Relatório Narrativo Anual 2015.
PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS: Uma luta pelo direito a alimentação
humana, educação e participação cidadã.

Mulheres e Inclusão Produtiva por meio da Agroecologia

Projeto ATER Mulheres de
Fibra – Atividade de
Intercâmbio na unidade de
produção
de
Dona
Sebastiana, comunidade
Centrinho
do
Acrísio,
município de Lago do
Junco/MA.

“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 2015. 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”.
Projeto Paiol de Sementes – Trabalho em grupo durante o
Diagnóstico com os/as beneficiários/as do município de Peritoró.

Pedreiras, Fevereiro de 2016.
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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. DRP - Diagnóstico Rural Participativo
5. DDLA – Declaração de Dispensa de Licença Ambiental
6. FBDH –Fundo Brasil de Direitos Humanos
7. FADEP – Fundação DE Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa
8. ISPN – Instituto Sociedade Populações e Natureza
9. NARA- Núcleo de Artresanato Rosalina Alves
10. ONG’s – Organizações Não Governamentais
11. PG – Patrimônio Genético
12. PPP-ECOS – Programa de Pequenos Projetos Ecossociais
13. PAPI – Programa Agroextrativista de Produção Integrada
14. PCS - Programa de Comercialização Solidária
15. PAA – Programa de Aquisição de Alimentos
16. PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar
17. PGPM – Programa Nacional de Garantia de Preço Mínimo
18. PLD - Plano Local de Direitos
19. PNAPO - Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica
20. SAN – Segurança Alimentar e Nutricional
21. SEMA - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais
22. SIATER – Rede de Assistência Técnica e Extensão Rural
23. UPF – Unidade de Produção Familiar
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1. INTRODUÇÃO
Ao longo do relatório, veremos relacionados aspectos do nosso trabalho que colaboram
com a construção de alternativas de enfrentamento à pobreza e mudança na vida dos sujeitos
que participam das ações orientadas pela ASSEMA. O empoderamento dos sujeitos por meio da
produção e comercialização de alimentos seguros e diversificados, a resistência da organização
coletiva por meio do associativismo, cooperativismo e outras formas de cooperação
comunitária, aparecem nas descrições dos resultados com um aspecto de mudança pretendido
que está sendo alcançado gradativamente.
Apresentar-se-á neste documento dados atualizados da Linha de Base 2015, o que nos
permitirá estabelecer análise comparativa entre os dados 2014/2015. É possível identificar que
muitas UPF voltaram a consumir seus próprios produtos, já praticam a comercialização de
circuito curto, ou seja, na própria comunidade e/ou comunidades circunvizinhas.
A integração entre o trabalho desenvolvido pelo casal e a colaboração das filhas e filhos,
também é um resultado bastante importante para a mudança na equidade de gênero e geração
na UPF.
Com os sentidos voltados para estas pequenas mudanças, focaremos 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 2015.
No âmbito da realização das ações para a melhoria da qualidade de vida das famílias
agroextrativistas, temos a destacar as importantes relações de cooperação e troca de saberes
estabelecidas entre ASSEMA e seus parceiros e financiadores. A análise crítica construtiva de
nossas estratégias de gestão institucional, monitoramento e processos metodológicos
participativos, também tem contribuído para o aperfeiçoamento das ações institucionais.
Nesse primeiro semestre avaliamos que o nível de realização das ações do Plano de
Trabalho 2015 em relação aos objetivos específicos de mudança, foram compatíveis com as
expectativas. Até junho do ano em curso já conseguimos realizar cerca de 35% das atividades
planejadas para o semestre, porém temos a considerar que existe uma distância temporal entre
o cumprimento das metas e o atingimento das mudanças pretendidas na vida dos sujeitos.
2. ATUALIZAÇÃO DO CONTEXTO
Vamos considerar um elemento que vem despertando preocupações e certamente
influenciará negativamente nas prioridades institucionais para 2016, estamos falando da nova
fronteira agrícola brasileira, conhecida como MATOPIBA, que segundo as expectativas deverá
responder por 7,90% da produção de grãos, nos estados nordestinos do Maranhão, Tocantins,
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Piauí e Bahia. Trata-se de um projeto político/econômico que representa grande ameaça
ambiental e fundiária aos processos de transição agroecológica priorizados pelo plano.
A população maranhense é formada em sua maioria, por comunidades tradicionais que
vivem da agricultura familiar e extrativismos. Porém o modelo de desenvolvimento proposto
pelo MATOPIBA deixará à margem essas populações, pois vai absorver produtores rurais de
classes mais altas que já desenvolvem o agronegócio de forma insustentável. Nesse cenário
prevemos o acirramento dos conflitos agrários, já que o Maranhão é possuidor de grandes
problemas de regularização fundiária, onde existem muitos posseiros nas áreas atingidas pelo
programa, sem terras legalizadas.
Aumenta nossas preocupações ainda mais o fato de termos 100%1 dos municípios de
atuação da ASSEMA incluso no MATOPIBA. Ao todo teremos 135 municípios maranhenses
atingidos pelo programa, dos quais 17 estão nas regiões do Médio Mearim, Cocais e Vale do
Mearim2.
Em nossas prioridades para 2016, seguiremos considerando que a agricultura de baixo
carbono praticada pelas comunidades tradicionais extrativistas representa uma oportunidade
para a promoção da diversidade de atividades econômicas na região de atuação institucional,
além de um ganho ambiental incomparável.
Espanta-nos o plano está sendo implementado sem atender as leis de consulta popular
prévia e às exigências das convenções e dos acordos internacionais dos quais o Brasil é
signatário, tal como a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).
Outro destaque de contexto, é a permanência da incapacidade institucional de mobilizar
as pessoas que saíram da linha da pobreza extrema, justamente no momento em que as
políticas sócias lhes possibilitaram o poder de consumo, o que foi suficiente para provocar neles
uma acomodação. Assiste-se a uma grande dispersão da maioria destas pessoas, especialmente
a juventude rural, identifica-se casos de famílias desestruturadas emocionalmente, sofrendo
com violência doméstica, alcoolismo e outras dependências químicas.
Os aspectos citados já atrapalham uma das principais estratégias da ASEMA, que é a de
intensificar a organização do trabalho da UPF, envolvendo todos os seus membros. Apoiar-se
no associativismo, é também uma forma de resgatar o poder da coletividade, da solidariedade
e principalmente despertar as competências que cada um possui.
Está compreendida a importância das políticas sociais de combate à pobreza extrema, por
isso nossas ações pretendem caminhar alinhadas às políticas públicas como direitos sociais, e
não perder de vista o empoderamento dos sujeitos em busca de seus direitos de forma ampla e
qualificada.

1. Municípios do Médio Mearim, Cocais e Vale do Mearim atingidos pelo MATOPIBA: Esperantinópolis, Alto Alegre do
Maranhão, Bacabal , São Luís Gonzaga do Maranhão, São Raimundo do Doca Bezerra, Bernardo do Mearim, Pedreiras ,
São Roberto, Igarapé Grande , Peritoró , Poção de Pedras, Capinzal do Norte, Lago do Junco , Trizidela do Vale, Lago dos
Rodrigues , Lima Campos , Santo Antônio dos Lopes.
2

Conferir lista dos municípios na portaria ministerial noº 244, de 12 de novembro de 2015.
5
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

Relatório Narrativo Anual 2015.
PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS: Uma luta pelo direito a alimentação
humana, educação e participação cidadã.

No âmbito dos objetivos de mudança priorizados pelo Plano Institucional Quinquenal
2013 a 2017, houve necessidade de ampliação do raio geográfico de atuação da instituição,
tanto por conta do grau de abandono e pobreza de inúmeras famílias desassistidas pelas
políticas públicas voltadas para o setor, quanto pelas questões internas de mobilização de
pessoas e apoiadores comprometidos com a Agroecologia, igualdades de direitos,
cooperativismo e geração de renda por meio da economia solidária.
A campanha permanente de mobilização de pessoas denominada “Amiguinhos da
ASSEMA-CAA” e as modalidades de chamadas públicas de ATER também foram dois fatores que
muito contribuíram para a ampliação do raio geográfico de atuação institucional. Por meio da
CAA atingimos em 2015, 11 municípios3 com 58 comunidades rurais. Além de manter
permanentemente uma agenda de visitação para sensibilização de novas famílias entre as
comunidades citadas e demais que possa despontar como potencial apoiador da causa da
ASSEMA.
Por meio das chamadas públicas, o Programa Agroextrativista de Produção Integrada está
prestando serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) em dezessete municípios4 do
Território da Cidadania Médio Mearim. O público orientado pelo projeto ATER Mulheres
(Chamada Pública BSM/Nº 03/2013-DPMRQ/MDA)são 227 mulheres agricultoras e extrativistas
não assentadas pela reforma agrária e em situação de extrema pobreza. Além da Assistência
Técnica e Extensão Rural, formações em economia feminista, gênero, associativismo,
agroecologia e outra,190 mulheres também tiveram acesso ao Programa de Fomento às
Atividades Produtivas Rurais/MDS, no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) para
implantar um projeto de estruturação produtiva, com a orientação da equipe técnica e sem a
exigência do seu reembolso. O Programa Fomento visa estimular o empoderamento
econômico das mulheres por meio da geração de trabalho e renda com sustentabilidade e
promoção da segurança alimentar e nutricional das famílias beneficiárias.
Compreendemos estas ações como uma estratégia de luta pela garantia do direito das
mulheres no aceso ao saber diversificado, a crédito, a produção e comercialização.
Na execução das ações temos ainda entraves na gestão da UPF, onde a presença
masculina ainda intimida a tomada de decisões por parte das mulheres no aspecto produtivo,
porém em termos de ações de comercialização já conseguimos observar as mulheres a frente
deste processo. As feiras de produtos agroecológicos orientadas pela ASSEMA e organizações
parceiras tiveram em sua maioria, as mulheres a frente da comercialização.
A PNAPO foi criada no ano de 2013 a partir de uma luta dos movimentos sociais do
campo que tem por objetivo promover a transição agroecológica e a produção orgânica como
3

Os municípios de atuação da CAA são Esperantinópolis (14 comunidades), São Luiz Gonzaga (11 comunidades), Lima Campos
(12 comunidades), Peritoró (06 comunidades), Santo Antônio dos Lopes (02 comunidades), Joselândia (01 comunidades) e
Poção de Pedras com (03 comunidades), Trizidela do Vale.
4
Os municípios de atuação do programa são: Bernardo do Mearim, Capinzal do Norte, Esperantinópolis, Igarapé Grande,
Joselândia, Lago da Pedra, Lago do Junco, Lago dos Rodrigues, Lima Campos, Pedreiras, Peritoró, Poção de Pedras, São Luís
Gonzaga do Maranhão, São Raimundo do Doca Bezerra, Santo Antônio dos Lopes, São Roberto e Trizidela do Vale. Dessa forma,
são dezesseis municípios no Território da Cidadania Médio Mearim e um município no Território da Cidadania dos Cocais
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base do desenvolvimento rural sustentável, possibilitando à população a melhoria de qualidade
de vida por meio da oferta de alimentos saudáveis e do manejo racional dos recursos naturais.
Por meio do acesso a esta política ASSEMA está executando o projeto de ATER “Paiol de
Sementes” (Chamada Pública Agroecologia Nº 12/2013 - INCRA e SAF/DATER/MDA), a ser
concluído em 36 meses, beneficiando 850 UPF de dezessete municípios com serviços de ATER
visando consolidar e ampliar processos de promoção da agroecologia. Do total do público até o
momento atingimos 816 famílias em 12 municípios5, destas, 391 são mulheres. Resta identificar
ainda 34 famílias em mais 5 municípios6. Vale citar que 112 famílias agroextrativistas7
(assentadas da reforma agrária, agregadas, quilombolas, proprietárias de pequenas áreas de
terra) que passaram a ser beneficiárias do projeto em questão, já eram orientadas pela equipe
do PAPI.
Soma-se ao público atendido pelo programa mais a propriedade da COPPALJ, três (03)
grupos de jovens, um (01) grupo de mulheres e os sistemas produtivos, denominados de
Produção Agroecológica Integrada e Sustentável (PAIS), implantados na ACEMEP (comunidade
Pau Santo) e na EFA Antônio Fontenele (comunidade São Manoel).
Os serviços de ATER acima citados estão sendo desenvolvidos conforme as orientações e
princípios estabelecidos pela Lei nº 12.188de11de janeiro de2010, que institui a Política
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER) e estabelece as bases para a
execução do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PRONATER).
As atividades de ATER contam com uma forte participação de parceiros locais (sindicatos
dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, associações comunitárias, associações de mulheres
trabalhadoras rurais quebradeiras de coco, cooperativas dos pequenos produtores
agroextrativistas, centros familiares de formação por alternância, grupos informais de jovens e
de mulheres e também algumas secretarias municipais), que estão sendo importantes para
consolidar uma estratégia de desenvolvimento da agricultura familiar agroextrativista na
região, assim como estabelecer diálogo com outros possíveis parceiros.
Além do público envolvido nos projetos de ATER em execução, temos ainda 19 famílias
dos municípios de Lago do Junco e Lago da Pedra que estão desenvolvendo sistemas produtivos
de baixo impacto, vinculados aos empreendimentos econômicos das famílias agroextrativistas
por meio do projeto “APL Babaçu: uma experiência das quebradeiras de coco da Pré-Amazônia
maranhense”. O projeto atingirá ao todo 47 famílias, destas, 28 já estão sendo atendidas pela
ATER. O recurso do projeto origina-se do BNDES/Fundo Amazônia, o qual está em processo de
análise da documentação exigida para liberar o recurso.

5

São Luís Gonzaga(53 famílias), Lima Campos (49 UPF), Esperantinópolis (75 UPF), Lago do Junco (50 UPF), Peritoró (47 UPF);
Peritoró (50 UPF), Poção de Pedras (75 UPF), Lago dos Rodrigues (53 UPF ), Capinzal do Norte(21 UPF), Trizidela do Vale (41
UPF), Santo Antônio dos Lopes (76 UPF), São Roberto (33 UPF) e Lago da Pedra (54 UPF).
6
(Joselândia, Bernardo do Mearim, Igarapé Grande, São Raimundo do Doca Bezerra e Pedreiras).
7
Estas famílias estão localizadas nos municípios de São Luís Gonzaga (18 UPF), Lima Campos (12 UPF), Peritoró (06 UPF), Poção
de Pedras (04 UPF), Esperantinópolis (34 UPF), Lago dos Rodrigues (12 UPF) e Lago do Junco (26 UPF).
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3. BALANÇO DE ATIVIDADES REALIZADAS
Numa análise comparativa entre o plano de atividades previsto para 2015 e o balanço das ações realizadas, julgamos insatisfatório o
nível de realização. Pois, considerando os fatores de risco assumidos pelo plano em relação às atividades que não tinham recursos
assegurados; de fato tivemos uma fatia significativa de recurso que não foram liberados, inviabilizando a realização de parte das atividades
planejadas para o exercício 2015.
Para dinamizar a exposição do balanço anual 2015, optamos por trazer as informações por resultados, tal como descrito abaixo:
PARA O RESULTADO 01 - MELHOR APROVEITAMENTO DA TERRA E DEMAIS RECURSOS NATURAIS.
Temos como responsável por atingir os resultados 1, 2 e 3 as ações desenvolvidas pelo PAPI – Programa Agroextrativista de Produção
Integrada, que tem por objetivo assessorar as famílias na conservação da biodiversidade e na produção de alimentos saudáveis com base
nos princípios da Agroecologia, os quais são: respeito ao saber e à cultura da população local, baixa dependência de insumos externos, uso
de recursos renováveis localmente acessíveis, aproveitamento dos impactos benéficos do meio ambiente local, aceitação e/ou tolerância
das condições locais, manutenção em longo prazo da capacidade produtiva, conservação da diversidade biológica, produção de
mercadorias para o consumo interno e para a comercialização, dentre outros. Nessa perspectiva, o PAPI valoriza a integração e
manutenção da palmeira babaçu (Attalea speciosa Mart) em todos os sistemas produtivos, para contribuir no aumento da riqueza de
espécies e assegurar a compatibilidade entre a agricultura e o extrativismo dos diversos produtos oferecidos pelo babaçu.
Segue abaixo a descrição das atividades.
Atividades Planejadas e Realizadas

Descrição das Atividades

A atividade de mapeamento foi realizada de forma coletiva. Os/as
cursistas percorreram as áreas de atuação da COPPALJ no município de
1.1 - Mapeamento das áreas de coleta e extração de Lago do Junco, que envolve 565 produtores (as) de amêndoas de babaçu,
coco babaçu (Atividade do Curso de Manejo e com o aparelho GPS, obtiveram algumas coordenadas necessárias para
Florestal).
formar o polígono da área de origem das amêndoas orgânicas
processadas pela cooperativa. Além das coordenadas de delimitação da
área total, o grupo obteve as coordenadas das cantinas, locais de
comercialização e armazenamento das amêndoas.
1.2 - 3º Módulo do Curso de Manejo Florestal.
Na terceira etapa do curso de manejo florestal, destinado a equipe

Pessoas beneficiárias da
atividade
Mulheres
Homens

388

177
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técnica da ASSEMA e financiado pelo Serviço Florestal Brasileiro, os
instrutores Maximiliano Roncolleta e João Paulo Lima abordaram os
seguintes assuntos teóricos: Estrutura de projetos de manejo florestal
comunitário; Formulação e implementação de plano de manejo florestal
comunitário; Legislação sobre saúde e segurança ocupacional nas
atividades florestais; Financiamento e crédito florestal. Na parte prática
do 3º Módulo, os/as cursistas trabalharam com a ferramenta “Green
Value”, um guia utilizado para análise financeira simplificada de iniciativas
florestais.
Na quarta e última etapa do curso de manejo florestal, destinado a
equipe técnica da ASSEMA e financiado pelo Serviço Florestal Brasileiro,
os instrutores Maximiliano Roncolleta e Carlos Augusto Ramos abordaram
temas como: desafios para a participação de grupos locais na
implementação de projetos de manejo florestal, mediação de conflitos no
1.3 - 4º Módulo da Capacitação em Manejo trabalho em comunidade e construção de acordos coletivos para manejo
Florestal.
dos recursos naturais. Também foram realizadas algumas atividades
práticas, tais como: construção de uma planilha sobre a divisão dos papéis
da instituição e da comunidade na execução de um plano de manejo
florestal comunitário e construção de uma linha do tempo, na qual foram
registrados todos os acontecimentos importantes, do período do coco
preso até o momento atual.
1.4 - Escolha do prestador de serviço (pessoa física
ou jurídica) e definição conjunta da proposta
técnica e metodológica do Plano de Manejo
Florestal Sustentável e Comunitário (Fundo
Amazônia).
As atividades estão previstas no Plano de Trabalho do Projeto APL
1.5 - Escolha do prestador de serviço (pessoa física Babaçu/ Fundo Amazônia, a mesma não foi execução pelo fato dos
ou jurídica) e definição conjunta do monitoramento recursos não terem sido liberado pelo financiador.
dos serviços de geoprocessamento (Fundo
Amazônia).

