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“O presente relatório objetiva registrar e socializar o trabalho
da Associação em Áreas de Assentamento no Estado do
Maranhão – ASSEMA, junto às famílias agroextrativistas e às
organizações locais, desenvolvido no período de janeiro a
dezembro de 2014. As informações sistematizadas foram
levantadas à luz das opiniões e analises da equipe técnica,
direção e das lideranças comunitárias, expressas por meio de
relatórios de programas e das avaliações orais”.

Pedreiras, março de 2015.

Feiras de Produtos Agroecológicos da Agricultura Familiar

Mulheres organizadas estão gerenciando e comercializando

Toda família está presente na comercialização dos produtos.

A juventude ocupa espaço na comercialização dos produtos.



Relatório Narrativo Anual 2014.
PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS: Uma luta pelo direito a alimentação

humana, educação e participação cidadã.

2
Rua da Prainha, 551, Bairro São Benedito. CEP: 65.725–000 – Pedreiras – Maranhão – Brasil

Telefax: (99) 3642-2061/2152. E–mail: gentedefibra@assema.org.br

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 04
2. Atualização do contexto 05 a 07
3. Balanço de Atividades Realizadas 08 a 37

3.1. Balanço das atividades planejadas e não realizadas 38 a 41
3.2. Balanço das atividades realizadas e não planejadas 42 a 48
3.3. Resultados Alcançados 49 a 50
3.4. Entraves Identificados 50 a 51

4. Gestão da Parceria
4.1. Sistema de Vínculos Solidários 51
4.2. Monitoramento e avaliação do Plano de Trabalho 52 a 56
4.3. Desempenho financeiro 56 a 57

5. Ajustes para o segundo semestre 57
6. Considerações finais 57
7. Anexos 59 a 71



Relatório Narrativo Anual 2014.
PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS: Uma luta pelo direito a alimentação

humana, educação e participação cidadã.

3
Rua da Prainha, 551, Bairro São Benedito. CEP: 65.725–000 – Pedreiras – Maranhão – Brasil

Telefax: (99) 3642-2061/2152. E–mail: gentedefibra@assema.org.br

LISTA DE SIGLAS

1. AMTR – Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Lago do Junco e Lago dos
Rodrigues

2. AMTQC – Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais Quebradeiras de Coco Babaçu
do município de São Luís Gonzaga

3. CTA – Conhecimento Tradicional Associado
4. FBDH –Fundo Brasil de Direitos Humanos
5. ISPN – Instituto Sociedade Populações e Natureza
6. NARA- Núcleo de Artresanato Rosalina Alves
7. ONG’s – Organizações Não Governamentais
8. PG – Patrimônio Genético
9. PPP-ECOS -
10. PAPI – Programa Agroextrativista de Produção Integrada
11. PCS - Programa de Comercialização Solidária
12. PAA – Programa de Aquisição de Alimentos
13. PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar
14. PGPM – Programa Nacional de Garantia de Preço Mínimo
15. PLD - Plano Local de Direitos
16. PNAPO - Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica
17. SAN – Segurança Alimentar e Nutricional
18. SIATER – Rede de Assistência Técnica e Extensão Rural
19. UPF – Unidade de Produção Familiar
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1. INTRODUÇÃO

Relacionando o nível de realização das ações do Plano de Trabalho 2014, aos objetivos
específicos de mudança, avaliamos que os resultados alcançados são compatíveis com as
expectativas. Em 2014 conseguimos realizar cerca de 90% das atividades planejadas, porém
temos a considerar que permanece ainda o desafio temporal para que se estabeleçam
mudanças profundas com a participação ativa dos sujeitos.

Gostaríamos de relacionar pelo menos dois aspectos do nosso trabalho que colabora para
a construção de alternativas de enfrentamento à pobreza e equidade de gênero.

Ampliar a produção de alimentos seguros e diversificados é um aspecto da mudança
pretendido junto aos sujeitos, e neste campo foi possível mensurar, a partir do monitoramento
to feito em 2014, que muitas unidades de produção familiar (UPF), voltaram ou passaram a
adotar práticas de uso e conservação de insumos disponíveis na propriedade, a partir da
intensificação das ações da ASSEMA, nesse aspecto observamos que em relação ao volume de
produtos agroecológicos produzidos pelas famílias entre 2013 e 2014, houve crescimento na
produção de feijão, macaxeira, abacaxi, banana, batata-doce, maxixe, pimentão, quiabo e uma
espécie madeireira o sabiá.

Como consequência do crescimento produtivo, em 2014 houve aumento na
comercialização de macaxeira, ata, banana, alface, cebolinha, coentro, couve, cuxa, maxixe,
pepino e pimentão. Outro destaque é que em 2014 houve acréscimo de 12 espécies, na Linha
de Base, que não haviam sido monitoradas em 2013, mas que possuem representação
significativa no cardápio familiar.

Com os sentidos voltados para este cenário, ao longo do relatório vamos focar atenção
nas ações dos programas desenvolvidas junto às famílias com a intenção de também avaliar os
resultados alcançados e os entraves que se apresentaram neste ano.

Traremos a este relatório outros aspectos de contexto geral e específicos relacionados ao
desenvolvimento do Plano de Trabalho institucional de 2014.

No âmbito do nível de realização das ações para a melhoria da qualidade de vida das
famílias agroextrativistas, temos importantes relações de cooperação e troca de saberes, neste
aspecto destacamos o compromisso mantido pela ActionAid, que tem contribuído no
aperfeiçoamento de nosso monitoramento, tem analisado construtivamente nossas estratégias
de gestão institucional e fortalecido parcerias a nível nacional com outras organizações que
estão alinhadas a estratégicos de luta por direitos, a parceria também mantem em alta os
processos metodológicos que priorizam a participação ampla e democrática dos sujeitos de
direito.
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2. ATUALIZAÇÃO DO CONTEXTO

De forma generalizada todas as perdas das sementes crioulas, da diversidade alimentar;
da disponibilidade de alimentos em qualidade e quantidade, da fertilidade dos solos hídricos e
outros recursos naturais, traduzem o problema central objeto de intervenção do plano, que é a
violação do direito a alimentação dos sujeitos priorizados. Tais perdas têm gerado impactos
negativos, tanto do campo quanto da cidade. Assistimos um estágio de acomodação e
saciedade, levando as pessoas à fome nutricional, obesidade, doenças infantis associadas à má
alimentação, ao consumo de alimentos de qualidade duvidosa, estrutura de produção
predatória (socioeconômica e ambiental), alimentos com preços abusivos e imposição de
padrões alimentares que não respeitam a diversidade cultural alimentar, dos distintos povos
brasileiros.

O direito à alimentação é a parte fundamental dos direitos humanos, que foram definidos
por um pacto mundial, do qual o Brasil é signatário. Ainda assim, sendo este país um dos
maiores produtores de alimentos do mundo, parcela significativa da população não tem acesso
aos alimentos básicos necessários para uma vida digna, levando-os à insegurança alimentar e
nutricional.

Um dos objetivos deste plano é combater a violação deste direito, através do aumento da
produção agroextrativista a partir do aproveitamento da terra e demais recursos naturais.
Porém, a dimensão ambiental na região requer bastante atenção e cuidados, visto que os
babaçuais, expoente máximo da riqueza natural, vêm sofrendo grandes destruições de áreas
em virtude da sua substituição por monocultivos de eucalipto, cana de açúcar e capim, em
torno da pecuária de leite e corte. Mais recentemente temos no cenário as indústrias de
mineração e geração de energia.

A violação do direito a alimentação e os impactos negativos se agravam, ao observarmos
as relações de poder que são estabelecidas entre os grandes empreendimentos e os órgão de
controladoria estatal.  Tem obras licenciadas pela Secretaria Ambiental Estadual em benefício
das indústrias de mineração e energia, baseado em EIA (Relatório de Impacto Ambiental)
evasivos, do ponto de vista da análise dos componentes sócio ambientais da região. Relatórios
que não consideram as consequências das derrubadas da floresta de babaçu para a economia
local e para os ecossistemas nela abrigados.

Ligado a estas mesmas relações de poder, ocorre na região a violação do direito a
participação ampla e autônoma, também priorizada pelo plano. Os Conselhos de
Desenvolvimento Territorial Rural Sustentável - CTDRS e os Conselhos Municipais de Meio
Ambiente - CMMA teriam um importante papel no controle social destas relações, se
estivessem funcionando de acordo com a finalidade para a qual foram criados. Mas exercem
apenas função cartorial, ou seja, apenas legitimam algo que já está definido na esfera política
Estadual e Municipal. Na maioria dos municípios da região, sequer esses conselhos existem, ou
se existem não são de conhecimento público.

Abordaremos aqui alguns aspectos que contribuem para a urbanização das comunidades
rurais, no sentido de perceber como eles violam o direito das pessoas, especialmente das
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mulheres e juventudes, de usufruir livremente do espaço comunitário em seu cotidiano. O
fenômeno da urbanização é avaliado tanto como consequência da influência do agronegócio,
quanto das políticas sociais de combate a pobreza rural.

Felizmente as políticas de eletrificação, pavimentação e habitação chegaram às
comunidades rurais. Em sua implantação elas desmancharam o desenho da distribuição
espacial das moradias rurais, originando pequenos aglomerados de casas ordenadas em ruas
paralelas, vieram também os comércios, prestadores de serviços (oficinas, padarias, salão de
beleza, bares) e pequenos prédios públicos (escolas, posto de saúde), tal como nas cidades.
Hoje as comunidades rurais representam uma extensão das pequenas cidades da região. Um
destaque positivo é que surgiram postos de trabalho na comunidade no âmbito do comercio,
da educação, saúde, transporte alternativo. A chamada nova classe C, possui poder de consumo
para movimentar este comércio local.

Um impacto negativo deste cenário é a ausência de outras políticas complementares
(segurança pública, transporte seguro, serviço bancário, comunicação satisfatória, creche
escola, iluminação pública gratuita, controle de comercialização de produtos proibidos para
menores), que possam garantir o direito das mulheres, por exemplo, de usufruir dos postos de
trabalho oferecidos. Sem segurança, transporte escolar seguro, iluminação pública, creche
escola as mulheres ficam excluídas destas oportunidades. Especialmente por que ainda são elas
as principais responsáveis pela educação e segurança dos filhos, sofrem mais violências nos
espaços públicos que não oferecem segurança. Nesse sentido os direitos das mulheres, em suas
especificidades, não estão sendo considerados nesses processos anteriormente citados.

A fuga da juventude no sentido campo cidade é sem dúvida o maior fenômeno
sociopolítico já observado nos últimos 10 anos, e isso impacta negativamente na
sustentabilidade dos movimentos de luta por direitos. Sem a juventude não teremos renovação
desses movimentos.

ASSEMA trabalhou intensamente mais de 10 anos, com as juventudes de 14 a 30 anos de
idade, visando formar pessoas para tomar frente dos movimentos de organização e lutas dos
agricultores extrativistas da região. A avaliação que temos hoje, é que contribuímos
significativamente para formar jovens consciências, porém essa juventude não ficou parada
geograficamente, ela se ariscou em conquistar outros espaços, e hoje são alguns que estão a
frente das organizações de base local e muitos foram ocupar cargos públicos (professores,
agentes de saúde, diretores de escolas etc) ou outros postos de trabalho na iniciativa privada
nas pequenas e grandes cidades.

Esta realidade passa a ser novamente uma das principais prioridades da instituição, ou
seja, recomeçar o trabalho com a juventude que ficou nas comunidades, talvez com um novo
desenho voltado para atender esta nova juventude.

Por último vamos considerar pelo menos um aspecto político/econômico que certamente
influenciará nas prioridades institucionais para 2015. Trata-se do desafio de reencontrar as
pessoas que saíram da linha da pobreza extrema e trazê-las para o campo da luta por direitos
como cidadãos, isto levará a instituição a olhar para o entorno das comunidades que já vem
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trabalhando para identificar estes sujeitos. Em relação aos sujeitos citados perdemos a
capacidade de mobilizá-los, justamente no momento em que as políticas sócias lhes
possibilitaram o poder de consumo, o que foi suficiente para provocar neles uma acomodação
em relação à luta por outros direitos. Este aspecto poderá atrapalhar uma das prioridades do
plano, que é intensificar a organização do trabalho da UPF, envolvendo todos os seus membros,
visando alcançar os resultados esperados conforme o plano de atividades da propriedade.

Outra prioridade institucional é centrar nas estratégias que possibilitem o caminhar
alinhado entre o aceso às políticas públicas como direitos sociais de forma ampla, e o
empoderamento econômico dos sujeitos por meio da agricultura familiar. Os investimentos na
participação qualitativa dos sujeitos pretendem gerar resultados para além dos momentos de
tomada de decisões.

