Relatório Narrativo Anual 2016.
PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS: Uma luta pelo direito a alimentação
humana, educação e participação cidadã.

Atividade da Campanha Amiguinhos da ASSEMA

Atividade de caracterização das Unidades Produtivas das familias orientadas
pela Ater Agroecológica da ASSEMA - Projeto “Paiol de Sementes”
orais”.
Tridela do Vale/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 2016.
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.

Pedreiras, fevereiro de 2017.
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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. DDLA – Declaração de Dispensa de Licença Ambiental
5. FBDH –Fundo Brasil de Direitos Humanos
6. FADEP – Fundação DE Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa
7. ISPN – Instituto Sociedade Populações e Natureza
8. NARA- Núcleo de Artresanato Rosalina Alves
9. ONG’s – Organizações Não Governamentais
10. PG – Patrimônio Genético
11. PPP-ECOS – Programa de Pequenos Projetos Ecossociais
12. PAPI – Programa Agroextrativista de Produção Integrada
13. PCS - Programa de Comercialização Solidária
14. PAA – Programa de Aquisição de Alimentos
15. PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar
16. PGPM – Programa Nacional de Garantia de Preço Mínimo
17. PLD - Plano Local de Direitos
18. PNAPO - Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica
19. SAN – Segurança Alimentar e Nutricional
20. SEMA - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais
21. SIATER – Rede de Assistência Técnica e Extensão Rural
22. UPF – Unidade de Produção Familiar
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1. INTRODUÇÃO
A Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – ASSEMA, está sediada
na cidade de Pedreiras/MA, localizada na parte central do Estado, numa região sob influência
da zona de floresta de babaçu ocupando parte da Pré-Amazônia Legal.
Este relatório apresenta o trabalho desenvolvido pela ASSEMA em 18 municípios1 do
território do Médio Mearim e parte do Território dos Cocais no Estado do Maranhão. Ao longo
do mesmo, relacionaremos aspectos do 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, aparece na descrição dos resultados
como um dos aspectos de mudanças pretendido, que está sendo alcançado gradativamente. É
possível mensurar, a partir da comparação entre os dados 2015/2016, que muitas unidades de
produção familiar (UPF) voltaram a consumir seus próprios produtos, já praticam a
comercialização de circuito curso, 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, ao longo do relatório vamos
focar atenção nas ações dos programas desenvolvidas junto às famílias com a intenção de
também avaliar os resultados alcançados e os entraves que se apresentaram neste ano.
Traremos a este relatório outros aspectos de contexto geral e específicos relacionados ao
desenvolvimento do Plano de Trabalho institucional de 2016.
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.
2. ATUALIZAÇÃO DE CONTEXTO INSTITUCIONAL
Ao longo do semestre o Plano de Trabalho institucional ficou afetado direta e
indiretamente pelos efeitos da instabilidade política nacional que aponta para um cenário de
perda de direitos já conquistados anteriormente pelo processo de lutas populares.
1

Lima Campos, São Luis Gonzaga, Esperantinópolis, Lago do Junco e Lago dos Rodrigues, Pedreiras, Peritoró, Alto Alegre,
Capinzal do Norte,Bernardo do Mearim, Lago da Pedra, Igarapé Grande, Poção de Pedras, Trizidela do Vale, São Raimundo do
Doca Bezerra, São Roberto, Joselândia e Santo Antonio dos Lopes.
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Sentimos com a paralização de algumas políticas públicas que vinham sendo acessadas
pelas comunidades, tipo PAA, PGPM, Habitação que certamente fortaleciam nosso trabalho.
As políticas de Ater e agroecologia voltadas para a agricultura familiar também sofreram
redução orçamentária e isso gerou lentidão nos serviços. Diretamente essas questões
provocaram nas (os) beneficiárias (os) uma descrença em relação ao nosso trabalho.
Vamos considerar também 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, 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%2 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
Mearim3.
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).
O novo marco legal sobre os direitos dos povos e comunidades tradicionais instituído pela
Lei n.º 13.123, de maio de 2015, é uma ameaça a este plano, pois espalha insegurança e

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.
3

Conferir lista dos municípios na portaria ministerial noº 244, de 12 de novembro de 2015.
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retrocessos em relação aos direitos já conquistados anteriormente por estas populações4.
Nossa expectativa era que esta lei estivesse alinhada ao cenário jurídico internacional,
principalmente a Convenção de Diversidade Biológica, Protocolo de Nagoya, Convenção 169 da
Organização Internacional do Trabalho e acordos da FAO, entretanto não há aproximação entre
suas disposições e as mencionadas normas internacionais.
A certeza da exclusão dos direitos das comunidades tradicionais se acentua quando a
nova lei descarta a necessidade da consulta prévia, consentimento prévio, livre e informado e
repartição de benefícios, quando terceiros acessarem os recursos genéticos e os conhecimento
tradicional associado dessas comunidades. Essa orientação jurídica deixa as comunidades
tradicionais vulneráveis à biopirataria, e a repartição de benefícios provenientes do acesso será
desigual.
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.
2.1 Identificação do Público Focal no Contexto Atual
No âmbito dos objetivos de mudança priorizados pelo Plano Institucional Quinquenal
2013 a 2017, manteve-se o 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” desenvolvida em parceria com a Actionaid através do trabalho de Vínculos
Solidários, e as modalidades de chamadas públicas de ATER também foram dois fatores que

4

Referencia para aprofundamento na questão, na publicação A “NOVA” LEI N.º 13.123/2015 NO VELHO MARCO LEGAL DA
BIODIVERSIDADE: Entre Retrocessos e Violações de Direitos Socioambientais./ Eliane Cristina Pinto Moreira (Org.); Noemi
Miyasaka Porro (Org.); Liana Amin Lima da Silva (Org.). - São Paulo : Inst. O direito por um Planeta Verde, 2017.
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muito contribuíram para a ampliação do raio geográfico de atuação institucional, esta
ampliação envolve número de municípios, comunidades e pessoas.
Por meio da CAA atingimos até este semestre 11 municípios5 com 68 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 municípios6 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, 190 mulheres tiveram acesso Programa de Fomento às
Atividades Produtivas Rurais 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 a geração de trabalho e renda
com sustentabilidade e promover a segurança alimentar e nutricional das famílias beneficiárias.
Outro projeto de ATER em execução é o “Paiol de Sementes” (Chamada Pública
Agroecologia Nº 12/2013 - INCRA e SAF/DATER/MDA), a ser executado em 36 meses, onde
beneficiará 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 municípios7, destas, 391 são mulheres. Resta identificar ainda 34 famílias
em mais 5 municípios8. Vale citar que 112 famílias agroextrativistas9 (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).
5

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), Pedreiras (2 comunidades) Trizidela do Vale, Lago do Junco, Lago dos Rodrigues.
6
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
7
São Luís Gonzaga (53 famílias), Lima Campos (49 famílias), Esperantinópolis (75 famílias), Lago do Junco (50 Lago do Junco),
Peritoró (47 Peritoró), Poção de Pedras (75 Poção de Pedras), Lago dos Rodrigues (53 Capinzal do Norte), Capinzal do Norte (21
Capinzal do Norte), Trizidela do Vale (41 Trizidela do Vale), Santo Antônio dos Lopes (76 Santo Antônio dos Lopes), São Roberto
(33 São Roberto), em Lago da Pedra (54 famílias).
8
(Joselândia, Bernardo do Mearim, Igarapé Grande, São Raimundo do Doca Bezerra e Pedreiras).
9
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).
7
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Os serviços de ATER acima citados estão sendo desenvolvidos conforme as orientações e
princípios estabelecidos pela Lei nº 12.188 de 11 de janeiro de 2010, 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 42 famílias
dos municípios de Lago do Junco e Lago da Pedra que irão desenvolver 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 42 famílias, destas, 28 já estão sendo atendidas pela
ATER.
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3. BALANÇO DE ATIVIDADES REALIZADAS
Segue mapeamento sintético das atividades realizadas no período, no âmbito dos Programas e da Coordenação Institucional.
Na dinâmica de exposição descreveremos o conjunto de atividades realizadas para cada resultado planejado, independente de
programas, tal como segue abaixo descritas.
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 das comunidades tradicionais 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 para o 1º
semestre de 2016.
Atividade 1. 1 - 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.
Atividade 1. 2 - Escolha do prestador de serviço
(pessoa física ou jurídica) e definição conjunta do
monitoramento
dos
serviços
de

Descrição das Atividades

Pessoas beneficiárias
da atividade
Mulheres Homens

O programa participou do processo de escolha da
empresa/consultor para elaboração de três produtos (Plano de
Manejo do Babaçu-PM, Banco de Dados para monitoramento
das áreas de manejo e Manual de Boas Práticas de manejo do
babaçu). A empresa escolhida foi a empresa Roncoletta e
Proença Consultoria em Negócio Sustentáveis LTDA-ME.
A consultoria da empresa iniciou em novembros de 2016,
9
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geoprocessamento.

iniciando as reuniões internas para definição da metodologia,
áreas e público a ser envolvido na agenda florestal. A
expectativa é que a primeira versão do PM seja entregue em
janeiro de 2017 juntamente com os treinamentos no Banco de
Dados. A finalização do Manual de Boas Práticas deverá está
pronto até abril de 2017.
O programa vem contribuindo com o trabalho fornecendo
Atividade 1. 3 - Monitorar e auxiliar as ações de informações mais aperfeiçoadas sobre o babaçu, dados sobre as
consultoria referente ao Plano de Manejo e as áreas ocupadas pelas extrativistas. A experiência acumulada
atividades dos subprojetos.
pelas famílias e pelos técnicos em relação às práticas com o
babaçu muito tem contribuído para a elaboração do PM com
base na realidade das extrativistas.
Foram Mobilizadas e Cadastradas no SIATER 42 Famílias para
participarem do Projeto de Ater Agroecológica Paiol de
Sementes. A equipe técnica visitou e apresentou a proposta de
Atividade 1.4 - Mobilização de famílias para ATER para as famílias agroextrativistas indicadas pelos
participarem do Projeto Paiol de Sementes.
parceiros. Durante a visita, o técnico conversou com a família
sobre os objetivos do projeto, os princípios da Agroecologia, a
metodologia de trabalho da equipe, o cronograma de
execução e os resultados esperados do projeto. Dai as
famílias interessadas repassavam seus dados pessoais para
serem cadastradas como público beneficiário dos serviços de
ATER com foco na Agroecologia.
Foram realizadas 450 Caracterizações de Unidades Familiares de
Produção que estão sendo atendidas pelo projeto de Ater
Agroecológica Paiol de Sementes.
As caracterizações são atividades de caráter individual (4 hs
duração), onde Cada técnico/a visitou as família beneficiária e
10
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utilizou um formulário elaborado pelo MDA para obter
informações básicas sobre a composição do núcleo familiar,
disponibilidade de mão de obra, dinâmica de trabalho do núcleo
Atividade 1.5 - Realizar 450 Caracterizações das familiar,
infraestrutura,
funcionamento
atual
do
UFP.
agroecossistema (acesso a terra, divisão do trabalho produtivo e
reprodutivo, atividades produtivas, infraestrutura disponível e
canais de comercialização) e acesso às políticas públicas (ATER,
crédito rural, bolsa família, garantia safra, PNHR, PAA, PNAE,
etc.). O técnico/a demarcou as coordenadas do
estabelecimento, descreveu a rota de acesso à propriedade e
elaborou um croqui da unidade de produção.
Atualização de 73 Caracterizações de Unidades Familiares de
Produção.
Essas unidades em que a caracterização foi atualizada são das
famílias que participam do monitoramento do Plano Quinquenal
Atividade 1.6 - Atualização das Caracterizações
2013/2017.
Durante a atualização, o técnico comparou os dados dos dois
primeiros anos e teve a oportunidade de dialogar com a família
sobre as causas e consequências na oscilação dos números,
referentes às áreas cultivadas e ao volume produzido.
A equipe realizou 841 Visitas Técnicas.
Atividade 1.7 - Realizar 1.965 Visitas Técnicas
A equipe técnica realizou uma visita em cada unidade familiar
de produção. Nove famílias desistiram do projeto.
A segunda visita técnica não foi realizada.
Atividade 1.8 - Realizar as atividades Coletivas de Foram realizadas:
construção do conhecimento agroecológico do 1 - 19 Oficinas sobre Segurança Alimentar e Nutricional no
projeto paiol de sementes
período de setembro a dezembro de 2016 para dialogar sobre a
importância da produção de alimento para o autoconsumo e
11
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geração de renda, identificação de alimentação saudável para as
famílias, cenário da SAN no âmbito Federal, Estadual e Local,
percentuais de contaminação por agrotóxico via alimentos
consumidos (fonte ANVISA), Os dez alimentos mais prejudiciais
à saúde no momento atual.
2 - 25 Oficinas sobre Produção Agroecológica de Hortaliças.
O foco da oficina foi discutir com as famílias algumas
alternativas para garantir SAN a partir do cultivo de hortaliças
de base agroecológica. Dessa forma, orientou-se sobre o
preparo da área, construção de canteiros, compostagem
orgânica, produção de mudas; tratos culturais, escalonamento
da produção, prevenção e controle alternativo de pragas e
doenças. No terceiro momento, foram realizadas algumas
atividades práticas na área de uma das famílias beneficiárias
para complementar a discussão realizada no momento anterior.
3 - 25 Oficinas sobre Prevenção e Controle Alternativo de Pragas
e Doenças, nesta oportunidade os técnicos trabalharam
questões práticas, quais sejam; coleta de solo para análise,
identificação de amostra para laboratório, produção de caldas
bordalesa e sufocalcica, produção de macerado, produção de
biofertilizantes.
Até o momento foram realizados 384 CAR das unidades
familiares de produção.
Atividade 1.9 - Realizar 850 Cadastro Ambiental O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é uma atividade de caráter
Rural (CAR).
individual inserida no cronograma de execução física e
financeira a partir da celebração do Segundo Termo Aditivo ao
Contrato nº 194/2014.
Inicialmente foi planejado realizar 850 CAR para os beneficiários
de ATER, porem destes 255, já possuíam o CAR de suas

451

399
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propriedades dentre os quais contabilizamos alguns assentados
que estão sob custódia do estado ou união para receber este
serviço. Com tal fato a meta foi reduzida para o total de 595 CAR
a ser realizado em 2016.
Nessa atividade, cada técnico visitou uma propriedade ou posse,
que não está localizada em área de assentamento ou área de
uso comum, para aferir com GPS (Global Positioning System) as
coordenadas geográficas dos limites do imóvel e da ocupação
do solo: área consolidada, remanescente de vegetação nativa,
área de pousio, servidão administrativa, Área de Preservação
Permanente (APP), Área de Uso Restrito (AUR) e Reserva Legal
(RL).
Atividade 1.10 - Realizar Avaliação Parcial do Não realizada
projeto paiol de sementes
A oficina aconteceu dia 18 de agosto de 2016, com objetivo de
contribuir para aumentar os conhecimentos das produtoras no
Atividade 1.11 - Realizar uma (01) oficina de cultivo de hortaliças em pequenas hortas agroecológica.
capacitação em práticas agroecológicas em No decorrer da oficina foram desenvolvidas explicações sobre
hortas, quintais e pomares Médio do Mearim - Escolha da área adequada;
(NEAF).
- Forma de adubação dos canteiros;
- Forma de irrigação
- Formas de propagação de mudas;
- Formas de plantio consorciado;
- Controle alternativo de doenças e espécies invasoras;
- Produção de compostagem.
A inspeção iniciou-se na manhã do dia 12/09/2016, na sede da
ASSEMA, com uma reunião entre o Inspetor do IBD, José Luís
Cavalcante, e os inspetores internos da COPPALJ; Agenor e
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06

13
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 2016.
PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS: Uma luta pelo direito a alimentação humana, educação e participação cidadã.