02

06

02

06

Não se
Aplica

Não se
Aplica
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1.6 - Monitorar e auxiliar as ações de consultoria
referente ao Plano de Manejo e as atividades dos
subprojetos (Fundo Amazônia).
Foram realizadas as 17 Reuniões de Articulação com Parceiros planejadas
para o ano. Esta é uma atividade de caráter coletivo com quatro horas de
duração que aconteceu com representantes dos 17 municípios do
Mearim atendidos pela chamada. Em cada uma das reuniões a equipe
técnica da ASSEMA convidou as representações do Sindicato dos
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR), das associações
comunitárias, das associações da juventude rural, das associações de
1.7- 17 Reuniões de Articulação com Parceiros mulheres trabalhadoras rurais quebradeiras de coco, das cooperativas
(Paiol de Sementes).
dos pequenos produtores agroextrativistas, dos centros familiares de
formação por alternância e, também, d a s secretarias municipais. As
reuniões foram iniciadas com uma breve apresentação das pessoas
presentes e, em seguida, foi falado sobre o histórico e a organização
política da ASSEMA. Na apresentação da proposta de ATER, foram
abordados os objetivos do projeto, a forma de atuação da equipe técnica,
os critérios para as famílias fazerem parte do público beneficiário, o
cronograma de execução e os resultados esperados. Concluída a
apresentação, os parceiros definiram os/as responsáveis pela mobilização
das famílias e o local, a data e o horário de cada uma das Reuniões de
Mobilização e Seleção das Famílias.
1.8 - 34 Reuniões de Mobilização e Seleção das Foram realizadas ao todo 74 Reuniões de Mobilização e Seleção das
Famílias (Paiol de Sementes).
Famílias nos 17 municípios8, o que ficou acima do planejado para o ano.
8

391

425

3919

425

1) São Luís Gonzaga: 05 reuniões (Santana, Centro dos Cocos, Olho D’Água do Zé Branco, Olho D’Água dos Grilos e Trecho Seco), 2) Lima Campos: 04 reuniões (STTR, Aroeira, Santo
Antônio dos Sardinhas e São Domingos), 3) Esperantinópolis: 03 reuniões (STTR, Palmeiral e Centrão), 4) Lago do Junco: 03 reuniões (Ludovico, Abelha e Centro do Aguiar), 5) Peritoró: 09
reuniões (Veloso, Torneio do Meio, Pitoró dos Pretos, Precateira, Sítio Novo, Limeira, Lago Grande, Levada e São Benedito dos Barros), 6) Poção de Pedras: 04 reuniões (Barro Vermelho,
Centro dos Cazuzas, Alegria e Fortaleza Beira Rio), 7) Lago dos Rodrigues: 04 reuniões (São João da Mata, São Francisco, Cesário e Barraquinha), 8) Capinzal do Norte: 03 reuniões (Escola
Família Agrícola, Santa Rosa e Fundamento), 9) Trizidela do Vale: 03 reuniões (Alto de Areia II, Centro da Velha Rosa e Bom Princípio), 10) Santo Antônio dos Lopes: 05 reuniões
(Livramento, Centro dos Rodrigues, Santa Teresa, Alto de Areia e Ranchada), 11) São Roberto: 03 reuniões (STTR, Centro do Chico Alvino e Santa Cruz), 12) Lago da Pedra: 04 reuniões
(Umbaca, Alto Alegre, Cajazeiras e Três Lagos).
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As reuniões constituíram-se de momentos de apresentação da proposta
de ATER para as famílias agroextrativistas da comunidade em que ocorreu
a reunião e, também, de famílias oriundas das localidades do entorno..
Essas famílias foram mobilizadas por lideranças locais, delegados sindicais
e, em alguns municípios, por representantes da secretaria municipal de
agricultura. Conforme o cronograma de execução do projeto, estavam
planejadas duas reuniões por município, mas foi necessário realizar um
número maior de apresentações da proposta de ATER para as famílias,
devido ao elevado número de comunidade rurais e a distância entre as
mesmas, de forma que os municípios foram agrupados em blocos com
proximidade geográfica. As reuniões foram iniciadas com uma breve
apresentação das pessoas presentes e, em seguida, o/a responsável pela
atividade apresentou os objetivos do projeto, os princípios da
Agroecologia, a metodologia de trabalho da equipe, o cronograma de
execução e os resultados esperados do projeto. Durante a
apresentação, o público pode esclarecer as dúvidas que iam surgindo.
Após a apresentação do projeto, as famílias interessadas repassavam
seus dados pessoais ao responsável pela atividade, para serem
cadastradas como público beneficiário dos serviços de ATER com foco na
Agroecologia.
Foram realizadas as 34 Reuniões Iniciais com as Famílias Selecionadas, nos
17 municípios da chamada conforme planejado para o ano de 2015. As
Reuniões Iniciais foram atividades de caráter coletivo, com oito horas de
1.9 - 34 Reuniões Iniciais com as Famílias duração, em que o/a facilitador/a abordou diversos assuntos relacionados
Selecionadas (Paiol de Sementes).
às atividades desenvolvidas pelas famílias, para fomentar a reflexão e
uma discussão sobre o contexto atual. Dessa forma, foram discutidos
assuntos como o preparo do solo, os tratos culturais, a conservação das
sementes crioulas, a segurança alimentar e nutricional das famílias
agroextrativistas, as limitações de acesso ao mercado e os programas de

391

425

9

As atividades 1.8, 1.9 e 1.10 trabalham com um público total de 816 famílias, atendidas pelo projeto Paiol de Sementes, de forma que o número de 391 mulheres e 425 homens, é o
mesmo para as atividades citadas.
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comercialização do governo federal (PAA e PNAE).
Das 850 caracterizações das UFP’s planejadas para o ano conseguimos
realizas apenas 400, sendo que temos ainda 3 municípios que os serviços
não foram iniciados. As caracterizações das UFP’s são atividades de
caráter individual com quatro horas de duração. Cada técnico/a visitou
uma família beneficiária e utilizou um formulário elaborado pelo MDA
para obter informações básicas sobre os membros das famílias e possíveis
agregados, bem como as condições iniciais de cada unidade familiar de
produção. Além do levantamento de informações sobre a estrutura e
1.10 – 400 Caracterizações das UFP’s (Paiol de funcionamento atual do agroecossistema (acesso a terra, divisão do
Sementes).
trabalho produtivo e reprodutivo, atividades produtivas e canais de
comercialização) e acesso às políticas públicas (ATER, crédito rural, bolsa
família, garantia safra, PNHR, PAA, PNAE, etc), a técnica ou o técnico
responsável pela atividade obteve as coordenadas do estabelecimento,
descreveu a rota de acesso à propriedade e elaborou um croqui da
unidade de produção.
As 450 caracterizações planejadas para os meses de junho, julho e agosto
não foram realizadas devido a inexistência de DAP em boa parte das
famílias beneficiárias e sem esse documento os serviços não podem ser
depositado no sistema SIATER. Temos também como entrave o baixo
nível de adesão de famílias aos serviços de ATER, mesmo com o número
de reuniões de mobilização em cada município superando a quantidade
planejada no projeto.
Conforme planejado para o ano de 2015, foram realizados os 34
Diagnósticos das UPF Selecionadas para serem beneficiárias da chamada.
Nas atividades de diagnóstico foram utilizadas ferramentas de DRP, de
1.11 - 34 Diagnósticos (Paiol de Sementes).
modo a possibilitar uma análise coletiva da realidade e a identificação dos
problemas, necessidades e potencialidades do município. De início foi
realizado a apresentação dos participantes por meio de dinâmica, seguido
por uma apresentação da política da instituição. Posteriormente, os/as
agricultores/as foram divididos/as em grupos para realizarem um
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levantamento dos principais problemas e potencialidades do município
referentes às dimensões da sustentabilidade: econômica, social, político,
cultural e ambiental. Os resultados desse trabalho em grupo foram
expostos no painel de visualização. Em seguida, foram identificadas as
causas e efeitos dos problemas existentes por meio da ferramenta
“Árvore de problemas”, sendo também traçadas algumas possíveis
estratégias com seus respectivos atores responsáveis por buscar soluções
aos problemas identificados. No final da atividade foi aplicada a
ferramenta “Diagrama de Veen” com a finalidade de visualizar e refletir
sobre o relacionamento (proximidade) entre as famílias agroextrativistas
e as organizações representativas, sejam elas da sociedade civil ou da
esfera governamental.
Conforme planejado para o ano de 2015, foram realizados os 19
Planejamentos Iniciais com as famílias.
A atividade de planejamento foi iniciada com uma análise dos aspectos
observados durante as caracterizações das UFP’s e os diagnósticos
(fruticultura, criações, horticultura, culturas anuais, mercado, juventude,
1.12 – 19 Planejamentos Iniciais (Paiol de políticas públicas, divisão sexual do trabalho, associativismo e
Sementes).
cooperativismo). Após esse momento, o público foi dividido em grupos
para discutir e apontar as atividades coletivas de interesse das famílias
(seminários, oficinas, intercâmbios e vivências agroecológicas). Em
seguida, os/as agricultores/as definiram, conforme a aptidão e
necessidade, os temas que poderão contribuir para o fortalecimento das
UFP’s e dos trabalhos coletivos.
A auditoria foi iniciado com uma reunião entre o auditor do Instituto
Biodinâmico IBD, Raynald Miranda e os técnicos da ASSEMA que
1.13 - Manutenção dos processos de certificação acompanham a certificação da COPPALJ, com intenção de revisar os
orgânica da COPPALJ.
questionários de produção vegetal e processamento (QP,s). Após isso foi
feito a vistoria de campo nas comunidades de Três Poços/Lago dos
Rodrigues, Sitio Novo, Centro do Aguiar, São Manoel, propriedade da
COPPALJ, povoado São José, Ludovico, Bertulino Santa Zita, Centrinho do
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Acrísio e por último a unidade de processamento de amêndoas de babaçu
em Lago do Junco com objetivo de analisar os cadernos de anotações, os
mapas e balanços de produção de amêndoas, assim como rever ás áreas
de coleta e quebra de coco e por último fazer algumas entrevistas com as
(as) produtoras de amêndoas a respeito do cotidiano do trabalho. Na
unidade de processamento de amêndoas de babaçu foi vistoriado o
galpão, as máquinas e tanques, sendo analisado em seguida as anotações
de produção e estoque de amêndoas e óleo.
PARA O RESULTADO 02 - AUMENTAR A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.

Atividades Planejadas e Realizadas

Descrição das Atividades

No 1º laudo – aconteceram 180 visitas técnicas para acompanhamento
dos projetos produtivos e emissão do primeiro laudo tiveram a finalidade
de assessorar as beneficiárias na implementação das propostas de
investimento do Fomento de Estruturação Produtiva. Durante as visitas, a
2.1 - 660 Visitas técnicas individuais para equipe técnica orientou sobre as prioridades de investimento da primeira
acompanhamento/monitoramento dos projetos parcela (R$ 1.400,00) do Fomento conforme o orçamento de cada projeto
produtivos e emissão dos laudos (ATER Mulheres).
produtivo.
Segundo laudo – aconteceram 240 visitas técnicas para acompanhamento
dos projetos produtivos, a equipe técnica orientou o investimento da
segunda parcela (R$ 1.000,00) do Fomento.
No 3º laudo – aconteceram 240 visitas técnicas para acompanhamento
dos projetos produtivos, a equipe orientou as beneficiárias no manejo
da/s atividade/s produtiva/s.

Pessoas beneficiárias da
atividade
Mulheres
Homens

22710

0

10

As atividades 2.1, 2.2, e 2.4 trabalham com um público total de 227 mulheres, atendidas pelo projeto Ater Mulheres que específico para mulheres, de forma que o número de 227
mulheres, é o mesmo para as atividades citadas.
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Aconteceram os 12 Intercâmbios envolvendo as beneficiárias dos projetos
ATER Mulheres. Os intercâmbios foram atividades de caráter coletivo, em
que as beneficiárias tiveram a oportunidade de conhecerem outras
experiências de produção de alimento que estão no processo de transição
agroecológica. Nesta atividade, as mulheres puderam observar o manejo
do solo, a prática de adubação orgânica, os diversos consórcios de
espécies vegetais e a integração das atividades produtivas. As
beneficiárias dos municípios de Lima Campos e Capinzal do Norte foram
2.2 - 12 Intercâmbios entre produtoras para para a capital do estado, São Luís, e conheceram atividades de criação de
vivenciar práticas produtivas e agroecológicas (ATER pequenos animais e o trabalho de um grupo de mulheres produtoras de
Mulheres).
hortaliças. As mulheres dos municípios de Lago da Pedra, Poção de
Pedras, Esperantinópolis, São Roberto, São Raimundo do Doca Bezerra,
Pedreiras, Joselândia, Bernardo do Mearim e Igarapé Grande conheceram
as experiências de horticultura desenvolvidas na comunidade Centrinho
do Acrísio, em Lago do Junco. As beneficiárias dos municípios de Lago dos
Rodrigues e Lago do Junco conheceram as experiências de produção de
hortaliças desenvolvidas por mulheres do município de Pedreiras. As
beneficiárias dos municípios de São Luís Gonzaga, Trizidela do Vale e
Santo Antônio dos Lopes conheceram as atividades produtivas do sistema
integrado desenvolvidas pela escola família ACEMEP em Lago do Junco.
As 07 oficinas de avaliação e monitoramento parcial aconteceram nos
municípios de Pedreiras, Lago do Junco, Lago dos Rodrigues, São Luís
Gonzaga do Maranhão, Capinzal do Norte, Bernardo do Mearim e Igarapé
2.3 - 07 Oficinas de avaliação e monitoramento Grande, Santo Antônio dos Lopes e Joselândia, Esperantinópolis. As
parcial (ATER Mulheres).
mesmas 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.
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As 12 oficinas de organização coletiva do grupo foram executadas por
uma equipe formada por técnicas do Programa de Produção
2.4 - 12 Oficinas de organização coletiva do grupo Agroextrativista e do Programa de Formação e Acesso a Direitos. Nestas
(ATER Mulher).
atividades, a equipe técnica trabalhou com as beneficiárias dos projetos
ATER Mulher as diferentes formas de organizações solidárias e
autogestionárias (associação e cooperativa).
As 12 oficinas foram realizadas nos meses de julho, agosto, setembro e
2.5 - 12 Oficinas práticas de elaboração de projeto outubro de 2015. As mesmas trataram das práticas de acesso ao PAA,
de acesso ao PAA, PNAE e PGPM (ATER Mulher).
PNAE, e PGPM, sendo abordadas as normativas de cada programa, tais
como preenchimento dos cadastros de cada um dos programas de
comercialização do governo federal e, também, da Política de Garantia de
Preço Mínimo para o babaçu(PGPM).
Os 06 Seminários de avaliação final do projeto ATER Mulher foram
realizados nos meses de outubro, novembro e dezembro. Os mesmos
iniciaram com um momento de acolhimento das beneficiárias e uma
oração, seguido de explicação sobre a metodologia da atividade, na qual
foi utilizada a dinâmica do “Mar”. O mar foi considerado como todo
momento do projeto, que dialogou com os desejos e com as novas formas
de acessar os direitos básicos, orientadas durante as formações de
2.6 - 6 Seminários de avaliação final (ATER Mulher). políticas públicas específicas para as mulheres. Os afluentes foram todas
as atividades desenvolvidas no decorrer dos dois anos. No início, foi feito
um resgate de todo trabalho: Oficinas de relação de gênero, economia
feminista
e
solidária;
Visitas
técnicas
de
acompanhamento/monitoramento do projeto produtivo; Oficinas de
organização coletiva; Oficinas sobre o PAA, PNAE e PGPM. Após o resgate,
o público foi dividido em grupos por município e as mulheres foram
relatando cada momento vivenciado por elas. Foi um momento muito
rico de interação entre as mulheres e ficou visível nas falas o avanço na
autonomia e empoderamento enquanto sujeitos de direito. Também
deram depoimentos sobre as conquistas obtidas com a participação no
projeto ATER mulheres.

227

0

227

0

16
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

Relatório Narrativo Anual 2015.
PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS: Uma luta pelo direito a alimentação humana, educação e participação cidadã.
Nos primeiros meses do ano de 2015, a equipe técnica ficou aguardando
a SEMA simplificar o processo de dispensa de licença ambiental das
atividades produtivas em imóveis rurais da agricultura familiar. No
entanto, a SEMA publicou no dia 29 de abril de 2015 uma Portaria, nº 32,
que dispõe apenas das atividades agrossilvipastoris passíveis de DDLA. A
2.7 – Coordenação das atividades de implantação e partir desta data a equipe técnica iniciou o trabalho de busca e
manejo de SAF´s, articulada com os subprojetos.
organização de toda documentação indispensável para o preenchimento
do formulário padrão de dispensa de licenciamento ambiental, via
(Elaboração e encaminhamento da dispensa de SIGLA/SEMA, referente às atividades agrossilvipastoris. Nesse caso, foi
licença ambiental das áreas de SAF's, das áreas necessária a elaboração do 14 CAR das UPF que não estão localizadas em
irrigadas e das unidades fabris (Fundo Amazônia).
áreas de assentamentos da reforma agrária e o mapeamento de todas as
áreas destinadas à implantação dos sistemas agrossilvipastoris.
Quanto às ações para obter a dispensa de outorga de direito do uso da
água para irrigação, o trabalho foi interrompido e inserido no
planejamento das atividades do ano 2016. Por outro lado, as ações para
obter a dispensa de licença ambiental das unidades fabris avançaram e
toda documentação, inclusive 04 plantas baixas, foram encaminhadas
para análise do órgão competente.
2.8 - Visita técnica de caráter individual para
orientação da implantação de 262 hectares de SAF´s
biodiversos e integrados ao babaçu (Fundo
Amazônia).
2.9 - Escolha da empresa e definição conjunta do
monitoramento e entrega do serviço de montagem As atividades 2.8 até 2.13 estão previstas no Plano de Trabalho do Projeto
completa de casa de vegetação para hortaliça e APL Babaçu/ Fundo Amazônia, as mesmas não foram execução pelo fato
dos recursos não terem sido liberado pelo financiador.
viveiro de mudas (Fundo Amazônia).
2.10 - Escolha da empresa e definição conjunta do
monitoramento e entrega do serviço de montagem
do sistema de irrigação (Fundo Amazônia).
2.11 - Escolha da empresa e definição conjunta das
condições e prazo de entrega dos materiais e
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insumos para viveiro (Fundo Amazônia).
2.12 - Escolha da empresa e definição conjunta das
condições e prazo de entrega dos insumos para
SAF's biodiversos (Fundo Amazônia).
2.13 - Escolha da empresa e definição conjunta das
condições e prazo de entrega das ferramentas de
trabalho agrícola (Fundo Amazônia).
Atividade não realizada.
As visitas técnicas e as atividades de caráter coletivo previstas para
iniciarem a partir do mês de outubro de 2015 não foram realizadas por
dois motivos: número de beneficiários/as incompleto e parte das famílias
identificadas não possuem a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP).
Nas visitas técnicas, a equipe irá orientar a produção e uso de
compostagem, biofertilizantes e adubação verde; Orientar o
2.14 - Visitas Técnicas e Atividades de Caráter enriquecimento de capoeiras e reflorestamento de áreas de preservação
Coletivo.
permanente e reserva legal; Orientar a diversificação das unidades de
produção; Orientar a implantação e manejo dos SAF’s; Orientar a criação
e manejo de animais de pequeno, médio e grande porte; Orientar sobre o
aproveitamento dos produtos e coprodutos disponíveis na unidade de
produção, para complementar a alimentação dos animais; Orientar sobre
a integração das atividades produtivas; Acompanhar pesquisas que estão
sendo desenvolvidas de forma participativa com as famílias assessoradas
pela ASSEMA.
Nas atividades de caráter coletivo a equipe técnica irá trabalhar os temas
de interesse das famílias beneficiárias definidos na atividade de
“Planejamento Inicial”.
Os 4 Unidades Demonstrativas de quintais, hortas e pomares
2.15-Implementação de Unidades Demonstrativas agroecológicos (PAIS) foram implantados, sendo 02 na comunidade
de quintais, hortas e pomares agroecológicos no Centro do Josina/São Luís Gonzaga, 01 na comunidade Vila Nova/Lima
Médio Mearim (NEAF).
Campos e 01 na comunidade Lago do Sigismundo/Esperantinópolis.
Antes da implantação a equipe realizou visita prévia em cada uma das
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quatro unidades de produção das famílias beneficiárias para contribuir na
escolha do local. Durante a visita, as famílias também foram orientadas
sobre o preparo da área e a quantidade de materiais necessária para a
implantação das atividades (horticultura e avicultura), tais como:
madeiras e palhas de babaçu.
A equipe trabalhou em sistema de mutirão entre eles e as famílias
beneficiárias.
Apesar do esforço da equipe técnica e das famílias beneficiárias, o
trabalho ainda não ficou concluído devido à falta de materiais do sistema
de irrigação.
2.16 - Discutir e qualificar demandas para créditos
de custeio, investimento e fundos solidários para
fortalecer as UPF.
2.17 - Elaborar projetos técnicos com base nos
princípios da Agroecologia para as famílias inseridas
no processo de transição agroecológica.
2.18 - Orientar na implantação das atividades
projetadas de acordo com a linha de crédito
acessada.