Tomando os pleitos eleitorais como exemplo, é necessário que a incidência dos sujeitos
continue funcionando no pós-eleição, é preciso participar também dos mandatos políticos.
Porém não estamos esperançosos com nossos legisladores, por observarmos alianças políticas,
com os setores mais conservadores da sociedade nos três níveis. No Estado do Maranhão,
tivemos a aparente derrota da ditadura da família Sarney, por meio da ascensão do PCdoB
representado pelo governador Flavio Dino, porém todo seu secretariado possui representantes
do grupo Sarney, que historicamente expropriou os direitos dos mais pobres, especialmente
dos agricultores familiares e extrativistas que pela ausência de políticas de desenvolvimento
voltadas para o setor, foram expulsos do campo. Este aspecto se agrava mais ainda nos
municípios onde também temos governos de cooptação, ou seja, as pessoas dos movimentos
sociais que estão mais bem qualificadas estão deixando suas organizações para ocupar cargos
pouco significativos na estrutura municipal.

É fato que o modelo de governabilidade, baseado na conciliação de setores distintos da
sociedade (ricos x pobres) está dando sinal de esgotamento, já observamos várias manifestação
de cunho popular demonstrando poder de análise e capacidade de mobilização dos
movimentos, o que pode evoluir em 2015, frente ao bloco de crises que estamos vivenciando
(crise energética, da água, inflação, desemprego, corrupção nas empresas públicas e outras).

2015 será um ano de grandes eventos nacionais e internacionais (Marchas Mundial das
Mulheres/5ª Marcha das Margaridas, FSM/Tunísia, Fórum Econômico/Davós, Festival Nacional
da Juventude Rural, Encontro Unitário dos Trabalhadores, Trabalhadoras e Povos do Campo,
das Águas e das Florestas) que debaterão sobre esse quadro de crise a nível mundial, e
especialmente sobre a reorganização do capitalismo e a distante realidade de unificação dos
movimentos sociais em prol de acesso aos direitos de todas as pessoas e à democracia.
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3. BALANÇO DE ATIVIDADES REALIZADAS
Segue mapeamento sintético das atividades realizadas no período, no âmbito dos Programas e da Coordenação Institucional.
Na dinâmica de exposição, para cada resultado planejado independente de programas, descreveremos o conjunto de atividades

realizadas, tal como segue abaixo descritas.

PARA O RESULTADO 01 - MELHOR APROVEITAMENTO DA TERRA E DEMAIS RECURSOS NATURAIS

Atividades realizadas1 Breve descrição Nº de pessoas
Mulheres Homens

1.1 Identificar e selecionar famílias,
jovens, mulheres e grupos de
mulheres, para o projeto ater
mulheres.

Foram selecionadas 240 mulheres agricultoras
familiares que vivem com renda de até R$ 70,00
mensais, dos 16 municípios do Médio Mearim.
Estas mulheres receberão assistência técnica da
ASSEMA durante 24 meses e também um fomento
produtivo de R$ 2.400,00.

240 0

1.2 Concluir o mapeamento
(diagnóstico das UPF’s) das unidades
de produção familiar envolvidas no
projeto institucional.

A equipe já mapeou/diagnosticou 109 (cento e
nove) UFP, e mais 11 grupos (05 grupos de jovens,
02 grupos de mulheres, 02 EFA, 01 propriedade
modelo/COPPALJ, e 01 viveiro de mudas/STTR de
Esperantinópolis).
O mapeamento das unidades de produção e grupos
é realizado de forma participativa, distribuído nas
seguintes etapas:
- Caminhada por todos os sistemas produtivos
desenvolvidos na UPF;
- Aplicação de questionário, elaborado para

15 94

1 A numeração das atividades sofreu reordenamento em relação ao que estava estabelecido no Planejamento 2014, de forma que aquelas que não aparecem neste
quadro, aparecerão no quadro seguintes – Atividades planejadas e não realizadas.
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identificar as atividades produtivas de geração de
renda, o estado de SAN e gestão da UPF;
- Confecciona um croqui da unidade de produção,
para possibilitar uma visão geral do uso dos
recursos naturais e a organização das atividades
produtivas.

1.3 Realizar Mobilização e diagnóstico
do projeto ATER/ Mulher

A partir de critérios estabelecidos na Chamada
Pública 03/2013/DPMRQ/MDA referente ao público
beneficiário, foram selecionadas 240 mulheres em
16 municípios do Território Médio Mearim, destas
algumas participaram do projeto de ATER
desenvolvido anteriormente pela ASSEMA
(Quibane) e outras estão no projeto institucional.
A documentação dessas mulheres foi checada,
resultando em uma lista de possíveis beneficiárias,
a partir da qual a direção da ASSEMA definiu o
número de mulheres por município, conforme
orientado na  Chamada Pública. Por último, as
técnicas de campo visitaram as mulheres, e aquelas
que demonstraram interesse em participar das
atividades do projeto foram selecionadas e
cadastradas no SIATER
Foram diagnosticadas e cadastradas no SIATER 240
beneficiárias.
O trabalho de campo é realizado por 3 técnicas do
programa de produção que trabalha
especificamente com este público.
O trabalho de campo seguiu as  instruções do
diagnóstico elaborado pelo MDA. Durante os

240 0
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diagnósticos, foi identificada a situação inicial da
unidade produção das beneficiárias, os principais
limites e potencialidades das atividades produtivas
e demandas para elaboração do projeto produtivo.

1.4 Restituir os dados do diagnóstico e
realizar de forma participativa o
planejamento das unidades de
produção familiar do projeto
institucional.

O início da atividade foi precedido de um
planejamento modelo em 2 UPF (Lago do Junco e
Lago dos Rodrigues), para servir de base
metodológica para ser desenvolvido com as demais
UPF ou grupos.
Etapas:
- Equipe e produtora (Dª. Sibá) percorreu todos os
sistemas produtivos;
- Fizeram o planejamento de cada uma das
atividades produtivas. Esse momento foi subsidiado
pelo croqui da propriedade, que proporcionou a
visualização geral, bem como facilitou o redesenho
da UPF.
Daí em diante os técnicos seguiram executando
essas mesma metodologia com as demais famílias
mapeadas na atividade anterior, onde à medida
que atualizava as informações, apresentava à
família os resultados obtidos em 2013, sempre
fazendo comparações entre a situação inicial e a
situação atual da UPF. Essas comparações
motivaram discussões sobre a necessidade de
conservação das sementes crioulas, integração das
atividades produtivas e práticas de manejo do solo,
da água, dos cultivos agrícolas e das criações de
animais domésticos desenvolvidas pela família.

15 94
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Além disso, o técnico falou sobre consumo
consciente e apontou caminhos para reduzir a
utilização de produtos industrializados na
alimentação e, ao mesmo tempo, fortalecer a
segurança alimentar e nutricional do núcleo
familiar. Após a restituição e atualização dos dados
do diagnóstico, o técnico elaborou de forma
participativa o planejamento da unidade familiar de
produção.

1.5. Realizar 12 oficinas de
socialização dos diagnósticos
individuais e planejamento das ações
do projeto ATER Mulheres.

As oficinas tiveram a finalidade de apresentar às
beneficiárias do projeto a sistematização dos
diagnósticos e, também, planejar as ações dos
serviços de ATER. A técnica que atua no munícipio
apresentou as informações e as demandas
identificadas durante os diagnósticos. As
apresentações motivaram as beneficiárias a
detalharem melhor a sua realidade e a levantarem
estratégias para solucionar os problemas existentes
na localidade. Quanto ao planejamento das ações
dos serviços de ATER, foi formado grupos,
conforme a proximidade das UPF, para aumentar o
acesso aos serviços de ATER e, ao mesmo tempo,
possibilitar a troca de experiências entre as
beneficiárias do projeto. Paralelo às oficinas, os
filhos das beneficiárias participaram de uma
atividade lúdica cuja temática foi o “lixo”. Também
tiveram acesso a jogos recreativos.
Esta atividade é executada paralela as 2 anteriores,
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1.6 Orientar a produção e uso de
compostagem, biofertilizantes e
adubação verde.

ou seja, não há uma parada do téc. e da família
para isto. Durante as visitas técnicas e conforme
necessidade observada pelo profissional ou
apontada pela família, vão se desenvolvendo a
prática da orientação sobre tipos de adubação
verde (cultivo do guandu (Cajanus cajan), feijão-de-
porco (Canavalia ensiformis), gliricídia (Gliricidia
sepium) e do margaridão ou girassol mexicano
(Thitonia diversifolia),  nas áreas cultivadas com
espécies frutíferas e nas áreas dos roçados.

1.7 Orientar o enriquecimento de
capoeiras e reflorestamento de áreas
de preservação permanente e reserva
legal.

Uma 1ª dificuldade é que a maioria dos
assentamentos ou comunidades, não tem
demarcado a área de reserva legal, o que existe é
uma prática tradicional de conservar a chamada
ponta de mato mais grosso.
Ainda assim a equipe técnica seguiu orientando as
famílias para o enriquecerem das áreas dos roçados
com o sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia), espécie
florestal de crescimento rápido, que produz
madeira de boa qualidade e contribui na
recuperação da capacidade produtiva do solo por
meio da ciclagem de nutrientes. Também foram
identificadas inúmeras espécies florestais nativas
com potencial para serem utilizadas nas áreas de
preservação permanente e reserva legal. Como
resultados temos:
-Plantio de 70 mudas de diversas espécies
frutíferas;
- 130 mudas de madeireiras;
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- Aproximadamente 2.500 mudas de abacaxi num
SAF específico.

1.8 Orientar a diversificação das
unidades de produção.

Esta também é uma atividade de caráter individual
que se dá durante as visitas técnicas e as oficinas, a
equipe orienta o público beneficiário a diversificar
suas atividades produtivas com objetivo de
assegurar uma alimentação variada (fonte de
proteínas, fibras, vitaminas) e saudável. Além do
mais, nas hortas, nos roçados e nas áreas de cultivo
de espécies frutíferas, as famílias são orientadas a
praticarem a diversificação intraespecífica (cultivo
de algumas variedades locais da mesma espécie) e
interespecífica (cultivo espécies diferentes) de
forma simultânea (consórcios/combinações) e/ou
em sequência temporal (rotação de culturas), para
melhorar a distribuição da demanda de força de
trabalho ao longo do ano e garantir produção em
diferentes épocas, reduzindo o risco por perda de
safra de alguma cultura. Essas práticas de
diversificação contribuem também na conservação
da biodiversidade, no controle de insetos
considerados pragas (manutenção de inimigos
naturais na área, incrementando a cadeia
alimentar), controle de doenças (barreiras físicas de
espécies resistentes), ciclagem de nutrientes,
dentre outras.
Dois tipos de sistemas agroflorestais estão sendo
trabalhados com algumas famílias, o sistema
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1.9 Orientar a implantação e manejo
dos SAF’s.

silvipastoril e o sistema agrossilvicultural. Nas áreas
de pastagens, as famílias estão sendo orientadas a
manterem a densidades de 60 palmeiras por
hectare e, também, manterem as espécies
madeireiras de valor econômico, tais como: toari,
massaranduba, ipê, sapucaia.
Quanto ao sistema agrossilvicultural, muitas
famílias aproveitaram as áreas com banana e
plantaram outras variedades e espécies de
frutíferas e madeireiras. As famílias também foram
orientadas sobre o manejo dos quintais (poda,
adubação orgânica, manutenção da cobertura
morta, espaçamento entre plantas, etc.).

1.10. Acompanhar a manutenção ou
construção de algumas tecnologias de
armazenamento de água.

Em Esperantinópolis, foram implantadas 02 (duas)
cisternas de placas no povoado serra do jiquiri,
onde irão ajudar a melhorar a situação de 20
famílias que vivem em uma situação absurda de
falta de água para o consumo humano.
No povoado Serra do Aristóteles (poção de Pedras),
foram também perfurado 02 (dois) poços
cacimbões para atender as necessidades de 02
famílias que também viviam uma situação de
calamidade por falta de água para o consumo
próprio.
Na comunidade São Lourenço (Lago do Junco), foi
perfurado um poço cacimbão com profundidade de
07 metros, a família agora te 2 metros de água
próprio para o consumo, além de irrigar uma
pequena horta destinada ao consumo familiar.
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A família de Ancelmo e Joseane da comunidade
Três poços (Lago dos Rodrigues) construiu um
tanque trincheira que além de melhorar o
abastecimento para o cultivo de hortaliças tem
possibilidades de diversificar a produção com a
criação de peixe.
A família de Felismina Ferreira Frazão da
comunidade Centrinho do Acrisio, melhorou a
profundidade do seu poço cacimbão e fez o
empedramento, melhorando a qualidade da água,
para o cultivo de hortaliças.

Para o resultado 02 - AUMENTAR A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (QUALIDADE DE VIDA).

Atividades realizadas Breve descrição Nº de pessoas
Mulheres Homens

2.1 Orientar a criação e manejo de
animais de pequeno, médio e grande
porte.

A equipe orienta as famílias sobre infraestruturas
básicas de criação e manejo dos animais, como
construção de aviários, pocilgas, currais e apriscos
utilizando recursos disponíveis na UPF, mas
levando em consideração a necessidade de
conforto e bem estar animal. A equipe também
orienta sobre a necessidade de manutenção da
higiene desses locais de contenção dos animais e
sobre a prática de vacinação, vermifugação e
nutrição dos animais.

