp/  

28/11/2019 IFT capacita estudantes de 
engenharia florestal da USP 

Fanpage 
IFT 

www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.2472243819809
71/2640491182654267/?type=3&theater   

28/11/2019 IFT capacita estudantes de 
engenharia florestal da USP  

NP- Notícia 
do Pará 

http://noticiadopara.com.br/ift-capacita-estudantes-de-engenharia-
florestal-da-usp/  

30/11/2019 

Estudantes da USP fazem 
treinamento sobre manejo 
florestal sustentável em 
Paragominas 

portal 
Roma 
News 

https://www.romanews.com.br/cidade/estudantes-da-usp-fazem-
treinamento-sobre-manejo-florestal-sustentavel/62073/  

https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/videos/2615410415186971/
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/videos/2615410415186971/
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2592051460831573/?type=3&theater
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2592051460831573/?type=3&theater
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2594522747251111/?type=3&theater
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2594522747251111/?type=3&theater
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2596192033750849/?type=3&theater
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2596192033750849/?type=3&theater
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/videos/995723847457002/
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/videos/995723847457002/
http://www.ift.org.br/parceria-stihl-ift-beneficiara-comunitarios-da-resex-arioca-pruana/
http://www.ift.org.br/parceria-stihl-ift-beneficiara-comunitarios-da-resex-arioca-pruana/
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2625245090845543/?type=3&theate
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2625245090845543/?type=3&theate
http://www.ift.org.br/ift-capacita-estudantes-de-engenharia-florestal-da-esalq-usp/
http://www.ift.org.br/ift-capacita-estudantes-de-engenharia-florestal-da-esalq-usp/
http://noticiadopara.com.br/ift-capacita-estudantes-de-engenharia-florestal-da-usp/
http://noticiadopara.com.br/ift-capacita-estudantes-de-engenharia-florestal-da-usp/
https://www.romanews.com.br/cidade/estudantes-da-usp-fazem-treinamento-sobre-manejo-florestal-sustentavel/62073/
https://www.romanews.com.br/cidade/estudantes-da-usp-fazem-treinamento-sobre-manejo-florestal-sustentavel/62073/
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30/11/2019 

Estudantes da USP fazem 
treinamento sobre manejo 
florestal sustentável em 
Paragominas 

Blog Jorge 
Quadros 
Notícias  

https://jorgequadros.com.br/estudantes-da-usp-fazem-treinamento-
sobre-manejo-florestal-sustentavel-em-paragominas/  

16/12/2019 IFT capacita analistas ambientais 
da Semas e técnicos que atuam 
em concessões florestais Portal IFT http://www.ift.org.br/ift-capacita-analistas-ambientais-da-semas-pa-e-

tecnicos-que-atuam-em-concessoes-florestais/  

16/12/2019 IFT capacita analistas ambientais 
da Semas/Pa e técnicos que 
atuam em concessões florestais Fanpage 

IFT 
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.24722438
1980971/2681272631909455/?type=3&theater  

16/12/2019 IFT capacita analistas ambientais 
da Semas/Pa e técnicos que 
atuam em concessões florestais NP- Notícia 

do Pará 
http://noticiadopara.com.br/ift-capacita-analistas-da-semas-e-tecnicos-
que-atuam-em-concessoes-florestais/  

 

 
 
 

https://jorgequadros.com.br/estudantes-da-usp-fazem-treinamento-sobre-manejo-florestal-sustentavel-em-paragominas/
https://jorgequadros.com.br/estudantes-da-usp-fazem-treinamento-sobre-manejo-florestal-sustentavel-em-paragominas/
http://www.ift.org.br/ift-capacita-analistas-ambientais-da-semas-pa-e-tecnicos-que-atuam-em-concessoes-florestais/
http://www.ift.org.br/ift-capacita-analistas-ambientais-da-semas-pa-e-tecnicos-que-atuam-em-concessoes-florestais/
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2681272631909455/?type=3&theater
https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2681272631909455/?type=3&theater
http://noticiadopara.com.br/ift-capacita-analistas-da-semas-e-tecnicos-que-atuam-em-concessoes-florestais/
http://noticiadopara.com.br/ift-capacita-analistas-da-semas-e-tecnicos-que-atuam-em-concessoes-florestais/
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J) FOTOS DO PROJETO (Enviado via sistema) 
Devem ser enviadas fotos digitais das atividades realizadas no âmbito do projeto. Adicionalmente, para cada foto 
digital, devem ser enviadas também as autorizações de uso de imagem e o termo de cessão de direitos autorais, 
conforme modelos disponíveis ao clicar nas imagens abaixo. 
 
Autorização de Uso de Imagem Individual 

 
Autorização de Uso de Imagem Coletiva 

Termo de Cessão de Direitos Autorais 
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K) DEPOIMENTOS SOBRE O PROJETO (Enviado via sistema) 
Devem ser enviados depoimentos sobre os resultados e impactos do projeto, bem como sobre outros aspectos do 
projeto considerados relevantes, prestados por beneficiários, parceiros ou por membros da equipe responsável pelo 
projeto. Esses depoimentos (ou trechos) poderão vir a ser utilizados na divulgação do projeto e seus resultados. 
O depoimento deve ser enviado com assinatura do seu autor e se possível acompanhado de sua fotografia em alta 
resolução. Adicionalmente, para cada depoimento e fotografia, devem ser enviados também autorização de uso de 
imagem e depoimento e termo de cessão de direitos autorais, conforme modelos disponíveis ao clicar nas imagens 
abaixo. 
 
 
 
 
Autorização de uso de imagem e depoimento 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Termo de Cessão de Direitos Autorais 
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L) ASPECTOS AMBIENTAIS 
Preencher a planilha “Aspectos Ambientais”, clicando no ícone de objeto incorporado abaixo, com os dados referentes às exigências contratuais de comprovação da regularidade 
ambiental das intervenções previstas no projeto.  
Deverão, portanto, constar na planilha a descrição das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, 
bem como  as informações referentes às respectivas manifestações do órgão ambiental competente autorizando a execução da atividade. No caso de emissão de declaração de 
inexigibilidade de licenciamento ambiental pelo órgão competente para algumas ou todas as atividades do projeto, deverão constar na planilha a descrição das atividades 
correlacionadas ao documento que declarou inexigível o seu licenciamento. 

 
A planilha “Aspectos Ambientais” está representada na figura abaixo. 

No preenchimento da tabela, as seguintes instruções devem ser observadas:

Cada linha deve se referir a uma atividade efetiva ou potencialmente poluidoras ou que, sob qualquer forma, possa causar degradação ambiental;
O produto/serviço deve ser um daqueles previstos no projeto;
O tipo de autorização deve indicar o meio pelo qual o órgão ambiental autorizou a realização da atividade (licença de instalação, licença de operação, dispensa de licenciamento, etc);
O número deve indicar o número do documento do órgão competente que autorizou a atividade; e
A validade do documento deve ser informada, quando aplicável.

Atividade Produto / Serviço Tipo de Autorização Órgão Expedidor Número Data de Expedição Validade

Aspectos Ambientais
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Os representantes legais da declarante estão cientes de que a falsidade da declaração ora prestada acarretará a 
aplicação das sanções legais cabíveis, de natureza civil e penal. 
 
 
 
 

 
 

Responsável 
(nome, cargo e assinatura) 
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