
Ajuri de Novo Airão

“A cidade que queremos com a floresta

que temos”

Missão: Sensibilizar, integrar, unir e atuar em prol da aliança 

entre desenvolvimento da cidade e a conservação da floresta 

por meio da participação de todos, na busca da melhoria da 

qualidade de vida da população de Novo Airão

Ajuri = Mutirão

O Ajuri é um MOVIMENTO socioambiental.



• Desde o final dos anos 90 - instituições desenvolvem 

atividades  de Educação Ambiental (EA) em Novo Airão

• Em 2011, os grupos, comitês ou câmaras técnicas de 

Educação Ambiental de Novo Airão juntam forças e 

passam a compor o AJURI AJURI DE NOVO AIRÃO, 

com participação inicial de 11 instituições 

governamentais e não governamentais; hoje são 14.

• Objetivo - juntar esforços para fortalecer as ações de EA 

em Novo Airão

Histórico



Instituições

•IPÊ - Instituto de Pesquisas Ecológicas

•FAM - Fundação Almerinda Malaquias

•ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

•FVA - Fundação Vitória Amazônica 

•ANATUR - Associação Novairãoense de Turismo

•CEUC - Centro Estadual de Unidades de Conservação 

•CETAM - Curso Técnico em Meio Ambiente 

•SEMMA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

•SMPRO - Secretaria Municipal de Produção Rural 

•SEMTUR - Secretaria Municipal de Turismo 

•SEME - Secretaria Municipal de Educação 

•Sala Futura

•Coletivo Jovem

•AANA

•Associação de Pescadores de Novo Airão

•Associação de Psicultores de Novo Airão

•Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Novo Airão



Semana de Meio Ambiente

Mini EcoFestival do Peixe-Boi

Oficina de reciclagem para professores

CleanUp Day – Dia Mundial de Limpeza de Praias

Concurso de Desenho e Poesia Ambiental

Carta-compromisso para os candidatos à Prefeitura

Ações

Cerca de 1000 pessoas diretamente envolvidas por ano

• Palestras

• Vídeos

• Apresentações

culturais

• Exposições

• Aula-campo

• Gincana

• Jogos

cooperativos

• Torneios

esportivos

• Etc.







• Ampliar atividades para zona rural e comunidades 

tradicionais ribeirinhas, incluindo o MBRN (Mosaico de 

Áreas Protegidas do Baixo Rio Negro)

• Integrar ações do Ajuri e do MBRN

• Manter, aumentar e fortalecer o Ajuri

Desafios