15 94

A estratégia aqui é a integração das atividades, o
que possibilita o aproveitamento de produtos
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2.2 Orientar para o aproveitamento
dos produtos e subprodutos
disponíveis na UPF, para
complementar a alimentação dos
animais.

oriundos de uma atividade em outra como, por
exemplo, a produção de milho nos roçados,
refugos das frutas e hortaliças para
complementação alimentar de aves e suínos.
Observa-se que diversos produtos e subprodutos
(cuim, casca de mandioca, etc.) disponíveis já são
aproveitados. No entanto, observa-se que o
volume produzido não é suficiente para atender a
quantidade e a diversidade de animais.

15 94

2.3 Acompanhar pesquisas que estão
sendo desenvolvidas nas UPF’s.

Estão sendo monitorados o desenvolvimento de 2
pesquisas, uma com a espécie madeireira Sabiá
(Mimosa caesalpiniaefolia) em consórcio com o
babaçu e a outra em relação a infestação de
percevejo (Thibraca limbativenses) na cultura do
arroz.
No 1º caso a medição das plantas para uma
posterior análise e avaliações não foi suficiente, na
propriedade Novo Horizonte (Srº. Antônio e Dª.
Lila), é necessário uma nova medição de no mínimo
25 plantas por fileira.
O objetivo da 2ª pesquisa é verificar danos
provocados pelo inseto na lavoura do arroz de
sequeiro.
Fomos acompanhados pelo Engenheiro Agrônomo
Newton Sakyara Miyasaka e foram visitadas áreas
de produção de arroz da Comunidade Sitio Novo.
Na oportunidade foram identificados vestígios de
forma muito tímidas, não chegando a gerar

N/A
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prejuízos econômicos, supõe-se que isso deva ter
acontecido pelo fato da ocorrência de chuvas
intensas na região.
Foi feito também experimentos com o extrato piro
lenhoso extraído da fumaça, para o controle de
plantas espontâneas, o resultado foi observado
pelos próprios agricultores, tendo obtido bons
resultados.

2.4- Elaborar a proposta  técnicos  do
projeto agroextrativistas

O PAPI contribuiu na elaboração do projeto Paiol
de Sementes, que concorreu e foi aprovado pela
Chamada Pública 12/2013, INCRA e
SAF/DATER/MDA (ATER Agroecologia).

2.5 Realização de 240 visitas técnicas
para elaboração de projetos
produtivos (PAM)

As visitas técnicas tiveram a finalidade de qualificar
as propostas de investimento das beneficiárias
conforme a aptidão, potencialidades e força de
trabalho produtiva familiar. Nessa perspectiva, a
equipe técnica orientou e construiu, juntamente
com a beneficiária, um projeto produtivo com a
intenção de fortalecer a produção agroecológica e
o protagonismo das mulheres, de forma a
desenvolver estratégias para a soberania e
segurança alimentar.

2.6- Realizar 180 visitas técnicas
individuais de acompanhamento e
monitoramento dos projetos
produtivos e emissão do primeiro
laudo.

As visitas técnicas para acompanhamento dos
projetos produtivos tiveram a finalidade de
assessorar as beneficiárias na implementação das
propostas de investimento do Fomento de
Estruturação Produtiva. Durante as visitas, a equipe
técnica orientou sobre as prioridades de
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investimento da primeira parcela (R$ 1.400,00) do
Fomento conforme o orçamento de cada projeto
produtivo. Além disso, foi feita algumas
orientações técnicas sobre a orientação geográfica
e a escolha do local para construir as instalações
dos animais, nos casos de investimento nas
criações de aves, suínos e caprinos.

2.7 Realizar 08 oficinas de avaliação e
monitoramento parcial.

As oficinas de avaliação e monitoramento parcial
tiveram a finalidade de avaliar coletivamente as
atividades realizadas, a apropriação dos conteúdos,
bem como buscar estratégias para melhorar os
serviços de ATER e garantir a presença e a
participação ativa de todas as beneficiárias nas
atividades de caráter coletivo. Nessas oficinas, as
beneficiárias formaram pequenos grupos para
evitar a polarização das falas e, ao mesmo tempo,
garantir a participação de todas as mulheres.

PARA O RESULTADO 03 - GERAR RENDA PARA AS FAMÍLIAS E GRUPOS.

Atividades realizadas Breve descrição Nº de pessoas
Mulheres Homens

3.1 Adquirir equipamentos,
ferramentas, insumos e modelar as
unidades fabris de acordo com as
especificações técnicas.

Esta atividade está voltada para 3 grupos
(COPPAESP/mesocarpo, NARA e Unidade de Frutas
de Santana.
Unidade de Frutas de Santana - Por meio do
projeto PPP-ECOS, gestado pela AMTR, a unidade
recebeu R$ 25.000,00 para aquisição de 5.000
cinco mil garrafas Firenze (com,  tampas e lacre
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cano curto transparente).
Fábrica de Sabonete - O Projeto Cese, também
gestado pela AMTR, financiou a perfuração de um
poço semi-artesiano com profundidade de 42
metros,  adaptação da máquina de corte de Sabão,
desenvolvimento do  marketing das Caixas e
rótulos do sabonete,  confecção de formas,
aquisição de uma geladeira, um armário de cozinha
e o reparo do portão da fábrica. Além de ter
oferecido formação com foco na formula do
sabonete.
O projeto PPP-ECCOS gestado pela AMTR,
viabilizará a construção de uma varanda na
unidade fabril de sabonete, impressão de rótulos,
embalagens para os sabonetes, matéria prima e 05
encontros para discussão da
proteção/conscientização dos babaçuais.
- COOPAESP, fortaleceu sua capacidade de
processamento, recebendo três secadores de
flocos de mesocarpo, uma seladora de pedal, e a
reforma do moinho de inox.
- O NARA, voltou a ficar sem equipamento de
corte, pois a máquina que veio fazer os testes,
cedida pela  UFPI, foi devolvida conforme
acordado. Porém os resultados dos testes foram
positivos, mas a juventude que assumia a atividade
está desarticulada por conta de outros
compromissos pessoais.
- A unidade de azeite de Santarém já está
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funcionando, pois o problema da eletrificação foi
resolvido.

3.2 Iniciar o processo de
licenciamento ambiental e sanitária
(COOPAESP, EFA’s e Santana) e
renovar as licenças da AMTR e
COPPALJ.

Atividade realizada parcialmente, pois as
demandas dos grupos COOPAESP, EFA’s e Santana
não foram realizadas.
A renovação das licenças sanitária e ambiental da
COPPALJ e AMTR está se dando normalmente, os
requerimentos foram enviados e as taxas pagas,
estando ambas aguardando a emissão do
documento.

3.3 Acompanhar todo processo de
manutenção do certificado orgânico
do óleo de coco babaçu extraído pela
COPPALJ e de 05 produtos agrícolas da
UPF de Sibá e João Valdeci.

Uma exigência da área de rastreabilidade feita pela
certificadora do óleo, o IBD, era lista nominal de
CPF de todos os fornecedores de amêndoas não
sócios da cooperativa. A equipe técnica e os
cantineiros levantaram os dados de
aproximadamente 700 fornecedores.
Além dessa atividade está prevista para o 2º
semestre a inspeção em campo, que os técnicos do
PAPI devem acompanhar. Antes da inspeção está
sendo feito a atualização dos mapas das áreas de
coletas e preenchimento de questionários
específicos sobre o processo produtivo, que vai da
coleta até a prensagem do óleo.
Sobre os produtos agrícolas a serem certificados,
nada foi tratado, pois a produtora saiu da
cooperativa ficando indefinido o que fazer com o
processo.
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3.4 - Marketing dos produtos.
(produção de material de divulgação)

o grupo de Santana, foi planejado e
desenvolvimento 03 artes de rótulos para  licor
sabores jenipapo, tamarindo,  acerola.
Na AMTR/Sabonete, como resultado das oficinas
do plano de viabilidade econômica oferecido pela
CESE e ASSEMA, foi viabilizado  um especialista em
marketing para desenvolver 03 artes dos
sabonetes. As artes de ambos os grupos
encontram-se em anexo a este documento.
Na COOPAESP e na COPPALJ, não houve ação nesta
área, porém há uma exigência legal para confecção
de rótulos para o óleo de babaçu produzido pela
COPPALJ.

3.5 Ampliar o acesso aos canais de
comercialização institucional, privado
e venda direta que estejam alinhados
com os princípios da ES.

Ao final de 2013 já havia sinais de que 2014 seria
um ano promissor em relação ao acesso a
mercados, por parte dos grupos orientados pela
ASSEMA.
As mulheres que forma o grupo de Santana está
acessando PGPM por meio da associação local da
comunidade de Santana. Ainda há intenção do
grupo de produzir polpas de frutas regionais
(tamarinho, cajá, manga, acerola etc) para
comercializar no PNAE e PAA.
A AMTR/Sabonete tem enfrentado dificuldade para
conquistar mercados, devido a forte concorrência
com ouros sabonete, que apresentam preços
menores. Porém  permanece a buscar por
mercados alternativos, principalmente os que
estão alinhados com a ES, e estes, ainda são muito
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tímido em nosso Estado.
A COOPAESP, perdeu alguns clientes e ainda não
conseguiu se recuperar, também sobre declive na
produção em função de vários fatores, poucas
chuvas, saída de produtoras das comunidades e
fatores de degradação ambiental como
derrubadas, queimadas e possíveis
envenenamento de áreas próximas. Um sonho da
cooperativa é investir na diversificação de produtos
oriundo da farinha de mesocarpo, tipo pães,
biscoitos, macarrão etc.
O caso da COPPALJ é inverso, aqui o problema não
é mercado, mas sim preço e matéria prima.
Embora a cooperativa tenha quase dobrado o
volume de produção de amêndoa/óleo, ainda
assim não consegue atender seus clientes à pronta
entrega. O preço no mercado nacional continua
desestimulante.

3.6 Manter o mercado abastecido com
produtos diversificados.

Esta atividade tem correlação tanto com os
produtos in natura vindo das famílias, quanto
àqueles processados pelos grupos.
No 1º caso o projeto PAIS, implantado pela
ASSEMA em 2013, alavancou bastante a
diversificação da produção hortícola em 2
municípios da região (Lago do Junco e Lago dos
Rodrigues). As famílias geraram uma rotina
comercial de circuito curto nas comunidades
circunvizinhas, comercializando diversos tipos de
folhas, raízes, tomate, pepino, abóbora, maxixe,
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quiabo, pimentão, pimenta, berinjela e outras
espécies de hortícolas. Essa atividade mudou a
rotina das famílias nas comunidades que
costumavam ir até a cidade para comprar esses
produtos ou receber dos atravessadores na
comunidade.
Outro fator a destacar é a integração do trabalho
famílias (jovens, mulheres e homens) na atividade
e a  geração de renda.
Contabilizamos em média que as famílias tem
como receita, mais de um salário mínimo por mês.
Sendo que tem algumas que movimentam o triplo
dessa quantia.

3.7 Participar de espaços de
comercialização solidária.
(Feiras e Centros Públicos de
Comercialização)

Feiras a nível regional: Cerca de 25 produtores (as)
participaram como produtores (as) de feiras
promovida por parceiros da região nos municípios
de Lago da Pedra, Bacabal, Lago Verde,
Esperantinópolis e Lago dos Rodrigues.
Participação de feiras e espaços de
comercialização de âmbito nacional:
representantes das organizações de base da
ASSEMA participaram do ENA e FEIRA DO
CERRADO, onde estiveram presente 18
produtores/as.
Por iniciativa própria e com o apoio da ASSEMA, o
grupo de jovens da comunidade de São
Manoel\Lago do Junco, montou uma casa de
lanches e comercializou em 2014 R$ 14.000,00,
tendo sido revertida em renda para os 15 jovens

53 35
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que compõe o grupo.

3.8 Organizar três feiras
Agroecológica de Economia Solidária

Foram realizadas diretamente pela ASSEMA 2 feiras
(Lago do Junco e Esperantinopolis) de produtos da
agricultura familiar, que tiveram participação de
aproximadamente 45 expositores por feira, estes
comercializaram cerca de 60 variedades de
produtos. Em média foram arrecadados com as
vendas R$ 5.400,00. Os produtos mais procurados
foram frutas e verduras.

PARA O RESULTADO 04 -TER AUTO-GESTÃO DOS GRUPOS PRODUTIVOS NA ECONOMIA SOLIDÁRIA

4.1 Orientação em Autogestão
(Financeira e administrativa).

O programa PCS, em parceria com o PFAD, realizou
formação para gerentes e diretores (as) dos
empreendimentos (COPPALJ, COOPAESP, SANTANA
e AMTR) sobre emissão de nota fiscal do programa
PGPM através do site da SEFAZ – Secretaria da
Fazenda. Este aprendizado já está ajudando aos
empreendimentos realizarem por si mesmo a
gestão da política acessada, antes esse trabalho era
feito pelos técnicos do PCS.
A COPPALJ tem sido sempre assessorada durante
as reuniões do Conselho Técnico, no que se refere
à administração das cantinas, especialmente no
que se refere a gestão das mercadorias e na
prestação de contas.
As demais organizações (AMTR/Sabonete,
COOPAEP) foram orientadas pontualmente quando
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necessário.