Ronaldo Carneiro. Nesse momento foram checados os arquivos
(QPs) preenchidos pelo Agenor (Produção Vegetal) e pelo
Ronaldo (Processamento do Óleo de Babaçu), verificando
dentre algumas informações a relação de fornecedores de
amêndoas, bem como os laudos de inspeção interna. Após a
Atividade 1.12 - Manutenção dos processos de conferência dos documentos, foi validado o cronograma das
certificação orgânica da COPPALJ.
visitas nas áreas de coleta de coco, nas cantinas e na unidade de
extração de óleo de babaçu. As visitas começaram pelos
povoados Cesário, São Francisco e Três poços, no município de
Lago dos Rodrigues. No dia 13/09, o inspetor do IBD e os
técnicos da ASSEMA (inspetores internos da COPPALJ) visitaram
as áreas do Sitio Novo, Santa Luzia, Centro do Aguiar, São
Manoel, Ludovico e Bertulino/Santa Zita, em Lago do Junco. Dia
14, visitaram a área do povoado Centrinho do Acrísio e a
unidade de produção de dona Sebastiana Cirqueira (“Sibá”) e do
senhor João Valdeci Viana. No dia seguinte, 15/09, visitaram a
unidade de extração de óleo (processamento de amêndoas) de
babaçu na sede do município de Lago do Junco. Por último, no
dia 16/09, ocorreu uma reunião final para assinatura dos
relatórios de campo, ajustes necessários e avaliação dos
trabalhos de inspeção.
PARA O RESULTADO 02 - AUMENTAR A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.

Atividades Planejadas e Realizadas

Descrição das Atividades

Pessoas beneficiárias
da atividade
Mulheres Homens

Foram concedidas pela SEMA (Secretaria do Meio Ambiente) 46
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Atividade 2.1 - Elaboração e encaminhamento da
dispensa de licença ambiental das áreas de SAF's
e das áreas irrigadas (FUNDO AMAZÔNIA).

Atividade 2.2 - Coordenação das atividades de
implantação e manejo de SAF´s, articulada com
os subprojetos.

declarações de dispensa ambiental (DDLA) para implantação de
60 hectares de SAF’s Biodiversos nas unidades familiares de
produção e 14 declarações de dispensa ambiental das atividades
dos subprojetos das EFA’s e da COPPALJ.
Para obtenção da DDLA foi necessário que as unidades
familiares de produção que não estão localizadas em áreas de
assentamentos da reforma agrária apresentassem o CAR
(Cadastro Ambiental Rural). ASSEMA por meio de sua equipe
técnica realizou o CAR das famílias
As atividades que envolvem uso de água para irrigação ainda
não foi concedido não se enquadram na modalidade de
dispensa, estas deverão ter a outorga de água. Por conta desta
exigência os recursos para irrigação não deverão ser liberados
enquanto este documento não for apresentado ao Fundo
Amazônia.
As atividades de implantação de diferentes tipologias de
sistemas agroflorestais estão sendo realizadas em uma área
total de 150 hectares, envolvendo os municípios de Lago do
Junco e Lago da Pedra.
A ações de demarcação das áreas e planejamento dos desenhos
agroflorestais foram assessoradas da seguinte forma:
27 hectares de sistemas agroflorestais assessorados pelo
Agenor, técnico do subprojeto da COPPALJ;
33 hectares de sistemas agroflorestais assessorados pelo
Domingos, técnico do subprojeto da AMTR;
60 hectares de sistemas agroflorestais assessorados pelo João
Paulo, técnico do subprojeto da ACEMEP;
20 hectares de sistemas agroflorestais assessorados pelo
Marcelo, técnico do subprojeto da EFA São Manoel;
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Atividade 2.3 - Visita técnica de caráter individual
para orientação da implantação de 262 hectares
de SAF´s biodiversos e integrados ao babaçu.

Atividade 2.4 - 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.

10 hectares de sistemas agroflorestais assessorados pela
Leopoldina, técnica do subprojeto da EFA Centro do Agostinho
A equipe técnica visitou todas as famílias e os três Centros
Familiares de Formação por Alternância (ACEMEP, EFA São
Manoel e EFA Centro do Agostinho). Nesse momento as áreas
foram definidas juntamente com os responsáveis por cada
unidade de produção e as coordenadas geográficas foram
aferidas. Além disso, os técnicos conversaram com as famílias e
o responsável pela assessoria em cada escola para definirem as
espécies que serão introduzidas nas áreas. A seleção das
espécies levou em consideração o solo, a umidade do terreno, a
topografia e o interesse econômico (consumo e comercialização
in natura e/ou processada). Após a primeira visita, a equipe
técnica elaborou um desenho agroflorestal de cada área e
retornou às unidades de produção para validar o arranjo
produtivo. Na ACEMEP e na EFA de São Manoel não foram
elaborados os desenhos agroflorestais, mas a equipe técnica
definiu os espaçamentos de plantio e a quantidade de cada
espécie de interesse. Também nas escolas, em outra visita da
equipe técnica, foram definidas as áreas de implantação das
casas de vegetação (“estufas”) para cultivo de hortaliças em
ambiente protegido. Na ACEMEP ainda foram definidas as áreas
do viveiro de mudas e dos quatro (04) tanques para criação de
peixes
Não realizada
Nos dois últimos meses de 2016 ocorreram algumas reuniões
entre os técnicos com a finalidade de definirem os tamanhos, os
desenhos, e os materiais necessários para construção das três
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 2016.
PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS: Uma luta pelo direito a alimentação humana, educação e participação cidadã.

“estufas”. Em relação ao viveiro que será construído na
ACEMEP, a equipe técnica definiu a localização e realizou uma
viagem à EFA de Capinzal do Norte para conhecer o viveiro de
mudas construído recentemente nessa escola. Após a visita, a
equipe técnica definiu e orçou os materiais necessários para
construção do viveiro na ACEMEP.
Atividade 2.5 - Escolha da empresa e definição Não realizada
conjunta do monitoramento e entrega do serviço
de montagem do sistema de irrigação.
Três (03) empresas participaram do processo de licitação; D. da
Atividade 2.6 - Escolha da empresa e definição Cruz Comercio – Trizidela do Vale; B.S Braga Comercio,
conjunta das condições e prazo de entrega dos Pedreiras; F.P dos Santos Pedreiras. A empresa que apresentou
materiais e insumos para viveiro.
toda a documentação e os itens licitados foi a B.S Braga
Comercio, Pedreiras, que saiu vencedora.
Atividade 2.7 - Escolha da empresa e definição Foram entregues de 50 toneladas (Mg) de calcário dolomítico e
conjunta das condições e prazo de entrega dos 20 toneladas (Mg) de fosfato natural.
insumos para SAF's biodiversos.
Entrega parcial de Esterco. Falta entregar 5.760 sacas de esterco
de um total de 10.200 sacas.
Quatro (04) empresas concorreram ao processo de licitação
referente às ferramentas e equipamentos destinados aos
trabalhos agrícolas: 1) Comercial Martins (São Luís); 2) Vieira
Atividade 2.8 - Escolha da empresa e definição Brasil Distribuidora LTDA (São Luís); 3) Comercial Barros
conjunta das condições e prazo de entrega das Comércio e Rep. LTDA (São Luís); 4) Comércio de Maquinas e
ferramentas de trabalho agrícola.
Irrigação LTDA (São Luis).
A empresa que apresentou a melhor proposta, com todos os
itens solicitados, e a documentação exigida para assinatura do
contrato foi a empresa Comercial Barros Comércio e Rep. LTDA,
localizada na Av. Contorno Leste, nº 02, Loja 01/A, Quadra 17,
17
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Atividade 2.9 - Assessoria técnica às Unidades
Demonstrativas de quintais, hortas e pomares
agroecológicos no Médio Mearim.

Atividade 2.9 - Linha de Base

Atividade 2.11 - Discutir e qualificar demandas
para créditos de custeio, investimento e fundos
solidários para fortalecer as UPF.

Atividade 2.12 - Elaborar projetos técnicos com
base nos princípios da Agroecologia para as
famílias inseridas no processo de transição
agroecológica.
Atividade 2.13 - Orientar na implantação das
atividades projetadas de acordo com a linha de
crédito acessada.

Bairro Parque Aurora, São Luís/MA
A equipe técnica da ASSEMA desenvolve com as famílias
distintas modalidade de assessoria técnica, dentre elas a visita
técnica de orientação e monitoramento, as formações coletivas
com foco na agroecologia, e os intercâmbios coletivos em
experiências exitosas para toca de saberes entre as famílias.
O programa monitorou 93 famílias que estão no processo de
transição agroecológica. Os dados estão descritos no item sobre
monitoramento.
A equipe técnica discutiu e qualificou a demanda de 9 (nove)
famílias beneficiárias do projeto “Paiol de Sementes” para
elaborar as propostas técnicas e possibilitar o acesso ao Pronaf
A. Essas famílias são do PA Fazenda Abelha, município de Lago
do Junco.
Para apresentação do projeto técnico, as famílias deverão ter
suas DAP’s, revalidadas e também ter o CAR das propriedades
ou do assentamento, estas duas pendências dependem do
INCRA. A inscrição do PA Fazenda Abelha no CAR já foi solicitada
no setor de Meio Ambiente do INCRA pela equipe técnica.
Não realizada

Foram implantadas 4 (quatro) Unidades de Produção
Atividade 2.14 - Implantar 04 Unidades Agroecológica, Integrada e Sustentável (PAIS), ainda sem o
Demonstrativas de quintais, hortas e pomares sistema de irrigação completo. As unidades estão localizadas
agroecológicos no Médio Mearim.
nas comunidades Centro da Josina em São Luís Gonzaga (02
famílias beneficiárias: Reinaldo e Cleunice), na comunidade Vila
Nova em Lima Campos (01 família beneficiária: José Maria) e na
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comunidade Lago do Sigismundo em Esperantinópolis (01
família beneficiária: Geovani).
PARA O RESULTADO 3 - QUALIFICAR O DISCURSO E A PRÁTICA DA AGROECOLOGIA NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA ASSEMA.

Atividades Planejadas e Realizadas
Atividade 3.1 - Fortalecer o conhecimento
agroecológico entre os membros da equipe
técnica.
Atividade 3.2 - Oficina de concentração para a
inovação e sustentabilidade na Agricultura
Familiar.
Atividade 3.3 - Articulação da Rede de Núcleos de
Agroecologia da Embrapa na Região Nordeste.
Atividade 3.4 - Oficinas de Sustentabilidade e
Agroecologia
Atividade 3.5 - Curso de Sustentabilidade para
Formação Continuada de Agentes de ATER.
Atividade 3.6 - Sistematização de Práticas e
Sistemas de Produção Agroecológica.
Atividade 3.7 - Oficina de Projetos Inovadores.

Descrição das Atividades

Pessoas beneficiárias
da atividade
Mulheres Homens

Nenhuma destas atividades está sob a administração direta da
ASSEMA, elas estão orçados no projeto REMA/EMBRAPA,
desenvolvido em parceria a ASSEMA e outras organizações
ligadas a agroecologia no Maranhão.
O corre que atualmente a comunicação entre ASSEMA e o
gestor do projeto dentro da EMBRAPA não tem fluido, de forma
que não temos informação se estas atividades aconteceram em
outras regiões, o fato é que nós não participamos.
Uma orientação tomada na avaliação anual, é que ASSEMA não
coloque mais em seus planos as atividades de execução indireta,
isso para não comprometer o rendimento do programa.

Atividade 3.8 - Inclusão Digital de Jovens
Agricultores.
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Atividade
3.9
-Plataforma
Conhecimento agroecológico.

digital

de

Atividade 3.10 - Intercâmbio de conhecimento
agroecológico.