Estas atividades ainda não foram realizadas até o momento pelo fato da
equipe não ter identificado ainda demanda para crédito associado à
capacidade de gestão da UPF. Trata-se de atividades que estão no
planejamento, as só acontecerão mediante necessidade real.

Não se
Aplica

Não se
Aplica

PARA O RESULTADO 3 - QUALIFICAR O DISCURSO E A PRÁTICA DA AGROECOLOGIA NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA ASSEMA.

Atividades Planejadas e Realizadas

3.1 - Assessoria aos grupos organizados.

Descrição das Atividades
A equipe técnica assessorou os grupos sem vários momentos pontuais
com diferentes tipos de intervenção, tal como descrito abaixo:
- Palestra “Arranjos Produtivos Potenciais” na Assembleia Geral
Ordinária da COPPALJ, no dia 23 de janeiro de 2015, comunidade
Centrinho do Acrísio, município de Lago do Junco. Responsável Técnico:
Luiz Antônio Gusmão;

Pessoas beneficiárias da
atividade
Mulheres
Homens
Não
mensurado

Não
mensurado
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-Palestra sobre o Cadastro Ambiental Rural (CAR) na Assembleia Geral
Ordinária da COPPALJ, no dia 24 julho de 2015, comunidade Centro do
Aguiar, município de Lago do Junco. Responsável Técnico: Agenor
Nepomuceno Damascena;
- Palestra sobre Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e
Adolescentes na Assembleia Geral Ordinária da AMTR, no dia 05 de junho
de 2015, comunidade Ludovico, município de Lago do Junco. Responsável
Técnico: Francinete Alves Machado.
- Palestra sobre Lixo e Agrotóxicos em uma atividade do STTR de
Esperantinópolis, no dia 25 de setembro de 2015, comunidade Centrão,
município de Esperantinópolis. Responsável Técnico: Antônio Cláudio
Quinto Gomes Filho.
- 03 Atividades de caráter coletivo (Pré-planejamento) organizadas pelo
STTR de Poção de Pedras. Dia 12 de outubro na comunidade Lucindo.
Dia 17 de outubro na comunidade Barro Vermelho. Dia 31 de outubro na
sede do STTR de Poção de Pedras. Técnicos Domingos Ferreira da Silva e
Agenor Nepomuceno Damascena.
Atividade de caráter coletivo com oito horas de duração, prevista no
projeto Paiol de Sementes, que teve como finalidade construir de forma
participativa sistemas produtivos, neste caso escolheu-se o cultivo do
arroz agroecológico. Neste encontro, que contou com a participação de
aproximadamente 15 agricultores (as) de diversos municípios (Lima
Campos, São Luís Gonzaga, Lago dos Rodrigues, Lago do Junco e
Esperantinópolis) e mais a equipe técnica, foram discutidas algumas
3.2 - Assessoria na construção do conhecimento estratégias para cultivar arroz sem o uso do fogo e agroquímicos. Um
agroecológico.
assunto muito discutido foi a prática de adubação verde, a qual pode
proporcionar vários benefícios, dependendo da espécie e do manejo do/s
adubo/s verde/s. Dentre os benefícios da adubação verde, o controle da
vegetação espontânea foi abordado pela equipe técnica, mas para obter
esse benefício vai depender da composição do resíduo vegetal, da
quantidade aplicada, do momento da aplicação e da taxa de

04

11
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decomposição. Após as discussões, os agricultores se dividiram em
pequenos grupos, conversaram sobre suas experiências e decidiram como
poderão produzir arroz de forma agroecológica nos próximos anos. No
final da atividade, surgiram diversas formas de cultivar arroz e cada
agricultor socializou sua estratégia de não usar mais o fogo na unidade de
produção.
3.3 - Organização do Núcleo de Agroecologia da As atividades 3.3 e 3.4 estão previstas no Plano de Trabalho do Projeto
ASSEMA (Projeto REMA).
REMA a ser executado em parceria com a EMBRAPA, porém as mesmas
3.4 - Oficina de concentração para a inovação e não foram execução pelo fato dos recursos não terem sido liberado pelo
sustentabilidade na Agricultura Familiar (Projeto financiador.
REMA).
3.5 - Articulação da Rede de Núcleos de
Agroecologia da Embrapa na Região Nordeste
(Projeto REMA).
3.6 - Oficinas de Sustentabilidade e Agroecologia
(Projeto REMA).
3.7 - Curso de Sustentabilidade para Formação
As atividades 3.5 até 3.12, também estão no Projeto REMA, mas previstas
Continuada de Agentes de ATER (Projeto REMA).
3.8 - Sistematização de Práticas e Sistemas de para o segundo semestre de 2015.
Produção Agroecológica (Projeto REMA).
3.9 - Oficina de Projetos Inovadores (Projeto REMA).
3.10 - Inclusão Digital de Jovens Agricultores
(Projeto REMA).
3.11 - Plataforma digital de Conhecimento
agroecológico (Projeto REMA).
3.12 - Intercâmbio de conhecimento agroecológico
(Projeto REMA).
Atividade não executada.
3.13 - Oficina de capacitação em práticas Atividade prevista no Plano de Trabalho do Projeto NEAF não executada.
agroecológicas em hortas, quintais e pomares A execução ficou prejudicada pelo processo de liberação de recurso e
Médio do Mearim (NEAF).
também aquisição dos materiais e equipamentos feito por licitação

Não se
Aplica

Não se
Aplica

Não se
Aplica

Não se
Aplica

Não se
Aplica

Não se
Aplica
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através da FADESP. A oficina deveria ter acontecido durante o processo
de implantação das unidades de hortas, em forma de mutirão com as
famílias que assumiram as unidades, porém os recurso chegaram muito
atrasados, de forma que o programa não teve como organizar a oficina da
forma que estava prevista, e a deixou para ser reprogramada e executada
no início de 2016.
As experiências foram selecionadas pela equipe técnica e agrupadas em
12 experiências de diferentes categorias:
-Roças tradicionais (João Soares/São Manoel, Tarcísio/Sítio Novo e Carlos
Pereira/Centrinho do Acrísio todos em Lago do Junco);
-Roças intensificadas sustentáveis (Geovani/Lago do Cigismundo/
Esperantinópolis);
- Cultivos Permanentes (Sebastiana/Centrinho do Acrísio/ Lago do Junco e
Ivanessa/São Bento do Juvenal/Peritoró);
3.14Sistematização
das
experiências -Pecuária Produtiva em Unidades Agroextrativistas (Antônio Vaqueiro/São
agroextrativistas exitosas no Médio Mearim.
Manoel/Lago do Junco);
- Criação Animal Integrada (João Pereira/Potó/ Esperantinópolis, João de
Deus/Bertulino/Lago do Junco) e Reinaldo/Centro da Josina/São Luís
Gonzaga);
-Reflorestamento e Conservação Ambiental (Antônio Alves de
Araújo/Centro dos Cocos/São Luís Gonzaga);
- Processamento (Matias/Estrada da Vitória/Poção de Pedras).
Em seguida, estudantes de pós-graduação da UFPA visitaram as famílias e
sistematizaram as informações obtidas durante o trabalho de campo.

Não identificado

PARA O RESULTADO 4 - TER AUTO-GESTÃO DOS GRUPOS PRODUTIVOS NA ECONOMIA SOLIDÁRIA.
Os resultados 4, 5 e 6 ficam sob a responsabilidade do Programa de Comercialização Solidária – PCS, que objetiva Organizar os processos
de comercialização, por meio do mercado justo e solidário, voltado para a geração de renda.

Atividades Planejadas e Realizadas

Descrição das Atividades

Pessoas beneficiárias da
atividade
22

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

Relatório Narrativo Anual 2015.
PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS: Uma luta pelo direito a alimentação humana, educação e participação cidadã.
Mulheres
As orientações têm acontecido sistematicamente, desde o início no
fechamento das contas mensalmente, bem como no incentivo de
práticas de aplicabilidade dos recursos financeiro nas compras de
matéria prima e insumos para a operacionalidade do dia a dia. Os
quatro grupos (COPPALJ, COOPAESP, AMTR e SANTANA)
acompanhados pelo PCS vem melhorando a autogestão, as
4.1 - Orientação em Autogestão (Financeira e
prestações de contas sendo apresentadas mensalmente e nas
administrativa).
assembleias gerais que os representam.
No sentido de potencializar as capacidades para autogestão foi
realizado um curso de 24hs/aula no mês de Janeiro, para os
gerentes e demais membros da direção dos grupos. O curso foi
pautado na construção de preços dos produtos e em anotações de
entradas, saídas e estoques.
4.2 - Elaboração e/ou revisão de pesquisas de Atividade não realizada
mercados e viabilidade econômica.
Ainda no primeiro semestre de 2015, o programa iniciou as revisões
dos planos e elaboração dos manuais de boas praticas-POPs da
Unidade de Sabonete, estando hoje concluído.
COOPAESP - Foram feito em etapa e falta a segunda etapa que são
as oficinas para discutir a elaboração dos manuais operacionais
4.3 - Elaboração e/ou revisão de plano de gestão da (boas praticas de fabricação, segurança no trabalho, controle de
qualidade fabril dos grupos e manuais de boas entrada, saída e estoque de matéria prima, controle de higienização
práticas.
das maquinas e equipamentos). Esta etapa dará suporte para que se
inicie na COOPAEPS o processo de registro sanitário junto a SUVISA
Estadual.
Dois grupos não obtiveram avanço, em SANTANA que o processo
não foi realizado e na COPPALJ ficou adiado para o primeiro
semestre de 2016.
4.4 - Buscar conhecimento e Prospecção de Neste momento está acontecendo um preparo para a apresentação
Mercados.
do sabonete numa rodada de negociação pelo programa estadual

Homens

05
03

23
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

Relatório Narrativo Anual 2015.
PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS: Uma luta pelo direito a alimentação humana, educação e participação cidadã.

4.5-Manutenção da Documentação Comercial.
(Alvará, CNPJ, CND e Certificados). Orientação de
procedimentos com as legislações exigidas.
Sanitárias, Ambientais e Fiscais. (Municipal,
Estadual e Nacional).

Maranhão Mais Produtivo. A proposta é colocar o sabonete na rede
de supermercados do grupo Mateus e Maciel de São Luiz, por meio
do Programa Estadual Maranhão mais Produtivo.
Porém ainda temos um entrave que é a ausência da licença
sanitária/SUVISA e a dispensa ambiental/SEMA. Ambas as licenças
estão em tramite de liberação, espera-se que até fevereiro de 2016
essas dispensas já tenham sido concedidas.
Essa atividade vem sendo executada com dificuldades, pelo fato de
existirem muitos documentos (alvará, DAPs Jurídicas, CNDs, CRQS,
corpo de bombeiros, códigos de barras e outros,) prévios
necessários para obter a licença, sendo que a maioria deles tem
prazos muito curtos de validades, de forma que quando se
consegue parte, os demais já estão vencidos, então reinicia o
processo de liberação de documentos. Sem essas licenças todos os
processos de comercialização e de projetos, certificação e licenças
ou dispensas ficam paralisados.
1 - COPPALJ
Documentos em dia:
Alvara, CNPJ, CND´S (municipal, estadual e federal), DAP jurídica,
Selo Orgânico; Licença Ambiental Municipal; Licença Sanitária
Municipal e HABIT´s.
Documentos ausentes:
Dispensa da Licença Ambiental Estadual e Licença Sanitária Estadual
2- COOPAESP
Documentos em dia:
Alvara, CNPJ, CND´S (municipal, estadual e federal), Licença
Ambiental Municipal, Licença Sanitária Municipal
Documentos ausentes:
Selo Orgânico, encontra–se em processo inicial, dispensa da licença
ambiental estadual, licença sanitária estadual, HABIT´s e DAP
jurídica, planta baixa arquitetônica da estrutura de beneficiamento.
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4.6 - Orientar a Transparência da Gestão
Administrativa e Financeira. (Prestações e análises
das contas).

4.7 - Realizar reunião com grupo produtivo para

3- AMTR
Documentos em dia:
Alvara, CNPJ, CND´s (municipal, estadual e federal) Licença
Ambiental Municipal, Licença Sanitária Municipal; HABIT´s
Documentos ausentes:
Dispensa da Licença Ambiental Estadual, Licença Sanitária Estadual;
Licença de Produção do Sabonete.
4-EFA´s – ACEMEP, EFALJ e Santo Agostinho.
Unidade pedagógica de polpas de frutas
Documentos em dia:
Planta baixa arquitetônica.
Documentos ausentes:
Dispensa da Licença Ambiental Estadual e Licença Sanitária
Estadual.
5-SANTANA
Todos os documentos estão ausentes.
Na oportunidade das prestações de contas mensal, o programa tem
observado que os grupos praticam a transparência e a
responsabilidade na gestão administrativa e financeira das unidades
produtivas, a exemplo segue o resumo do quadro financeiro dos
grupos:
- SANTANA - Receita obtida na comercialização de produtos: R$
2.777,27. Renda/produtora R$ 203,02;
- AMTR - Receita obtida na comercialização de produtos: R$
33.728,00. Renda/produtora R$ 454,73;
- COOPAESP - Receita obtida com a venda de produtos: R$
96.576,80. Renda/produtora R$ 437,57;
- COPPALJ - Receita obtida com a comercialização de produtos
derivado do babaçu R$ 1.965.958,00. Renda média/fornecedor de
amêndoa de babaçu R$ 1.920,00.
Todos os planos de produção foram realinhados conforme estrutura
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atualização do Plano Estratégico do Sistema de
Produção.
4.8 - Realizar um seminário com COPPALJ,
COOPAESP e AMTR para discussão sobre PG
(patrimônio Genético) e CTA (Conhecimento
Tradicional Associado).

funcional de cada grupo de produção coletiva.

Atividade não realizada.

Todas as assembleias das organizações aconteceram como
planejado, inclusive a da cooperativa babaçu livre, e o programa as
4.9 - Fomentar a realização das Assembleias dos
assessorou sempre que necessário.
Grupos Produtivos.
Nas Cooperativas COPPAL e COOPAESP a participação do programa
é somente na intervenção de temas qualificados, mas toda parte de
logística e articulação das assembleias é assumida pela direção.
A atividade vem sendo executada pelo PCS com parceria do PFAD,
Já foram realizadas 6 oficinas, uma exclusiva para o grupo do
sabonete. Foi também realizada 1 oficina para a juventude da AJR,
4.10 - Articular pessoas para participar de oficina, as outras foram de caráter universal envolvendo pessoas não
cursos, intercâmbios que visem o melhoramento do necessariamente ligadas aos grupos, mas envolvidas no projeto
sistema de beneficiamento e comercialização da institucional.
economia solidaria.
Duas destas oficinas foram exclusivamente em processamento de
frutas e mesocarpos de coco babaçu, este último conseguiu como
produto a formulação de 15 subprodutos a partir de misturas com a
farinha de mesocarpo.
A atividade de monitoramento para os indicadores em tela foram
4.11 - Monitorar os indicadores correspondentes
realizadas e os resultados aferidos estão sistematizados no relatório
aos resultados 4, 5 e 6 do Plano Quinquenal.
anual de Linha de Base.

Não se aplica

Não se aplica
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PARA O RESULTADO 5 - GERAR RENDA PARA AS FAMÍLIAS E GRUPOS.

Atividades Planejadas e Realizadas

Descrição das Atividades

Pessoas beneficiárias da atividade
Mulheres
Homens
26

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

Relatório Narrativo Anual 2015.
PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS: Uma luta pelo direito a alimentação humana, educação e participação cidadã.

5.1-Trabalhar a visualização dos produtos
(logomarca, embalagens, rótulos, banners, folder).

5.2 - Orientar para compra de equipamentos,
ferramentas, matéria prima, insumos e modelar as
unidades fabris de acordo com as especificações
técnicas.

COPPALJ - No início de 2015 foi elaborado um novo rótulo onde
atende as necessidades de exportação para Europa EUA e
exportação interna.
SANTANA - Foram confeccionados 5 rótulos,
estamos
aguardando serem impressos pelo Projeto do NEAF.
As caixas de papelão para transporte do licor, terão as
logomarcas da ASSEMA e Santana além das informações
necessárias, como produto, peso, validade, endereço e outros.
Por meio do projeto NEAF estamos aguardado ainda garrafas,
caixas de PVC e potes para geleias que irão abastecer o grupo de
Santana.
AMTR/SABONETE - passou a utilizar os novos rótulos a partir do
mês de setembro.
Em todos os grupos sempre que é necessário adquirir
equipamentos e materiais de utensílios, o PCS os orienta para
que se comprem os mais adaptáveis possíveis à realidade dos
grupos. Muita coisa está colocada em projetos já aprovados e
outros em propostas negociadas como é o caso da Body Shop e
Protrobras Bio Combustível.
COPPALJ - Compra de matéria prima, construção de muro, inicio
de sistema de bombeamento de do óleo;
AMTR/Sabonete - Aquisição de insumos e matéria prima,
reforma arquitetônica do prédio da unidade de processamento.
Na unidade temos ainda carência de reparos e/ou substituição
na instalação elétrica;
COOPAESP - Reforma física nos núcleos e aquisição de matéria
prima;
SANTANA - Compra de embalagens, insumos e matéria prima .

COPPALJ - 450

COPPALJ - 270

Santana – 15

Santana - 0

AMTR/Sabonete - MTR/Sabonete- 0
15
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5.3 - Iniciar o processo de licenciamento (ambiental
e sanitária) da COOPAESP, EFAs e Santana e renovar
as licenças da AMTR, COPPALJ.

5.4 - Manutenção dos processos de certificação
orgânica da COPPALJ.

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

5.6 - Fomentar e animar um espaço coletivo para
discussões sobre produção e beneficiamentos
dentro do projeto quinquenal.