4.2 Buscar conhecimento e
Prospecção de Mercados.

Praticamente não houve nenhuma nova
prospecção para os produtos da linha Babaçu Livre
neste semestre, porém tivemos a aprovação do
registro do sabonete MAPA e, isso tem ajudado a
conquistar novos clientes. Foi realizado também
algumas adaptações na máquina de corte do
sabão.
- Na COOPAESP foi mobilizado recurso do
programas PPP_ECOS para incentivar o desejo das
produtoras de desenvolver experiências na
produção de sorvete, pães e bolos a base da
farinha de mesocarpo.
- Na COPPALJ, também já temos mobilizado
recursos, através do Fundo Amazônia, para investir
na desodorização e clarificação do óleo, com vistas
a desenvolver produto acabado para consumo
humano.

4.3 Manutenção da Documentação
Comercial. (Alvará, CNPJ, CND e
Certificados)

Esta atividade trata da manutenção da
regularidade jurídica, fiscal e comercial das
organizações (COPPALJ, COOPAESP, AMTR e
Cooperativa Babaçu Livre).
Quanto à regularidade jurídica (ata de fundação,
Estatuto, ata de eleição da diretoria atual) e fiscal
(CND´s federal, estadual e municipal),  todas as
organizações  estão em dia com sua
documentação.
A COOPAESP, até o momento não possui licença de

6 grupos
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funcionamento da fábrica e nem do produto,
porém esta é uma prioridade da organização e da
ASSEMA.
A fábrica de sabonete continua sendo prejudica
pela lentidão da SUVISA/MA nos processos de
vistoria da fábrica, o que leva a atrasos na
renovação das licenças de funcionamento.

4.4 Orientar a Transparência da Gestão
Administrativa e Financeira.
(Prestações e análises das contas)

O técnico do setor administrativo financeiro da
ASSEMA é quem realiza esta atividade, orientando
as organizações no setor administrativo e
financeiro, basicamente realizando o trabalho de
revisão contábil, e quando identificado falhas, ele,
juntamente com os gerentes administrativos,
trabalham na correção dos dados para dai gerar as
prestações de contas e análise da situação
financeira e produtiva da organização com
transparência.
Hoje a organização que mais demanda essa
atividade é a COPPALJ, pelo volume de recurso
(receita e despesa) que movimenta durante o ano.
Neste caso ainda identificamos falhas na
autogestão da organização.
Por isso foi realizado nos dias 17 e 18 de
junho/2014 uma capacitação para cantineiros com
foco nas anotações de mapas e planilhas que
alimentam a prestação de contas.
As outras organizações tem mais facilidade por
terem movimentação financeira menor e os
instrumentos de monitoramento financeiro ser
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mais simples.

4.5 Realizar reunião com grupo
produtivo para atualização do plano
estratégico de produção disponível
para o mercado.

Cada grupo produtivo teve seu planejamento
produtivo 2014 realizado, tal como segue abaixo.
Grupo de Santana deverá produzir em 2014:
- 500 kg de tamarindo
- 1.000 kg de manga
- 100 garrafas de licor/produtora
- 50kg de jenipapo/produtora
AMTR/Sabonete deverá produzir em 2014:
- 80.000 sabonete
COOPAESP deverá produzir em 2014:
- 10 toneladas, pelo fato de ter perdido pessoas
nos núcleos.
COPPALJ deverá produzir em 2014:
- 350 toneladas de amêndoas

4.6 Monitorar os indicadores do PCS

O PCS é responsável para realizar as atividades de
monitoramento referentes aos indicadores 4, 5, 6,
7, 8, conforme descrito no item 4.2 deste relatório.
A aplicação dos instrumentos de coleta de dados se
dão sobre os 4 empreendimentos cooperativista e
associativista (COPPALJ, COOPAESP, AMTR e
Cooperativa Babaçu Livre) que processam e
comercializam cerca de 8 produtos do
agroextrativismo. Aqui o foco é mensurar o
aumento do volume de produtos, geração de renda
e autonomia nos processos gerenciais.
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PARA O RESULTADO 05 - TER FORTALECIDO O MOVIMENTO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA.

5.1 Participação em fóruns, redes e
Conselhos da Economia Solidária.

Participação no Encontro Estadual de Economia
Solidaria do Maranhão.
Como é fato, ASSEMA permanecer na Coordenação
Estadual de ES, bem como na coordenação
executiva do Fórum Estadual.
A AMTR, COOPAESP, COPPALJ também fazem parte
do Fórum Estadual da Economia Solidária e Rede
Cerrado.
- Temos também mantido a participação no
CONSEA, SEDRUS E CNES. Esses espaços nos
colocam numa condição de interventor nesses
conselhos.

5.2 Participar e/ou promover
campanhas da ES.

A estratégia é indicar as organizações de base da
ASSEMA para participar de eventos promovidos
por iniciativa de ONG e Poder Público nas várias
esferas, nesse sentido no 1º semestre,
representantes da AMTR, COOPAESP, COPPALJ
juntamente com ASSEMA foram eleitos para
participarem como delegados na Conferência
Nacional da ES que aconteceu em novembro/2014.
Essa participação tem sido muito importante para
que possamos contribuir com proposições voltadas
para os arranjos produtivos do agroextrativismo e
economia solidária.
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PARA O RESULTADO 06 - AUTO GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES LOCAIS E CONTROLE SOCIAL NOS CONSELHOS DE
INTERVENÇÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS2.

6.1 Curso em formação em Segurança
Alimentar e Nutricional.

A formação esteve focada na Educação Alimentar,
valorização e reaproveitamento dos alimentos
produzidos pela agricultura familiar, adotando
como linha de raciocínio os princípios Política
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A
formação foi m mesmo foi desenvolvido em 24
horas e ministrado pelo Dr. Celerino Carriconde
/Recife-PE em duas etapas de 24 hs, ocorrida de 20
a 22/01/14 e a segunda em 23 a 25/01/14 na
propriedade do agricultor Mathias no município de
Poção de Pedras.
O público foram 43 famílias de 07 municípios que
estão sendo orientadas pela ASSEMA no processo
de transição agroecológica.
Dois exercícios práticos foram planejados pela
metodologia do curso, um seria poder praticar
diferentes tipos de preparo de alimentos saudáveis
e outra seria as famílias fazerem o desdobramento
desses ensinamentos no seu cotidiano. A primeira
proposição não foi possível realizar pela escassez
do tempo em relação as discussões e
aprofundamento das questões conceituais e

19 24

2 As demais organizações que não foram citas (COPPALJ, COOPAESP, AJR, e grupo de Mulheres de Santana) nas ações de monitoramento da autogestão, é pelo fato das mesmas já
estarem conseguindo caminhar sem a assessoria da ASSEMA, o que é um resultado bastante positivo.
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exposição de experiência prática dos participantes.
A segunda, foi realizada pela comunidade de
Santana na ocasião de uma reunião comunitária,
onde foi oferecido alimentos produzidos a partir
dos ensinamentos da formação.
A formação também disponibilizou apostila com
receitas afins para os participantes no sentido de
estimular essas práticas.

6.2 Curso modular de Vivência Prática
em Sistema Integrado de Produção
Agroextrativista.

A oficina foi realizada no Sítio Novo Horizonte,
comunidade Centro dos Coco, PA Três Setubal,
município de São Luís Gonzaga/MA. As atividades
foram:
A formação teve objetivo de orientar às famílias
para que estas possam melhor  desenvolver seu
sistema de produção. Foi ministrada pelo técnico
da ASSEMA Luiz Gusmão (agrônomo/Mst. Em
agroecologia), e se desenvolveu numa propriedade
de transição agroecológica da agricultora Lila e seu
Antônio, no município de São Luis Gonzaga no
período de 24 a 27/02/2014 e a segunda de 11 a
14/03/2014.
Temas abordados na prática: Breve
contextualização das unidades de produção em
processo de transição agroecológica;
-(viveiro e produção de mudas; horticultura;
enriquecimento de capoeiras com sabiá; sistemas
agrossilviculturais; compostagem; adubação verde;
avicultura; ovinocultura e suinocultura).
As iniciativas existentes na propriedade (Sítio Novo

10 26
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Horizonte) enriqueceram os momentos de
discussão teórica, bem como possibilitaram a
prática de manejo nos sistemas produtivos.
Por último, os/as participantes fizeram um trabalho
prático de planejamento de propriedade.

6.3 Vivência em Relações de Gênero.

A vivência teve objetivo de proporcionar aos
participantes um espaço de debate e construção
de ações conjuntas, contribuindo para a vivência
de novas relações sociais causando impacto nas
práticas cotidianas de homens e mulheres das
organizações e/ou famílias para a reelaboração de
novas relações e práticas educativas nas
comunidades e organizações de base.
O desenvolvimento da formação foi ministrada
pela assessora do PFAD em parceria com ACESA, se
deu no período de 09 a 11 de junho, com duração
24 hs, e contou com a participação de  jovem  da
ACESA.
Como exercícios práticos de desdobramento da
formação a ser monitorado pelo PFAD.
- Viver gênero no âmbito familiar;
- As organizações realizar momento de debate
com a temática;
- Realizar reuniões comunitárias onde possa
integrar mais pessoas nestas discussões da
associação comunitária;
- Colocar em prática e s t a  p a u t a
buscando parceria com autoridades

28 14
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representativas;
- Fazer palestras em escolas, na igreja,
principalmente com os grupos de jovens
incentivando-os a dizer “NÃO” a desigualdades.

6.4 12 oficinas de gênero e políticas
públicas (ATER MULHER)

Foram realizadas 12 oficinas de gênero e políticas
públicas distribuídas em 03 etapas, atendendo ao s
d e z e s s e i s m u n i c í p i o s d a r e g i ã o . As
mesmas tiveram a finalidade de apresentar às
beneficiárias do projeto as políticas públicas
finalísticas e transversais para as mulheres rurais e
suas formas de acesso, e de estimular a reflexão
sobre as desigualdades de gênero. Essas atividades
iniciaram com uma dinâmica de interação e, em
seguida, a equipe técnica abordou os conceitos de
economia feminista, de igualdade de gênero,
divisão sexual do trabalho e trabalho não
remunerado. Durante as apresentações ocorreram
diversos momentos de diálogo entre as pessoas
presentes que certamente irão contribuir na
vivência de novas relações sociais e práticas
educativas. Quanto às políticas públicas, a equipe
fez uma breve apresentação sobre o Programa
Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural
(PNDTR), o Crédito Pronaf (Pronaf Mulher) e os
programas institucionais de apoio a
comercialização dos produtos da Agricultura
Familiar. Paralelo às oficinas, os filhos das
beneficiárias tiveram acesso a jogos recreativos e
foram acompanhados por pessoas da equipe

229 18
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técnica da ASSEMA.
1ª etapa – Lago da Pedra, Poção de Pedras,
Trizidela do Vale Bernardo do Mearim e Igarapé
Grande – Estiveram presentes 79 mulheres.
2 etapa – Joselândia, Santo Antonio dos Lopes, São
Raimundo, São Roberto, Lago do Junco e Capinzal-
Estiveram presentes 82 mulheres.
3ª etapa – São Luiz Gonzaga, Lago dos
Rodrigues, Lima Campos, Pedreiras  e
Esperantinopólis – Estiveram presentes 68
mulheres.

6.5 Promover 01 intercâmbio para
troca de experiências e
conhecimentos entre juventude de
outras organizações parceiras
(regional ou nacional) que estão
produzindo de forma sustentável;

ASSEMA esteve presente com 09 jovens sendo 07
mulheres e 02 homens e 01 assessora, na Caravana
Agroecológica das Juventudes do NE em
Ouricuri/PE de 25 a 29/03/2014, organizada em
parceria com CETRO SABIÁ (PE), CETRA (CE),
CAATINGA (PE), TERRE DES HOMMES, ACTIONAID.
Internamente fizemos parceria com ACESA, que
trouxe 03 representantes comunitários.
O intercâmbio, propiciado dentro da Caravana,
teve objetivo de intercambiar experiências
agroecológicas desenvolvidas pelas juventudes
rurais do nordeste; Aprofundar o debate sobre  as
necessidades especifica das juventudes rurais
para desenvolver experiências agroecológicas,
considerando os aspectos ambientais, sociais e
econômicos, especialmente no que dia respeito a
organiza para a produção, beneficiamento e

07 02
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comercialização; Fortalecer  as estratégias de
visibilidade do papel e protagonismo da juventude
no processo de desenvolvimento da agroecologia e
Contribuir na preparação da delegação de jovens
para participar de forma qualificada e autônoma
do III ENA.
Estiveram presente cerca de 120 jovens
representando 29 organizações de provindas de 07
estados.