Atividade 3.11 - Elaboração de Relatórios
(Semestral e Anual)

Atividade 3.12 - Representações Institucional
externas em eventos de agroecologia e ATER

Plataforma digital de conhecimento agroecológico em fase de
conclusão e com previsão de lançamento durante a Feira da
Agricultura Familiar, organizada pelo MST, no final do mês de
julho em São Luís. a mesma foi construída por um estudante do
curso de Ciência da Computação da UFMA, bolsista do projeto, a
partir das contribuições dos/as representantes de cada entidade
parceira. Nessa Plataforma estão disponíveis vídeos sobre dia de
campo na TV e prosa rural, bem como revistas, artigos e livros
digitais organizados em diferentes temas relacionados à
agroecologia. Todo material está disponível ao público em geral
para consulta.
Estas atividades estão previstas no Plano de Trabalho do Projeto
REMA.
E não foram realizadas, pelos mesmos motivos apresentados
nas atividades 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7 e 3.8.
O programa possui 8 técnicos de campo que executam as
atividades diretamente com as famílias, seguindo seu plano
operacional, estes elaboram seus relatórios de atividades
individuais, que são consolidados pelo coordenador do
programa. Este trabalho tem sido feito semestralmente
junho/2016 e janeiro/2017.
1 - O técnico de produção Luiz Antônio Gusmão, participou do
Seminário do Projeto “Bem Diverso” (Embrapa/PNUD/GEF),
ocorrido em Brasília/DF nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2016.
Esse evento contou com a participação de pesquisadores/as de
diversas unidades da Embrapa e assessores/as de organizações
não governamentais que atuam nos seis territórios (Alto Acre e
Capixaba, Marajó, Médio Mearim, Sobral, Sertão do São

Não se
Aplica

Não se
Aplica
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Francisco e Alto Rio Pardo) que serão beneficiários das ações
voltadas para conservar a biodiversidade em paisagens de
múltiplos usos, por meio de um arcabouço fortalecido de uso e
manejo sustentável de produtos florestais não madeireiros
(PFNMs) e sistemas agroflorestais (SAFs). O projeto “Bem
Diverso” é fruto de uma parceria entre a Embrapa e o Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), com
recursos de doação do Fundo Global para o Meio Ambiente
(GEF).
2 - No dia 02 de junho de 2016 foi realizada uma capacitação
sobre a linha de crédito Pronaf Agroecologia, na qual um
analista do Banco do Nordeste esteve presente na sede da
ASSEMA e apresentou todas as informações exigidas na
proposta técnica. Durante a atividade, o responsável pela
capacitação demonstrou na prática todo processo de
preenchimento das planilhas com os dados do imóvel rural e da
atividade produtiva. Além dessas informações, esclareceu
algumas dúvidas sobre a documentação que deverá ser anexada
à proposta técnica.
3 – O técnico de produção Ricardo da Conceição Araújo
participou do curso de formação em Agroecologia promovido
pela Embrapa Meio Norte, em Teresina – PI, no período de 13 a
17 de junho de 2016.
4 - O técnico de produção Agenor N. Damascen, juntamente
com o Raimundo Ermino (Coordenador Geral da ASSEMA)
participou do primeiro Intercâmbio de Aglutinadoras apoiado
pelo BNDES Fundo Amazônia.
- No dia 02 de junho de 2016 foi realizada uma capacitação
sobre a linha de crédito Pronaf Agroecologia, na qual um
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analista do Banco do Nordeste esteve presente na sede da
ASSEMA e apresentou todas as informações exigidas na
proposta técnica. Durante a atividade, o responsável pela
capacitação demonstrou na prática todo processo de
preenchimento das planilhas com os dados do imóvel rural e da
atividade produtiva. Além dessas informações, esclareceu
algumas dúvidas sobre a documentação que deverá ser anexada
à proposta técnica.
- Participação no Curso de Formação em Agroecologia
promovido pela Embrapa Meio-Norte em parceira com a
Atividade 3.13 - Participação em capacitação, EMATER-PI e a UFPI. O curso ocorreu no centro de treinamento
representações externas e assessoria às da EMATER em Teresina – PI de 13 a 17 de Junho de 2016. Na
entidades parceiras.
oportunidade estiveram presentes 32 cursistas que já prestam
ou estão iniciando serviços de ATER de base agroecológica em
várias regiões dos estados do Piauí e Maranhão. O curso
proporcionou várias reflexões relacionadas ao processo
histórico de construção do conhecimento, tanto o universal
quanto o agroecológico, sobre os avanços e desafios para a
transição agroecológica, o manejo ecológico de insetos, os
principais fundamentos da ATER agroecológica e os mecanismos
de controle para a garantia da qualidade orgânica. Na
oportunidade os cursistas visitaram uma comunidade rural no
município de Jatobá do Piauí que encontra-se em processo
inicial de transição para a produção de melancia agroecológica.
- Nos dias 29 e 30 de setembro representantes do PAPI
participou de uma formação sobre “Registro da Agroindústria
Familiar, Pequeno Porte e Artesanal”. Diálogo desenvolvido pela
Engenheira Agrônoma e Auditora Fiscal Federal Agropecuária
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MAPA, Aurenice Lucena, abordou as Leis e Normas voltadas
para agroindustrialização de produtos de origem vegetal em
unidades de produção familiar. Também comentou sobre as
mudanças recentes que favorecem o credenciamento de
unidades de pequeno porte, familiar e artesanal. Além disso,
apresentou os procedimentos técnicos, administrativos e legais
sobre a implementação de uma agroindústria de pequeno
porte, familiar e artesanal. Por último, apresentou os modelos
de solicitação de credenciamento e construção de proposta
simulada de como deve ser um projeto nos moldes para
aprovação do MAPA.
No segundo dia, a Médica Veterinária e Fiscal Estadual
Agropecuário (Setor de Agroindústria Familiar, Pequeno Porte e
Artesanal) da Agência de Defesa Agropecuária do Maranhão
(AGED), Tânia Duarte, abordou as Leis e Normas voltadas para
agroindustrialização de produtos de origem animal em unidades
de produção familiar. Também comentou sobre as mudanças
recentes que favorecem o credenciamento de unidades de
pequeno porte, familiar e artesanal. No final da atividade, outra
Fiscal Estadual Agropecuário da AGED, Alana Raissa Araújo da
Silva,
apresentou os procedimentos técnicos, administrativos e legais
sobre a implementação de uma agroindústria familiar e,
também, os modelos de solicitação de credenciamento e
construção de proposta técnica nos moldes para aprovação da
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AGED.
Em maio de 2016 a equipe do PAPI juntamente com a
coordenação do Projeto REMA (Embrapa Cocais) iniciou uma
pesquisa com feijão caupi em uma unidade de produção familiar
localizada na comunidade Nova Olinda, município de Lima
Campos. O experimento foi implantado e conduzido em
delineamento
inteiramente
casualizado
com
quatro
tratamentos e quatro repetições, em uma área total de 1.600
m2, onde cada parcela teve 100 m2 de área nas dimensões 10 x
10 m. Foram testados os seguintes tratamentos:
Atividade 3.14 -Sistematização das experiências a) Tratamento controle: sistema de cultivo de feijão abafado
agroextrativistas exitosas no Médio Mearim (Boas tradicional (sem inoculação de sementes);
Práticas de ATER)
b) Tratamento 1: sistema de cultivo de feijão abafado com
inoculação de sementes da cultivar BRS Guariba e plantio com
semeadora manual (matraca);
c) Tratamento 2: sistema de cultivo de feijão abafado com
inoculação de sementes da cultivar BRS Guariba, plantio com
semeadora manual (matraca) e adubação com P e K;
d) Tratamento 3: sistema de cultivo de feijão abafado com
inoculação de sementes da cultivar BRS Guariba, plantio com
semeadora manual (matraca) e adubação com NPK.
A partir dos resultados preliminares desse experimento
agronômico, a ASSEMA e a Embrapa Cocais vão desenvolver
uma atividade de caráter coletivo, cujo objetivo será
demonstrar algumas práticas conservacionistas e a tecnologia
de inoculação de sementes.
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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
Mulheres
Homens

As prestações de contas dos grupos (COPPALJ, COOPAESP,
Atividade 4.1 - Orientar a Transparência para a
Santana e Núcleo de Sabão e Sabonete), tem sido feita
auto Gestão Administrativa e Financeira.
mensalmente e apresentadas nas reuniões de diretoria e
(Prestações e análises das contas).
assembleias gerais dos referidos grupos.
Elaborado um estudo de viabilidade econômica especifica para a
produção de sabão.
Atividade 4.2 - Elaboração e/ou revisão de
Elaborado a viabilidade econômica para a produção de licor.
pesquisas de mercados e viabilidade
Revisado os planos de viabilidade econômica para as produções
econômica.
de: óleo de babaçu convencional/orgânico E para A produção de
mesocarpo de babaçu.
Não realizada.
Porém, está sendo construída unidades pedagógicas de
Atividade 4.3 - Estudo de viabilidade econômica
processamento de fruta nas escolas famílias de Lago do Junco e
produtos
agroecológicos
(foco
em
Lago da Pedra. Pensamos que essa é uma importante experiência
processamento de frutas)
para se avaliar a viabilidade econômica e de regularização das
unidades com registros e licenças.
Atividade 4.4 - Manutenção da Documentação AS CND´s, ALVARÁ, CNPJ e certificados, DAP´s tem sido expedida
Comercial. (Alvará, CNPJ, CND e Certificados, sempre que necessário. Toda a documentação jurídica e fiscal
DAPs) Orientação de procedimentos com as dos grupos está em dia.
legislações exigidas. Sanitárias, Ambientais e Tem sio pauta das reuniões de diretorias dos grupos orientações
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Fiscais. (Municipal, Estadual e Nacional).

Atividade 4.5 - Concluir os processos de
elaboração dos manuais de boas práticas da
COPPALJ, COOPAESP E SANTANA de acordo
com a RDC e atualizar o Manual de Boas
Práticas da AMTR

Atividade 4.6 - Emitir as licenças sanitárias e
ambientais da AMTR, COPPALJ E COOPAESP
(SANTANA)

sobre os procedimentos a serem adotados diariamente nas
unidades no sentido de cumprir com a legislação sanitária e
ambiental.
Elaboração do Manual de Boas práticas da COPPALJ;
Revisado os Manuais da Unidade de Beneficiamento de Sabonete
e da COOPAESP.
A unidade de beneficiamento de frutas/SANTANA ainda não
possui manual de boas práticas.
- COOPAESP - Elaboração dos POP´s (plano operacional de
produção) para o mapeamento da área de produção e de
extração de coco babaçu no intuito de solicitar registros e
licenças.
O IMAFLORA fez a primeira inspeção com intuito de encaminhar
a certificação orgânica do mesocarpo de babaçu. Porém existem
muitos problemas ambientais, a exemplo, a derrubada de
palmeiras em franca produção e envenenamento das áreas de
babaçu.
- AMTR, infelizmente em 2016 não conseguimos as licenças
ambiental e sanitária, pois estes processos dependem de uma
gama de documentação do empreendimento e das produtoras
para poder obter as licenças. A previsão é que em 2017
possamos conseguir essas licenças, já que a documentação
prévia está quase toda em mãos.
- COPPALJ - De todos os empreendimentos a COPPALJ é o que
apresenta mais dificuldade para obtenção das licenças sanitária e
ambiental, em função da ausência do documento de posse da
área onde está localizada a prensa de óleo.
Em 2016 a cooperativa deu entrada ao processo de USO
26
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Atividade 4.7 - Manter os processos do selo da
COPPALJ (IBD) atualizado

Atividade 4.8 - Acompanhar as reuniões formais
dos grupos produtivos

Atividade 4.9 - Realizar reunião com cada grupo
produtivo para atualização do Plano Estratégico
do Sistema de Produção das unidades.
Atividade 4.10 - Realizar um seminário com
COPPALJ, COOPAESP e AMTR para discussão
sobre
PG (patrimônio Genético) e CTA
(Conhecimento Tradicional Associado). Já com
nova lei em vigor.

CAMPION do terreno da COPPALJ que fica localizada no bairro
nova Brasília em Lago do Junco. Essa atitude foi tomada por que
a proprietária que vendeu a área para a cooperativa, fez a
hipoteca de um área maior incluindo à área vendida para a
cooperativa, sem desmembrar a área vendida. Portanto a
proprietária não tem autorização para emitir o documento de
venda/posse em nome da cooperativa.
O sistema de certificação da COPPALJ se manteve em 2016,
acompanhado de modificações na metodologia da certificação
desenvolvida pelo IBD. Os questionários estão mais exigentes
quanto a rastreabilidade da matéria prima (amêndoa de babaçu).
O novo certificado será emitido no dia 24 de Janeiro de 2017 que
valerá por todo o ano.
Acompanhamento realizado em:
COPPALJ – 4
AMTR – 3
COOPAESP – 5
SANTANA – 3
Realizado nos meses de fevereiro e março reuniões de
atualização dos planos de estratégicos e com os grupos de
geração de renda (COPPALJ, COOPAESP, SANTANA e Núcleo de
sabão e sabonete)
A oficina ocorreu em fevereiro de 2016 com participação de
representantes do grupo Santana, da COOPAESP, da COPPALJ, da
AMTR, da ASSEMA, AJR, MIQCB e Sindicato dos agricultores e
agricultores de Lago dos Rodrigues.
Os temas trataram sobre as orientações sugeridas pela legislação
atual e os significados para os povos e comunidade tradicionais

83
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83

196

15

8
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que se relacionam com recurso genéticos, tais como;
Reconhecimento de CTA (pode integrar acordo de RB), Formas de
comprovação do Consentimento Prévio, Direitos das
comunidades:, Direito à recusa do acesso, Direito à assistência
técnica/jurídica, Diretrizes para obtenção do consentimento
prévio informado, Cláusulas essenciais do consentimento prévio
informado.
Atividade 4.11 - Buscar conhecimentos em Não realizada.
processamento e beneficiamentos por meio de
cursos e oficinas.
Realizada as Assembleias de:
Atividade 4. 12 - Fomentar a realização das AMTR – 03 e 04 de junho e 02 a 03 de dezembro de 2016
Assembleias dos Grupos Produtivos e COPPALJ – Janeiro e julho de 16
Cooperativa Babaçu Livre
com duas COOPAESP – fevereiro /16
assembleias ao ano
A Cooperativa Babaçu Livre não realizou assembleia em 2016,
por falta de recursos.
Foram monitorados a contento os 3 indicadores sob
Atividade 4. 13 - Monitorar os indicadores
responsabilidade do programa. Os mesmos foram analisados e
correspondentes aos resultados 4, 5, e 6 do
apresentados no planejamento e na assembleia geral do final do
Plano Qüinqüenal – (linha de base)
ano.
Em busca de adequações tecnológicas para melhor desempenho
no desenvolvimento dos produtos e na melhoria do desempenho
Atividade 4.14 - Orientar para compra de
fabril, nesse primeiro semestre, foram adquiridos alguns
equipamentos, ferramentas, matéria prima,
equipamentos e ferramentas visando um melhor aproveitamento
insumos e modelar as unidades fabris de
nas unidades de beneficiamento:
acordo com as especificações técnicas e RDC 49
COPPALJ
(EFAS ) Fundo Amazônia
- Aquisição de e implantação de um tanque para armazenamento
de 40 toneladas de Óleo.
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- Construção de duas cisternas com para captação e
armazenamento de agua. Totalizando as duas a capacidade de
125 mil litros de agua da chuva.
SANTANA - Aquisição de 10 mil garrafas para o licor; 3 mil potes
para geleia e caixas especificas para acondicionamentos de
garrafas e potes que visam o transportes dos referidos produtos
quando comercializados.
AMTR - Compra de Soda, Óleo e essências para a produção do
semestre.
OBS.: equipamentos e ferramentas que dependem de recursos
financeiros do Fundo Amazônia ficaram para o segundo semestre
PARA O RESULTADO 5 - GERAR RENDA PARA AS FAMÍLIAS E GRUPOS.