COOPAESP - iniciou o mapeamento a área de produção e de
extração de coco babaçu e depois serão elaborados os Planos
operacionais (POPs). Esses são os primeiros passos para dar
entrada no licenciamento ambiental.
AMTR/Sabonete – Toda a documentação foi enviada para a
SUVISA, mas a não compareceu na fabrica em 2015 para realizar
a inspeção sanitária. Em 2016 todo o processo deverá ser refeito.
As licenças da COPPALJ e EFAs não foram ainda concedidas.
Foi inspecionada área geográfica de 17.271 hectares, dentre elas
tendo como áreas certificadas as comunidades de Três poços,
São Francisco, Cesário, Sito Novo, Aguiar, Santa Luzia, Ludovico,
São Manoel, Santa Zita e Centrinho do Acrisio. Conforme laudo
do auditor não foi identificado nenhuma inconveniência no
decorrer da inspeção.
-A COOPAESP voltou a comercializar mesocarpo com a Natura.
Foram realizadas ainda vendas pra Alagoas, e há uma proposta
de venda para São Luís.
- Na COPPALJ conquistamos um novo cliente da Holanda, porém
as vendas poderão ser esporádicas.
-A CITRÓLEO solicitou amostras de óleo da cooperativa para
analise e possíveis compras.
- Conseguimos negociar venda de 20 toneladas/ano de óleo
orgânico para cliente Berraca Sabará.
- AMTR/Sabonete – O produto está sendo negociação no âmbito
do programa estadual Maranhão Mais Produtivo.
SANTANA - Os produtos estão sendo comercializados em maior
quantidade para Central do Cerrado/DF.
-Os espaços que vem sendo trabalhadas as discussões sobre
processamento e beneficiamento são oficinas de no mínimo oito
horas. É trabalhado com o público beneficiário as possibilidades
de aumentar as prospecções de produtos da agricultura familiar.
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Essas oficinas contam com a participação de famílias de todas as
áreas de atuação da ASSEMA, ou seja, famílias assessoradas
pelos Programas de Produção Agroextrativista, PFAD e
Comercialização.
-Uma dessas oficinas foi a de prospecção de produtos a partir do
maracujá, da manga e do abacaxi e da goiaba, os participantes
aprenderam na prática como fazer poupadas, geleias e doces.
-Ainda foi ministrado duas capacitações exclusivas, uma para o
grupo Santana, onde com um material didático em vídeo, aulas
foram rememoradas sobre a produção de licores, de geleias,
doces e poupadas.
- Aconteceu uma formação em beneficiamento e transformação
da farinha de mesocarpo em diversos subprodutos. Está
atividade está descrita na parte de formações trazidas pelo
programa PFAD
-No âmbito do processamento sempre tem uma preocupação
com o aspecto legal da produção dos produtos. Nesse sentido foi
oferecida ao grupo do Sabonete uma abordagem sobre os
registros/laudos (produção/controle), identificação dos lotes,
retenção de amostras, estocagem e distribuição, avaliação de
devoluções, roteiro de inspeção para as indústrias (check -list),
sistema para o gerenciamento da qualidade e boas práticas de
fabricação.
De todos os grupos, estamos no grupo de Santana, os recipientes
de armazenagens, não estão adequados, pois a vedação de
alguns recipientes falhou e danificou produtos com a polpa de
tamarindo e de jenipapo.
5.7 - Acompanhamento da instalação de Não Realizada
laboratórios de analises de óleo da COPPALJ; e Atividade sem previsão de realização, pois a mesma está orçada
orientar nas construções de unidades de no projeto Fundo Amazônia, o qual ainda não liberou os
processamento de frutas.
recursos. Porém a COPPALJ encaminhou uma proposta de
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5.8 - Manter o mercado abastecido com produtos
diversificados. (orientação de procedimentos:
melhoramento de manuseio de matérias primas e
beneficiamento) grupos e produtores/as incluídos
no quinquenal.

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

5.10 - Organizar quatro feiras Agroecológica de
Economia Solidária. (contribuir com comissões
locais, estruturação e avaliação).

financiamento da instalação do laboratório para a empresa Body
Shop, a qual acatou e deverá liberar os recursos no início de
2016.
Esta atividade vem acontecendo, porém com dificuldades no
transporte, principalmente para Brasília que não acontece via
correios. As entregas nos pontos em São Luis, é feita
aproveitando as oportunidades de quem está indo para realizar
outra atividade.
O transporte alternativo (VANS) também apresenta problemas
pois os donos de vans não se responsabilizam pela perdas e
danos com os produtos.
E o problema mais grave é que essas dificuldades ocasionam
muitas reclamações por parte dos clientes.
Os grupos orientados pelo programa estão participando
ativamente das FEIRAS MUNICIPAIS em vários municípios da
região, tais como:
- Em Lago do Junco- ocorreram 2 (duas) feiras;
- Esperantinópolis - ocorreram 2 (duas) feiras;
- São Luís Gonzaga- ocorreu 1 (uma) feira;
- Lago dos Rodrigues- ocorreu 1 (uma) feira;
- Poção de Pedras - ocorreram 2 (duas) feiras;
- Lima Campos – as feiras acontecem a cada 15 dias
A média circulou cerda de 800 pessoas por feira, atingindo
aproximadamente 40 feirantes e tendo por média renda de R$
250,00 por feirante.
- Notadamente as mulheres são as protagonistas dos processos
de comercialização nas feiras agroecológicas.
O Programa está atento na construção de agendas para apoio às
feiras planejadas para as 4 articulações e outros espaços de
feiras construídos pelos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais do
território.
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-Esperantinópolis, realizou no dia 11 de Junho uma feira
organizada pelo STTR e apoiado pela ASSEMA e parceiros.
Contamos com mais de 50 feirantes.
- Lima Campos, a Secretaria municipal de agricultura chamou a 63% dos
responsabilidade para si e está realizando as feiras expositores
quinzenalmente, está colocando mais de 60 famílias, na maioria mulheres
mulheres, a frente da comercialização dos produtos.
- O PCS fez o monitoramento das feiras e identificou que cada
feirante desses municípios gera de renda R$ 250,00
-Peritoró, a feira também acontece quinzenalmente. A mesma
vem sendo organizada e promovida pela Prefeitura Municipal e
SSTR. A feira conta com um acerta estrutura física (40 barracas, 2
caixas de armazenar frutas para cada feirante, 2 freezers e um
caminhão para apoiar na logística dos produtos). Isso demonstra
que as prefeituras têm condições plenas de manter o
funcionamento das feiras de agricultura familiar da região até
que esta possa se sustentar.
No segundo semestre aconteceram mais 5 feiras uma em cada
município de Esperantinópolis, Lago do Junco, Lago dos
Rodrigues, São Luis Gonzaga e Poção de Pedras.
5.11 - Mobilizar recursos para aquisição de O programa está elaborando uma proposta para apresentar à
equipamentos estruturais permanentes.
empresa BODY SHOP, outra para PETROBRAS BIO COMBUSTÍVEL.
A finalidade é adquirir equipamentos para a prensa de óleo.
Dentre os mais importantes está o sistema de captação de água
da chuva para fazer funcionar a caldeira.

(as)
são

PARA O RESULTADO 6 - TER FORTALECIDO O MOVIMENTO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA.

Atividades Planejadas e Realizadas

Descrição das Atividades

Pessoas beneficiárias da atividade
Mulheres
Homens
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Aconteceu uma reunião do FEESMA com debate sobre o ambiente
político e institucional da ECOSOL a partir da conferencia.
Representação da ASSEMA, COOPRESL, ASCAMAR, REDE
MANDIIOCA, UNIDOS PELA FIBRA, ASSOCIAÇÃO CAJAZAL, APCL –
barreirinhas entre outros empreendimentos e entidades de apoio e
fomento estiveram presentes no evento.
6.1 - Participação em fóruns, redes e Conselhos da
Também foi tratado sobre a formação do CADSOL (cadastro da
Economia Solidária.
ECOSOL), que é o registro dos Empreendimentos Econômicos
Solidários que precisam fazer para acessar as politicas publicas.
Ficou indicada uma oficina territorial para discutir sobre a criação do
Plano Territorial da ECOSOL.
O programa também participou da composição da comissão
estadual de acompanhamento implementação do CADSOL.
Estava previsto para o final do ano um seminário, mas de caráter
6.2 - Articulação de um Fórum de Economia
estadual. Mas no Mearim especificamente não foi articulado ainda
Solidaria na região do Mearim
nenhuma reunião com os movimentos locais para discutir o tema.
As feiras que estão acontecendo na Região Mearim, são sem dúvidas
uma campanha e promoção a economia solidária, penso que não
está sendo compreendido como tal. Se prestarmos atenção não tem
6.3 - Participar e/ou promover campanhas da ES.
coisa de mais concreto falar de economia solidária realizando feiras
em espaços públicos. A interação com o consumidor vem chamando
atenção nesses momentos.

PARA O RESULTADO 7 - AUTO GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES LOCAIS E CONTROLE SOCIAL NOS CONSELHOS DE INTERVENÇÃO NAS
POLÍTICAS PÚBLICAS.
Os resultados 7, 8 e 9 estão a sob a responsabilidade do programa de Formação e Acesso a Direitos – PFAD, que tem por objetivos o
empoderamento de jovens, mulheres e homens para intervenção qualificada em suas organizações locais e nos espaços de políticas públicas
e ampliar e qualificar o acesso das famílias agroextrativistas, às políticas e programas de SAN e Educação contextualizada (crédito, recursos
hídricos, eletrificação, habitação, ATER e comercialização da produção), por meio das organizações locais.
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Atividades Planejadas e Realizadas

Descrição das Atividades

Pessoas beneficiárias da atividade
Mulheres
Homens

A proposta do curso foi contribuir para a organização dos processos
burocráticos, e de produção e comercialização dos grupos tendo
seus planos como parâmetros para este fim.
As questões a cerca das associações como: ATA, registros, mudança
7.2 - Curso em gestão de negócios e planejamento de estatuto, regimento interno, CND´s, Contadora, e Prestação de
estratégico (custo operacional do produto, preço Contas, foram itens imprescindível para as discussões. Além de todo
o processo (passo a passo) da produção de cada grupo até o
final).
Mercado. Estas atividades foram realizadas de forma condensadas
nos dias 27, 28 e 29 de janeiro de 2015. Foram articulados
representantes de grupos formais e informais.
7.3 - Curso sobre fluxograma do empreendimento Não realizada
(preenchimento de planilhas de custo, estoque,
produção e rastreabilidade).
Foram realizadas 09 oficinas atendendo pessoas de 14 municípios.
Sendo que dois municípios juntaram-se com outro. É o caso de São
Roberto e São Raimundo, Bernardo e Igarapé e Lago do Junco e Lago
dos Rodrigues. As temáticas abordadas nas mesmas foram:
7.4 - 12 Oficinas de organização coletiva do grupo.
Associativismo, Cooperativismo e as relações de gênero e divisão
sexual do trabalho. Além do diálogo sobre o andamento do projeto
produtivo das mulheres e orientações sobre a prestação de contas
do mesmo.
Nos dias 18 a 20 de maio 2015 na sede da ASSEMA, a atividade foi
realizada abordando as seguintes temáticas: higienização e
7.5 - Oficina de capacitação em boas práticas de
conservação das instalações, vantagens econômicas da
produção, processamento e beneficiamento.
agroindústria, cálculos para dosagens exatas de pectinas
higienização dos alimentos, sistema de inspeção municipal e suas
burocracias e mercados institucionais.
7.6 - Pautar nos espaços afins as discussões de Esta atividade foi praticada nas 09 oficinas de Organização Coletiva
Relações de Gênero, Violência Doméstica, Divisão do projeto ATER Mulher, a temática de gênero foi tratada de forma
7.1 - Oficina em boas práticas administrativas.

161

23

18

04
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Sexual do Trabalho, Economia Feminista Solidária.

7.7 - Curso em Legislação Ambiental.
7.8 - Promover 01 intercâmbio para troca de
experiências e conhecimentos entre juventude de
outras organizações parceiras (regional ou
nacional) que estão produzindo de forma
sustentável;
7.9 - Monitoramento das articulações de juventude
(assembleias, reuniões de direção). Sendo 09
reuniões/articulação e 03 Assembleias.

7.10 - Orientação e/ou acompanhamento às
associações de Mulheres (AMTQC e AMTR): 03
reuniões/cada e 02 assembleias.

7.11 - Monitorar os indicadores de resultado 11,
12, 13 e 14 sob a responsabilidade do PFAD.
7.12 - IX Fórum Social da Juventude Rural da

transversal ao associativismo e cooperativismo.
Também foi discutido o tema na assembleia de mulheres da AMTR,
com contribuição da UFMA através do projeto de extensão.
VIOLÊNCIA NUNCA MAIS!
Atividade não realizada por falta de integração das agendas entre os
programas PFAD e PAPI
Esta atividade foi realizada no âmbito dos Encontrões das
Articulações de juventudes da área da ASSEMA. Ou seja, a cada
Encontrão tinha presente de jovens de outras articulações.
Também, aconteceu intercâmbio no Festival Nacional de Juventude
organizado pela CONTAG.
CIJUC – Orientação a 01 assembleia, 03 reuniões da coordenação,
09 visitas aos GB´s, 01 Assembleia de grupo de base e 01 encontrão;
AJR – Orientação a 01 Assembleia Geral, 03 reuniões da
coordenação, 11 visitas aos grupos de base e 01 encontrão;
FMJESP – Orientação a 03 reuniões da coordenação, 08 visitas aos
grupos de base e 01 Encontrão.
- AMTQC – Contou com a orientação do programa em 03 reuniões
de diretoria, e 01 Assembleia Geral Ordinária;
- AMTR - Contou com a orientação do programa em 04 reuniões de
diretoria e 01 Assembleia geral ordinária de eleição.
Reunião (10/03/2015) com representantes dos grupos de mulheres
e a Secretaria Estadual da Mulher para discutir sobre a criação de
um fórum estadual de políticas públicas para mulheres rurais.
- Marcha pelo 08 de março, com entrega das reivindicações das
mulheres rurais do município de Lima Campos.
Atividade realizada no mês de novembro onde foram aplicados os
instrumentos de verificação (questionários) para efeito de
atualização dos dados 2015. Essas informações constarão na parte
específica de monitoramento deste relatório.
O IX Fórum foi realizado com o tema: Juventude Camponesa:
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23

Não de aplica
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ASSEMA

7.13 - Oficina sobre mercados institucionais

7.14 - 01 Oficina de Elaboração de Projeto

Refletindo Identidades, Protagonizando Histórias. Aconteceu nos
dias 25 a 27/06/2015 na sede da ACEMEP em Lago do Junco.
Este ano tivemos pré etapas do Fórum, quais sejam: As reuniões
preparatórias; Os encontroes que foram pensado para ser um préfórum com discussões que elencassem os anseios da juventude para
projetos futuros.
Na programação do Fórum tivemos: Audiência Pública Municipal em
Lago do Junco – MA para debater a funcionalidade do COMJUV;
Conferência: Comunicação Popular: Juventudes em Movimento;
Oficinas com temáticas gerais que traz em seu bojo a participação da
juventude, organização, emigração e sucessão rural;
Roda de diálogo: Diz aí Juventude Rural. Quais as suas demandas?
Para onde iremos? Quem somos e o que queremos? Por que
interessa a Juventude Rural a permanecer no campo?
A oficina foi realizada entre os dias 09, 10 e 11/09/2015 na sede do
STTR de Poção de Pedras, com o objetivo de conhecer as Políticas
públicas de mercado, construir estratégia para a realização e
permanência da Feira Agroecologica.
Discutindo temas como: Diretrizes da PAA, atores, quem pode
acessar, como funciona a articulação da doação simultânea e
municipal, fase de contratação e as documentações necessárias.
Sobre PNAE: funcionamento das modalidades formais e informais,
documentos necessários, treinamento, cheki liste.
Sobre PGPM: Unidades mobilizadoras, chki liste, Decreto 35,
documentação individual e documentação da associação e/ou
cooperativa.
Atividade não realizada por indisponibilidade de recursos.
Esta é uma atividade planejada em parceria com o MIQCB que gesta
um projeto envolvendo jovens da AJR e apoiado pela PEROBRAS.
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PARA O RESULTADO 8 - MULHERES E JOVENS EMPODERADOS NO ÂMBITO POLÍTICO, SOCIAL E ECONÔMICO DENTRO DOS PRINCÍPIOS
DA ECONOMIA SOLIDÁRIA.

Atividades Planejadas e Realizadas

Descrição das Atividades

8.1 - Curso para fabricação de biscoitos, bolos,
sorvetes, e outros produtos com o mesocarpo.

8.2 - Intercâmbios entre produtoras Para vivenciar
práticas produtivas e agroecológicas.

8.3 – 25 oficinas do Paiol de Sementes

8.4 - Oficina de capacitação em políticas públicas
para mulheres, mercados justos e solidários,
equidade nas relações de gênero no Médio
Mearim;

Pessoas beneficiárias da atividade
Mulheres
Homens

A oficina foi realizada nos dias 03 de agosto a 02 de setembro na
sede da ASSEMA, com objetivo de fortalecer a cadeia produtiva
do babaçu. Foram abordados temas voltados para higienização
do local, dos utensílios utilizáveis, valores nutritivos do
mesocarpo, alternativa alimentar e práticas dos vários possíveis
pratos a se fazer com o mesocarpo. Coo produto tivemos cerca
de 16 diferentes pratos confeccionados (mingau, sorvete, pavê,
torta, biscoito, chocolate, pudim, torta vegetariana, bolo de
mesocarpo com cenoura dentre outros).
O PFAD em parceria com o PAPI orientou 12 intercâmbios sendo
02 por município. A descrição da atividade é a mesma já
registrada na atividade 2.2 do resultado 2.
Não realizadas. Estas atividades de caráter coletivo estão
previstas no projeto Paiol de Sementes, que tem como finalidade
levantar temas, de forma participativa, sobre diversos sistemas
produtivos, porém depende das caracterizações dos (as)
produtores (as) do projeto para definir a temática das oficinas,
até o momento foi definido apenas um tema central que é sobre
a produção de arroz orgânico.
A atividade foi realizada nos dias 29 e 30/04/2015. Foram
trabalhados os temas Gênero e Economia Solidária numa
perspectiva feminista e Mercados Institucionais.

15
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0

Não se aplica
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8.5 - Oficina de capacitação confecção de As 2 atividades não foram realizadas por falta de liberação dos
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objetos artesanais com recursos florestais
(foco babaçu)
8.6 - Oficina de capacitação em práticas
agroecológicas em hortas, quintais e pomares
Médio do Mearim.
8.7 - Elaboração e ministração do Curso de
formação para jovens, com foco em manejo
florestal em sistemas integrados, gestão
ambiental de propriedades agroextrativistas,
beneficiamento, processamento e gestão em
empreendimentos econômicos solidários.

recursos orçados no projeto NEAF. Foram reprogramadas para o
segundo semestre,

Não se aplica

Atividade não realizada e replanejada para o ano de 2016, pelo
fato de depender da liberação dos recursos do Fundo Amazônia
que até o momento não foi liberado.

Este evento aconteceu em março nos dias 17 a 20/03/2015 em
Recife-PE. Estiveram presentes no seminário técnicas,
agricultoras, professores, doutores/as governo e parceiros (as).
As representações da ASSEMA foram: 02 técnicas do PFAD, 01
agricultora/diretora.
Os Assuntos abordados foram:
- Cartografia Social e Sistematização de Experiências.
- Divisão dos territórios e escolhas das experiências/organização
que estará sendo sistematizadas.
8.8 - 02 Encontro Regional/Seminário (02) de
- Campanha e comunicação dentro do projeto.
Formação e Articulação
O segundo encontro aconteceu nos dias 01 a 05/12/2015 em
Recife-PE. Estiveram presentes no seminário 50 mulheres entre
técnicas, agricultoras, professores e parceiros. Além das
representações da ASSEMA foram: 01 técnicas do PFAD, 01
agricultora/diretora. Na oportunidade apresentamos a primeira
versão da sistematização da experiência do projeto Ater mulher
que foi realizada com as técnicas que contribuíram com o
projeto, e com as agriculturas do município de São Luís Gonzaga
do Estado do Maranhão.

Não se aplica
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8.9 - 02 Oficinas Regionais de Capacitação junto as
técnicas de ATER na perspectiva de fortalecimento
político feminismo para atuação das mesmas nas
organizações mistas de ATER.
8.10 - 02 Oficinas Regionais de Capacitação junto
às técnicas de ATER (público misto) e entidades
contratadas.