6.6 Monitoramento das articulações
de juventude (assembleias, reuniões
de direção).

O acompanhamento com finalidade de
monitoramento das juventudes representadas
pelas articulações AJR , FMJESP e CIJUC, se dá
basicamente no âmbito da elaboração dos
planejamentos, reuniões de diretorias, assembleias
e mobilização de recurso, sendo que o programa
acata outras demandas pontuais julgadas
necessárias.
No âmbito desses encontros tivemos alguns
encaminhamentos importantes:
- FMJESP, está discutindo e intervindo sobre a
composição do Conselho Municipal de Juventude e
também sobre Estatuto da Juventude.
-CIJUC, está organizando por conta própria o I
Encontro Intermunicipal de Jovens no campo com
o tema: Juventude Rural em movimentos,
envolvendo os municípios de (Peritoró, São Luís
Gonzaga e Lima Campos), com previsão para
acontecer entre 09 e 10 de  agosto de 2014.

35 18
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Também ficou definida pela CIJUC uma agenda de
acompanhamento dos grupos de base da
juventude.

Agenda cumprida:
04 – Reuniões da AJR + 02 Assembleias e
Orientação dos Projetos acessados;
03 Reuniões da CIJUC + 01 Encontrão, parceria
com STTR e Poder Público Local e 01 Assembleia.

02 – Reuniões com o FMJESP em parceria com
o STTR e Secretaria de Agricultura e 01
Assembleia Gera.

6.7 Monitorar os indicadores de
resultado do PFAD

O monitoramento dos indicadores 11,  12,13 e
14 de responsabi l idade do PFAD, foi
realizado por meio a aplicação de questionários
aplicado ao público priorizado, neste aspecto
contou com a colaboração das organizações locais.

NA

6.11 VIII Fórum Social da Juventude
Rural da ASSEMA

- O VIII FSJR, abordou o tema Juventude
Camponesa: Políticas Públicas, Democracia e
Controle Social, foi realizado nos dias 30/10 a
01/11/2014 em Santana no município de São Luiz
Gonzaga-MA. Estiveram presentes: 117 jovens das
articulações de juventude da área de atuação da
ASSEMA e parceiros.
Aconteceram também oficinas temáticas (plantar e
conservar do trabalhador rural, Música e Cultura
Popular e Cultura Maranhense, Danças e Ritmos,
conferência sobre Conhecimento Tradicional e a
relação com a Juventude Rural).

68 49
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Para o resultado 07 - Pessoas acessando políticas públicas de SAN (crédito, programas de comercialização, recursos hídricos, eletrificação,
habitação, ATER) e Educação Contextualizada

7.1 Curso de formação para
Conselheiros, fóruns e redes.

Atividade realizada no período de 03 A 05/09/2014
para discutir o temas como: Território e
Territorialidade, Direitos como conquista da luta
social, Políticas Públicas e garantia de direitos,
Controle Social das PP, Conselhos, Redes e Fóruns
como Espaços de luta da sociedade organizada.

12 04

7.2 Oficina na metodologia Cirandas,
PGPM, PAA NET, PNHR, recursos
hídricos.

A oficina foi realizada com objetivo de proporcionar
aos participantes as estratégias necessárias para o
fortalecimento de suas representações enquanto
sujeitos de direitos no que diz respeito ao acesso
simplificado do PAA, PNAE, PGPM3. Descentralizando
as informações e multiplicando os saberes in loco na
busca por politicas públicas. Além de contribuir para
a construção de uma rede solidária a parti da ciranda
net fortalecendo a Economia Solidária dos grupos
formais e informais de nossa área de atuação.
A oficina ocorreu entre os dias 17 a 19/02/2014, com
participação de representações das organizações
locais.
Encaminhamentos:
- Buscar parcerias com as prefeituras via
Secretaria Municipal de Agricultura ou STTR para
agilizar o andamento no acesso a esta política com
relação a retirada de notas fiscais do PGPM e PAA;

11 03

3 Não foi possível incluir as políticas de habitação e recursos hídricos, por conta do pouco tempo, ficou orientado em separar estas 2 políticas para uma outra oficina.
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- Organizar momentos práticos com as
representações das organizações (02 cooperativas,
02 associações de mulheres, 03 articulações de
jovens, 01 grupo informal e 01 STTR) centrado no
preenchimento de notas fiscais.

7.3 Acompanhar as organizações
locais junto ao Poder Público, nas
negociações de políticas públicas
priorizadas (crédito, programas de
comercialização, recursos hídricos,
habitação e saneamento, Educação).

-Aconteceram 04 ações de reivindicação ao poder
público assessorado e monitorado pelo PFAD:
1- Organização e acompanhamento à AMTQC junto à
câmara de vereadores do município de São Luiz
Gonzaga para discutir o andamento dos três
projetos de lei apresentado no final de 2013
(Propostas de Melhoramento da   Lei Babaçu
Livre,   Minuta   para criação do Conselho Municipal
de Segurança Alimentar e Nutricional e Criação do
Conselho Municipal de Juventude);
2- Articulação e organização da Audiência Pública
Municipal: “Debate para a Criação da Secretaria
Municipal da Mulher no Município de Lago do Junco
– MA”, apresentada a minuta de criação do Projeto
de Lei da Secretaria Municipal da Mulher.
3– Reunião com o FMJESP para organização e
direcionamento da articulação de jovens na
intervenção de composição da coordenação, junto a
outros segmentos de jovens da sociedade civil
(encaminhamentos; Fazer laudo técnico na
comunidade São José do mesmo município, Fazer
uma denúncia junto ao Ministério Público com o
laudo técnico anexado);

80 24
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4– Ato público no dia 05/06 – Dia do Meio Ambiente
para chamar atenção do Poder Público local e
sociedade civil pelos riscos e prejuízos causados pelo
uso de agrotóxicos via aérea.

3.1 Balanço das atividades planejadas para 2014 que não foram realizadas

No âmbito do resultado 02 - aumentar a segurança alimentar e nutricional (qualidade de vida).

Atividades não realizadas Justificativa Encaminhamento

2.4- Discutir e Qualificar demandas
para créditos de custeios,
investimento e fundos solidários para
fortalecer as UPF

A equipe de produção não identificou
nenhuma demanda para elaboração
de projetos produtivos com as
famílias.

Atividade deve permanecer no
plano de trabalho, porém
voltada para as famílias que
estão sendo atendidas por
meio das chamadas públicas
de ATER.

2.6- Orientar na implantação das
atividades projetadas de acordo com a
linha de crédito acessada.

O programa não identificou nenhuma
demanda para orientação de projeto
de crédito.

No âmbito do resultado 03 - Gerar renda para as famílias e grupos.

Atividades não realizadas Justificativa Encaminhamento

3.2 Estudo de mercado para a
produção de polpas, castanha,
banana, limão, maracujá, queijo e
hortaliças.

Pelo fato do programa PCS ter sofrido
transição de pessoal, ainda não foi
possível reorganizar a capacidade
operacional do programa, resultado
no déficit negativo de atividade.

Prever as atividades do
programa conforme sua
capacidade operacional.
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3.3 Iniciar o processo de
licenciamento (ambiental e sanitária)
da COOPAESP, EFAs e Santana).

Ainda não foi iniciado nenhum
processo de licenciamento dos grupos
(COOPAESP, EFA’s e Santana). Porém
trata - se de um processo continuo de
uma série de procedimentos que
precisam ser tomados para adquirir
estes licenciamentos. Recentemente
foi criada uma Portaria Estadual
(SEMA nº 9 de 20/02/2014) onde
disciplina os procedimentos de
dispensa de Licenciamento Ambiental,
no âmbito da Secretaria de Estado do
Meio Ambiente e Recursos Naturais
(SEMA).
A Lei Estadual nº 10.086 de
20/05/2014 dispõe sobre a
habilitação sanitária de
estabelecimento agroindustrial
familiar, de pequeno porte ou
artesanal, para elaboração e
comercialização de produtos da
agroindústria no estado do
Maranhão.
Estas legislações poderão facilitar os
processos de licenças para atividades
de caráter artesanal e de baixo
impacto ambiental.
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No âmbito do resultado 04 - ter autogestão dos grupos produtivos na economia solidária.

Atividades não realizadas Justificativa Encaminhamento

4.6 Realizar um seminário com
COPPALJ, COOPAESP e AMTR para
discussão sobre PG (patrimônio
Genético) e CTA (Conhecimento
Tradicional Associado)

A atividade não aconteceu conforme
planejado, porém ASSEMA prestou
assessoria permanente à COPPALJ no
caso do acompanhamento do
processo de denúncia de
irregularidade de acesso a Patrimônio
Genético feito pela empresa Crodan
Brasil, junto ao Ministério Público
Federal (MPF).

Em 2015 ASSEMA
permanecerá na assessoria ao
processo junto ao MPF.

4.7 Reestruturação da Cooperativa
Babaçu Livre.

Embora não tenha ocorrido uma
reestruturação por completo da
Cooperativa, ASSEMA manteve
assessoria à mesma no sentido de
garantir a sua regularidade fiscal e
jurídica. Fato é que ao final de 2014
ela passou a operar o PGPM
beneficiando dezenas de sócios (as)
extrativista, por meio da
comercialização de amêndoas de coco
babaçu.

Em 2015 pretendemos manter
o apoio a cooperativa no
sentido de politizar mais as
suas ações junto a seus
cooperados.



Relatório Narrativo Anual 2014.
PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS: Uma luta pelo direito a alimentação humana, educação e participação cidadã.

41
Rua da Prainha, 551, Bairro São Benedito. CEP: 65.725–000 – Pedreiras – Maranhão – Brasil

Telefax: (99) 3642-2061/2152. E–mail: gentedefibra@assema.org.br

No âmbito do resultado 06 - Auto gestão das organizações locais e controle social nos conselhos de intervenção nas políticas públicas

Atividades não realizadas Justificativa Encaminhamento

6.2 Capacitação modular de
processamento e beneficiamento.

A atividade não aconteceu por
dificuldade de agendamento entre os
programas PCS e PFAD e o público
prioritário, que são os gerentes dos
grupos produtivos.

A atividade será reprogramada
para março de 2015.

6.4 Formação em Gestão e
planejamento estratégico
organizacional.

Esta atividade deveria ter acontecido
nos primeiros 3 meses do ano, que
era para orientar os representantes
das organizações a realizarem seus
planos, como no ano passado, sem a
presença da assessoria. Porém a
formação não foi priorizada e
voltamos a orientar as organizações
individualmente.

Temos que rever se a
formação vai realmente servir
para a finalidade que
planejamos, do contrário não
faz sentido realiza-la.

6.7 Capacitação Modular em
Legislação Ambiental.

Temos tido muita dificuldade com o
público para atividade em módulos,
ou seja, necessidade das mesmas
pessoas participarem da atividade em
2 períodos programados.
É comum ocorrer várias articulações e
só conseguir 50% do número de
pessoas desejado.

Repensar as formações sem
módulos, pois o público
desejado, que são as famílias
que já trabalham nos sistemas
de produção agroecológicos,
têm muita dificuldade de ficar
fora de casa por muitos dias.
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3.2.Balanço das atividades realizadas e não planejadas no 1º semestre.

Atividades realizadas e não planejadas Justificativa

1. Participação em oficinas Técnicas Regionais em
quatro regiões do Maranhão (Médio Mearim,
Baixada, São José dos Basílios e Itapecuru-Mirim)
promovidas pela Embrapa Cocais para discutir à
cadeia produtiva e comercial do babaçu

Uma das estratégias de sustentabilidade da ASSEMA e
por meio de parcerias com organismo se instituições
que queiram dialogar com as problemáticas
vivenciadas pelas famílias orientadas pela ASSEMA. A
EMBRAPA tem se mostrado interessada em ouvir as
demandas das (os) extrativistas em relação à cadeia
produtiva e comercial do babaçu.
Por isso ASSEMA vem participando de várias rodadas
de discussões em várias regiões do Estado,
juntamente com a EMBRAPA COCAIS para ouvir as
demandas e o desejo das (os) extrativistas.

2. Assessoria nas atividades do sabonete previstas no
projeto Pindova, gestado pelo MIQCB e financiado
pela Petrobras. O projeto destinou ao grupo com R$
38.000,00 para aquisição da matéria prima e R$
32.000,00 para embalagens e rótulos.