Atividades Planejadas e Realizadas

Descrição das Atividades

Pessoas beneficiárias da
atividade
Mulheres
Homens

AMTR - Material diagramado para os novos rótulos do
sabonete e impresso em cores diferentes de acordo com a COPPALJ essência utilizada no sabonete. No total de três fragrâncias 450
diferente: Lavanda, Erva Doce e Palmo.
Atividade 5.1 - Trabalhar a visualização dos
- Atualmente a unidade de sabonete está sem caixas para Santana - 15
produtos. (logomarca, embalagens, rótulos,
embalar os sabonete, em função de o recurso previsto para a
banner´s, folder). Portfólio, cartão de visita,
compra das mesmas nas dimensões para 24 uid. 48 e 75 não
camisas, embalagens, Divulgação das feiras.
foi liberado pelo projeto gestado pelo MIQCB e financiado
pela PETROBRAS.
- A fábrica encomendou para a gráfica a confecção das caixas
mas está tendo dificuldade na entrega do produto.

COPPALJ 270
Santana - 0
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Atividade 5.2 - Acompanhamento da instalação
de laboratório de analise de óleo da COPPALJ e
orientar as construções de unidades de
processamento de frutas nas EFA´S.

Atividade 5.3 - Conquistar mercados, ampliar o
acesso aos canais de comercialização
institucional, privado e venda direta que
estejam alinhados com os princípios da ES.

SANTANA - Foi diagramado novos rótulos diferenciado para os
tipos de Licor produzido pelo grupo de mulheres de SANTANA,
mais não foram rodados por falta de recursos financeiros.
COOPAESP - A cooperativa está sem embalagem para o
mesocarpo. Esse ano foi previsto confeccionar as caixas de
papelão já com modificações nos comunicados obrigatórios na
estampa de cada lateral da embalagem, Mas o projeto Bio
diverso/PNUD está atrasado na liberação do recurso.
COPPALJ - Foram impressas 15 milheiros de Sacolas
padronizadas com a marca de 25 ANOS da COPPALJ
Foi lançada a versão preliminar de um vídeo promocional da
história da COPPALJ.
As unidades pedagógicas de processamento de frutas nas
EFA´s de Pau Santo e São Manoel estão prontas, carecendo de
alguns detalhes de montagem de porta, vaso e pias.
A unidade de Lago da Pedra já está em construção com mais
de 50% concluídas.
O laboratório da COPPALJ deve iniciar a instalação em
fevereiro de 2016. A unidade servirá para fazer a análise do
óleo.
COPPALJ - Conquista de novo mercado de óleo orgânico 20
toneladas para a FORTINBRRAS. E 14,4 toneladas para a
O´Loreal Brasil.
COOPAESP - Negociação de 2 toneladas de Mesocarpo para
MÃE TERRA. Mantem-se a relação comercial com a Natura
/Atina que compram pequenas quantidades.
Em 2016 a cooperativa abriu mercado com um novo produto
de origem extrativista, que é o Janborandi. Este ano foram
30
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Atividade 5.4 - Participar de espaços de
comercialização solidária. (feiras e centros
Públicos de comercialização) – BOX C. do
Cerrado,

Atividade 5.5 - Organizar 4 (quatro) feiras
Agroecológica
de
Economia
Solidária.
(contribuir nas comissões locais: estruturação e
avaliação)

extraídos dois mil e quinhentos quilos de folhas para ser
comercializados com a Central Flora de São Paulo-SP mas com
uma beneficiadora na Cidade de Parnaíba-PI. Espera-se que
para 2017 se colha ao menos 10 toneladas.
AMTR - Continua a negociação de sabonetes através do
programa estadual maranhão mais produtivo, mais ainda não
foi concretizado.
Foi fechado o contrato de 400 kg/mês de sabão com um novo
cliente da região de Açailândia /Imperatriz.
Além das feiras citadas no item 5.5 (abaixo) a ASSEMA
participou de três feiras realizada pela prefeitura municipal de
Pedreiras-MA e de uma feira Estadual da Reforma Agraria
organizada pelo MST em São Luis.
Houve a participação em 06 feiras tendo em média de 25
expositores (as).
1 – Lago dos Rodrigues AMTR
1 – Esperantinópolis / STTR
2 – Poção de Pedras / STTR
1 – Lago da Pedra / STTR
1 – São Luis Gonzaga / STTR
Nessas feiras a ASSEMA participou como parceira contribuindo
economicamente e com orientações técnicas para a
realização. Em média circulou o equivalente a R$ 5.000,00
cada feira, tendo um publica médio de 300 pessoas por feira.

75%

25%

PARA O RESULTADO 6 - TER FORTALECIDO O MOVIMENTO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA.
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Atividades Planejadas e Realizadas

Descrição das Atividades

Pessoas beneficiárias da
atividade
Mulheres
Homens

Participação da Assembleia da Cooperativa Central do Cerrado, onde
a Maria Piedade representante da Cooperativa Babaçu Livre foi
eleita no Conselho Fiscal da Central do Cerrado.
Participação em uma Reunião do Conselho Nacional de Economia
Solidaria, onde foram tomados diversos encaminhamentos de
Atividade 6.1 - Participar de fóruns, redes e seguridade de politicas que foram aprovada na ultima Conferencia
Conselhos da Economia Solidária.
Nacional de Economia Solidaria e que estavam sofrendo ameaças
pelas turbulências devido a crise instalada no sistema politico
brasileiro.
Participação nos espaços de discussão de Economia Solidaria
durante o Evento do Fórum Social Mundial que aconteceu em Porto
Alegre – RS.
Atividade 6.2 - Articular um Fórum de Economia Não realizada
Solidaria na região do mearim.
Atividade 6.3 - Participar e/ou promover Somente participamos dos espaços já existentes de acordo
campanhas da ES. Construindo uma agenda com os resultados descritos nas atividades 6.1 e 5.5.
política e positiva de apoio à feiras, com os
prefeitos eleitos

PARA O RESULTADO 7 - AUTOGESTÃO 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,
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.
32
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 2016.
PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS: Uma luta pelo direito a alimentação humana, educação e participação cidadã.

Atividades Planejadas e Realizadas

Descrição das Atividades

7.1 - Oficina em boas práticas administrativas.

7.2 - 25 Oficinas de capacitação em boas
práticas
de
produção
agroecologica,
processamento e beneficiamento. (CADEIA
PRODUTIVA A SER DEFINIDA DE ACORDO COM
O PLANEJAMENTO DO PAIOL).
Atividade 7.3 - Pautar nos espaços afins as
discussões de Relações de Gênero, Violência
Doméstica, Divisão Sexual do Trabalho,
Economia Feminista Solidária.
Atividade 7.4 - Promover 01 intercâmbio para
troca de experiências em agroecologia,
economia solidaria e organização institucional
de juventude.

A atividade foi realiza nos dias 14 e 15 de setembro 2016, com
objetivo de contribuir para a organização dos processos
burocráticos administrativos dos empreendimentos produtivos,
potencializar as ações que geram transparência e confiabilidade na
gestão dos empreendimentos produtivos. E aumentar a capacidade
de gestão dos empreendimentos.
A oficina ofereceu treinamento prático em elaboração de planilhas
que facilitam a organização das informações a cerca dos custos
operacionais dos empreendimentos produtivos, mensuração da
capacidade produtiva e comercial dos empreendimentos, controle
do volume de produção e controle de estoque dos produtos.

Pessoas beneficiárias da
atividade
Mulheres
Homens

10

08

58

17

17

08

Estas oficinas foram deslocadas para o programa de produção.

A temática foi desenvolvida em todas as oficinas organizadas pela
AMTQC no âmbito do projeto Mulheres Negras de Fibra:
Renovando vidas no enfrentamento da violência contra a mulher,
apoiado pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos.
Esta atividade foi realizada nos dias 19 e 20 de novembro de 2016,
na sede da ASSEMA em Pedreiras. Contou com participação de 25
pessoas em sua maioria jovens.
Foram intercambeadas experiências de jovens de outras
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Atividade 7.5 - Acompanhamento das
articulações de juventude (assembleias,
reuniões de direção).

Atividade
7.6
Orientação
e/ou
acompanhamento às associações de Mulheres
(AMTQC e AMTR): 03 reuniões/cada e 02
assembleias.

articulações no âmbito da agroecologia, partindo de suas
realidades distintas. O evento também serviu para levantar os
desafios para a organização da juventude.
O programa assessorou o II Encontrão do Grupo da Organização de
juventude FMJES, realizado de 08 a 09 de Outubro de 2016.
Pauta:
- Estratégias de reanimação dos os jovens nas comunidades;
- Debater MATOPIBA: o que é, e qual a sua influência nos
territórios maranhense?
- A AMTQC realizou neste primeiro semestre 3 (três) reuniões de
diretoria que foram acompanhadas pelo PFAD.
- Não realizou a Assembleia por falta de coro, porém a
oportunidade foi aproveitada para realizar a uma Oficina sobre
PGPM e sobre a Atual conjuntura do Brasil.
- Assessoria ao planejamento das atividades da Associação AMTQC
e grupo de compota e licor para o ano de 2016, ocorrido dia
22/01/ 2016.
- Assessoria a Execução do Plano de Atividades institucional da
AMTQC para 2016, em dia 18 de março foi realizado reunião para
avaliar as primeiras atividades do projeto FBDH, realização das 4
oficinas pelo FBDH, organização da Assembleia e Levantamento de
demandas para o projeto de edital aberto do FBDH
- No dia 26 de abril foi realizada a 3° reunião de organização e
planejamento da Audiência Pública pelo projeto FBDH.
- Na AMTR foram realizadas 02 reuniões de diretoria no primeiro
semestre e 01 Assembleia geral ordinária. No âmbito destes
encontros foi feito o Planejamento 2016, Construção do Edital da
Assembleia e a oficinas sobre MATOPIBA.

46

21

120
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- DIA ESTADUAL DAS QUEBRADEIRAS DE COCO BABAÇU - 24/09/16)
– A manifestação pública denominada “Marcha das Mulheres
busca direitos, políticas públicas e visibilidade social”, reuniu nas
ruas do município de Lago dos Rodrigues 80 quebradeiras
representando as comunidades rurais.
- Nos dias 25 e 26 de Novembro de 2016, foi realizada a 2°
assembleia geral da AMTQC.
- No dia 02 de Dezembro de 2016 aconteceu a 55° assembleia
Geral da AMTR, no município de Lago do Junco –MA .
- Durante o primeiro semestre de 2016 a AMTQC realizou: 01
reunião com parceiros para elaborar um diagnóstico sobre a
situação que envolve violência contra a mulher nas 19
comunidades de atuação da AMTQC;
- Aplicação do questionário para levantamento da Violência sofrida
Atividade 7.7 - Contribuir com a execução do pelas mulheres nas 19 comunidades;
projeto da AMTQC/FBDH.
-04 oficinas com temáticas relacionadas à violência contra a mulher
- Em 26 de novembro de 2016 aconteceu o Encontrão de Mulheres
do município de São Luiz Gonzaga para socialização e
sistematização do levantamento sobre a violência contra mulheres,
feito nas oficinas comunitárias.
A coleta de informações referente ao indicador 14 (Nº de crianças
e jovens atendidos pela educação contextualizada) esta sendo
Atividade 7.8 - Monitorar os indicadores de realizada durante as atividades de coleta de Mensagens da CAA. Os
resultado do PFAD: do 11º ao 14º indicador.
demais indicadores a coleta de informações tem acontecido no ato
da realização das atividades, seja do programa ou na parceria com
as organizações locais.
O X Fórum Social da Juventude Rural da ASSEMA foi realizado entre
19 e 20/11/2016 na sede da ASSEMA com juventudes dos 16

120

25
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Atividade 7.9 - X Fórum Social da Juventude
Rural da ASSEMA

Atividade 7.10 - Apoiar e/ou participar de
eventos promovido por parceiros que
defendem o direito das mulheres, juventudes
e comunidades tradicionais extrativistas.

