FICHA PROJETO - nº 685
Projeto: Parque Nacional do Jaú e Área de Entorno: Fortalecimento da Organização Social em
Busca da Melhoria da Qualidade de Vida
Entidade Executora: Fundação Vitória Amazônica
Local: Parque Nacional do Jau e área
Bioma: Amazônia
Endereço: Rua R/S, casa 07, Quadra Q, Conjunto Morada do Sol, Bairro Aleixo - Manaus-AM
Telefone: (92) 642-1326
Orçamento total:
US$

PDA

CONTRAP.

TOTAL

140.400

90.841

231.241

A questão: Propor alternativas economicamente sustentáveis que reduzam os impactos
negativos sobre os recursos naturais e potencializar as organizações populares que estão se
formando em Novo Airão e no interior do Parque.
Objetivo geral: Contribuir para a consolidação do Parque Nacional do Jaú (PNJ), através da
difusão de conhecimentos sobre a área, do estímulo ao exercício da cidadania pelas populações
vivendo dentro e no entorno do Parque e da disseminação de técnicas apropriadas de uso dos
recursos naturais.
Objetivos específicos:
•
Capacitar lideranças de Novo Airão e do PNJ em função de elevar o nível de vivência da
cidadania, com ênfase nas ações em defesa do meio ambiente e fortalecimento
organizativo.
•
Capacitar professores do PNJ quanto à observação da interdisciplinaridade da questão
ambiental em relação às disciplinas trabalhadas em salas de aula.
•
Monitorar as atividades dos agentes ambientais voluntários no PNJ.
•
Aprimorar os produtos em fibras naturais dos artesãos da Associação dos Artesãos de
Novo Airão (AANA).
Atividades:
•
Produção de artesanato
•
Capacitação/Educação ambiental
•
Seminários; Produção de cartilha com técnicas de produção de artesanato de fibras e
educação ambiental para escolas do PNJ.
Principais dificuldades: Falta de maior detalhamento das atividades do projeto; nível de
conhecimento diferenciado dos participantes; baixa escolaridade das lideranças;
Estratégia de disseminação: Elaboração de materiais sobre educação ambiental para escolas
do PNJ; produção de cartilha sobre a importância do PNJ para a população interna e do entorno
do parque; relatórios anuais da FVA
Resultados:
•
Foram realizados cinco encontros mensais de articulação e estudos, que definiram, de
maneira participativa, os critérios e as estratégias de levantamento de dados e definição

•
•

das famílias diretamente envolvidas, sendo que em cada encontro participaram 17
lideranças. As famílias envolvidas implantaram 15 hectares de sistemas agroflorestais.
Foram realizados, ainda, três cursos de formação continuada para professores atingindo
um público de 48 pessoas.
Foram entrevistados 17 artesãos com o propósito de resgatar a utilidade e as técnicas de
trabalho com fibras vegetais, além de três cursos de artesanato, três de educação
ambiental