-ASSEMA toma para si a responsabilidade em ser
parceira de todas as organizações associadas a ela,
tanto na parte de mobilização de recursos financeiros
e humanos, quanto na gestão dos mesmos. Tem
ficado cada vez mais difícil garantir a sustentabilidade
das organizações dentro dos projetos gerais da
ASSEMA. Uma das estratégias que vem sendo testa, e
com bons resultados, é elaborar propostas enxutas e
bem centradas nas demandas das organizações.
- Uma dificuldade é a profissionalização na
mobilização de recursos, ASSEMA não tem uma
pessoa para fazer isto exclusivamente, mas conta com
o trabalho da equipe técnica que desenvolve certas

3. Elaboração de um projeto para a Unidade de
Beneficiamento de Frutas de Santana, para edital
CONAB/BNDES, para atender as necessidades do
grupo, nos itens: embalagens, rótulos, caixas, freezer
horizontal, embalagens para polpa de frutas,
ampliação da unidade fabril, caixas para armazenar
frutas, recursos para iniciar o licenciamento da uf –
unidade fabril.
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4. Elabora do Projeto Cese, aprovado para atender as
demandas apontadas pelo Estudo de Viabilidade da
Unidade de Sabonete, onde contemplará (perfuração
de um poço, adaptação da maquina de corte de
Sabão, aquisição de uma geladeira, armário de
cozinha, reparo do portão da fabrica, além da
capacitação na formula do sabonete ministrado por
especialista e desenvolvimento do material de
marketing: caixas, rótulos).

habilidades necessárias para aprovar proposta de
pequeno porte. Espera-se que ao final de 2014
possamos fazer uma avaliação positiva destas
mobilizações.

5. Elabora de projeto para o edital “PPP-ECCOS
Cerrado” para contemplar a Cooperativa COOPAESP e
os núcleos de extração de mesocarpo, em
Esperantinópolis. Projeto aprovado entrando em fase
de execução no 2º semestre.
6. Elaboração do projeto junto ao PPP- ECOS com a
proposta de atuar em duas linhas: ajustes na fabrica
de sabonetes e a 2ª atividade política da AMTR. O
projeto encontra-se em fase de análise.
7. Elaboração do projeto para edital ECOFORT/
BNDES/CONAB para contemplar Unidade de
Beneficiamento de óleo da COPPALJ, em relação a
abastecimento de água para o processamento do
óleo.
8. O PCS realizou palestra sobre o PGPM em Centro
Coroatá, Lagoinha II e Palmeiral e das reuniões saíram
demandas para começar com 40 extrativistas dos
povoados mencionados.

Fortalecer a parceria entre ASSEMA, STTR e outras
organizações que orientam as (os) agricultoras (os) da
região, é uma prioridade da ASSEMA no sentido de
ampliar o acesso dessas famílias às políticas públicas
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9. Reunião sobre PAA no STTR de Trizidela do Vale,
com objetivo de articular agricultores e agricultoras,
sócias (os) do STTR de Trizidela do Vale para eles
desse inicio ao acesso da Política Pública em questão.
OBS: Participar deste momento teve dois objetivos
básicos.

de comercialização dos produtos do extrativismo e da
agricultura familiar. Nesse sentido acata demandas
espontâneas com objetivo de informar sobre o
funcionamento dessas políticas para melhor o acesso
a estas por meio de outras organizações que não
propriamente aquelas ligadas à ASSEMA.

10. Preparação da Caravana das Juventudes do NE via
Skype. Foram realizadas 05 reuniões, sendo 02 em
Fevereiro e 03 em março. Estiveram participando
representantes das organizações CAATINGA (PE),
CETRA (CE), CENTRO SABIÁ (PE), ACTIONAID e
ASSEMA.

ASSEMA tem julgado importante fazer investimentos
no sentido de ampliar suas parcerias com outras
organizações que trabalham as temáticas pertinentes
à juventude rural com objetivo de construir
estratégias em redes que possam fortalecer o
protagonismo juvenil em torno de suas escolhas.

11. Participação na preparação da Plenária de
Juventude no III ENA. Foram realizadas 06 reuniões
entre abril e inicio de maio. O caráter das reuniões se
deu na visualização da participação da juventude no III
ENA e dos encaminhamentos tido dentro da caravana
que deu o tom para as organizações estarem
presente.
12. Organização da participação da juventude no 3º
ENA/Juazeiro /Bahia.
ASSEMA participou do Cerimonial de Abertura do III
ENA, da oficina autogestionada – Diz Aí Juventude
Rural: Educação Informal e Cultura, da Feira de
Saberes e Sabores, da construção de uma carta da
Plenária das Juventudes para compor a carta politica
do III ENA 2014 e da Feira de Sementes dentro do III
ENA.
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13. Reunião com representantes das associações do
PA Veloso (Veloso, Rocinha e Mangueira) para discutir
a Relação dos Beneficiários do Município junto ao
INCRA/Regularização.

As questões fundiárias é uma pauta constante para as
famílias pré-assentadas que ainda não tiveram o
direito à titulação definitiva de sua área de uso e
posse. Por isso continua a acatar as demandas.
De acordo com o depoimento de todos os presentes a
situação atual é:

 -Politicamente o PA estar em 03 municípios (São
Luís Gonzaga,   Lima Campos   e Peritoró). No
entanto, o limite  do território pertence a São Luiz
Gonzaga;
- A maioria dos moradores da comunidade Veloso e
Rocinha tem domicílio eleitoral em Peritoró;

 - Em janeiro de 2010 os assentados
receberam a RB como Peritoró;

 - As famílias possuem vínculos de vivência diária
como município de Lima Campos e um pouco com
Peritoró.
Todas essas questões merecem com urgência uma
intervenção do INCRA a título de resolução dessas
questões.

14. Oficina de Elaboração de Projetos
Esta atividade foi acatada por que faz parte de um
projeto Pindova que apoia a Unidade de
Sabonete/AMTR.

15 Realizar o primeiro e segundo módulo da
Capacitação em Manejo Florestal.

O curso de manejo florestal de uso múltiplo, oferecido
à equipe técnica da ASSEMA e de organizações
parceiras, está sendo financiado pelo Serviço Florestal
Brasileiro, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente,
e ministrado pela empresa Roncoflorestal. Esse curso
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tem como objetivo capacitar agentes de assistência
técnica e extensão rural para o fortalecimento do
manejo florestal na Amazônia Legal. A ASSEMA foi
beneficiada com 09 vagas e, no período de 21 a 25 de
julho, a equipe da Roncoflorestal reuniu com a
direção e assessores da ASSEMA para levantar
demandas e conhecer a realidade do Território do
Médio Mearim. A carga horária do curso foi dividida
em quatro módulos, para facilitar a apropriação dos
conteúdos pelos participantes. O primeiro módulo
aconteceu entre os dias 26 e 29 de novembro, sendo
abordados diversos assuntos, tais como: ecologia
florestal, história do manejo florestal, princípios do
manejo florestal, implementação de planos de
manejo florestal comunitário, comunicação rural e
ética profissional. O segundo módulo aconteceu entre
os dias 30 de novembro e 04 de dezembro. Nesse
módulo, os cursistas tiveram a oportunidade de
aprender na prática a configurar um GPS e a
desenvolver algumas atividades didáticas em dois
programas GPS TrackMaker e ArcGis, ambos utilizados
na elaboração de mapas.

16 Formação da Equipe da Campanha Amiguinhos da
ASSEMA.

A formação objetivou proporcionar à equipe de
trabalho instrumentais pedagógicos que venham
contribuir com o trabalho lúdico de educação
contextualizada a ser executado com as crianças
na Campanha Amiguinhos da ASSEMA, construindo
saberes que despertem o interesse destas a partir
do brincar.
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17 Articulação e parceria com o Poder Público local-
PAA

Esta articulação aconteceu no município de Lima
Campos durante a campanha. Pretendeu contribuir
para o acesso a alimentos saudáveis para serem
oferecidos como às crianças. Esta também é uma
forma de valorizar os produtos da agricultura
familiar.

18 Encontro do REJUMA – Recife/PE

O seminário surgiu a partir de uma articulação da
Aliança da Juventude pelo Meio Ambiente, o
grupo nasceu da  vontade  de  promover  uma
discussão sadia e qualificada sobre a participação
política, o fomento e controle social das
políticas públicas e a conquista de direitos.
Estiveram presentes cerca de 57 pessoas
representando 04 diferentes estados. PE, CE, MA,
SP e GO. Foram 34 mulheres e 23 homens.
Representantes de diversos movimentos e
organizações sociais compareceram ao seminário
agregando suas experiências na luta por igualdade,
justiça e mudanças políticas. Vale mencionar a
Actionaid, a Associação em Áreas de Assentamento
no Estado do Maranhão, a Pastoral da Juventude
Rural, o Movimento Levante Popular da Juventude,
o Centro Sábia de Comunicação, Centro das
Mulheres do Cabo e a Comunidade Indígena do
Povo Chucuru (indígenas).

Seminário de lançamento do projeto organização
produtiva de mulheres e promoção da autonomia
por meio do estímulo a prática agroecológica

Foi realizado em Recife/PE nos dias 02 a
04/12/2014. Estiveram presentes 27 mulheres
representando   cerca de 20 organizações
entre governo, instituições federais de ensino e
movimentos sociais.
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Objetivo – construir espaços de formação e
capacitação da equipe técnica refletindo acerca da
política pública ATER Agroecológica para as
Mulheres Rurais, e destacando seus entraves, limites
e principalmente suas potencialidades que
contribuam com a autonomia das mulheres rurais.
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3.3. Resultados Alcançados.

 Lideranças intervindo nos espaços de políticas públicas. No município de Lago do Junco as
pessoas fizeram intervenção junto a Sec. de Agricultura para que fosse criado em regime de
urgência o SIM – Sistema de Inspeção Sanitária Municipal. Isso irá regularizar o processamento
e comercialização do óleo a nível municipal. Antes estávamos na irregularidade por omissão do
poder público na regularização dessa questão.

 As mulheres estiveram em
destaque na comercialização durante
as 12 feiras da Agricultura familiar nos
dos municípios de Lago do Junco, Lago
dos Rodrigues, Esperantinópolis, Lago
da Pedra, Lima Campos, promovida em
parcerias com ASSEMA, STTR e
secretárias Municipal de Agricultura.

 Lideranças jovens, mulheres e
homens exercendo a gestão das
organizações locais. Embora seja um
número abaixo do esperado, temos
bons exemplos de gestão interna autônoma. O grupo de Santana, as cooperativas COOPAESP e
COPPALJ consegue implementar suas tomadas de decisões. Porém as 2 organizações de
mulheres e uma de juventude (AMTR e AMT, AJR) ainda precisam de orientações.

 Previsão de aumento da produção a partir do aproveitamento da terra e demais recursos
naturais. As orientações sobre compostagem, cobertura verde e bio fertilizantes, ainda que
timidamente já começam a gerar resultados, temos famílias cultivando essas espécies
adubadoras e seguindo as orientações. Em Lago do Junco 05 famílias dominam estas técnicas e
fazem compostagem em suas unidades. Esta mesma prática se desenvolve com os horticultores
de Esperantinópolis;

 Estima-se que tenha duplicado o consumo de produtos diversificado, no setor da
horticultura, por parte das famílias. Em 2013 a produção chegou a 10 toneladas de produtos
diversos (cheiro verde, alface, pepino, abobora, tomate, cuxa, quiabo, pimentão, feijão e milho
verde). Em 2014 as famílias passaram além de se alimentar dos produtos por eles produzidos
também criaram uma rotina comercial de circuito curto nas comunidades circunvizinhas,
comercializando esses produtos semanalmente ou de acordo com as safras. Esses são
resultados gerados pelos projetos PAIS implantados em 2012 e 2013.
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 Aumento da renda das famílias agroextrativistas por meio da comercialização de amêndoas
de babaçu. A COPPALJ comprou das quebradeiras 366 toneladas. Comercializou 181.2805
toneladas de óleo de coco babaçu.

 O grupo de Santana enviou em 2014 12 toneladas de amêndoas ao PGPM. Agora a
Cooperativa BABAÇU LIVRE passa a ser responsável pela operacionalização das amêndoas
produzidas pelas quebradeiras sócias de várias organizações ligadas a ASSEMA, isso agilizou e
simplificou os processos comerciais.

3.4. Entraves Identificados.

 Insuficiência de aproveitamento dos recursos hídricos para a produção. O Maranhão é um
estado muito bem servido por chuvas e também por grandes rios e igarapés, porém é bastante
precário no conhecimento e acesso a tecnologias sociais de captação e armazenamento de
água para a produção e consumo doméstico. Em 2012 iniciamos alguns testes com implantação
de cisternas de placa e agora em 2014 vamos experimentar a TS trincheira destinada à
produção.

 Dificuldade no preparo das roças agroecológicas, devido à perda das sementes de adubos
verdes, tais como: guandu, feijão de porco, crotalária, mucuna, dentre outras. Essas espécies
estão sendo reintroduzidas através de compra de sementes, mas o ideal será que as famílias
passem a estruturar seu próprio banco de sementes, assim como faz com o feijão, arroz,
mandioca etc.

 Irregularidades fundiárias, o acesso a terra e primordial para trabalhar processos sistema de
produção diversificado (diversas atividades produtivas) e integrado. Porém ainda temos
famílias que não possuem a posse da terra, e isso é mais um fator limitante para que ele
acredite e invista na mudança de hábitos de cultivos agrícola.

 Inexistência e/ou pouca integração da força de trabalho em alguns núcleos familiares. Para
iniciar as práticas inovadoras da agricultura de base ecológica e necessária a presença da força
de trabalho familiar de forma integrada.