municípios do território mearim, para trabalhar o tema “Uma
outra juventude ainda é possível”. O evento teve oficinas temáticas
sobre: Território versus MATOPIBA (colaborador-Ronilson
Costa/CPT), Juventude e Agroecologia (colaborador- Ricardo
Araújo/ASSEMA) e Conjuntura Política (colaborador-Paulo
Romão/UFMA bacabal).
Na mesa de encerramento a juventude debateu sobre “Uma outra
Juventude
ainda
é
possível!?/
(colaborador-Jéssica
Barbosa/Actionaid). Como produto do Fórum tivemos a formação
do Comitê de Juventude do Médio Mearim.
O evento foi idealizado, organizado e coordenado por uma
comissão de jovens.
- O programa assessorou a participação da juventude no encontro
“juventude e Agroecologia”, realizado pelo Centro Sabiá em
Recife/PE nos dias 26 a 28 de outubro de 2016.
- Assessorou a organização do DIA ESTADUAL DAS QUEBRADEIRAS
DE COCO BABAÇU (24/09/16) - município de Lago dos Rodrigues e
Lago do Junco.
- O programa reuniu com a Secretaria Estadual do Agroextrativimo
nos dias: 08 e 09 de Novembro de 2016 em São Luiz – MA para
discutindo a Lei Estadual n°10.451/16 - Programa de
Desenvolvimento Sustentável do Extrativismo: Programação das
Cadeias Produtivas da Sociobiodiversidade
- O programa assessorou a participação de 5 mulheres no
intercâmbio para “Troca de experiência agroecológica ou que
esteja em transição para a agroecologia” realizada em novembro
de 2016em Belém/PA. Esta atividade foi realizada no âmbito da
parceria NEAF/UFPA/ASSEMA.
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Não realizada.
Atividade 7.11 - Formação para atuação dos Nesta atividade tivemos dificuldades em realize-la por falta de
conselheiros nos espaços priorizados.
comunicação e contato direto com os representantes desses
conselhos .
Atividade 7.12 - Contribui com a participação e
funcionalidade das lideranças e dos conselhos
de Segurança Alimentar, Conselho de Não realizada.
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.
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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

Atividade 8.1 - Curso para fabricação de Não Realizada.
biscoitos, bolos, sorvetes, e outros produtos Esta atividade não foi realizada por dois motivos: atraso na
com o mesocarpo.
liberação do recurso e falta de agenda da consultora.
As oficinas aconteceram com objetivo de fortalecer as
capacidades das comunidades tradicionais de acessar os
programas PGPM, PAA e PNAE. Convidamos aos eventos
parceiros do poder público (Secretarias Municipais) e da
Atividade 8.2 - 3 Oficinas sobre mercados
sociedade civil organizada (STTR, cooperativas, associações e
institucionais. (PGPM, PAA E PNAE).
informais).
PGPM – 18 a 19 de outubro de 2016
PAA – 16 a 17 de novembro de 2016
PNAE – 25 e 26 de agosto de 2016
A oficina aconteceu dia 26 de novembro de 2016, com objetivo
de contribuir para ampliar os conhecimentos de mulheres e
meninas sobre acesso à direitos a políticas específica para
Atividade 8.3 - Oficina de capacitação em
mulheres, assim como para o combate às desigualdades de
políticas públicas para mulheres, mercados
gênero. No decorrer da oficina foram desenvolvidos diálogo
justos e solidários, equidade nas relações de
sobre o reconhecimento de que as mulheres precisam de
gênero no Médio Mearim.
políticas compensatórias específica em função das
desigualdades de gênero cultivadas por muitas gerações,
destaque a algumas categorias que alimentam as

Pessoas beneficiárias da
atividade
Mulheres
Homens

41

16

34

11
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desigualdades, análise de conjuntura política na perspectiva de
gênero e Cenário de futuro próximo na perspectiva de gênero.
A oficina aconteceu dia 9 e 10 de novembro de 2016, com
objetivo de repassar técnicas de artesanato que propiciam
habilidade motora, percepção, desenvolvimento da
Atividade 8.4 - Oficina de capacitação criatividade, contato com diferentes recursos florestais.
confecção de objetos artesanais com recursos No decorrer da oficina foram desenvolvidas explicação e
florestais (foco babaçu).
demonstração das matérias, demonstração do processo e
confecção de objetos a partir de recursos naturais, confecção
de Bio joias e objetos utilitários a partir de recursos florestais
(foco no babaçu).
Atividade 8.5 - Oficina de capacitação em
práticas agroecológicas em hortas, quintais e Oficina realizada pelo programa de produção.
pomares Médio do Mearim.
Atividade 8.6 - Elaboração e ministração do
Curso de formação para jovens, com foco em Não realizada
manejo florestal em sistemas integrados,
gestão
ambiental
de
propriedades Está atividade foi cancela do PT 2016, para entra no PT de
agroextrativistas,
beneficiamento, 2017 em função do atraso na liberação de recurso.
processamento
e
gestão
em
empreendimentos econômicos solidários.
Aconteceu apenas uma oficina, por conta dos cortes do
Atividade 8.7 - 02 Oficinas Regionais de
Governo Federal nas ações do MDA.
Capacitação junto as técnicas de ATER na
O objetivo da oficina foi dar visibilidade as experiências das
perspectiva de fortalecimento político
técnicas e agricultoras, discutir ATER na perspectiva do
feminismo para atuação das mesmas nas
Feminismo e Agroecologia e sistematizar experiências em
organizações mistas de ATER.
ATER para mulheres.

15

12
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Esta atividade vem sendo realizada durante o primeiro
Atividade 8.8 - Apoiar ao público participante
semestre em todas as oficinas de Organização Coletiva e
de eventos de promoção da ES
espaços de discussão do projeto ATER .
Esta atividade sofreu mudança geográfica. Inicialmente a
atividade foi pensada para conhecer experiências exitosas no
aproveitamento do mesocarpo, no entanto ao longo do ano,
surgiu uma experiência mais ampla em relação ao
Atividade 8.9 - Intercâmbio da COOPAESP no beneficiamento integral do babaçu, incluindo também a
grupo de produtoras de mesocarpo de extração do mesocarpo.
Esperantina (PI) e Bico do Papagaiio (TO).
No dia 10 de Agosto as organizações AMTR, COPPALJ,
COOPAESP, ASSEMA, STTR de Lago dos Rodrigues, Associação
Intercâmbio no Protótipo de desintegração do de Santana e AMTQC, participaram de uma comitiva afim de
conhecer uma unidade piloto de desintegração do coco
coco babaçu ( BIOTECNOS) Cantanheide - MA
babaçu no município de Cantanheide – MA. Na oportunidade,
foi realizada uma demonstração participativa, onde as
mulheres dessas organizações puderam ver, avaliar, analisar,
criticar e entender que é possível adaptar o protótipo para
ficar bem próximo da realidade do machado e do
processamento de mesocarpo.
Atividade 8.10 - Seminários para divulgação e A atividade aconteceu no âmbito da parceria entre
articulação com ênfase em agroecologia e rede NEAF/UFPA/ASSEMA, para troca de experiência agroecológica,
de mulheres para a discussão sobre a apresentação do projeto de sistematização de cadernetas
participação das mulheres na PLANAPO e agroecologicas, onde a RMERA irá monitorar 50 cadernetas na
divulgação dos resultados do projeto.
região Amazônica.
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00
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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

Atividade 9.1 - Acompanhar as organizações
locais junto ao Poder Público, nas negociações
de acesso aos programas de comercialização
priorizados
(PGPM/SANTANA/COPPALJ,
COOPAESP), PNAE, PAA/COOPAESP.

Atividade 9.2 - Realizar mediação nos
municípios para viabilizar a aprovação do SIM
municipal.

Atividade 9.3 - Buscar parceria municipal para
viabilizar a execução do projeto cisterna.
Atividade 9.4 - Acompanhar a execução dos
projetos de habitação de Santana, Santarém.
Atividade 9.5 - Intervenção junto a gestão
escolar municipal de 6 escolas (Veloso,
Jenipapo, Centro da Velha Rosa, São Jose dos

Apenas a COPPALJ e Associação de Santana foram
assessoradas pelo programa de comercialização no tocante as
ações do PGPM junto a CONAB.
Dias 29 e 30 de novembro de 2016 aconteceu em Pedreiras –
MA Seminário Regional promovido pela CONAB Brasília com
objetivo de discutir problemas e mudanças na execução nas as
políticas: PAA, PNAE E PGPM. Nesta oportunidade o pessoal da
CONAB fez uma visita a COPPALJ no Lago do Junco.
Nos municípios de Poção de Pedra e Lima Campos fizemos
intervenção por meio das secretarias de agricultura no sentido
de elaborar o projeto de lei do SIM (sistema de inspeção
municipal) nas Câmaras Municipais. Como resultado contamos
hoje com o SIM aprovado nos citados municípios.
Não realiza.
Esta atividade ficou sem sentido após encerrada as
negociações com o MDS para aprovação do projeto de
construção de cisternas em parceria com a Rede Cerrado.

Pessoas beneficiárias da
atividade
Mulheres
Homens

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não realizada.
Esta Atividade vem sendo realizada a partir da I etapa da CAA
de 2016 já com um bom resultado nas escolas da comunidade:
Centro da Velha Rosa, Vila Boa Esperança, Serra do Capim,
41
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Mouras, Santana ) das áreas de atuação da
Campanha Amiguinhos da ASSEMA, com
objetivo
de
melhorar
a
educação
contextualizada.

Atividade
9.6
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.

Atividade
9.7
Orientação
e/ou
acompanhamento
técnico
junto
as
comunidades do município de Lago do junco:
Centrinho do Acrisio, São Manoel, Ludovico,
Lagolândia/Sitio Novo, Santa Zita nas questões
de regularização fundiária junto ao ITERMA.

Piloto I, folguedo e Veloso. O resultado dessa intervenção vem
sendo mostrado a partir do envolvimento e participação ativa
das escolas junto a equipe da CAA no processo de formação
das crianças cadastradas e não cadastradas e tem como
orientação para fortalecer a educação contextualizada, uma
proposta temática que é envia da a cada etapa para as mais de
64 escolas que são acompanhadas pela CAA.
A COPPALJ está sendo assessorada pela Secretaria executiva e
direção da ASSEMA, no que se refere ao diálogo entre o
Ministério público e a empresa Croda Brasil, onde a COPPALJ é
parte beneficiária. Em setembro de 2016 aconteceu uma
audiência entre o MP e a COPPALJ, onde o ministério
apresentou à cooperativa uma
Manifestação de interesse, por parte da Croda Brasil, em fazer
um acordo para corrigir suas falhas relacionada ao acesso
indevido ao óleo de babaçu. A cooperativa se comprometeu
em apresentar uma proposta voltada para a formação dos
seus associados em relação ao PG e CTA, a qual deverá ser
custeada pela empresa.
As associações de assentamento foram assessorada pela
Secretaria executiva e direção da ASSEMA. Conseguimos trazer
o superintendente do ITERMA ao Lago do Junco onde o
mesmo se comprometeu em trabalhar em cima das
pendências fundiárias dos PE´s. ASSEMA em nome das
associações enviou ofício apresentando as demandas e
cobrando soluções.
Em novembro de 2016 o ITERMA enviou uma equipe de
profissionais para fazer o georeferenciamento dos PE´s, e
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também para atualizar a lista de RB´s e levantamento de
benefícios a que os assentados têm direito. O processo ainda
precisa ser concluído nos PE´s.
Atividade
9.8
Orientação
e/ou
acompanhamento técnico junto ao Comitê de
acompanhamento aos projetos de infra
estrutura dos PA´s Palmeiral viatnã e Cipó
Canaã em relação a atuação do INCRA.
Atividade 9.9 - Acompanhamento Técnico
junto a Procuradoria Geral da Republica para
reconhecimento da comunidade Centrinho do
Acrisio
como
Comunidade
Tradicional
Extrativista junto ao ITERMA.

Não realizada.

Concretamente conseguimos com que o ITERMA arecardasse,
via Crédito Fundiário, 100 hectares de terra de um particular
para que as famílias do Centrinho do Acrisio possam ocupa-las.
O processo ainda está na fase inicial.