As 2 Atividades não foram realizadas por ausência de liberação
de recurso em tempo hábil. A mesma está orçada no projeto
MDA/UFRPE E MOVIMENTOS SOCIAIS. Com o corte do Governo
Federal em todas as rubricas o projeto sofreu com a diminuição
do recurso e o atraso do mesmo.

Não se aplica

Atividade realizada. O programa esteve presente na
8.11 - Participação em eventos internos e externos comemoração do Dia Internacional da Mulher realizada pelo
de parceiros da ASSEMA.
STTR de Esperantinópolis, onde discutimos os temas: Mulheres e
Direitos, Economia Feminista e Saúde da mulher.
8.12 - Seminários para divulgação e articulação
com ênfase em agroecologia e rede de mulheres: Esta atividade só será realizada no ano de 2016, por se trata de
serão dois seminários em Belém, em 2015 e 2016, uma ação orçada no projeto do NEAF que teve seu prazo de
para a discussão sobre a participação das mulheres execução aditivado para 2016, em função dos problemas de
na PLANAPO e divulgação dos resultados do liberação de recursos.
projeto.

137

32

Não se aplica

PARA O RESULTADO 9 - PESSOAS ACESSANDO POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAN (CRÉDITO, PROGRAMAS DE COMERCIALIZAÇÃO, RECURSOS
HÍDRICOS, ELETRIFICAÇÃO, HABITAÇÃO, ATER) E EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA.

Atividades Planejadas e Realizadas

Descrição das Atividades

9.1 - Curso de formação para Conselheiros, fóruns Atividade não realizada por ausência de orçamento no plano
e redes.
financeiro institucional 2015.
Estas atividades foram realizadas com a presença de Secretarias
9.2 - Oficina de elaboração e gestão de projeto via Municipais, representantes de 5 STTR, organizações locais
PNAE
formais e informais que acessam ou pretendem acessar uma
destas políticas. Os temas foram discutidos a parti do
9.3 - Oficina de elaboração e gestão de projeto via funcionamento dos programas, Documentos necessários para

Pessoas beneficiárias da atividade
Mulheres
Homens
Não se aplica

07

13
38

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

Relatório Narrativo Anual 2015.
PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS: Uma luta pelo direito a alimentação humana, educação e participação cidadã.
PAA.
9.4 - Oficina de elaboração e gestão de projeto via
PGPM.

9.5 - Oficina prática de elaboração de projeto de
acesso ao PAA, PNAE e PGPM. (01 oficina na
metodologia PAA NET (via on-line), para acesso a
mercados institucionais).

9.6 - Oficina na metodologia Cirandas (ferramenta
na internet para promover a articulação entre
pessoas e EES).
9.7 - Orientação e/ou acompanhamento técnico
junto às comunidades dos municípios:
- Em Lago do junco intervenção junto ao ITERMA E
INCRA nos casos das comunidades Centrinho do
Acrisio São Manoel, Ludovico, Lagolândia/Sitio
Novo, Santa Zita, em relação as questões de
regularização
fundiária,
bem
como
o
reconhecimento das terras da comunidade
Centrinho do Acrisio como Comunidade Tradicional
Extrativista.
PA Abelha/Lago do junco – dar assessoria na
regularização da dos assentados em relação ao
CIPRA, RB, fomento e outros direitos.
- Em São Luís Gonzaga: Santana e Santarém no

acessá-lo, articulação, mobilização e execução destes, na prática
junto com quebradeiras, trabalhadores e trabalhadoras rurais. O
debate girou em torno dos gargalos enfrentado nos municípios
com os gestores locais, atravessadores e a própria CONAB.
Atividade realizada, com participantes das Secretarias
Municipais e STTR, além de organizações locais formais e
informais.
O tema foi discutido a parti do funcionamento dos programas,
Documentos necessários para acessá-lo. Articulação,
mobilização e execução destes na prática junto com
quebradeiras, trabalhadores e trabalhadoras rurais. O debate
girou em torno dos gargalos enfrentado nos municípios com os
gestores locais, atravessadores e a própria CONAB.
Atividade realizada juntamente com atividade 7.13 (Oficina
sobre mercados institucionais), por questões de afinidade e
complementação da parte prática.
- Realizamos uma Audiência Pública com o Instituto de
Colonização e Terras do Maranhão (ITERMA) representado pelo
superintendente o Srº Mauro Jorge, Secretaria de Estado da
Agricultura Familiar (SAF) representado pelo Srº Adelmo,
FETAEMA representada pelo Srº Miguel Henrique e ASSEMA
representada pela sua coordenadora geral a Srª Maria Alaides,
com objetivo de identificar as necessidades dos assentamentos
estaduais (PE) e adotar medidas para melhorar a qualidade de
vida das famílias das comunidades rurais Centrinho do Acrisio
São Manoel, Ludovico, Lagolândia/Sitio Novo, Santa Zita, PA
Abelha. Na ocasião foram entreguem as demandas com
reinvindicações de cada comunidade. O encontro também serviu
para divulgação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), obrigatório
para todos os imóveis rurais. O ITERMA reafirmou seu
compromisso de realizar os CAR nos PE´s no prazo estipulado.

Não se aplica

07

13

06

12

Não temos contabilizado o total de
mulheres e homens moradores das
comunidades citadas que são
beneficiárias das ações da ASSEMA.
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Programa Nacional de Habitação Rural.

9.8 - Orientação e/ou acompanhamento do dialogo
da COPPALJ e Ministério Público para o acesso ao
PG e CTA solicitado pela mesma à Empresa Crodan
Brasil.

9.9 - Contribui com a participação e funcionalidade
das lideranças e dos conselhos de Segurança
Alimentar, Conselho de Desenvolvimento Rural
Sustentável, Conselho de Economia Solidaria,
Conselho de Meio Ambiente, Conselho de
Alimentação Escolar, Conselho de Juventude,
Comitê de Bacias do Mearim, Conselho da Criança
e Adolescente, Conselho de Educação no Campo,
Colegiado do médio Mearim nas esferas nacionais,
estaduais e municipais, dos municípios Lago do
Junco, Lago dos Rodrigues, Esperantinópolis, Lima
Campos , São Luiz Gonzaga e Peritoró.

- O programa também assessorou uma reunião de Articulação
Política com o Procurador Geral da República/MPF/ Bacabal, o
Srº Hilton Melo, para tratar do reconhecimento fundiário da
comunidade Centrinho do Acrisio, como Comunidade Tradicional
Extrativista via ITERMA.
Aconteceu reunião de articulação política, juntamente com o
representante da COPPALJ e o Ministério Público Federal, para
tratar do seguimento da denúncia feita pela COPPALJ em relação
ao acesso indevido do óleo de babaçu, aqui entendido como
Patrimônio Genético por parte da Empresa CRODAN Brasil.
O MPF solicitou da cooperativa, documentos que comprovem a
venda do óleo em 2003, assim como depoimento de
testemunhas que presenciaram a proposta de suborno da
empresa, ao oferecer recursos para investir na estrutura da
cooperativa em troca da assinatura do Termo de Consentimento
Prévio.
O MPF também solicitou justificativa da empresa, a qual até o
final de 2015, não havia se manifestado.
1- Iniciamos a articulação com as Secretarias municipais em
busca de informações para o mapeamento dos Conselhos dos
municípios de Lima Campos, Peritoró, Lago do Junco, Lago dos
Rodrigues. Ficando os demais municípios para o segundo
semestre.
Reunião com os representantes do Núcleo Diretivo do Colegiado
para informações sobre o Colegiado do Território do Médio
Mearim.
2- Realizamos o mapeamento dos conselhos de Segurança
Alimentar, Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável,
Conselho de Economia Solidaria, Conselho de Meio Ambiente,
Conselho de Alimentação Escolar, Conselho de Juventude,
Comitê de Bacias do Mearim, Conselho da Criança e
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9.10 - Contribuir na regularização fundiária das
comunidades Vila Boa Esperança e Vila Vitória
(Fazenda Boa Esperança) no município de Peritoro,
através de solicitação de audiências junto ao
INCRA.
9.11 - Buscar parcerias com as instituições de
Ensino Superior (Universidade Federal do Estado
do MA, Instituto Federal do Maranhão) para
fortalecer a Campanha Amiguinhos da ASSEMA,
mulheres e juventude junto ás comunidades por
intermédio dos cursos de Odontologia, Artes
Cênicas, Nutrição, Pedagogia e Letras.

9.12 - Contribuir para o fortalecimento das EFAs
(Ensino Médio e Fundamental de Lago do Junco,
São Luiz Gonzaga) junto aos órgãos públicos
Estaduais e Municipais.

9.13 - Contribuir para construção da Proposta de

Adolescente, Conselho de Educação no Campo, Colegiado do
médio Mearim nas esferas nacionais, estaduais e municipais, dos
municípios Lago do Junco, Lago dos Rodrigues, Esperantinópolis,
Lima Campos , São Luiz Gonzaga e Peritoró.
Reunião com os representantes da comunidade Vila Boa
Esperança juntamente com a articulação Política da ASSEMA e
um representante da Secretaria Municipal Agricultura do
município de Peritoró, na ocasião foi solicitado intervenção da
ASSEMA junto ao Programa Luz para Todos para beneficiar as
famílias da comunidade Boa Esperança, o que foi feito e estamos
aguardando a finalização dos serviços de eletrificação da
comunidade.

Não identificamos ainda o número
de mulheres e homens moradores
da comunidade e beneficiários das
ações da ASSEMA.

Não realizada.
Até o momento não foi possível estabelecer parceria com as
instituições de ensino superior em torno da Campanha
Amiguinhos da ASSEMA.

A ASSEMA através de sua articulação política fortaleceu o
andamento do processo de reivindicação da EFAF de Lago do
Junco. A mesma havia enviado um documento ao MPF,
solicitando intervenção junto à Secretaria Estadual de Educação
em relação á paralização do envio de recursos do convênio
estabelecido. A escola estava correndo risco de paralização das
aulas caso os recursos não fossem repassados.
ASSEMA orientou a escola a encaminhar o documento de
denúncia para a SEPLAN no intuito de entender o cenário e
resolver o problema. Após isto foi efetuado o repasse para a
regional.
Reunião com o Secretário Municipal de Educação Marcos
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Educação Contextualizada a ser apresentada as
Secretarias Municipal de Educação de 03
municípios
(Lima
Campos,
Peritoró
e
Esperantinopólis) para ser desenvolvida nas
Escolas onde há a Campanha Amiguinhos da
ASSEMA.

Monteiro do Município de Lima Campo- MA. Com objetivo de
iniciar um diálogo para a construção de uma possível adesão do
município quanto à aplicabilidade de uma Educação
Contextualizada para fortalecer a Educação do Campo.

- Reunião com os grupos de mulheres das comunidades (São
Pedro, Rocinha I e Cananeia) para orientar sobre o novo decreto
9.14 - Manter diálogo com o Poder Público local
PGPM nos municípios de Lima Campos e Peritoró.
para a efetivação e acesso das famílias às Políticas
- Contribuição, também, para o acesso das quebradeiras de Coco
Públicas de SAN (PAA e PNAE) e ao Programa
Babaçu ao PGPM no município de São Luís Gonzaga- MA.
PGPM.
- Articulação com a SAF estadual, para o recebimento de um Kit
Feira para 50 famílias da feira da agricultura familiar.

35

16

3.1 - BALANÇO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS E NÃO REALIZADAS EM 2015.
No âmbito do resultado 01 - Melhorar o aproveitamento da terra e demais recursos naturais.
Atividades não realizadas

Justificativa

Encaminhamento

1.4 - Escolha do prestador de serviço (pessoa física ou
jurídica) e definição conjunta da proposta técnica e
metodológica do Plano de Manejo Florestal Sustentável e
Comunitário
1.5 - Escolha do prestador de serviço (pessoa física ou
jurídica) e definição conjunta do monitoramento dos
serviços de geoprocessamento.

As atividades estão previstas no Plano de
Trabalho do Projeto APL Babaçu/ Fundo
Amazônia, as mesmas não foram execução pelo
fato dos recursos não terem sido liberado pelo
financiador e passarão a compor o PT de 2016.

Aguardar a liberação dos
recursos e reprogramar a
execução das atividades para
2016.

1.6 - Monitorar e auxiliar as ações de consultoria referente
ao Plano de Manejo e as atividades dos subprojetos
(Fundo Amazônia).
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No âmbito do resultado 02 - Aumentar a segurança alimentar e nutricional (qualidade de vida).
Atividades não realizadas
2.8 - Visita técnica de caráter individual para orientação da
implantação de 262 hectares de SAF´s biodiversos e
integrados ao babaçu (Fundo Amazônia).
2.9 - Escolha da empresa e definição conjunta do
monitoramento e entrega do serviço de montagem
completa de casa de vegetação para hortaliça e viveiro de
mudas (Fundo Amazônia).
2.10 - Escolha da empresa e definição conjunta do
monitoramento e entrega do serviço de montagem do
sistema de irrigação (Fundo Amazônia).
2.11 - Escolha da empresa e definição conjunta das
condições e prazo de entrega dos materiais e insumos para
viveiro (Fundo Amazônia).
2.12 - Escolha da empresa e definição conjunta das
condições e prazo de entrega dos insumos para SAF's
biodiversos (Fundo Amazônia).
2.13 - Escolha da empresa e definição conjunta das
condições e prazo de entrega das ferramentas de trabalho
agrícola (Fundo Amazônia).

2.14 - Visitas Técnicas e Atividades de Caráter Coletivo.

Justificativa

Encaminhamento

As atividades 2.8 até 2.13 estão previstas no Plano
de Trabalho do Projeto APL Babaçu/ Fundo
Amazônia, as mesmas não foram execução pelo
fato dos recursos não terem sido liberado pelo
financiador.

Aguardar a liberação dos
recursos e reprogramar a
execução das atividades para
o PT 2016.

Atividade não realizada.
As visitas técnicas e as atividades de caráter
coletivo previstas para iniciarem a partir do mês de
outubro de 2015 não foram realizadas por dois
motivos: número de beneficiários/as incompleto e
parte das famílias identificadas não possuem a
Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP).

A equipe trabalhou todo final
de ano no sentido de agilizar a
emissão das DAP´s, e aquelas
famílias não assentadas os
processos já estão em
andamento, provavelmente
em janeiro de 2016 as
mesmas já estarão aptas para
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2.16 - Discutir e qualificar demandas para créditos de
custeio, investimento e fundos solidários para fortalecer as
UPF.
2.17 - Elaborar projetos técnicos com base nos princípios
da Agroecologia para as famílias inseridas no processo de
transição agroecológica.
2.18 - Orientar na implantação das atividades projetadas
de acordo com a linha de crédito acessada.

entrarem no projeto. Porém
as famílias assentadas estão
dependendo da morosidade
do INCRA e ITERMA e teremos
que aguardar os tramites
burocráticos dos referidos
órgãos.
Estas atividades ainda não foram realizadas até o A equipe está atenta para a
momento pelo fato da equipe não ter identificado identificação e qualificação
ainda demanda para crédito associado à das demandas
capacidade de gestão da UPF. Trata-se de
atividades que estão no planejamento, as só
acontecerão mediante necessidade real.

No âmbito do resultado 03 - Qualificar o discurso e a prática da agroecologia na área de atuação da ASSEMA.
Atividades não realizadas

Justificativa

Encaminhamento

As atividades 3.3 até 3.12 estão previstas no Plano
de Trabalho do Projeto REMA a ser executado em
parceria com a EMBRAPA, porém as mesmas não
foram execução pelo fato dos recursos não terem

Aguardar o início do projeto e
liberação dos recursos, para
dai reprogramar a agenda das
atividades.

3.3 - Organização do Núcleo de Agroecologia da ASSEMA
(Projeto REMA).
3.4 - Oficina de concentração para a inovação e
sustentabilidade na Agricultura Familiar (Projeto REMA).
3.5 - Articulação da Rede de Núcleos de Agroecologia da
Embrapa na Região Nordeste (Projeto REMA).
3.6 - Oficinas de Sustentabilidade e Agroecologia (Projeto
REMA).
3.7 - Curso de Sustentabilidade para Formação Continuada
de Agentes de ATER (Projeto REMA).

44
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

Relatório Narrativo Anual 2015.
PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS: Uma luta pelo direito a alimentação humana, educação e participação cidadã.
3.8 - Sistematização de Práticas e Sistemas de Produção sido liberados pelo financiador.
Agroecológica (Projeto REMA).
3.9 - Oficina de Projetos Inovadores (Projeto REMA).
3.10 - Inclusão Digital de Jovens Agricultores (Projeto
REMA).
3.11 - Plataforma digital de Conhecimento agroecológico
(Projeto REMA).
3.12 - Intercâmbio de conhecimento agroecológico
(Projeto REMA).
Atividade não executada, prevista no Plano de
Trabalho do Projeto NEAF. A execução ficou
prejudicada pelo processo de liberação de recurso
3.13 - Oficina de capacitação em práticas agroecológicas e também aquisição dos materiais e equipamentos
em hortas, quintais e pomares Médio do Mearim (NEAF).
feito por licitação através da FADESP. Mas já no
final do mês de junho começou a chegar os
materiais no escritório da ASSEMA e a previsão é
que a atividade seja feita em novembro, já que
precisa coincidir com a implantação das unidades
de hortar, também previstas no projeto.

Agendamento da atividade
para o início de 2016, já que
precisa coincidir com o
calendário agrícola da região.

No âmbito do resultado 04 - Ter autogestão dos grupos produtivos na economia solidária.
Atividades não realizadas

Justificativa

4.2 - Elaboração e/ou revisão de pesquisas de mercados e Atividade não realizada por falta de agilidade do
viabilidade econômica.
programa em relação a agenda prioritária
Após aprovação da nova legislação (Lei 13.123 de
4.8 - Realizar um seminário com COPPALJ, COOPAESP e
20 de Maio de 2015) que substitui a MP/2001,
AMTR para discussão sobre PG (patrimônio Genético) e
muita das questões a serem tratadas no seminário
CTA (Conhecimento Tradicional Associado).
se reconfiguraram estando já definidas na lei.

Encaminhamento
Atividades
reprogramadas
para 2016 e a ideia e chamar
alguém com o domínio deste
novo cenário (juristas da
UETB,
Universidades,
Ministérios e ONG´s) para
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Nesse aspecto foi prudente nos reorganizarmos em contribuir com o evento.
relação aos objetivos do seminário frente a esse
novo cenário e reprogramá-lo para 2016.
No âmbito do resultado 05 - Gerar renda para as famílias e grupos.
Atividades não realizadas

Justificativa

Encaminhamento

5.7 - Acompanhamento da instalação de laboratórios de Atividade sem previsão de realização, pois a Aguardar a liberação dos
analises de óleo da COPPALJ; e orientar nas construções de mesma está orçada no projeto Fundo Amazônia, o recursos por parte do Funda
unidades de processamento de frutas.
qual ainda não liberou os recursos.
Amazônia.
No âmbito do resultado 07 - Auto gestão das organizações locais e controle social nos conselhos de intervenção nas políticas públicas.
Atividades não realizadas

Justificativa

7.3 - Curso sobre fluxograma do empreendimento
(preenchimento de planilhas de custo, estoque, produção Atividade não realizada por falta de integração das
e rastreabilidade).
agendas entre os programas PFAD e PAPI
7.7 - Curso em Legislação Ambiental.
Atividade não realizada por indisponibilidade de
recursos.
7.14 - 01 Oficina de Elaboração de Projeto

Encaminhamento
As atividades serão avaliadas e
se necessário a permanecia
será inserida no PT 2016.
Aguardar o posicionamento da
organização
gestora
do
projeto. Esta é uma atividade
planejada em parceria com o
MIQCB que gesta um projeto
envolvendo jovens da AJR e
apoiado pela PEROBRAS.
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No âmbito do resultado 08 - Mulheres e jovens empoderados no âmbito político, social e econômico dentro dos princípios da ES.
Atividades não realizadas

Justificativa

Encaminhamento

Não realizadas. Estas atividades de caráter coletivo
estão previstas no projeto Paiol de Sementes, que
tem como finalidade levantar temas, de forma
participativa, sobre diversos sistemas produtivos, Incluir as atividades no PT
porém depende das caracterizações dos (as) 2016.
produtores (as) do projeto para definir a temática
das oficinas, até o momento foi definido apenas
um tema central que é sobre a produção de arroz
orgânico.