 Dificuldade de inserção dos produtos da linha babaçu livre no mercado convencional,
motivados pela concorrência desleal, com preços inferiores e produção em escala comercial.

 A morosidade na operacionalização de das políticas publicas, tais como PAA e PGPM têm
sido um dos fatores negativos que acaba desestimulando as famílias. As cooperativas
desprendem muito trabalho para tentar resolver esta questão, mas infelizmente muitas coisas
dependem dos gestores da política, da legislação e outros fatores externos.
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 Temos tido muita dificuldade com a mobilização do público para as atividades de formação,
é comum se fazer muitas articulações e só conseguir 50% do número de pessoas desejado.

 A demora na montagem da Linha de Base do Programa para conseguir mensurar com
precisão os indicadores também gerou dificuldades no 1º semestre

 Infestação de besouro cascudinho, nos flocos de mesocarpo, ocasionando perdas para a
COOPASP. Como alternativa estamos realizando diálogos com a EMBRAPA COCAIS, no sentido
de apresentar a ela essa demanda por pesquisa de controle do inseto.

4. GESTÃO DA PARCERIA

4.1. Sistema de Vínculos Solidários.

A Campanha, Amiguinhos da ASSEMA, desenvolvida pela ASSEMA em parceria com a
Actionaid e centenas de famílias agroextrativistas, foi trabalhada de forma integrada às ações
dos programas, direção e as organizações locais. A equipe atuou na área de mobilização de
novas comunidades ondes ela já trabalha mas que não existe ainda o trabalho da Campanha, a
direção assumiu para si a responsabilidade de executar e coordenar os trabalhos de coleta de
material (articulação com as famílias e com os parceiros municipais, inscrições de novas
crianças, fotografias, mensagens).

Em 2014 trabalhamos com 4 diretoras da ASSEMA atuado coletivamente em 70
comunidades distribuídas em 09 municípios que participam da campanha. Porém foi avaliado
que tivemos dificuldade de cumprir com os prazos acordados com o apoiador. Por este fato em
2015 essas mesmas diretoras irão atuar paralelamente nas 4 articulações sendo que cada uma
terá até 3 colaboradores de campo, de forma que iremos encurtar os prazos de 6 para 3 meses.

O atingimento das metas em 2014, que foi de 300 novas crianças colaboradoras do
projeto, ficou prejudicado, por conta do grande número de cancelamentos de colaboradores já
existentes com doadores. Geralmente são canceladas cerca de 100 inscrições anualmente, por
vários fatores: mudança de endereço da família inteira, no caso dos adolescentes é por conta
da saída temporária para estudar em outras cidades ou mesmo por não se identificarem mais
com o projeto. Ocorre que em 2014 atingimos a meta planejada, porém tivemos que utilizar
essas inscrições para substituir os cancelamentos.

Neste campo temos entraves que prejudicam o bom desenvolvimento do trabalho, um é
a impossibilidade de prevê o número de cancelamento, o segundo é a existência de muitas
pendências no material coletado (fotografias inadequadas, mensagens trocadas, lista de
pendência enviado pelo apoiador que não chega em tempo hábil de refazer o material, e
lentidão na comunicação entre a equipe da ASSEMA e a equipe de SVS da Actionaid.
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4.2. Monitoramento e avaliação do Plano de Trabalho.
Para monitorar e avaliar o Plano de Trabalho 2014, utilizamos como ponto de partida a

Linha de Base 2013, com objetivo de perceber a situação atual, os avanços e entraves em que
se encontram os sujeitos de direitos priorizados, em relação aos objetivos estratégicos de
mudança.

A cada ano formulamos um Plano de Monitoramento dos indicadores de mudança. As
atividades desse plano são realizadas pelos programas, onde cada um tem suas
responsabilidades sobre os indicadores, tal como descrito abaixo.

O programa PAPI, responsável pelo monitoramento dos indicadores 1, 2, 3, 9 e 104,
reajustou seu instrumento de coleta de dados, reaplicou o diagnóstico em 1095 famílias e
atualizou as informações para o monitoramento 201/2015. As informações sobre os
indicadores 9 e 10 iremos tratar na sequencia numérica crescente dos indicadores.

Para o indicador 1, vale lembrar que não houve meta prevista a ser alcançada em 2014,
pois trata-se de espécies que somente poderão produzir de forma segura a longo prazo,
devido a necessidade de recuperação da fertilidade dos solos, aprendizado de novas formas de
manejo, tais como controle da vegetação espontânea e de espécies animais invasoras, por
meio de fertilizantes naturais e adubação verde.

Numa análise comparativa entre os dados de 2013 e 2014, observa-se que em relação ao
volume de produtos agroecológicos produzidos pelas famílias, houve crescimento na produção
de feijão, macaxeira, abacaxi, banana, batata-doce, maxixe, pimentão, quiabo e uma espécie
madeireira o sabiá. Destaca-se que em 2014 houve acréscimo de 12 espécies que não haviam
sido monitoradas em 2013, mas que possuem representação significativa na alimentação das
famílias.

Sobre o indicador 3 os dados revelam que as famílias continuam a produzir basicamente
para o consumo interno. Das 45 espécies monitoradas, apenas 25 se destinam a
comercialização, sendo que em 2014 aumentou a comercialização de macaxeira, ata, banana,
alface, cebolinha, coentro, couve, cuxa, maxixe, pepino e pimentão. Estes produtos
movimentaram principalmente os mercados de circuito curto, como feiras municipais, vendas
diretas na comunidade e os programas de PNAE e PAA.

Uma preocupação expressiva em relação aos dados revelados pelos indicadores 1.2 e 3, é
o baixo volume de produção livre de contaminantes, a pouca variedade em relação aos
alimentos básicos também impressionam. Isto pode significar que as famílias estão em estágio
de insegurança alimentar grave, uma vez que a sua alimentação básica depende, em sua
maioria, dos produtos que estão sendo produzidos sem o manejo correto e seguro.

4 indicador 1 - Riqueza de espécies vegetais alimentícias e de espécies utilizadas para outros fins, ambas cultivadas de forma
agroecológica por 109 famílias, indicador 2 - Volume de produtos agroecológicos produzidos por 109 famílias agroextrativistas e
indicador 3 - Volume de produtos agroecológicos comercializados por 109 famílias agroextrativistas, indicador 9 - Número de
mulheres influenciando nas decisões sobre a gestão de 109 Unidades de Produção Familiar (UFP) e 10 - Número de jovens
influenciando nas decisões sobre a gestão de 109 Unidades de Produção Familiar (UFP).
5 Até o momento estamos monitorando apenas 109 famílias, porém a meta para 2017 permanece 150 famílias.
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Em 2014 o programa PCS,
se ocupou em monitorar os
dados de produção e
comercialização dos
empreendimentos econômicos
organizados (COPPALJ, COOPAESP,
AMTR e SANTANA) que beneficiam e
comercializam 08 (oito) subprodutos
do extrativismo (babaçu e
frutíferas), por meio dos indicadores
de mudança 4, 5, 6, 7, 8 6.

No indicador 4, o programa
sistematizou os mapas de controle
de produção dos grupos, revelando
que temos 8 subprodutos7 sendo
processados dentro dos princípios
agroecológicos, destes apenas 3
produtos (Torta de babaçu, Óleo de
babaçu, Amêndoas de coco babaçu
in natura) superaram as metas
previstas para 2014, os demais
ficaram muito abaixo do desejado.

Sobre a renda monetária
média obtida pelas famílias por meio
da comercialização desses produtos,
o monitoramento separou a “receita
obtida pelo grupo com a venda do
produto”, da “renda obtida por
família com a venda do produto”. E
neste aspecto o indicador 5 revelou que o mesocarpo superou a meta planejada, tanto na receita
obtida pelo grupo, quanto na renda atingida pelas famílias.

Por se tratar de uma análise subjetiva e de difícil percepção, a b o r d a d a  p e l o

6 Indicador 4 - Aumento do volume de produção dos 8 produtos agroextrativista com valor agregado produzidos e
comercializados por 4 empreendimentos cooperativista e associativista (COPPALJ, COOPAESP, AMTR e SANTANA), Indicador
5 - Aumento da renda monetária média obtida pelas famílias por meio da comercialização de 8 produtos (amêndoas, óleo,
torta, sabonete, sabão, mesocarpo, licor, geleia) de valor agregado  produzidos e comercializados por 4 empreendimentos
cooperativista e associativista (COPPALJ, COOPAESP, AMTR e SANTANA), Indicador 6 - Melhoria da qualidade dos processos
gerenciais, técnicos, políticos, administrativos assumidos pelos 4 empreendimentos  (COPPALJ, COOPAESP, AMTR e SANTANA),
Indicador 7 - Aumento do consumo em 26 itens de bens e serviços, por parte de 23  famílias agroextrativistas e Indicador 8 -
Número de pessoas participando ativamente e promovendo espaços de comercialização justa e solidaria.
7 Licor, Geleia, Mesocarpo, Sabão, Sabonete, Torta de babaçu, Óleo de babaçu, Amêndoas de coco babaçu in natura.

Aumento do volume de produção -
COPPALJ

0

100

200

300

400

marco 2013 Meta
prevista

2014

Meta
Alcançada

2014

Amendoas
Torta
óleo

600

650

700

750

800

850

Marco
2013

Meta
prevista

2014

Meta
alcançada

2014

R$ 819

R$ 700

R$ 760

Renda média/familia/mês com a venda de Mesocarpo.

Renda Família



Relatório Narrativo Anual 2014.
PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS: Uma luta pelo direito a alimentação

humana, educação e participação cidadã.

54
Rua da Prainha, 551, Bairro São Benedito. CEP: 65.725–000 – Pedreiras – Maranhão – Brasil

Telefax: (99) 3642-2061/2152. E–mail: gentedefibra@assema.org.br

i n d i c a d o r  6 , foi criado um referencial (1 a 3 – Ruim; 4 a 6 – Regular; 7 a 9 – Bom) para
avaliar gerentes, diretores e lideranças dos quatro (04) empreendimentos econômicos8, onde
eles responderam a um questionário norteador. A sistematização dos dados foi feita
separadamente por empreendimento, seguido da soma total das notas dos grupos para se
chegar a média aritmética de 6,6 em relação à autonomia gerencial técnica, política e
administrativa dos mesmos.

Em 2014 o indicador 7 não foi mensurado, pois seu período de atualização é bienal,
permanecemos portanto  com os dados de 2013. Das 23 famílias diagnosticadas temos apenas
3 (13%) que chegam a consumir até  15,6 produtos (60%). Estes dados foram coletados por
meio de questionário amostral para identificar o nível de consumo das famílias em 26 itens de
bens e serviços.

Para o indicador 8 Foi feito uma contagem a partir das fichas de inscrição dos
participantes, chegando a revelar que em 2014 participaram 98 pessoas de eventos e/ou
espaços de comercialização. Dentre os eventos tivemos 15 feiras na região do Médio Mearim,
realizadas por parceiros com apoio da ASSEMA, 3 conferências de economia solidária
(municipal, estadual e nacional), III ENA e Feira do Cerrado.

Institucionalmente está compreendido que dentro da UPF existem divisões e
desigualdades nos papéis de mulheres e juventude quanto ao empoderamento na gestão da
unidade. Os dados traduzidos pelo monitoramento dos indicadores 9 e 10, dizem que dentre as
109 famílias orientadas em 2014 temos apenas 29 mulheres e 24 jovens participando
ativamente da gestão da UPF. As informações faram obtidas por meio do diagnóstico censitário
produtivo, sendo complementado pelas observações diretas ao cotidiano das famílias orientadas.

Relacionando os dados apresentados em 2014 em comparação aos de 2013, a respeito
dos indicadores 9 e 10, observa-se uma queda na participação das mulheres e um acréscimo no
envolvimento da juventude na gestão da UPF. Contudo, permanece o desafio de trabalhar pela
superação da desigualdade de participação de juventude e mulheres nos processos de gestão
da UPF.

O programa PFAD carregou a responsabilidade de monitorar os indicadores 11, 12, 13 e
149. Responderam ao questionário específico sobre o indicador 11 gerentes, diretores e
assessores dos grupos que possuem uma visão mais ampla sobre a vida cotidiana dos mesmos.

Temos a destacar que das 72 pessoas que compõe a direção das 6 organizações10

permanecemos com apenas 21 pessoas (30%) que estão em condições satisfatórias de assumir
as tarefas diretivas e administrativas.