O programa iniciou diálogo com as educadoras de 3 escolas,
Atividade 9.10 - Contribuir para construção da
no sentido de introduzir no plano pedagógico a abordagem de
Proposta de Educação Contextualizada a ser
temas e materiais educativos que vão enriquecer as aulas. Na
apresentada aos órgãos públicos de educação
escola da comunidade Veloso município de Peritoró a proposta
de 03 municípios.
foi bem aceita e a educadora vem desenvolvendo a proposta.
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3.1 - BALANÇO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS QUE NÃO FORAM REALIZADAS.
No âmbito do resultado 01 - Melhorar o aproveitamento da terra e demais recursos naturais.
Atividades não realizadas

Justificativa

Encaminhamento

A atividade não foi realizada por conta de
atrasos no cronograma de execução do
projeto paiol de sementes. Isso se deu por
conta do desmonte do MDA, do
desligamento dos fiscais das Delegacias
Estaduais do extinto MDA e da demora na
renovação de DAP´s.
Atividade 1.10 - Realizar Avaliação Parcial do projeto As instituições de ATER precisam que o fiscal
paiol de sementes
do projeto aprove os serviços no sistema de
transparência SIATER.
Outro problema que gera constantes atrasos
na execução dso serviços é o sistema manual
de renovação das DAP´s, que hoje está sob
responsabilidade do INCRA e do ITERMA
quando se trada de assentados. Estes órgão
passam até 4 meses para atender uma
solicitação de renovação de DAP. Sem DAP
dos beneficiários os serviços não podem ser
postados no SIATER.
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No âmbito do resultado 02 - Aumentar a segurança alimentar e nutricional (qualidade de vida).
Atividades não realizadas

Atividade 2.4 - 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.
Leia se “Atividade 2.4 – montagem da casa de
vegetação para hortaliça e viveiro de mudas das
EFA´s”

Justificativa

Encaminhamento

Esta atividade sofreu reordenamento por não
termos na região empresas especializada
nesse serviço, dai resolvemos que os próprios
técnicos das escolas auxiliados pelos técnicos
da ASSEMA, montariam a casa de vegetação
para hortaliça e viveiro de mudas nas EFA´s.
Porém ainda não foi executada por conta de
lentidão no processo de licitação para compra
com materiais e equipamentos, o que se dá
pelo fato de não termos na região
fornecedores
que
estejam
com
a
documentação da empresa em dia, aceitem
entregar os bens nas comunidades ou na
ASSEMA e que tenham os itens solicitados a
pronta entrega, geralmente se espera de 15 a
30 dias para os produtos serem entregues.
Nos dois últimos meses de 2016 ocorreram
algumas reuniões entre os técnicos com a
finalidade de definirem os tamanhos, os
desenhos, e os materiais necessários para
construção das três “estufas”. Em relação ao
viveiro que será construído na ACEMEP, a
equipe técnica definiu a localização e realizou
uma viagem à EFA de Capinzal do Norte para

- Identificar o maior número
possível de fornecedores
dentro e fora da região
Manter
pessoa
com
dedicação exclusiva para o
processo de compras e
licitações.
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Atividade 2.5 - Escolha da empresa e definição
conjunta do monitoramento e entrega do serviço de
montagem do sistema de irrigação.
Leia se “Atividade 2.5 – montagem do sistema de
irrigação das EFA´s”

Atividade 2.13 - Orientar na implantação das
atividades projetadas de acordo com a linha de
crédito acessada.

conhecer o viveiro de mudas construído
recentemente nessa escola. Após a visita, a
equipe técnica definiu e orçou os materiais
necessários para construção do viveiro na
ACEMEP.
Esta atividade sofreu reordenamento por não
termos na região empresas especializada
nesse serviço, dai resolvemos que os próprios
técnicos das escolas auxiliados pelos técnicos
da ASSEMA, montariam o sistema de irrigação
das EFA´s.
Porém, temos 2 problemas a serem vencidos,
que são, o processo de licitação para compra
com materiais e equipamentos de irrigação e a
dispensa ou licença para outorga de água que
deve ser concedida pela SEMA, conforme
define a legislação.
Não realizada.
Nossa equipe tem limitações com o manuseio
das planilhas do banco. ASSEMA já trouxe uma
pessoa do banco do nordeste para fazer um
treinamento com a equipe, mas ainda não
reunimos experiência nesse campo.

Sugestão de que os
técnicos,
mesmo
sem
experiência,
tentem
aprender fazer, fazendo os
projetos, essa pode ser uma
saída para a superação dos
problemas de manuseio das
planilhas.
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No âmbito do resultado 03 - Qualificar o discurso e a prática da agroecologia na área de atuação da ASSEMA.
Atividades não realizadas
Atividade 3.1 - Fortalecer o conhecimento
agroecológico entre os membros da equipe técnica.
Atividade 3.2 - Oficina de concentração para a
inovação e sustentabilidade na Agricultura Familiar.
Atividade 3.3 - Articulação da Rede de Núcleos de
Agroecologia da Embrapa na Região Nordeste.
Atividade 3.4 - Oficinas de Sustentabilidade e
Agroecologia
Atividade 3.5 - Curso de Sustentabilidade para
Formação Continuada de Agentes de ATER.
Atividade 3.6 - Sistematização de Práticas e Sistemas
de Produção Agroecológica.
Atividade 3.7 - Oficina de Projetos Inovadores.
Atividade 3.8 - Inclusão Digital de Jovens Agricultores.

Justificativa

Encaminhamento

As atividades 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 da ASSEMA não
ter sido mobilizada pela coordenação do
projeto para participar das atividades.

Fazer conversa com a
EMBRAPA, no sentido de
prever um cronograma para
execução das ações, do
contrário
seria
recomendado que estas
atividades fossem retiradas
do plano de trabalho do
programa, uma vez que o
mesmo não tem o domínio
das ações, fica sempre
aguardando a iniciativa da
EMBRAPA.

A o resultado 3 teve suas metas comprometidas em função da não liberação de recurso por parte do parceiro que coordena o
projeto REMA. Uma visível dificuldade com estas 8 (oito) atividades e a imprecisão no cronograma, que não está sob domínio da ASSEMA,
mas sim do coordenador do projeto via EMBRAPA. Este é o 2º ano em que as atividades entram no plano de trabalho da ASSEMA com as
mesmas dificuldades.
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No âmbito do resultado 04 - Ter autogestão dos grupos produtivos na economia solidária.
Atividades não realizadas

Atividade 4.3 - Estudo de viabilidade econômica produtos agroecológicos (foco em processamento de
frutas)

Atividade 4.11 - Buscar conhecimentos em
processamento e beneficiamentos por meio de cursos
e oficinas.

Justificativa

Encaminhamento

O programa de comercialização,
responsável pelo resultado 4, está
com
sérios
problemas
de
funcionamento, temos um único
profissional
que
não
está
rendendo,
tanto
quanto
precisamos, no sentido de dar
agilidade a execução das atividades
planejadas. Observa-se dispersão e
muito envolvimento em atividades
não
planejadas,
que
são
importantes mas que não são
prioritárias para que o programa
atinja os resultados.

Porém, está sendo construída unidades
pedagógicas de processamento de fruta
nas escolas famílias de Lago do Junco e
Lago da Pedra. Pensamos que essa é
uma importante experiência para se
avaliar a viabilidade econômica e de
regularização das unidades com
registros e licenças.
O profissional está orientado para
concentrar esforços e dedicação para o
plano operacional do programa,
deixando as ações não planejadas.

No âmbito do resultado 05 - Gerar renda para as famílias e grupos.
Atividades não realizadas

Justificativa

A construção do laboratório de analises de
Atividade 5.2 - Acompanhamento da instalação de
óleo da COPPALJ ficou atrasada por conta do
laboratório de analises de óleo da COPPALJ; e orientar
cronograma da empresa contratada para esta
nas construções de unidades de processamento de
obra. A previsão é que ele fique pronto em
frutas.
fevereiro de 2017.

Encaminhamento

Reajustar com a empresa o
cronograma e acelerar a
obra
aumentando
o
número
de
pessoas
trabalhando.
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No âmbito do resultado 06 – Ter Fortalecido o Movimento de Economia Solidária
Atividades não realizadas

Justificativa

Encaminhamento

Atividade 6.2 - Articular um Fórum de Economia Não realizada
Solidaria na região do mearim.
No âmbito do resultado 07 - Auto gestão das organizações locais e controle social nos conselhos de intervenção nas políticas públicas.
Atividades não realizadas

Justificativa

Não realizada.
Nesta atividade tivemos dificuldades em
Atividade 7.11 - Formação para atuação dos
realize-la por falta de comunicação e contato
conselheiros nos espaços priorizados.
direto com os representantes desses
conselhos.
Atividade 7.12 - Contribui com a participação e
funcionalidade das lideranças e dos conselhos de
Segurança Alimentar, Conselho de Desenvolvimento Todas as atividades ligadas ao resultado 7
Rural Sustentável, Conselho de Economia Solidaria, foram prejudicadas com o desligamento da
Conselho de Meio Ambiente, Conselho de profissional do quadro institucional, isto
Alimentação Escolar, Conselho de Juventude, Comitê ocorreu por falta de recursos.
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.

Encaminhamento

Contratar profissional para o
programa e/ou repensar a
estrutura de funcionamento
do mesmo.
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No âmbito do resultado 08 - Mulheres e jovens empoderados no âmbito político, social e econômico dentro dos princípios da Economia
Solidária.
Atividades não realizadas

Justificativa

Encaminhamento

Não Realizada.
Atividade 8.1 - Curso para fabricação de biscoitos, Esta atividade não foi realizada por dois
bolos, sorvetes, e outros produtos com o mesocarpo. motivos: atraso na liberação do recurso e falta
de agenda da consultora.
Atividade 8.6 - Elaboração e ministração do Curso de
formação para jovens, com foco em manejo florestal Não realizada
em sistemas integrados, gestão ambiental de Está atividade foi cancela do PT 2016, para
propriedades
agroextrativistas,
beneficiamento, entra no PT de 2017 em função do atraso na
processamento e gestão em empreendimentos liberação de recurso.
econômicos solidários.
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
Não realiza.
Esta atividade ficou sem sentido após
Atividade 9.3 - Buscar parceria municipal para
encerrada as negociações com o MDS para
viabilizar a execução do projeto cisterna.
aprovação do projeto de construção de
cisternas em parceria com a Rede Cerrado.
Atividade 9.4 - Acompanhar a execução dos projetos Não realizada, por falta de profissional.
de habitação de Santana, Santarém.
Atividade 9.8 - Orientação e/ou acompanhamento Não realizada, por falta de profissional.
técnico junto ao Comitê de acompanhamento aos
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projetos de infra estrutura dos PA´s Palmeiral viatnã e
Cipó Canaã em relação a atuação do INCRA.
Em relação as atividades panejadas e não realizadas do resultado 9, há que considerar que todas são de execução contínua (de janeiro a
dezembro), ou seja, são acompanhamento de processos, procedimentos, contribuir para, acompanhamento de ações externas que na maioria das
vezes dependem da reação de órgão ou sujeitos externos e alheios ao plano de trabalho institucional.
Neste plano trabalhamos com três diretoras da ASSEMA, 1 profissional da área pedagógica e um 1 pessoal da área recreação pedagógica e
popular, para desenvolver o trabalho em 11 municípios e 68 comunidades. Porém, embora tenhamos conseguido no primeiro semestre 128 novas
inscrições, foi avaliado que tivemos dificuldade de cumprir com os prazos acordados com o apoiador.
Embora as metas para 2016 já tenha sido superada, estamos nos preparando para um significativo número de cancelamentos de
colaboradores, dado os reflexos da crise econômica e política a qual o pais se encontra. Internamente, 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, a comunicação entre a equipe da ASSEMA e a equipe de SVS da Actionaid tem evoluído positivamente.
3.2 - BALANÇO DAS ATIVIDADES REALIZADAS E NÃO PLANEJADAS NO 1º SEMESTRE 2016.
Apenas o programa PFAD registrou em seu relatório individual, a realização de atividades não planejadas em 2016, segue abaixo.
ATIVIDADE REALIZADA QUE NÃO
ESTAVA PLANEJADA
Atividade 1 – O programa participou da
oficina sobre Patrimônio Genético e
Conhecimento Tradicional Associado
realizada pela ASSEA no dia 31/08/2016,
na sede da ASSEMA.

PROGRAMA
JUSTIFICATIVA
O tema desta oficina é presente nas realidades das quebradeiras de
coco babaçu, pois as mesmas sofrem assédios constantes de
empresas e instituições de pesquisa que querem acessar o babaçu ou PFAD
mesmo os conhecimentos que elas possuem sobre este recurso. Por
isso se faz necessário que toda a equipe da ASSEMA esteja inteirada
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Atividade 2 – Encontro de formação
em SVS via ACTIONAID X ASSEMA

nas mudanças trazidas pelas novas regras brasileiras para o acesso ao
patrimônio genético e conhecimento genético e tradicional.
O objetivo do evento foi treinar a equipe da CAA em novos métodos
que possam melhorar o desenvolvimento das CAA nas comunidades.
Houve treinamento em produção de fotográfica
Construção de planilha sobre: potencialidades e desafios das
comunidades acompanhadas pelo trabalho da CAA.

3.3. ANÁLISE DOS RESULTADOS: ALCANCE DOS OBEJTIVOS ESTRATÉGICOS DE MUDANÇAS
Para cada indicador de mudança, estabelecido na Linha de Base, preencheremos os quadros abaixo descritos:
OBJETIVO ESTRATÉGICO 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 76
famílias.
ANÁLISE DO INDICADOR - 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. É fato que as famílias estão produzindo
ainda as culturas básicas com o uso de algum tipo de técnica convencional (fogo, cortes profundo, herbicida). A cultura do arroz é a mais difícil de ser
cultivada de forma agroecológica, por conta dos tratos culturais em maior quantidade, assim como pelo ataque de pragas e doenças.
PRODUTOS

Situação do indicador em 2015
(monitoramento de 90 famílias)

Meta estabelecida para
2016

Culturas Alimentares Básicas10

03 espécies

06 espécies

10

Meta alcançada em 2016
(monitoramento de 76 famílias)
1. arroz
2. mandioca
06 espécies
3. milho

Estamos considerando culturas alimentares básicas da região até 6 espécies, dentre elas temos, arroz, mandioca, milho, feijão, fava, macaxeira.
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4. macaxeira
5. feijão
6. fava

12 espécies
Frutíferas

Hortaliças

11 espécies

10 espécies

11 espécies

10 espécies

08 espécies

1. Abacaxi
2. Acerola
3. Ata
4. Banana
5. Cajá
6. Caju
7. Goiaba
8. Laranja
9. Limão
10. Mamão
11. Manga
12. Maracujá

1. Alface
2. Cheiro Verde
3. Couve
4. Cuxá
5. Maxixe
6. Pimentão
7. Quiabo

Madeireiras

05 espécies

05 espécies

Adubadeiras

05 espécies

05 espécies

04 espécies

8. Tomate
1. Ipê
2. Maçaranduba
3. Mogno
4. Sabía
1. Feijão de Porco
2. Guandu
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04 espécies