8.3 – 25 oficinas do Paiol de Sementes

8.5 - Oficina de capacitação confecção de objetos
artesanais com recursos florestais (foco babaçu)
8.6 - Oficina de capacitação em práticas agroecológicas em
hortas, quintais e pomares Médio do Mearim;
8.7 - Elaboração e ministração do Curso de formação para
jovens, com foco em manejo florestal em sistemas
integrados,
gestão
ambiental
de
propriedades
agroextrativistas, beneficiamento, processamento e gestão
em empreendimentos econômicos solidários.
8.9 - 02 Oficinas Regionais de Capacitação junto as técnicas
de ATER na perspectiva de fortalecimento político
feminismo para atuação das mesmas nas organizações
mistas de ATER.
8.10 - 02 Oficinas Regionais de Capacitação junto às
técnicas de ATER (público misto) e entidades contratadas.
8.12 - Seminários para divulgação e articulação com ênfase
em agroecologia e rede de mulheres: serão dois seminários
em Belém, em 2015 e 2016, para a discussão sobre a

As atividades não foram realizadas por falta de As duas atividades foram
liberação dos recursos orçados no projeto reprogramadas para 2016
NEAF/2015.
Atividade não realizada e replanejada para o ano
de 2016, pelo fato de depender da liberação dos Planejada para o ano de 2016
recursos do Fundo Amazônia que até o momento
não foi liberado.
As duas Atividades não foram realizadas por Realizar a atividade EM 2016
ausência de liberação de recurso em tempo hábil.
A mesma está orçada no projeto MDA/UFRPE E
Movimentos Sociais. Com o corte do Governo
Federal em todas as rubricas o projeto sofreu com
a diminuição do recurso e o atraso do mesmo.
Atividade reprogramada para o segundo semestre
em função do atraso de repasse de recurso do
projeto NEAF/2015. A atividade está orçada com Realizar a atividade em 2016
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participação das mulheres na PLANAPO e divulgação dos recurso de 2015, porém ainda
resultados do projeto.
trabalhando com o repasse de 2014.

estamos

No âmbito do resultado 09 - Pessoas acessando políticas públicas de SAN (crédito, programas de comercialização, recursos hídricos,
eletrificação, habitação, ATER) e Educação Contextualizada.
Atividades não realizadas

Justificativa

Encaminhamento

9.1 - Oficina de elaboração e gestão de projeto via PNAE

Atividade não realizada por falta de agenda do
PFAD e consultor.

Oficina reprogramada para 2016, caso
seja necessário.

9.11 - Buscar parcerias com as instituições de Ensino
Superior (Universidade Federal do Estado do MA, Instituto
Federal do Maranhão) para fortalecer a Campanha
Amiguinhos da ASSEMA, mulheres e juventude junto ás
comunidades por intermédio dos cursos de Odontologia,
Artes Cênicas, Nutrição, Pedagogia e Letras.

Não realizada.
Até o momento não foi possível estabelecer Montar novas estratégias de aproximação
parceria com as instituições de ensino superior em
torno da Campanha Amiguinhos da ASSEMA.

3.2 - BALANÇO DAS ATIVIDADES REALIZADAS E NÃO PLANEJADAS PARTA 2015.
Atividades

Justificativa

1 - Ministração de oficina em Planejamento Participativo
de Unidades Familiares de Produção, em parceria com
organização ACESA, com 12 horas de duração, ocorrida
entre os dias 29 e 30/05/2015. Responsável: Luiz Antônio
Gusmão.
2 - Ministração de oficina sobre Produção Agroecológica,
voltado para extrativistas moradores da área atingida

ASSEMA, embora tenha uma agenda bastante comprometida com as atividades do plano
institucional, ainda assim, acata algumas demandas que são importantes para fortalecer o
processo de transição agroecológica na região que estão sendo também praticado por
outras organizações alinhadas à missão da ASSEMA.
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pelas empresas de extração de gás na região de Capinzal
do Norte. Foi realizada em 28 e 29/07/2015, com duração
de 12 horas.
Responsável: Luiz Antônio Gusmão.
3 - Ministração de oficina sobre Produção Agroecológica
de Hortaliças, para extrativistas moradores da área
atingida pelas empresas de extração de gás na região de
Capinzal do Norte. Foi realizada em 16 e 17/09/2015, com
duração de 16 horas. Responsáveis: Domingos Ferreira da
Silva e Luiz Antônio Gusmão.

4-Seminário Nacional de Boas Práticas de ATER
(Ministério do Desenvolvimento Agrário).

5-Lançamento da marcha das margaridas no Estado do
Maranhão juntamente com um grupo de mulheres do
Território Médio Mearim, em 26/03/2015.
6-III festival nacional da juventude com o tema:
“juventude na luta por terra, políticas publicas e sucessão
rural na América Latina” de 27 a 30 de abril de 2015 em
Brasília – DF Estiveram presentes cerca de 6 mil jovens de
vários países da América Latina. Zona rural.
7-Oficina de planejamento e capacitação em gestão de
projetos nos dias 24 a 27/02/2015 – Brasília – DF.

Embora ASSEMA não se alinhe a política das empresas de exploração de gás e petróleo,
neste caso a empresa Parnaíba Gás Natural, julgou necessário contribuir com temática já
que o público são também agricultores extrativistas que enfrentam sérios problemas na
sua reprodução com grupo.

O Seminário foi realizado nos dias 01 a 03 de dezembro em Brasília. Foram selecionadas
176 experiências de todo Brasil para ser sistematizadas e submetidas à análise das equipes
de especialistas do MDA e EMBRAPA em cada uma das 14 categorias definidas.
Destas experiências apenas 57 foram selecionadas para compor o “Caderno de Boas
Práticas de ATER”, edição 2015, dentre elas ASSEMA conseguiu aprovar a experiências do
“Sítio Novo Horizonte: recuperando a vida, agregando valores e multiplicando ideias”,
tendo como protagonista o Sr. Antônio Alves de Araújo. Além disso, tanto o trabalho da
ASSEMA quanto da família do Sr. Antônio Alves de Araújo, foi reconhecido como uma das
referências do Território Nacional. Responsáveis pela sistematização da experiência
selecionada: Luiz Antônio Gusmão e Ricardo da Conceição Araújo (ambos técnicos da
ASSEMA).

A participação em eventos, promovido por outros, que fortaleça o empoderamento de
mulheres e juventudes, está alinhada com os objetivos de mudança institucional, assim
como, nos utilizamos desses momentos para estabelecer parcerias e troca de saberes
entre os sujeitos.

Institucionalmente, estão priorizados os investimentos em fortalecimento das capacidades
da equipe técnica, diretores (as) e líderes comunitários. Portanto a participação em
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8-Participação do PAPI na representação institucional
junto ao CEDRUS e SISATER.
9-Participação da equipe técnica de produção e diretores
(as) em eventos de parceiros que abordam a agroecologia
como estratégia de desenvolvimento da região.
10-Participação da equipe técnica de comercialização e
diretores (as) em eventos de parceiros que abordam a
economia solidária como estratégia de desenvolvimento
da região.
11-Participação da equipe técnica do PFAD e diretores
(as) em eventos de parceiros que abordam a questão do
empoderamento dos sujeitos como estratégia de
desenvolvimento da região.
12-Participação da equipe técnica do PFAD e diretores
(as) da ASSEMA na Conferência Municipal de Juventude
de Lago do Junco.
13-Participação da equipe da Campanha Amiguinhos da
ASSEMA no Encontro de Parceiros da ACTIONAID que
aconteceu de 03 a 07 de novembro de 2015. No Centro
Educacional Silveira Rocha- CESIR na cidade de São LuísMA.

eventos de formação também faz parte de nosso PT.
A participação do PAPI nestes dois conselhos, em 2016 entrará para as ações institucionais
planejadas do programa, em função da importância política com que são tratadas as
questões sobre as políticas voltadas para agricultura familiar em nível de estado.

Estas participações são esporádicas, já que depende de outras organizações ou órgãos
públicos, porém são importantes para fortalecer as bandeiras de luta da ASSEMA em torno
da Agroecologia, Economia Solidária e Empoderamento dos sujeitos, especialmente
mulheres e juventudes.

O evento proporcional a troca de Experiências entre parceiros, Formação, oficinas e
Dialogo entre assessores da Actionaid, parceiros e ASSEMA.
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3.3. RESULTADOS ALCANÇADOS.
No âmbito dos resultados 1,2 e 3, temos alguns resultados imediatos alcançado em curto e
médio prazo, quais sejam:
 Ampliação do mapeamento das áreas certificadas de coleta de babaçu da COPPALJ, visando
à elaboração do Plano de Manejo dos Babaçuais;
 Fortalecimentos das capacidades técnicas da equipe em Manejo Florestal do Babaçu;
 Ampliação da parceria com a organização sindical no Médio Mearim na conquista de famílias
que estão no processo de transição para a agroecologia;
 Conquista e inclusão de famílias que estavam excluídas das políticas públicas de ATER;
 Empoderamento socioeconômico das mulheres por meio da implantação de 227 projetos
produtivos;
 Empoderamento socioeconômico das mulheres por meio do acesso ao PGPM;
 Valorização e conservação da floresta de babaçu em função da política PGPM;
 Sistematização de 12 Experiências Exitosas da produção agrícola, animal e agroextrativista
das famílias orientadas.
No âmbito dos resultados 4,5 e 6:
 Transparência da gestão administrativa e financeira das unidades produtivas, especialmente
as cooperativas que tem um volume de ações maior;
 Legalidade (fiscal, sanitária e ambiental) de funcionamento das unidades produtivas;
 Circuito de Feiras da Agricultura Familiar bem sucedida e agricultores otimistas com os
resultados das vendas.
 Melhoria no beneficiamento de frutas, por meio da transformação em polpa, doces, geleias
e bebidas.
 Aumento da capacidade de geração de renda das famílias, por meio da integração de
atividades e comercialização do excedente no mercado local.
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No âmbito dos resultados 7,8 ,9 temos mantido alguns resultados que já vinha se desenhados
em anos anteriores, tais como:
 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 e AJR conseguem implementar
suas tomadas de decisões. Porém as duas organizações de mulheres e 2 fóruns de
juventudes (AMTR, FMJESP, CIJUC) ainda precisam de orientações.
 Participação autônoma das juventudes em eventos nacionais;
 Parceria com a UFMA e outros parceiros da região no mapeamento sobre Violência Contra a
Mulher;
 As mulheres estiveram em destaque na comercialização durante as feiras da Agricultura
familiar
 Ampliação do número de mulheres que estão acessando a política de PGPM.

3.4. ENTRAVES IDENTIFICADOS.
Em relação às dificuldades que se apresentam ao Plano de trabalho, permanecem muitas
daquelas selecionadas nos último 2 anos (2014 e 2015).
 No âmbito da comercialização de produtos da agricultura familiar semi - processados (polpa,
laticínios etc) temos a ausência do SIM (Sistema de Inspeção Municipal) como o principal
entrave. Inexiste na região interesse do poder público em regularizar tal situação.
 Em relação à prestação de serviços de assistência técnica, o grande entrave continua sendo:
- Ausência da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), instrumento que comprova a
qualidade de beneficiário da Lei de ATER, conforme o art. 5º da Lei 12.188/2010;
- Baixo número de famílias interessadas nos serviços de ATER pelo fato deste não oferecer
fomento em recursos
- Quadro de profissionais com pouca habilidade para desenvolver metodologias criativas e
participativas com o público misto (mulheres, joven se homens) da Agricultura Familiar;
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 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.
 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.
 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.
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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 2015 trabalhamos com três diretoras da ASSEMA e 1 profissional da área pedagógica para desenvolver o trabalho em 11
municípios e 70 comunidades. Porém, embora tenhamos conseguido no primeiro semestre 315 novas inscrições, foi avaliado que tivemos
dificuldade de cumprir com os prazos acordados com o apoiador. Por este fato no segundo semestre de 2015 a equipe receberá reforço de
pessoal, no sentido de qualificar os acordos e encurtar os prazos de 6 para 3 meses.
O atingimento das metas em 2015, que é de 150 novas crianças colaboradoras do projeto, deve ser superada, por outro lado
estamos também contando com um significativo 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. Somente no 1º
semestre já atingimos a meta planejada, mas 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.
BALANÇO DE ATIVIDADES DA CAMPANHA AMIGUINHOS DA ASSEMA 2015
DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES PARA 2015

Descrição das Atividades

Pessoas beneficiárias da atividade
Mulheres Crianças Homens

Foi realizado nos meses de maio, junho, setembro a novembro
de 2015 reuniões de sensibilização para cadastro de novas
A1 – Organizar, articular e executar o processo inscrições em 29 comunidades, contemplando os municípios que
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contínuo de Sensibilização e mobilização de novas já são acompanhados pela CAA. O diálogo com as comunidades
126
comunidades para fortalecer a Campanha se deu com foco nas estratégias de divulgação do trabalho da
“Amiguinhos da ASSEMA”.
ASSEMA na região juntamente a ela a proposta de trabalho com
as crianças através da Campanha.
Em 2015 trabalhamos em 11 municípios com 70 comunidades,
A2 – Realizar campanha de cadastramento de 300 tendo atingido 315 novas inscrições. Embora tenhamos cumprido
novas crianças para o projeto Amiguinho da com a meta estabelecida, foi avaliado que a equipe teve
0
ASSEMA realizado em parceria com a Actionaid.
dificuldade de cumprir com os prazos acordados com o apoiador.
Por este fato em 2016 a equipe receberá reforço de pessoal, no
sentido de qualificar os acordos e encurtar os prazos de 6 para 3
meses.
Realizamos um importante intercambio cultural com as
A3-Realizar etapa
de
atividades
lúdicas crianças do CAA, na cidade de Bacabal no dia 21 de agosto de
pedagógicas com as crianças paralela à campanha 2015. Tivemos um público de 90 pessoas, contemplando
15
de cadastramento 2015.
crianças, jovens, familiares e colaboradores da ASSEMA
inseridas na Campanha Amiguinhos da ASSEMA participaram
do dia de lazer no Sitio dos Padres no Município de Bacabal –
MA com o acompanhamento da equipe da ASSEMA e
lideranças das quatro articulação.
Esta atividade foi realizada em janeiro do ano em curso com o
objetivo de construir com a equipe um plano da primeira etapa
de 2015 da Campanha Amiguinhos da ASSEMA, reformatando o
jeito de executar as ações no sentido de melhorar a relação
A4 - Realizar oficinas de aperfeiçoamento da ASSEMA x Crianças x Famílias x Comunidades.
05
Equipe da Campanha Amiguinhos da ASSEMA com A oportunidade deu espaço para avaliação da metodologia
base nas necessidades apresentadas.
utilizada em etapas anteriores, e no segundo momento foi
construído o plano a parti da divisão das articulações,
comunidades, número de crianças/faixa etária, atividades
lúdicas, material, responsável, resultados. Todas as atividades
foram pensadas a parti da temática geradora, dos recursos
disponíveis e do número de criança por comunidade.

155
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0

68

07
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A5- Manter a atualização do banco de dados,
metas, pendencias e cancelamentos junto a
equipe do SVS da AABR

A6- Orientar as comunidades envolvidas no projeto
Amiguinhos da ASSEMA/SVS para acessar as
políticas públicas de SAN (crédito, programas de
comercialização, recursos hídricos, eletrificação,
habitação e ATER).

Durante todo ano tivemos sérias dificuldades causadas pela
escassez de informação a cerca da situação geral dos cadastros
de crianças e adolescentes que participam do projeto. A exemplo
não a falta de oportunidade de identificar as pendências no
cadastro, o número real de crianças com apadrinhamento ou
não. Todas estas informações estavam concentradas na
Actionaid, que também demorava bastante para consolidá-las e
nos repassar.
Já no final de 2015, após oficina promovida pela Actionaid,
passamos a utilizar um novo sistema, simples e eficiente,
fornecido pela própria Actionaid. A partir dai foi possível resolver
quase a totalidade de nossos problemas em relação ao
monitoramento do projeto.
A equipe de SVS da Actinaid permanece orientando a equipe da
ASSEMA para ir aperfeiçoando o instrumento.
Estas orientações geralmente são trabalhadas dentro das
reuniões de sensibilização, descritas na atividade A1, e mais
especificamente pelo programa PFAD, no eixo de acesso a
direitos de SAN e Educação.

Esta atividade aconteceu de forma tímida, tendo desencontros
de agendas da técnica responsável, no momento da primeira
A7 - Construir, monitorar e avaliar o Plano de etapa, com a própria a equipe. O Plano foi construído com a
execução das etapas da Campanha Amiguinhos da equipe, mais o monitoramento de sua execução não aconteceu
ASSEMA junto a equipe de trabalho
com eficiência.
No mês de agosto de 2015 foi feita com a equipe da CAA uma
avaliação primeira etapa de 2015.1 para melhorar o plano de
execução da etapa, visando dinamizar o mesmo para se obter os
resultados almejados.
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4.2. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.
Para monitorar e avaliar o Plano de trabalho 2015 nos utilizamos dos dados da Linha de Base, com objetivo de fazer análise
comparativa entre os resultados alcançados nos anos 2014 e 2015, em relação aos objetivos de mudança priorizados.
Temos 2 momentos centrais de confluência do monitoramento, nos meses de abril e novembro de 2016, ocasião em que os
programas apresentam os dados coletados e sistematizados do ano anterior, o que fomenta as análises comparativas, expressa os
resultados alcançados e pensa estratégias para o ano seguinte, neste caso 2016. Esse momento envolve além da equipe técnica, direção da
ASSEMA, parceiros locais e apoiadores, um número significativo de sujeitos com potencial de contribuir com o monitoramento do plano de
trabalho institucional, ou como beneficiários das ações ou por estar em condições de traçar um olhar mais geral sobre os objetivos de
mudança pretendido.
A cada ano formulamos um plano de atividades específico para o monitoramento dos indicadores do Plano Institucional. As
atividades desse plano são realizadas pelos programas, onde cada um tem suas responsabilidades sobre os indicadores, tal como descrito
abaixo.
Cabe lembrar que os dados que serão apresentados são referentes a 2015, e alguns de 2014, devido sua coleta ser bianual.
Segue abaixo matriz da Linha de Base 2015.
OBJETIVO DE MUDANÇA - 1

Ampliar a produção de alimentos agroecológicos nas 150 UPF agroextrativistas para atender o autoconsumo e a comercialização.