Relacionado ao indicador 12, foi feita uma contagem direta do número de conselhos e

8 COPPALJ, COOPAESP, AMTR e SANTANA.
9 Indicador 11 - Percentual de pessoas da direção assumindo as tarefas diretivas e administrativas de 6 organizações, indicador
12 - Número de pessoas da base da ASSEMA participando e intervindo qualitativamente nos conselhos de intervenção nas
políticas públicas (CONSEA’s, CEDRUS, CNES, CMMA, CAE, Conselho de Juventude, Comitê de Bacias do Mearim), Indicador 13 -
Número de famílias que acessaram pelo menos 3 políticas de SAN (crédito, saneamento básico, habitação, ATER e
comercialização da produção e Indicador 14 Nº de crianças e jovens atendidos pela educação contextualizada em 18 Escolas.
10 COPPALJ, COOPAESP, AJR, AMTR E AMTQC.
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conselheiros existentes em sete (07) municípios11 de atuação direta da instituição, através da
memória viva de pessoas da base da ASSEMA, reunidas na ocasião das 4 Articulações
Municipais da ASSEMA, sendo complementado por informações das prefeituras municipais e
dos próprios conselhos existentes.

A partir do levantamento chegamos ao conhecimento de que das 16 representações
disponíveis nos conselhos priorizados temos apenas 8 representantes nos conselhos (CONSEA
Nacional, CEDRUS, CNES Nacional e Estadual, CMMA (Pedreiras, Lima Campos e Peritoró) e
Comitê de Bacias do Mearim).

Destes conselhos apenas os conselhos; Municipal de Meio ambiente (CMMA),
Alimentação Escolar (CAE) e o Territorial de Desenvolvimento Rural sustentável (CTDRS) estão
estruturados por municípios, ou seja, nos sete (07) municípios priorizados existe ausência dos
demais conselhos. Um desejo da instituição é fomentar a criação desses conselhos nos demais
municípios e ainda sensibilizar para a criação do CONSEA e CNES na esfera municipal.

Em 2015 serão priorizados os
municípios de Lima Campos, Peritoró, São
Luís Gonzaga, Lago do Junco, Lago dos
Rodrigues e Esperantinópolis para ser
reorganizado as estratégias de intervenção
das lideranças da ASSEMA nos conselhos.

No âmbito do indicador 13, foram
levantadas informações deste por meio de
questionário aplicado diretamente com 138
famílias, onde identificamos que destas, 35
famílias já acessaram 3 ou mais Política de
SAN (crédito, mercados/PAA, PNAE, PGPM);
101 famílias acessaram pelo menos 1
Política Pública (Luz para todos) e 37
famílias que nunca acessaram nenhuma
política pública de SAN.

Para o indicador 14, utilizamos
também questionário específico no
mapeamento de dados gerais de 18
escolas em 6 municípios.  Foram
identificados aspectos da estrutura física,
qualificação do quadro de profissionais e
metodologia de ensino aprendizado
utilizadas pelas escolas, os quais estão

11 Os municípios levantados foram, Pedreiras, Peritoró, lima Campos, São Luís Gonzaga, Lago do junco, Lago dos
Rodrigues e Esperantinópolis.
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considerados por este monitoramento como essenciais para o exercício do direito
à educação contextualizada e de qualidade.

Das 1.405 crianças e jovens monitorados nas 18 escolas diagnosticadas, temos apenas
482, que recebem algum tipo de abordagem no âmbito da educação contextualizada e 923 que
não recebem nenhum tipo de abordagem voltado para este fim.

4.3. Desempenho financeiro.
A sustentabilidade financeira

institucional aposta na mobilização de
parcerias junto às famílias
agroextrativistas estabelece contratos e
convênios com o poder público,
organismos de cooperação nacional e
internacional. Pontualmente acessa
recursos de empresas públicas que
estejam alinhadas com os objetivos de
mudança institucionais.

Conforme gráfico demonstrativo em
2014, trabalhamos com 50% dos recursos
oriundos da cooperação internacional.

A outra fatia significativa vem dos
fundos públicos conferidos em 39%, este
foi um recurso que fortaleceu o
desenvolvimento das atividades
planejadas dentro do plano institucional.

No final de 2013 a ASSEMA
concorreu a uma chamada pública que
primam pela melhoria da qualidade de
vida e pela permanência das famílias no
campo, esta foi no âmbito do programa
Plano Brasil Sem Miséria, por meio da
Diretoria de Políticas para as Mulheres
Rurais e Quilombolas (DPMRQ), vinculada
ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Chamada Pública 03/2013 com o objetivo de
desenvolver serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) para mulheres rurais em
Territórios da Cidadania no Território Médio Mearim do estado do Maranhão. Em 2014
ASSEMA iniciou a ATER agroecológica para 240 mulheres agriculturas familiares em situação de
extrema pobreza. O projeto tem duração de 24 meses.

Mobilizamos recursos também em 2014 através da Política Nacional de Agroecologia e
Produção Orgânica (PNAPO), onde concorremos à Chamada Pública INCRA e SAF/DATER/MDA
nº 12/2013, que apoia o trabalho de assistência técnica agroecológica. A ASSEMA mais uma vez

Actionaid
36%

Outras Org.
da

Cooperação
14%

Empresa
Privada

9%

Recursos
públicos

39%

Recursos
próprios

2%

Origem dos Recursos - 2014

Recursos
assegurados

69%

A mobilizar
31%

Situação dos recursos - 2014



Relatório Narrativo Anual 2014.
PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS: Uma luta pelo direito a alimentação

humana, educação e participação cidadã.

57
Rua da Prainha, 551, Bairro São Benedito. CEP: 65.725–000 – Pedreiras – Maranhão – Brasil

Telefax: (99) 3642-2061/2152. E–mail: gentedefibra@assema.org.br

participou da seleção com o projeto “Paiol de Sementes” e foi selecionada para prestar serviços
de ATER para 850 famílias visando consolidar e ampliar processos de promoção da Agroecologia
existentes, considerando seus diferentes processos de transição e as diretrizes da PNAPO.

Após o esforço de várias mobilizações para potencializar financeiramente a instituição,
iniciamos o plano de 2014 com 69% dos recursos garantidos, restando ainda a mobilizar 31%.

Contudo, o plano de financiamento institucional apresenta dificuldades operacionais, pois
ele é pensado independente dos apoios financeiros garantidos. Primeiro se monta o plano
dentro do processo participativo atendendo as demandas dos sujeitos de direitos dentro das
prioridades institucionais, em seguida vamos buscar os apoios. Nesse caso poderá ocorrer uma
mobilização abaixo do esperado, o que poderá representar um fator de risco para a
administração financeira.

Para os recursos garantidos, as dificuldades ocorrem por problemas com fluxo de caixa.
Os apoiadores, com exceção da Actionaid, possuem anos físicos financeiros diferenciados entre
si, e em relação ao cronograma físico financeiro do plano de atividades. Isto leva a
administração a realizar manejos internos no sentido de manter tanto as atividades planejadas
quanto os custos com pessoal e administrativo.

5. AJUSTES PARA O SEGUNDO SEMESTRE
Até o momento não há previsão de alterações no plano de trabalho.

6. CONSIDERAÇOES FINAIS

Em relação ao nível de execução das atividades, julgamos satisfatório, uma vez que
conseguimos realizar de forma satisfatório mais de 90% das atividades planejadas.
Porém, temos a avaliar negativamente o baixo número de participantes nas atividades de
formação coletiva.

No âmbito financeiro mantivemos a diversificação na origem dos recursos, sendo que não
temos mais concentração em um único financiador. Neste campo, uma dificuldade vivenciada
foi o alto volume de recurso não assegurado no plano de financiamento geral, chegando a 31%.

Por conta da insegurança financeira, no aspecto dos recursos a serem mobilizados, tem se
tornado cada vez mais difícil para fazer a gestão de pessoal. Manter uma equipe que já acumula
uma série de conhecimento e habilidades no desenvolvimento do nosso trabalha, é algo
importante para a estabilidade do trabalho. Espera-se que este quadro seja modificado.
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Equipe responsável pela gestão
institucional

Direção Geral: Maria Alaides Alves de
Sousa.
Diretor Financeiro: Antônio Ribeiro de
Sousa.

Sec. Executiva: Silvianete Matos Carvalho.
Adm. Financeira: Valdener Miranda.
Aux. Administrativos: Aurineia Pinheiro
Sales, Gerlane Bernadino e Bébora Cinthya
Nascimento.

Equipe de Programas
Programa Agroextrativista de Produção
Integrada
Diretora: Antônia Dalva de Sousa Silva

Profissionais:
Agenor Nepomuceno Damascena
Cristiane Rego Pinheiro
Domingos Ferreira da Silva
Francisca do Nascimento Silva
Luiz Antônio Gusmão
Teresa Cristina Alves da Silva

Programa de Formação e Acesso a Direitos
Diretora: Betsaida de Sousa Moreira
Profissional: Linalva Cunha Cardoso Silva

Programa de Comercialização Solidária
Diretora: Ana Cleuma da Conceição
Miranda
Profissional: Darlan Pereira Fernandes

Responsável pela elaboração do relatório

Silvianete Matos Carvalho
Secretária Executiva da ASSEMA

Responsável Legal pela Instituição
Maria Alaídes Alves de Sousa
Coord. Geral da ASSEMA
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7. ANEXOS

7.1 ANEXO FOTOGRÁFICO DO

Feira de Produtos Babaçu Livre – Lago do Junco
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Plantio de leguminosa (Adubação Verde) no
Sitio Novo Horizonte, município de S. L.
Gonzaga/MA.

Implantação de SAF no Sitio Novo Horizonte,
município de S. L. Gonzaga/MA.

Produção de mudas no Sítio Novo
Horizonte, município de S. L. Gonzaga/MA.

Pesquisa participativa no Sitio Novo Horizonte,
município de S. L. Gonzaga/MA.
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Produção de mudas durante a oficina sobre

Sistema Integrado de Produção
Agroecológica.

Enriquecimento de capoeira com sementes de
adubos verdes e de espécies florestais nativas,
durante a oficina sobre Sistema Integrado de
Produção Agroecológica.

Atividade prática de adubação orgânica
(esterco bovino) durante a oficina sobre
Sistema Integrado de Produção
Agroecológica.

Atividade prática de manutenção de cobertura
morta, após adubação orgânica, durante a
oficina sobre Sistema Integrado de Produção
Agroecológica.
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Atividade de planejamento da integração
das atividades produtivas realizada por
agricultores durante a oficina sobre Sistema
Integrado de Produção Agroecológica.

Momento de apresentação e troca de
experiências durante a oficina sobre Sistema
Integrado de Produção Agroecológica.

Participantes da oficina (24 a 27 de
fevereiro de 2014) sobre Sistema Integrado
de Produção Agroecológica.

Participantes da oficina (11 a 14 de março de
2014) sobre Sistema Integrado de Produção
Agroecológica.
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Horta agroecológica, comunidade
Centrinho do Acrísio, município de Lago do
Junco/MA.

Aviário rústico, comunidade Centrinho do
Acrísio, município de Lago do Junco/MA.

Sistema agrossilvicultural, comunidade
Centrinho do Acrísio, município de Lago do
Junco/MA.

Pocilga rústica, comunidade Centrinho do
Acrísio, município de Lago do Junco/MA.
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Produção de adubo orgânico
(compostagem) pelo Grupo de Jovens de
Santana, S. L. Gonzaga/MA.

Reforma da cerca do viveiro do Grupo de
Jovens de Santana, S. L. Gonzaga/MA.

Viveiro de mudas do Grupo de Jovens de
Santana, S. L. Gonzaga/MA.

Manejo (capina seletiva) do sistema
agrossilvicultural do Grupo de Mulheres de
Santana, S. L. Gonzaga/MA.
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Produção de farinha de mandioca,
comunidade Santana, município de S. L.
Gonzaga/MA.

Manejo (limpeza e desbaste de touceiras) da
cultura da banana, comunidade São Bento do
Juvenal, município de Peritoró/MA.

Produção de mudas na comunidade São
Bento do Juvenal, município de
Peritoró/MA.

Produção de adubo orgânico (compostagem)
na comunidade Centro da Josina, município de
S. L. Gonzaga/MA.
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Produção de hortaliças agroecológicas na
comunidade Vila Nova/Santana, município
de São Luís Gonzaga/MA.

Mutirão agroflorestal na comunidade
Mangueira, município de Lima Campos/MA.

Plantio de guandu (adubo verde) na
comunidade Vila Nova, município de Lima
Campos/MA.

Uso de práticas de conservação do solo com
rotação de culturas (plantio de feijão após
colheita do arroz) e cobertura morta na
comunidade Vila Nova, município de Lima
Campos/MA.
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Codificação das embalagens de sabonete,
Unidade Fabril da AMTR.

Novo rótulo do sabonete Babaçu Livre.

Identificação da unidade fabril da AMTR. Identificação do projeto Pindova na unidade
fabril da AMTR.
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Visita do cantor Lenine em área de coleta
de coco babaçu, comunidade Ludovico,
município de Lago do Junco/MA.

Reunião ampliada em Esperantinópolis, para
tratar sobre o caso de pulverização aérea de
veneno.

Curso sobre Relações de Gênero Curso PAA,PGPM,PNAE
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Curso Segurança Alimentar e Nutricional
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Caravana Agroecologica da Juventude III ENA – Plenária da Juventude
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Dia Estadual das Quebradeiras de Coco Babaçu - 2014