3. Mucuna Preta
4. Gelirícia

INDICADOR 2: Volume de produtos agroecológicos produzidos por 7811 famílias.
ANÁLISE DO INDICADOR – Para este indicador monitoramos apenas 78 famílias, houve uma queda de 14 famílias comparado a 2015. Diante dos dados
sistematizados, identificamos que não alcançamos em 2016 nenhuma das metas previstas, a que mais se aproximou foi a pro dução de
Feijão abafado.
Presume-se que a queda na meta dos produtos básicos pode ter ocorrido em função da diminuição do número de famílias, mas
também por boa parte das famílias terem investido em outros setores produtivo na propriedade, com as hortaliças que apresentam
bons números em comparação a anos anteriores.
Uma ausência neste monitoramento foi a previsão de metas de frutíferas, hortaliças, madeireira e adubadeira para 2016.
Situação do indicador em 2015
Meta - 2016
Meta alcançada em 2016
PRODUTOS
(monitoramento de 90 famílias)
(monitoramento de 76 famílias)
1. Arroz
0 kg produzido por 0 família
45.000 Kg
0 kg
2. Feijão (abafado) 5.805 kg produzido por 32 famílias
10.500 Kg
4.193 kg produzido por 39 famílias
340 kg produzido por 4 famílias
45.000 Kg
7.545 kg produzido por 13 famílias
Cultura básica 3. Milho
(6 espécies)
4. Mandioca
0 kg produzido por 0 família
136.500 Kg
3.000 kg produzido por 4 famílias
5. Fava
0 kg produzido por 0 famílias
3.000 Kg
85 kg produzido por 4 famílias
6. Macaxeira
23.700 kg produzido por 12 famílias
45.500 Kg
5.040 kg produzido por 22 famílias
1.
Abacaxi
4.747
unidades
produzido
por
24
famílias
3.677 unidades produzido por 23 famílias
Frutíferas12
1.805 Kg de polpa produzido por 52 famílias
2. Acerola
2.239 Kg de polpa produzido por 67 famílias
(12 espécies)
6.287 unidades produzido por 41 famílias
3. Ata
7.454 unidades produzido por 53 famílias
295.120 unidades produzido por 56 famílias
4. Banana
315.600 unidades produzido por 60 famílias
11

Nos indicadores 2 e 3 tivemos mudanças, no número de famílias monitoradas que decresceu de 150 em 2014 para 90 em 2015, e em 2016 estamos com 76, isso em função de famílias
que decidiram não continuar nos projetos de ATER da ASSEMA. A outra mudança foi que diferente de 2015, onde retiramos os dados das frutíferas, hortaliças e animais do relatório em
função dos dados não terem sido devidamente sistematizados, em 2016 voltamos com os dados devidamente contabilizados.
12
Em 2015 os dados de monitoramento foram coletados, porém até o momento não foram sistematizados. Uma justificativa é que está sendo construído um banco de dados para
receber e sistematizar os dados, para isso foi necessário adaptar os formulários a um aplicativo de celular que será utilizado para a coleta de dados. mas a previsão é que ainda no
primeiro semestre de 2017 esses dados estarão disponibilizados.
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Hortaliças
(8 espécies)

Madeireira
(3 espécies)

Adubadeiras
(4 espécies)

5. Cajá
6. Caju
7. Goiaba
8. Laranja
9. Limão
10. Mamão
11. Manga
12. Maracujá
1. Alface
2. Cheiro Verde
3. Couve
4. Cuxá
5. Maxixe
6. Pimentão
7. Quiabo
8. Tomate
1. Ipê
2. Maçaranduba
3. Mogno
4. Sabía
1. Feijão de porco
2. Guandu
3. Mucuna Preta
4. Gelirícia

885 Kg de polpa produzido por 41 famílias
2.021,6 Kg de polpa produzido por 64 famílias
504 Kg fruta produzido por 56 famílias
16.545 unidades produzido por 33 famílias
2.316,5 Kg produzido por 60 famílias
6.392 Kg produzido por 59 famílias
6.841 Kg fruta produzido por 70 famílias
202 Kg fruta produzido por 17 famílias
13.702 unidades produzido por 30 famílias
49.449 unidades produzido por 64 famílias
4.067 unidades produzido por 16 famílias
17.214 unidades produzido por 52 famílias
75.310 unidades produzido por 47 famílias
2.150 unidades produzido por 17 famílias
79.714 unidades produzido por 45 famílias
2.212 Kg produzido por 23 famílias
62 famílias cultivam o Ipê
58 famílias cultivam a maçaranduba
10 famílias cultivam a mogno
59 famílias cultivam a sabía
21 famílias cultivam Feijão de Porco
31 famílias cultivam Guandu
23 famílias cultivam Mucuna Preta
1 família cultivam Gelirícia

-

1.442 Kg de polpa produzido por 39 famílias
1.493 Kg de polpa produzido por 50 famílias
1.001 Kg fruta produzido por 52 famílias
13.670 unidades produzido por 44 famílias
2.504,5 Kg produzido por 50 famílias
3.080 Kg produzido por 42 famílias
14.497 Kg fruta produzido por 62 famílias
168 Kg fruta produzido por 25 famílias
19.630 unidades fruta produzido por 31 famílias
60.173 unidades fruta produzido por 57 famílias
2.748 unidades produzido por 20 famílias
10.565 unidades produzido por 55 famílias
45.994 unidades produzido por 43 famílias
1.157 unidades produzido por 18 famílias
41.852 unidades produzido por 51 famílias
812 Kg produzido por 25 famílias
60 famílias cultivam o Ipê
66 famílias cultivam a maçaranduba
9 famílias cultivam o mogno
58 famílias cultivam o sabía
9 famílias cultivam Feijão de Porco
17 famílias cultivam Guandu
33 famílias cultivam Mucuna Preta
2 famílias cultivam Gelirícia

INDICADOR 3: Volume de produtos agroecológicos comercializados por 78 famílias agroextrativistas.
ANÁLISE DO INDICADOR - Os dados deste indicador foram coletados, porém o programa esta ainda trabalhando na tabulação e sistematização dos
dados. Uma dificuldade neste indicador é a insegurança das anotações das famílias e a demora na devolução dos formulários.
55
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 2016.
PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS: Uma luta pelo direito a alimentação humana, educação e participação cidadã.
Situação do indicador em 2015
(monitoramento de 90 famílias)

PRODUTOS

Meta -2016

Meta alcançada em 2016
(monitoramento de 76 famílias)

1. Arroz
2. Feijão (abafado)
3. Milho
Cultura
básica
4. Mandioca
5. Fava
6. Macaxeira
1. Abacaxi
2. Acerola
3. Ata
4. Banana
5. Cajá
6. Caju
Frutíferas
7. Goiaba
8. Laranja
9. Limão
10. Mamão
11. Manga
12. Maracujá
1. Alface
2. Cheiro Verde
3. Couve
4. Cuxá
Hortaliças
5. Maxixe
6. Pimentão
7. Quiabo
8. Tomate
1. Ipê
Madeireira
2. Maçaranduba
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Adubadeiras

3. Mogno
4. Sabía
1. Feijão de Porco
2. Guandu
3. Mucuna Preta
4. Gelirícia
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OBJETIVO ESTRATÉGICO DE MUDANÇA 2: Ampliar a renda das famílias agroextrativistas por meio do beneficiamento e comercialização justa e
solidária.
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).

ANÁLISE DO INDICADOR – Dos 8 (oito) subprodutos sendo processados dentro dos princípios agroecológicos temos apenas 3 produtos (Torta de
babaçu, Óleo de babaçu, Amêndoas de coco babaçu in natura) que se aproximaram bastante das metas previstas para 2016, os demais ficaram muito
abaixo do desejado. A inexistência da produção de geleia se dá pelo fato do grupo está passando por nova faze de treinamentos na fabricação do
produto, de forma que em 2016 o grupo não produziu.
Situação indicador 2015 Meta -2016 Meta alcançada em 2016
PRODUTOS
(monitoramento de 4
(monitoramento de 4 empreendimentos)
empreendimentos )
1.600 garrafas

Licor

309 garrafas

Geleia

0

Mesocarpo

9.198,5 kg

17.000 kg

9.205 kg

Sabão

787 kg

2.500 kg

1.964 kg

Sabonete

28.068 unid

31.057 unidades

Torta de babaçu

109 ton

120.000 unid
150 ton

Óleo de babaçu

198 ton

250 ton

214,6 toneladas

Amêndoas de coco babaçu in natura.

447 ton

500 ton

427,9 toneladas

309 garrafas
0

92,5 toneladas

INDICADOR 5: Aumento da renda monetária média obtida pelas famílias por meio da comercialização de 8 produtos (amêndoas, óleo, torta, sabonete,
sabão, mesocarpo, licor, geleia) de valor agregado produzidos e comercializados por 4 empreendimentos cooperativista e associativista (COPPALJ,
COOPAESP, AMTR e SANTANA).

ANÁLISE DO INDICADOR - Destaca-se o crescimento de um dos produtos que atingiu a meta planejada, tanto na receita obtida pelo grupo, quanto pela
renda atingida pelas famílias, que é o óleo de babaçu.
Situação indicador 2015 Meta -2016 Meta alcançada em 2016
PRODUTOS
(monitoramento de 4
(monitoramento de 4 empreendimentos)
empreendimentos )
Receita obtida com a venda de Licor.

R$ 2.574,25

R$ 12.777,60

R$ 2.874,00 (dois mil oitocentos e setenta e quatro reais)
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Receita obtida com a venda de Geleia.

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0

Renda obtida por família no Licor

R$ 203,02

R$ 372,87

R$ 117,75 (cento e dezessete reais e setenta e cinco
centavos)

Receita obtida com a venda de Mesocarpo

R$ 98.576,80

R$ 144.500,00

R$ 111.006,45 (cento e onze mil seis reais e quarenta e cinco
centavos)

Renda média obtida por família mês na
produção Mesocarpo

R$ 437,57

R$ 2.000,00

R$ 666,67 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e
sete centavos)

Receita obtida com a venda de sabão

R$ 6.591,00

R$ 20.000,00

R$ 10.001,00 (dez mil e um real)

Receita obtida com a venda de sabonetes.

R$ 27.137,00

R$ 180.000,00

R$ 34.085,57 (trinta e quatro mil oitenta e cinco reais e
cinquenta e sete centavos)

Renda média obtida por família mês na
produção de Sabão e Sabonete
Receita obtida com a venda de torta de
babaçu
Receita obtida com a venda de óleo de
babaçu.

R$ 454,73

R$ 1.000,00

R$ 700,00 (setecentos reais)

R$ 51.812,00

R$ 120.000,00

R$ 46.436,00 (quarenta e seis mil quatrocentos e trinta e seis
reais)

R$ 1.914.146,00

R$
2.281.312,50

R$ 2.002.268,00 (dois milhões, dois mil duzentos e sessenta
e oito reais)

R$ 1.920,00

R$ 850,00

R$ 963,00 (novecentos e sessenta e três reais)

Renda média obtida por família mês na
produção de Amêndoa, Óleo e Torta.

INDICADOR 6: Melhoria da qualidade dos processos gerenciais, técnicos, políticos, administrativos assumidos pelos 4 empreendimentos
(COPPALJ, COOPAESP, AMTR e SANTANA) orientados pelo PCS.

ANÁLISE DO INDICADOR – A média 7,0 não evoluiu bem em relação ao marco zero (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.
PRODUTOS

COPPALJ

Situação indicador 2015
(monitoramento de 4
empreendimentos )
Dos 04 empreendimentos
produtivos monitorados

Meta -2016

Meta alcançada em 2016
(monitoramento de 4 empreendimentos)

Alcançar
media=8,0

Dos 04 empreendimentos produtivos monitorados
apresentaram uma média de 7,5 em relação a sua autonomia
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apresentaram uma média
de 7,0 em relação a sua
autonomia
gerencial,
técnica,
política
e
administrativa.

gerencial técnica, política e administrativa.

INDICADOR 7: Aumento do consumo em 26 itens de bens e serviços, por parte de 23 famílias agroextrativistas.
ANÁLISE DO INDICADOR - Em 2015 das 23 famílias diagnosticadas tivemos apenas 20% que chegam a consumir até 60% dos 26 itens
ou serviços pesquisados.
GRUPOS

COPPALJ, COPAESP, AMTR
e SANTANA

Situação do indicador em 2015

Meta estabelecida para 2016

Das 20 famílias monitoradas
temos apenas (30%) que chegam
a consumir (60% ou mais ) dos 26
itens de bens ou serviços
pesquisados

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

Alcance da Meta estabelecida, no primeiro
semestre de 2016
Os dados deste indicador foram coletados, porém
o programa esta ainda trabalhando na tabulação
e sistematização dos dados.