Indicador 1

Riqueza de espécies vegetais alimentícias e de espécies utilizadas para outros fins, ambas cultivadas de forma agroecológica por 90 famílias.
PRODUTOS
Culturas Alimentares
Básicas11
Frutíferas
Hortaliças
Madeireiras
Adubadeiras
Medicinais/Condiment
ares

11

Marco Zero-2013 Meta prevista-2014 Meta alcançada-2014 Meta prevista-2015 Meta alcançada-2015

Meta prevista -2016

02 espécies

03 espécies

04 espécies

04 espécies

03 espécies

06 espécies

20 espécies
11 espécies
12 espécies
03 espécies

20 espécies
12 espécies
12 espécies
04 espécies

24 espécies
14 espécies
12 espécies
05 espécies

11 espécies
10 espécies
05 espécies
05 espécies

11 espécies
10 espécies
05 espécies
05 espécies

11 espécies
10 espécies
05 espécies
05 espécies

13 espécies

13 espécies

22 espécies

09 espécies

09 espécies

09 espécies

Estamos considerando culturas alimentares básicas da região até 6 espécies, dentre elas temos, arroz, mandioca, milho, feijão, fava, macaxeira.
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Volume de produtos agroecológicos produzidos por 9012 famílias.
Marco Zero-2013 Meta prevista-2014 Meta alcançada-2014 Meta prevista-2015 Meta alcançada-2015
PRODUTOS

Meta prevista -2016

Arroz
Feijão (abafado)
Milho
Mandioca
Fava
Macaxeira

45.000 Kg
10.500 Kg
45.000 Kg
136.500 Kg
3.000 Kg
45.500 Kg

0 Kg
1.015 Kg
300 Kg
0 Kg
0 Kg
0 Kg

n/a
5.000 Kg
500 Kg
n/a
50 Kg
1.000 Kg

0 Kg
6.803 Kg
540 Kg
0 Kg
27 Kg
1.760 Kg

0 Kg
8.000 Kg
1.000 Kg
2.000 Kg
200 Kg
6.000 Kg

0 kg
5.805 kg
340 kg
0 kg
0 kg
23.700 kg

Volume de produtos agroecológicos comercializados por 90 famílias agroextrativistas.

Indicador 3

PRODUTOS
Arroz
Feijão (abafado)
Milho
Mandioca
Fava
Macaxeira

Indicador 4

OBJETIVO DE MUDANÇA - 2

Marco Zero-2013
0 Kg
0Kg
0 Kg
0 Kg
0 Kg

Meta prevista-2014 Meta alcançada-2014
0 Kg
0 Kg
0 Kg
180 Kg
0 Kg
0 Kg
0 Kg
0 Kg
0 Kg
0 Kg

Meta prevista-2015 Meta alcançada-2015
0 Kg
0 kg
180 Kg
1.815 kg
0 Kg
0 kg
0 Kg
0 kg
0 Kg
0 kg

Meta prevista -2016
0 Kg
200 Kg
0 Kg
68.850 Kg
0 Kg

0 Kg

0 kg

2.000 Kg

27.450 Kg

0 Kg

16.220 kg

Ampliar a renda das famílias agroextrativistas por meio do beneficiamento e comercialização justa e solidária.

Aumento do volume de produção dos 8 produtos agroextrativista com valorar agregado produzidos e comercializados por 4 empreendimentos
cooperativista e associativista (COPPALJ, COOPAESP, AMTR e SANTANA).
PRODUTOS
Marco Zero- Meta prevista-2014
Meta prevista-2015 Meta alcançada-2015 Meta prevista -2016
Meta alcançada-2014
2013
57
1.600 garrafas
Licor
232 garrafas 1.200 garrafas
309 garrafas
1.320 garrafas
Geléia
0 potes
93 potes
0
0
12

Nos indicadores 2 e 3 tivemos mudanças, no número de famílias monitoradas que decresceu de 150 em 2014 para 90 em 2015, isso em função de famílias que decidiram não
continuar nos projetos de ATER da ASSEMA. A outra mudança foi a retirada das frutíferas, hortaliças e animais deste relatório, em função dos dados não terem sido devidamente
sistematizados. Porém estas espécies continuam sendo monitoradas e os dados aparecerão no relatório anual 2015.
58
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

Relatório Narrativo Anual 2015.

Indicador 5

PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS: Uma luta pelo direito a alimentação humana, educação e participação cidadã.
6.790 kg
17.000 kg
Mesocarpo
8.500 kg
12 .000 kg
9.198,5 kg
14.000
Sabão
1.300 kg
1.500 kg
kg1750
787 kg
1255 kg
2.500 kg
Sabonete
24.248 unid
40.000 unid
27. 000
80.000 unid
28.068 unid
120.000 unid
85
ton
150
ton
Torta de babaçu
73 ton
78 ton
109 ton
100 ton
161 ton
Óleo de babaçu
93 ton
150 ton
175 toneladas
198 ton
250 ton
Amêndoas de coco
283 ton
300 ton
350 ton
350 toneladas
447 ton
500 ton
babaçu in natura.
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).
PRODUTO
Marco ZeroMeta prevista-2014 Meta alcançadaMeta prevista-2015 Meta alcançada-2015 Meta prevista -2016
2013
2014
Receita obtida com a
R$ 4.338,00
R$ 9.600,00
R$ 2.960,00
R$ 10.560,00
R$ 2.574,25
R$ 12.777,60
venda de Licor.
Receita obtida com a
R$ 112,00
R$ 3.000,00
R$ 320,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
venda de Geleia.
Renda obtida por
família no Licor e
R$ 70,00
R$ 100,00
R$ 65,00
R$ 150,00
R$ 203,02
R$ 372,87
Geleia
Receita obtida com a
R$ 31.386,00
R$ 96.000,00
R$ 104.713,00
R$ 105.600,00
R$ 98.576,80
R$ 144.500,00
venda de Mesocarpo
Renda média obtida
por família mês na
R$ 819,30
R$ 900,00
R$ 760,00
R$ 990,00
R$ 437,57
R$ 2.000,00
produção Mesocarpo
Receita obtida com a
R$ 3.928,00
R$ 7.500,00
R$ 6.320,00
R$ 8.250,00
R$ 6.591,00
R$ 20.000,00
venda de sabão
Receita obtida com a
R$ 60.000,00
R$ 20.242,89
R$ 27.247,00
R$ 66.000,00
R$ 27.137,00
R$ 180.000,00
venda de sabonetes.
Renda média obtida
R$ 160,00
R$ 287,50
R$ 454,73
R$ 1.000,00
R$ 201,23
por família mês na
R$ 250,00
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produção de Sabão e
Sabonete
Receita obtida com a
R$ 39.000,00
venda de torta de
babaçu
Receita obtida com a
R$ 1.073.000,00
venda de óleo de
babaçu.
Renda média obtida
por família mês na
produção de
R$ 344,00
Amêndoa, Óleo e
Torta.

R$ 40.000,00

R$ 1.500.000,00

R$ 400,00

R$ 35.000,00

R$ 46.000,00

R$ 51.812,00

R$ 120.000,00

R$ 1.800.000,00

R$ 1.725.000,00

R$ 1.914.146,00

R$ 2.281.312,50

R$ 450,00

R$ 520,00

R$ 1.920,00

R$ 850,00

Indicador 6

Melhoria da qualidade dos processos gerenciais, técnicos, políticos, administrativos assumidos pelos 4 empreendimentos (COPPALJ, COOPAESP, AMTR e SANTANA)
orientados pelo PCS.
GRUPO
Marco Zero-2013 Meta prevista-2014
Meta prevista-2015
Meta alcançada-2015
Meta prevista Meta alcançada-2014
2016

COPPALJ

Dos 04
empreendiment
os produtivos
monitorados
apresentaram
uma média de
6,4 em relação a
sua autonomia
gerencial técnica,
política e
administrativa.

média = 6,5

Dos 04
empreendimentos
produtivos
monitorados
apresentaram uma
média de 6,6 em
relação a sua
autonomia gerencial
técnica, política e
administrativa.

média = 7,0

Dos
04
empreendimentos
produtivos
monitorados
apresentaram
uma
média de 7,0 em
relação
a
sua
autonomia
gerencial
técnica,
política
e
administrativa

Alcançar
media=8,0
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Indicador 7 (bianual)

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

Aumento do consumo em 26 itens de bens e serviços, por parte de 23 famílias agroextrativistas
GRUPOS

Marco Zero-2013

Meta prevista-2014

Das 23 famílias Não há previsão
temos apenas 3 de meta para o 2º
(13%) que chegam ano
COPPALJ, COPAESP, a consumir até
AMTR e SANTANA 15,6
produtos
(60%) dos 26 itens
ou
serviços
pesquisados.

Meta alcançada-2014

Meta prevista-2015

Meta alcançada-2015

20% das famílias Das 20 famílias
Este indicador será
consumindo
até monitoradas temos
mensurado a cada 2
60% dos 26 itens ou apenas (30%) que
anos
chegam a consumir
serviços
(60% ou mais ) dos
pesquisados
26 itens de bens ou
serviços
pesquisados

Meta prevista -2016

10 (43%) das famílias
consumindo até
15
produtos (60%) dos 26
itens
ou
serviços
pesquisados.

Indicador 8

Númerode pessoas participando ativamentee promovendo espaços decomercialização justa e solidária

OBJETIVO DE MUDANÇA - 2

Marco Zero-2013

50 pessoas

Meta prevista-2014

220 pessoas

Meta alcançada2014
100

Meta prevista-2015

250

Meta alcançada-2015

Meta prevista -2016
100 pessoas

150pessoas

Promover o empoderamento de jovens, mulheres e homens para intervenção qualificada em suas organizações locais e nos
espaços de políticas públicas.
Número de mulheres influenciando nas decisões sobre a gestão de 109 Unidades de Produção Familiar (UFP).

Indicador 9

Marco Zero-2013

Meta prevista-2014

Meta alcançada-2014

Nas 150 famílias
temos apenas 38 Não
houve
(25%)
mulheres previsão de metas Não mensurada
influenciando
par a2014
efetivamente na

Meta prevista-2015

Meta alcançada-2015

Meta prevista -2016

Nas 150 famílias
queremos alcançar
45 (30%) das
mulheres
influenciando

51 Mulheres (34 %)
das
mulheres
influenciando
efetivamente
na
gestão das UPF,s

60 (40%) mulheres
influenciando
efetivamente na gestão
da UPF.
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efetivamente na
gestão das UPF,s
Número de jovens influenciando nas decisões sobre a gestão de 109 Unidades de Produção Familiar (UFP).
Indicador 10

gestão da UPF.

Marco Zero-2013

Nas 150 famílias
temos apenas 23
(15%) jovens
influenciando
efetivamente na
gestão da UPF.

Meta prevista-2014

Meta alcançada-2014

Não houve
previsão de metas Não mensurada
par a2014

Meta prevista-2015

Meta alcançada-2015

Ter
nas
150
famílias 30 (20%)
jovens
influenciando
efetivamente na
gestão da UPF,s.

38 (25%) jovens
influenciando
efetivamente na
gestão da UPF.

Meta prevista -2016

38 (25%) jovens
influenciando
efetivamente na gestão
da UPF.

Número de pessoas da direção assumindo as tarefas diretivas e administrativas de 5 organizações (COPPALJ, COAPESP, AMTR,
AMTQC, AJR).

Indicador 12

Indicador 11

Marco Zero-2013

Meta prevista-2014

Meta alcançada-2014

Meta prevista-2015

Meta alcançada2015

Meta prevista -2016

Das 60 pessoas
36
pessoas
(50%)
Das 72 pessoas Das 72 pessoas
que compões a
assumindo as tarefas
que compões a que compões a
direção das 5
diretivas
e
direção das 6 direção das 6
organizações
Não houve
administrativas das 6
organizações
organizações
apena 21,6 (30%) previsão de metas Não mensurada
organizações.
nossa meta é ter apenas 22 (31%)
estão assumindo par a2014
25assumindo as estão assumindo
as
tarefas
tarefas diretivas e as tarefas diretivas
diretivas
e
administrativas.
e administrativas.
administrativas.
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, CCA, Conselho de Educação no Campo,
Colegiado do médio Mearim nas esferas nacionais, estaduais e municipais (Lago do Junco, Lago dos Rodrigues, Esperantinópolis,
Lima Campos, São Luiz Gonzaga e Peritoró).
Marco Zero-2013

Meta prevista-2014

Meta alcançada-2014

Meta prevista-2015

Meta alcançada2015

Meta prevista -2016
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Das
16
representações
disponíveis
nos
conselhos
priorizados temos
apenas
8
representantes
nos conselhos de
(CONSEA’s, CEDRUS,
CNES, CMMA, CAE,
Conselho
de
Juventude, Comitê de
Bacias do Mearim,
CCA, Conselho de
Educação
no Não
houve
Campo, Colegiado previsão de metas Não mensurada
do médio Mearim par a2014
nas
esferas
nacionais,
estaduais
e
municipais (Lago
do Junco, Lago
dos
Rodrigues,
Esperantinópolis,
Lima Campos, São
Luiz Gonzaga e
Peritoró).

Das
16
representações
disponíveis
nos
conselhos,
priorizamos,
pretendemos
ter
pelo menos 13
pessoas
participando
e
intervindo
qualitativamente
nos
conselhos
(CONSEA’s,
CEDRUS,
CNES, CMMA, CAE,
Conselho de Juventude,
Comitê de Bacias do
Mearim,
CCA,
Conselho
de
Educação no Campo,
Colegiado do médio
Mearim nas esferas
nacionais, estaduais
e municipais (Lago
do Junco, Lago dos
Rodrigues,
Esperantinópolis,
Lima Campos, São
Luiz Gonzaga e
Peritoró).

Das
16
representações
disponíveis nos
conselhos
priorizados
temos o total de
25
representantes
distribuídos nos
conselhos
de
(CONSEA’s, CEDRUS,
CNES, CMMA, CAE,
Conselho
de
Juventude, Comitê
de
Bacias
do
Mearim,
CCA,
Conselho
de
Educação
no
Campo,
Colegiado
do
médio Mearim
nas
esferas
nacionais,
estaduais
e
municipais (Lago
do Junco, Lago
dos Rodrigues,
Esperantinópolis,
Lima
Campos,
São Luiz Gonzaga
e Peritoró).

13 pessoas participando
e
intervindo
qualitativamente
nos
conselhos
(CONSEA’s, CEDRUS, CNES,
CMMA, CAE, Conselho de
Juventude, Comitê de Bacias
do Mearim, CCA, Conselho
de Educação no Campo,
Colegiado do médio
Mearim nas esferas
nacionais, estaduais e
municipais (Lago do
Junco,
Lago
dos
Rodrigues,
Esperantinópolis, Lima
Campos,
São
Luiz
Gonzaga e Peritoró).
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Número de famílias que acessaram pelo menos 3 políticas de SAN (crédito, saneamento básico, habitação, ATER
comercialização da produção).
Marco Zero-2013

Indicador 13

Das 138 famílias
pesquisadas
apenas 35 famílias
já acessaram até 3
ou mais políticas
de SAN.

Meta prevista-2014

Meta alcançada-2014

Das 138 famílias
pesquisadas:
a) 35 famílias
Não houve
acessaram 3 ou mais
previsão de metas
Política de SAN
par a2014
(crédito,
mercados/PAA, PNAE,
PGPM).
b) 101 famílias
acessaram pelo menos
1 Política Pública (Luz
para todos).
c) 37 famílias nunca
acessaram nenhuma
política pública de
SAN .

Meta prevista-2015

a) Das 138 famílias
monitoradas, ter 70
famílias acessando 3
ou mais Política de
SAN;
b) 138 famílias
acessando
pelo
menos 1 Política
Pública;
c) 138 Famílias
acessando
pelo
menos 1 política
pública
de
comercialização
(138/PGPM,
10/
PNAE e 10/PAA?

e

Meta alcançada2015

Meta prevista -2016

a) Das 150 famílias
monitoradas,
temos 32 famílias
acessando 3 ou
mais Politicas de
SAN;
b) Das 150 famílias
monitoradas,
temos 80 famílias
acessando 1 ou 2
politicas publicas;
c) Das 150 famílias
monitoradas,
temos 69 Famílias
que
acessaram
uma das políticas
públicas
de
comercialização.

Ter
350
famílias
acessando pelo menos
3 políticas de SAN
(crédito, saneamento
básico,
habitação,
ATER
e
comercialização
da
produção).
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Nº de crianças e jovens atendidos pela educação contextualizada em 18 Escolas.

Indicador 14

Marco Zero-2013

Meta prevista-2014

Meta alcançada-2014

Este indicador não
Nas
18
escolas
teve
dados
monitoradas
temos
coletados em 2013 Não
houve
1.405 crianças e jovens
previsão de metas
matriculadas, destas,
para2014
apenas 482 recebem
algum
tipo
de
abordagem no âmbito
da
educação
contextualizada.
Sendo que 923 não
recebem nenhum tipo
de abordagem para
este fim.

Meta prevista-2015

Em
54
escolas
monitoradas
ter
pelo menos 500
crianças e jovens
recebendo
algum
tipo de abordagem
no
âmbito
da
educação
contextualizada.

Meta alcançada2015

Meta prevista -2016

Nas 38 escolas
monitoradas,
Não houve previsão de
temos
3.031 metas para2016.
crianças e jovens
matriculados.
Todos
eles(as)
recebem
algum
tipo de abordagem
no âmbito da
educação
contextualizada.
Sendo
que
somente
982
recebem 100% de
abordagem para
esse fim.
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Para o indicador 1 - Riqueza de espécies vegetais alimentícias e de espécies utilizadas para
outros fins, ambas cultivadas de forma agroecológica por 109 famílias13, em 2015 o programa
de produção contabilizou cada resposta por UPF pesquisadas individualmente e depois
somou.
Comparando os resultados obtidos em função das metas previstas para 2015, não
conseguimos atingir a meta do item “Culturas Alimentares Básicas” (arroz, mandioca, milho,
feijão, fava, macaxeira). A meta era conseguir 04 espécies de alimentos cultivados de forma
agroecológica, porém atingimos apenas 3 espécies, ficando de fora o arroz, que é a espécie
mais difícil de ser cultivadas dentro das práticas agroecológicas, frente a desnutrição do solo
vulnerável às espécies invasoras e plantas espontâneas que atrapalham o desenvolvimento do
arroz. Para as demais espécies (Frutíferas, Hortaliças, Madeireiras, Adubadeiras e
Medicinais/Condimentares) as metas foram satisfatórias.
Para se chegar à conclusão de que estas espécies foram manejadas em condições
seguras, foram observadas as condições do solo, a sanidade da planta e investigado as práticas
da família nos diferentes cultivos.
Assim seguiram as análises em referência ao indicador 2 - Volume de produtos
agroecológicos produzidos por 90 famílias agroextrativistas. Neste indicador trabalhamos com
as espécies arroz, feijão/abafado/vazante, milho, mandioca, fava e macaxeira. Destes não
tínhamos meta prevista para o arroz, com o Feijão (abafado) não conseguimos atingir a meta
de 8.000 kg, ao contrário a produção caiu em relação a 2014. Também não tivemos resultados
positivos com a mandioca e a fava. Porém tivemos um bom destaque na produção de macaxeira
que superou todas as metas, saíram de 1.760kg em 2014 e foi para 23.700 kg em 2015.
Uma preocupação expressiva é o baixo volume de produção livre de contaminantes e a
pouca variedade em relação aos alimentos de consumo básico. 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.
Sobre o indicador 3 - Volume de produtos agroecológicos comercializados por 90 famílias
agroextrativistas, os dados revelam que as famílias continuam a produzir basicamente para o
consumo interno. Das 06 espécies monitoradas, apenas o feijão e a macaxeira se destinam a
comercialização, sendo que em 2015 ambas superaram as metas estimadas. Tivemos em média
1.815 kg de feijão e 16.220 kg de macaxeira comercializado pelas famílias. Outros produtos
também se destacaram na comercialização de circuito curto (feiras municipais, vendas diretas
na comunidade), tais como aqueles que compõem a cesta básica local o alface, cebolinha,
coentro acompanhado de cuxa, maxixe, pepino.
O indicador 4 - Aumento do volume de produção dos 8 produtos agroextrativista com
valorar agregado produzidos e comercializados por 4 empreendimentos cooperativista e
associativista (COPPALJ, COOPAESP, AMTR e SANTANA), se ocupou em monitorar os dados de
13

Até o momento estamos monitorando apenas 109 famílias, porém a meta para 2017 permanece 150 famílias.
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produção e comercialização dos empreendimentos econômicos organizados que
beneficiam subprodutos do extrativismo (babaçu e frutíferas).
Temos 8 subprodutos sendo processados dentro dos princípios agroecológicos, quais seja,
Licor, Geleia, Mesocarpo, Sabão, Sabonete, Torta de babaçu, Óleo de babaçu, Amêndoas de
coco babaçu in natura. Destes apenas 3 produtos (Torta de babaçu, Óleo de babaçu, Amêndoas
de coco babaçu in natura) permaneceram superando as metas previstas.
A Torta de babaçu saiu de 85 toneladas em 2014 para atingir 109 toneladas em 2015. A
coleta de amêndoas, vindo das quebradeiras, alcançou em 2014 a marca de 350 toneladas e
produziu em 2015 447 toneladas, isso significa superação em mais de 25%. Por fim o óleo de
babaçu atingiu em 2014, 161 toneladas e conseguiu produzir em 2015 198 toneladas.
Os demais produtos ficaram muito abaixo do desejado, conforme demonstra a matriz
abaixo.
O

PRODUTOS

Licor
Mesocarpo
Sabão
Sabonete

Meta alcançada-2014
57
6.790 kg
1255 kg
27. 000

Meta prevista-2015
1.320 garrafas
14.000
1.750 kg
80.000 unid

Meta alcançada-2015
309 garrafas
9.198,5 kg
787 kg
28.068 unid

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, monitora quatro (04) empreendimentos econômicos organizados (COPPALJ,
COOPAESP, AMTR e SANTANA) que beneficiam e comercializam oito (08) subprodutos do
extrativismo, o questionário aplicado chegou a contabilizar 883 famílias envolvidas.
Considerando que os empreendimentos funcionam em regime de trabalho familiar, podemos
mensurar que participam dessas atividades aproximadamente mais de duas (02) mil pessoas.
O monitoramento separou a “receita obtida pelo grupo com a venda do produto” da
“renda obtida por família com a venda do produto”. Destaca-se o crescimento de um dos
produtos que superou a meta planejada, tanto na receita obtida pelo grupo, quanto pela renda
atingida pelas famílias.
Como consequência do que demonstra o indicador 4 sobre os resultados alcançados pelos
grupos, temos aqui também um resultado negativo em relação a renda para os produtos que não
alcançaram a suas metas, que são o licor, mesocarpo, sabão e sabonete. Para os demais
produtos as metas foram todas superadas, inclusive obtendo aumento da renda familiar,
conforme demonstra o gráfico comparativo entre os dados de 2014 e 2015.
De todos os grupos o que mais tem crescido é COPPALJ, por meio da coleta de amêndoas
que por sua vez dá condições de aumentar a produção torta e óleo de babaçu, ambos
provocando crescimento na renda das famílias, conforme demonstra dados comparativos entre o
marco zero de 2013 à meta alcançada em 2015.
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Outro aspecto positivo é a política
Crescimento da renda famíliar obtida
de conservação ambiental que vem
sendo fortalecida juntamente com a
com a venda de torta, amendoa e óleo
geração de renda, pois as famílias estão
compreendendo cada vez mais a
importância do manejo correto e uso
sustentável da floresta de babaçu.
Renda 2014
Em relação ao indicador 6 Renda 2015
Melhoria da qualidade dos processos
gerenciais,
técnicos,
políticos,
administrativos assumidos pelos 4
empreendimentos
(COPPALJ,
COOPAESP,
AMTR e
SANTANA)
orientados pelo PCS, gerentes, diretores
e
lideranças dos quatro (04)
Receita COPPALJ com a venda de óleo
empreendimentos
econômicos
responderam a um questionário
R$ 1.073,00
norteador. Por se tratar de uma
R$ 1.914,15
análise
subjetiva
e de difícil
Marco zero 2013
percepção, foi criado uma nota
Meta alcançada 2014
conceitual (1 a 3 – Ruim; 4 a 6 –
Meta alcançada 2015
Regular; 7 a 9 – Bom) para que os
pesquisados atribuíssem uma nota
para o grupo.
R$ 1.800,00
A sistematização dos dados foi
feita
separadamente
por
empreendimento, seguido da soma total das notas dos grupos para se chegar a média
aritmética de 7,0 em relação à autonomia gerencial técnica, política e administrativa dos
mesmos. Esta média não evoluiu bem em relação ao marco zero de 2013, que ocupa a marca
de 6,4. Uma das explicações é a troca de pessoas na gestão dos empreendimentos, atualmente
temos quase que 80% de renovação nas direções dos grupos a cada 2 anos. Embora as pessoas
mais experientes na gestão estejam ainda apoiando os mais novos, não são estes que assumem
no dia a dia as tarefas do grupo.
O indicador 7 - Aumento do consumo em 26 itens de bens e serviços, por parte de 23
famílias agroextrativistas, não foi mensurado em 2014, pois seu período de atualização é bienal,
e em 2015 das 23 famílias diagnosticadas temos apenas 20% que chegam a consumir até 60%
dos 26 itens ou serviços pesquisados.

Para o indicador 8 - Número de pessoas participando ativamente e promovendo espaços
de comercialização justa e solidaria, lançamos mão sobre dados já acumulados no programa
de comercialização da ASSEMA e também do controle dos grupos que participam dos
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eventos de comercialização. 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. E em 2015 alcançamos 150 pessoas, o que ainda não alcançou a
meta prevista.
Dentre os eventos tivemos as feiras nos 16 municípios da 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.
Os dados traduzidos em relação ao indicador 9 - Número de mulheres influenciando nas
decisões sobre a gestão de 109 Unidades de Produção Familiar (UFP), demostraram que entre
as 90 famílias diagnosticadas tivemos um avanço, passou de 29 para 51 mulheres 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
pela instituição.
O indicador 10 - Número de jovens influenciando nas decisões sobre a gestão de 90
Unidades de Produção Familiar (UFP), segue a mesma logica argumentativa do indicador 9,
focando na participação das juventudes na gestão da UPF, revelando que dentre as 90 famílias
diagnosticadas e orientadas em 2015 conseguimos atingir a meta, tendo atingido 38 jovens
dentre (mulheres e homes) que influencias nas tomadas de decisões e na gestão da UPF.
Diante destes resultados está reafirmada a compressão que dentro da UPF existem
divisões e desigualdades nos papéis de mulheres e juventude quanto ao empoderamento na
gestão da unidade.
Tratando-se do indicador 11 - Percentual de pessoas da direção assumindo as tarefas
diretivas e administrativas de 6 organizações, temos a destacar que das 72 pessoas que
compões a direção das 6 organizações permanecemos com apenas 22 pessoas (31%) que estão
em condições satisfatórias de assumir as tarefas diretivas e administrativas.
Responderam ao questionário específico sobre este indicador gerentes, diretores e
assessores dos grupos que possuem uma visão mais ampla sobre a vida cotidiana dos mesmos.
Relacionado ao 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), foi feita
uma contagem direta do número de conselhos e conselheiros existentes em sete (07)
municípios14 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 do poder publico municipal e dos próprios conselhos
existentes.
A partir desses levantamentos chegamos ao conhecimento de que das 16
representações disponíveis nos conselhos priorizados temos o total de 25 representantes
14

Os municípios levantados foram, Pedreiras, Peritoró, lima Campos, São Luís Gonzaga, Lago do junco, Lago dos
Rodrigues e Esperantinópolis.
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distribuídos nos conselhos de (CONSEA’s, CEDRUS, CNES, CMMA, CAE, Conselho de Juventude, Comitê de
Bacias do Mearim, CCA, Conselho de Educação no Campo, Colegiado do médio Mearim nas esferas
nacionais, estaduais e municipais (Lago do Junco, Lago dos Rodrigues, Esperantinópolis, Lima
Campos, São Luiz Gonzaga e Peritoró).
No âmbito do indicador 13 - Número de famílias que acessaram pelo menos 3 políticas de SAN
(crédito, saneamento básico, habitação, ATER
e comercialização da produção), foram
monitoradas em 2015, 150 famílias destas, temos:
A) Das 150 famílias temos 32 acessando 3 ou mais Politicas de SAN;
b) Das 150 famílias temos 80 acessando 1 ou 2 politicas publicas;
c) Das 150 famílias temos 69 que acessaram uma das políticas públicas de comercialização.
Neste indicador observamos que estamos ainda muito abaixo da meta prevista para 2015, que
é atingir até 70 famílias acessando 3 ou mais Política de SAN.
Para finaliza a análise sobre os indicadores, apresentamos os dados do indicador 14 (Nº
de crianças e jovens atendidos pela educação contextualizada em 18 Escolas).
O público alvo monitorado por este indicador sofreu modificação em relação a 2014, onde
trabalhamos com apenas 18 escolas alcançando 1.405 crianças e jovens. O reordenamento do
público se deu em função da priorização das escolas comunitárias que também estão
envolvidas na Campanha amiguinhos da ASSEMA, num total de 54.
Em 2015 conseguimos atingira apenas 38 escolas, onde temos 3.031 crianças e jovens
matriculados. Todos eles (as) recebem algum tipo de abordagem no âmbito da educação
contextualizada. Sendo que somente 982 recebem 100% de abordagem para esse 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
Origemdos
dos
mudança institucionais.
Origem
Em 2015 as 2 fatias mais significativas do
Apoiosem
em2015
2015
Recursos
Apoios
Recursos
Fundos
plano de financiamento institucional foram
próprios
Actionaid
Fundos
próprios Actionaid
Privados
1%
14%
61% oriundos de recursos públicos, 18%
Privados
1%
14%
4%
Outras Org. da
4%
cooperação nacional e internacional e 16% de
Outras Org. da
Cooperação
Fundos Públicos, tendo iniciado o ano com
Cooperação
4%
4%
86% dos recursos garantidos.
Em 2015 planejamos movimentar R$
Fundos
Recursos
Fundos
3.229.645,00 (três milhões duzentos e vinte
Recursos
Públicos
públicos
Públicos
públicos
nove mil e seiscentos e quarenta e cinco reais)
16%
61%
16%
61%
para atender ao Plano de Atividades
Institucional. Conforme demonstração gráfica
houve mudança no cenário de distribuição de
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apoios. Ficamos com a maior fatia do recurso
captada do financiamento público, a
Situaçãodos
dosrecursos
recursos- -2015
2015
cooperação caiu de 50% para 18% e apareceu
Situação
os Fundos Públicos com 16%. Destes recursos
A mobilizar
A mobilizar
temos 86% já assegurados restando mobilizar
14%
14%
ainda 14%.
Este cenário entre plano de atividades e
plano de financiamento apresenta dificuldades
operacionais, pois ele é pensado independente
da disponibilidade do Plano de financiamento.
Recursos
Recursos
Primeiro se monta o plano de atividades
assegurados
assegurados
86%
dentro do processo participativo atendendo as
86%
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
representa 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.
Dentre os recursos já garantidos pelas parcerias mais consistentes, tivemos uma perda no
apoio da Actionaid, em torno de 8%, em relação a 2014 que chegou a R$ 410.000,00
(quatrocentos e dez mil) e 2015 teremos disponível R$ 376.385,00 (trezentos e setenta e seis
mil trezentos e oitenta e cinco reais). Este declive se deu em função de falhas no mecanismo
bancário de débito automático de recursos das contas correntes dos doadores da Actionaid.
Por ouro lado crescemos no acesso a prestação de serviços de assistência técnica
agroecológica, por meio de chamadas públicas. Em 2014 operamos com 39% de recursos
públicos e em 2015 já temos garantido 61% do orçamento total. Uma nova origem de recursos
surge em 2015, que são os fundos públicos e privados (Fundo Amazônia e Fundação AVEDA)
representando 20% do orçamento.
Para os recursos a serem mobilizados, R$ 458.000,00 (quatrocentos e cinquenta e oito mil
reais) enfrentaremos o risco de não conseguir mobilizar o total necessário em tempo hábil de
acompanhar o cronograma de execução das atividades.
A estrutural do plano de financiamento também oferece riscos, uma vez que a
composição do pagamento das despesas gerais (atividades, pessoal e administrativo) estão
distribuídos em mais de um apoiador, nesse aspecto corre-se o risco de não realizar a meta
caso haja descompasso entre o envio do recurso e o cronograma do plano, o que tem
acontecido com certa frequência.
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Paralelo aos apoios financeiros, as relações de parcerias, intercâmbios e articulações com
organizações do movimento social, fóruns e redes em nível regional, nacional fortalecem
bastante as possibilidade de desenvolvermos ações em rede nos campos da
agroecologia/agroextrativismo; da economia solidária e cooperativismo; e do protagonismo
juvenil.
Neste aspecto em 2015 estabelecemos duas parcerias importantes, uma com o Núcleo de
Ciências Agrárias e Desenvolvimento Rural (NCADR/MDA/DPMR), por meio da qual está sendo
financiados 04 sistemas integrando as atividades de horta e avicultura, que aqui chamamos de
PAIS (Produção Agroecológica Integrada e Sustentável) nos municípios de São Luís Gonzaga,
Lima Campos e Esperantinópolis. A outra com a Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE/MDA/DPMR), em rede com várias organizações do Nordeste que trabalham com ATER
para mulheres. O foco do projeto é em formação junto às técnicas de ATER na perspectiva de
fortalecimento político do feminismo, e atuação das mesmas nas organizações mistas de ATER.
Em ambas as parcerias ASSEMA não faz a gestão dos recursos, somente coordena as
atividades junto ao seu público.
5. CONSIDERAÇOES FINAIS
Em nossas considerações queremos destacar que quanto ao objetivo de mudança
referente ao direito à segurança alimentar, consideramos que aos poucos a concepção de uma
segurança alimentar saudável e equilibrada vai perpassando nas comunidades orientadas pela
ASSEMA. É notória a diversidade de alimentos e pratos já servidos à mesa das famílias, os
notamos mais coloridos, mais verdes.
Além do aumento da variedade de alimentos, foi observado que os produtos consumidos
estão sendo cada vez mais oriundos dos agroquintais ou da circunvizinhança, estão mais
frescos. Definitivamente o refrigerante vem perdendo espaço para os sucos naturais.
Para ASSEMA isto é parte de sua missão cumprida em relação ao direito à segurança
alimentar.
Destacamos também que o direito ao exercício amplo e democrático da cidadania, para
nós, passa inevitavelmente pelo direito à equidade de gênero e geração, já que estamos
falando de uma sociedade historicamente desigual. Em nosso dia a dia, sentimos que é hora de
resignificar a luta em direção à igualdade de gênero e geração, sair da centralidade que está
posta sobre a divisão sexual do trabalho. Por outro lado observamos que convivemos ainda
com poderosos instrumentos de dominação, que são, dos mais explícitos aos mais sutis tipos de
violência contra as mulheres.
Neste sentido, concluímos que ainda não cumprimos nossa missão, pois estas
constatações ferem a autonomia das pessoas e impedem a conquista de seus direitos de forma
ampla.
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É necessário reafirmar que o reconhecimento da importância do trabalho da mulher no
processo de transição para a agroecologia, é fundamental para que esta sociedade alcance um
novo modelo de produção e consumo.
Em relação ao nível de execução das atividades, julgamos positiva, uma vez que
conseguimos realizar de forma satisfatório a maior parte das atividades planejadas. Diminuímos
consideravelmente o número de realizações de atividades não planejadas.
No âmbito financeiro, temos a lamentar que as ações ficaram prejudicadas pelo recursos
não liberados, o que ocasionou o número de atividades não realizadas.
Em termos de mobilização de recursos mantivemos a diversificação na origem dos
recursos, sendo um pouco mais elevado na fatia de recursos públicos, sendo que não temos
mais concentração em um único financiador. Neste campo, uma dificuldade vivenciada um
considerável volume de recurso não assegurado no plano de financiamento geral, chegando a
14%. Mas em comparação ao ano de 2014 (31%), já houve uma boa redução.
Por conta da insegurança financeira, no aspecto dos recursos a serem mobilizados,
mante-se o desafio de fazer uma boa 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.
Equipe responsável pela gestão
institucional
Direção Geral: Raimundo Ermino Neto
Diretor Financeiro: Betsaida Sousa Moreira.
Sec. Executiva: Silvianete Matos Carvalho.
Adm. Financeira: Valdener Miranda.
Aux. Administrativos:
Aurineia Pinheiro Sales
Gelânia Bernadino
Bébora Cinthya Nascimento.
Equipe de Programas
PAPI - Profissionais:
Agenor Nepomuceno Damascena
Antônio Pereira Rocha
Antônio Claudio Quinto Gomes Filho
Domingos Ferreira da Silva
Francisca do Nascimento Silva
Luiz Antônio Gusmão
Ricardo da Conceição Araújo

PFAD – Profissionais:
Cristiane Rego Pinheiro
Maria Luciana Gomes da Silva
Linalva Cunha Cardoso Silva
PCS – Profissionais:
Profissional: Ronaldo Carneiro de Sousa
Responsável pela Elaboração

Silvianete Matos Carvalho
Secretária Executiva da ASSEMA
Responsável Legal

Raimundo Ermino Neto
Coord. Geral da ASSEMA

Teresa Cristina Alves da Silva
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7. ANEXOS
7.1 ANEXO FOTOGRÁFICO

Painel de Boas Vindas – formação em gênero

Reunião de Articulação com Parceiros do
município de Peritoró/MA. (Projeto Paiol
de Sementes)

Equipe Técnica - Formação em Manejo Florestal

Oficina de Avaliação e Monitoramento Parcial com
as beneficiárias de Joselândia e Santo Antônio dos
Lopes/MA. (Projeto ATER Mulher)
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Atividade prática de confecção de canteiro
durante a Oficina de Produção Agroecológica
de Hortaliças, Comunidade Quilombola Bom
Jesus dos Pretos, Lima Campos/MA (Parnaíba
Gás Natural).

Oficina de Avaliação e Monitoramento Parcial
com as beneficiárias de Capinzal do Norte/MA.

Projeto de criação de suínos da Sra. Joseane,
beneficiária da comunidade Três Poços, Lago dos
Rodrigues/MA. (Projeto ATER Mulher)

Oficina em Boas praticas de fabricação do
sabonete.
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Feira de Produtos Agroecológicos da Agricultura Familiar - Babaçu Livre
São Luiz Gonzaga/MA

Feira de Produtos Agroecológicos da Agricultura Familiar - Babaçu Livre
São Luiz Gonzaga/MA
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Feira de Produtos Agroecológicos da Agricultura Familiar - Babaçu Livre
Lago dos Rodrigues/MA

Feira de Produtos Agroecológicos da Agricultura Familiar - Babaçu Livre
Poção de Pedras/MA
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Feira de Produtos Agroecológicos da Agricultura Familiar - Babaçu Livre
Poção de Pedras/MA

Feira de Produtos Agroecológicos da Agricultura Familiar - Babaçu Livre
Lago do Junco/MA
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Projeto Paiol de Sementes – Trabalho em grupo
durante o Planejamento Inicial realizado com a
juventude.

Projeto Paiol de Sementes – Encerramento da
atividade de Diagnóstico com os/as
beneficiários/as do município de Santo Antônio dos
Lopes.

Momento de Socialização do tema da
Campanha Amiguinhos da ASSEMA II etapa de
2015.2

Recreação com as crianças da CAA na
comunidades Santa Maria dos Fernandes
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Participação do Projeto Ater, feminismo e
Agroecologia da UFRPE/MDA

Lançamento do Projeto de Melhures Negras de
Fibras renovando vidas no enfretamento
da violência contra a mulher

Audiência Publica com o Diretor do Iterma,
juntamente com os representantes das
comunidades do Lago do Junco.

Conferencia Territorial de Juventude do Território
do Médio Mearim
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