INDICADOR 8 : Número de pessoas participando ativamente e promovendo espaços de comercialização justa e solidária
ANÁLISE DO INDICADOR - Em 2015 alcançamos 150 pessoas participando destes espaços/eventos, 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.
Sujeitos
Pessoas

Situação do indicador em 2015

Meta estabelecida para 2016

Alcance da Meta estabelecida, no primeiro
semestre de 2016

150 pessoas

100 pessoas

Os dados deste indicador foram coletados, porém
o programa esta ainda trabalhando na tabulação
e sistematização dos dados.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO DE MUDANÇA 3: Promover o empoderamento de jovens, mulheres e homens para intervenção qualificada em
suas organizações locais e nos espaços de políticas públicas.
INDICADOR 9: Número de mulheres influenciando nas decisões sobre a gestão de 76 Unidades de Produção Familiar (UFP).
ANÁLISE DO INDICADOR – Os dados demostraram que entre as 76 famílias diagnosticadas em 2016, não tivemos avanço quanto a
participação das mulheres na 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.
Sujeitos
Situação do indicador em 2015
Meta estabelecida para 2016
Alcance da Meta estabelecida, no
primeiro semestre de 2016
Mulheres
51 Mulheres (34 %) das mulheres 60
(40%)
mulheres 61 mulheres influenciando
influenciando efetivamente na influenciando efetivamente na efetivamente na gestão da UPF.
gestão das UPF,s.
gestão da UPF.
INDICADOR 10: Número de jovens influenciando nas decisões sobre a gestão de 109 Unidades de Produção Familiar (UFP).
ANÁLISE DO INDICADOR - segue a mesma logica argumentativa do indicador 9, focando na participação das juventudes na gestão da UPF,
foi revelado que também não tivemos avanço.
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.
Sujeitos
Situação do indicador em 2015
Meta estabelecida para 2016
Alcance da Meta estabelecida, no
primeiro semestre de 2016
Juventudes
38 (25%) jovens influenciando 38 (25%) jovens influenciando 39 Jovens influenciando
efetivamente na gestão da UPF.
efetivamente na gestão da efetivamente na gestão da UPF.
UPF.
INDICADOR 11: Número de pessoas da direção assumindo as tarefas diretivas e administrativas de 5 organizações (COPPALJ,
COAPESP, AMTR, AMTQC, AJR).
ANÁLISE DO INDICADOR - Temos a destacar que das 72 pessoas que compõem a direção das 6 (seis) organizações, permanecemos com
apenas 24 pessoas 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.
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Sujeitos
Pessoas

Situação do indicador em 2015

Meta estabelecida para 2016

Alcance da Meta estabelecida, no
primeiro semestre de 2016
36 pessoas (50%) assumindo Das 72 pessoas que compões a
as
tarefas
diretivas
e direção das 6 organizações apenas
administrativas
das
6 24 (46,2%) estão assumindo as
organizações.
tarefas diretivas e administrativas

Das 72 pessoas que compões a
direção das 6 organizações
apenas 22 (31%) estão assumindo
as
tarefas
diretivas
e
administrativas.
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, 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).
ANÁLISE DO INDICADOR – Dados de 2015 revelam que das 16 representações disponíveis nos conselhos priorizados temos o total de 25
representantes distribuídos nos conselhos
Sujeitos
Situação do indicador em 2015
Meta estabelecida para 2016
Alcance da Meta estabelecida, no
primeiro semestre de 2016
Das
16
representações 13 pessoas participando e
disponíveis
nos
conselhos intervindo
qualitativamente
priorizados temos o total de 25 nos
conselhos (CONSEA’s,
representantes distribuídos nos CEDRUS, CNES, CMMA, CAE, Conselho
Pessoas
conselhos de (CONSEA’s, CEDRUS, de Juventude, Comitê de Bacias do Em 2016 não foi possível monitorar
CNES, CMMA, CAE, Conselho de Mearim, CCA, Conselho de este indicador, por falta de pessoal
Juventude, Comitê de Bacias do Mearim, Educação no Campo, Colegiado no programa.
CCA, Conselho de Educação no do médio Mearim nas esferas
Campo, Colegiado do médio nacionais,
estaduais
e
Mearim nas esferas nacionais, municipais (Lago do Junco, Lago
estaduais e municipais (Lago do dos
Rodrigues,
Junco, Lago dos Rodrigues, Esperantinópolis, Lima Campos,
Esperantinópolis, Lima Campos, São Luiz Gonzaga e Peritoró).
São Luiz Gonzaga e Peritoró).
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INDICADOR 13: Número de famílias que acessaram pelo menos 3 políticas de SAN (crédito, saneamento básico, habitação, ATER e
comercialização da produção).
ANÁLISE DO INDICADOR - Foram monitoradas em 2016 200 famílias onde observamos que estamos ainda muito abaixo da meta prevista
para 2016, que é atingir até 350 famílias acessando 3 ou mais Política de SAN. Temos baixo número de famílias que já acessaram até 3
políticas de SAN, e uma grande concentração de famílias que acessaram apenas 1 ou 2 politicas, destacando que a política mais acessada
é luz para todos.
Sujeitos
Situação do indicador em 2015
Meta estabelecida para 2016
Alcance da Meta estabelecida, no
primeiro semestre de 2016
a) Das 150 famílias monitoradas,
a) Das 200 famílias monitoradas, 90
temos 32 famílias acessando 3
famílias acessam 2 Politicas de SAN.
ou mais Politicas de SAN;
Ter 350 famílias acessando pelo
b) Das 150 famílias monitoradas, menos 3 políticas de SAN b) Das 200 famílias monitoradas, 60
Famílias
temos 80 famílias acessando 1 (crédito, saneamento básico, famílias acessando 3 Políticas
ou 2 politicas publicas;
habitação, ATER
e Públicas (ATER,LUZ P/
c) Das 150 famílias monitoradas, comercialização da produção).
TODOS/PNHR)
temos
69
Famílias
que
acessaram uma das políticas
c) Das 200 famílias monitoradas,
públicas de comercialização.
temos 171 famílias que acessam
uma política de Comercialização.
INDICADOR 14: Nº de crianças e jovens atendidos pela educação contextualizada em 18 Escolas.
ANÁLISE DO INDICADOR - Em 2016 conseguimos atingira apenas 43 escolas, onde temos 3.608 crianças e jovens matriculados. Todos eles
(as) recebem algum tipo de abordagem no âmbito da educação contextualizada. Sendo que somente 388 recebem 100% de abordagem
para esse fim.
Sujeitos
Situação do indicador em 2015
Meta estabelecida para 2016
Alcance da Meta estabelecida, no
primeiro semestre de 2016
Nas 38 escolas monitoradas,
Nas 43 escolas monitoradas, temos
temos 3.031 crianças e jovens
3.608
crianças
e
jovens
Crianças
matriculados. Todos eles (as) Não houve previsão de metas matriculados. Todos eles (as)
recebem
algum
tipo
de para2016.
recebem algum tipo de abordagem
abordagem no âmbito da
no
âmbito
da
educação
educação contextualizada.
contextualizada.
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Sendo que somente 982
recebem 100% de abordagem
para esse fim.
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4. GESTÃO DA PARCERIA
Para 2016 foi planejado ações no âmbito do fortalecimento do Desenvolvimento Institucional, no sentido de atingir resultados de
empoderamento dos sujeitos na gestão institucional. Segue abaixo o balanço das atividades planejadas e realizadas no 1º semestre.
Ação de Empoderamento
Resultado 10: Direção da ASSEMA gerindo, de forma satisfatória, as ações previstas no Plano Operacional Anual.

Atividades Planejadas e realizadas
10.1 - Realizar 2 Assembleias Gerais.

10.2 - Realizar 04 Encontros das
Articulações Regionais.

Descrição
1ª Assembleia - 14 e 15 de julho
2ª Assembleia- 15 e 16 de dezembro
Foram realizadas 8 Encontros das Articulações Municipais no
ano de 2016. As primeiras ocorreram entre os dias 22 a 25 de
março
de
2016.
Pauta:
1 - Levantamento de entraves sobre o acesso às políticas
públicas disponíveis para os assentamentos e demais
comunidades da área de atuação da ASSEMA;
2 - Diálogo sobre as consequências do projeto MATOPIBA para
a agricultura familiar da região do médio mearim;
3 - Apresentação de novos sócios da ASSEMA;
4 - informes institucionais:
Projeto EMBRAPA/ASSEMA
Campanha amiguinhos da ASEMA
Patrimônio da ASSEMA
Projetos
da
ASSEMA
em
execução.
As últimas aconteceram entre os dias 25 a 28 de outubro de

Pessoas beneficiárias da
atividade
Mulheres

Homens

30

41

99

107
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10.3-Realizar 1 avaliação dos Planos
Operacionais Anuais dos Programas.

10.4 - Realizar 4 reuniões de direção.

2016.
Pauta:
1- projeto de beneficiamento do coco babaçu;
2- Regularização fundiária via território extrativista do coco
babaçu;
3 - Campanha amiguinhos da ASSEMA;
4 - levantamento de demandas para cursos do
PRONATEC/IEMA:
5 - Informes
• Fórum Social da Juventude Rural
• Ação de Regularização de Territórios Quilombolas em São
Luiz Gonzaga
• Projeto Paiol de Sementes
• Projeto Fundo Amazônia
• Projeto Bem Diverso
• Projeto DGM - São Luís Gonzaga - 25/03.
As avaliações dos POA´s aconteceram no âmbito do
Planejamento Institucional, onde o 1º dia é reservado para o
balanço comparativo entre as atividades planejadas e as
realizadas, destacando-se ainda aquelas não planejadas que
foram realizadas.
Foram realizadas 8 (oito) reuniões da direção:
a) 20 de janeiro 2016 - Reunião Ampliada entre Direção e
Equipe Técnica;
b) 03 e 04 de março de 2016
c) 13 de abril de 2016;
d) 12 e 13 de maio 2016;
e) 13 de julho de 2016;
f) 13 e 14 de outubro de 2016;
g) 28 de novembro de 2016;
h) 14 de dezembro de 2016.

13

20

06

05
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10.5 - Realizar 2 reuniões de Equipe
Técnica.

10.6 - Realizar 3 reuniões de Conselho
Técnico.

Foram realizadas 4 reuniões da Equipe Técnica.
a) 04 e 05 de fevereiro de 2016
b) 08 e 09 de abril (direção e equipe);
c) 12 e 13 de maio de 2016
d) 08 de agosto de 2016
OBS: O PAPI manteve 1 reunião semanal específica durante
todo o ano de 2016.
As reuniões de Conselho Técnico acontecem trimestralmente
salvo alguma incompatibilidade de agendas. No ano foram
realizadas 04 (quatro) reuniões conforme agenda abaixo, para
tratar das estratégias de resolução dos entraves identificados
para a execução do Plano de Trabalho 2016.
a) 04 de março de 2016
b) 07 e 08 de julho de 2016;
c) 06 de setembro de 2016;
d) 29 e 30 de novembro de 2016.

04

14

04

04

Resultado 11: Coordenação Administrativa e Financeira da ASSEMA executando as ações do POA de forma qualificada e transparente.

Atividades Planejadas e realizadas

11.1 - Coordenação técnicas das ações dos projetos e
programas.

11.2 - Gestão financeira e operacional dos projetos.

Descrição
A coordenação dos programas é feito pela
Secretaria Executiva em parceria com o Conselho
Técnico e Direção, o que ocorre por meio de
reuniões interna por programas ou nas reuniões
de conselho, quanto trata-se de questões mais
amplas.
A instituição gesta vários projetos que se
enquadram nas linhas de ação do Plano

Pessoas beneficiárias da
atividade
Mulheres
Homens
01

00
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11.3 - Elaboração de relatórios descritivos dos projetos.

Institucional. As junções destes fundos formam o
Plano de Financiamento Anual Institucional. A
gestão financeira do plano é feita por meio de
planos individuais de destinação dos fundos
mobilizados, de acordo às atividades a serem
executados no decorrer do ano pelos programas.
Anualmente são elaborados 2 (dois) Relatórios
Narrativos das atividades executadas que servem
como prestação de contas das ações
institucionais, esses relatórios são socializados
com a base de associados e com os apoiadores,
assim como permanecem disponibilizados para
consultas dos interessados. Além do relatório
institucional, temos ainda alguns apoiadores que
exigem relatórios específicos como instrumento
de monitoramento da execução das ações
previstas pela parceria, os quais foram
elaborados para os apoiadores PPP_ECOS/ISPN
para o NEAF, AVEDA. As ações de ATER
Agroecológica são monitoradas pelo sistema de
transparência pública do MDA o SIATER, onde
são lançados diariamente os relatórios de
execução dos serviços.
A parceria com a Actionaid também exige
relatórios
diversificados,
tipo
boletim
informativo, recheado de entrevistas e
fotografias, que servem como material de
comunicação utilizado com os doadores do
Sistema de Vínculos Solidários, estes relatórios
são elaboração entre a parceria da direção,
administração e do programa PFAD.
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01

01

00
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11.4 - Assessoria política e técnica da Direção e
organizações locais.

11.5 - Mediação com parceiros e apoiadores.

11.6 - Gestão das ações administrativas e financeiras.

A administração (secretarai executiva e
adminisraçao financeira) presta assessoria
contínua à direção da SSEMA nas reuniões de
direção e diariamente, sempre que se faz
necessário.
Também assessora as diretorias da COOPAES e
COOPALJ pontualmente em questões específicas
que as cooperativas estejam necessitando.
A comunicação via eletrônica ou telefônica está
sendo mantida com os apoiadores e parceiros.
Outra forma de relacionamento é por meio das
visitas de monitoramento e avalição que alguns
apoiadores fazem anualmente, ou ao final da
parceria.
A gestão financeira dos projeto se dá no dia a,
com orientações a cerca da forma correta de
realizar os gastos, esclarecimentos a cerca dos
prazos de execução acordado com os parceirso e
por fim a prestação de contas apresentada a
direção
da
ASSEMA
e
apoiadores.
O setor de movimentação financeira opera por
meio de gerenciador eletrônico instalado na
instituição. Para garantir a transparencia desse
processo, toda a movimentação financeira
também é armazenada em meio físico, de ofrma
que cada conta/projeto tem seu balanço
financeiro mensal arquivado na instituição, para
efeito de fiscalização e auditagem. Essa
documentação é apresentada semestralmente
nas reuniões de direção da ASSEMA e na
assembleia geral.
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Em 2016 tivemos avaliação dos profissionais da
equipe de ATER, está foi presencial contando
com a participação dos membros da equipe geral
e da direção da ASSEMA. Neste processo uma
profissional foi desligada da equipe, a Assistente
Social Francinete Machado, por ter recebido
avaliação negativa em relação ao desempenho e
11.7 - Gestão de Pessoal (Relatórios de serviços, atingimento
das
metas
planejadas.
Avaliação
de
desempenho
profissional
e Três outras profissionais foram também
relacionamento como um todo da instituição) desligadas em função da finalização do contrato
Admissão e Demissão.
de ATER para Mulheres/MDA, que foram
Cristiane Rego, Tereza Cristina Alves da Silva e
Bébora Cyntia. Os profissionais Welligton da Silva
Sousa, Domingos Ferreira da Silva e Antônio
Pereira Rocha receberam recomendações e
orientações para melhorar em seu desempenho
profissional como condição para permanecer na
equipe técnica.
Quanto às exigências trabalhistas, tivemos a
manutenção da documentação do pessoal
contrato revisada para fins de fiscalização e
auditoria interna.
Esta atividade se realiza por meio da conferencia
11.8 - Elaboração de relatórios financeiros dos
e montagem de planilha das receitas e despesas,
projetos.
a partir das conciliações bancarias.
A cada três meses são feitos os reajustes de
11.9 - Atualização do plano financeiro institucional.
despesas de acordo com o desempenho das
atividades realizadas e fluxo de caixa
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11.10 - Sistematização das demandas para propostas
de mobilização de recursos, comunicação e prestação
de contas dos resultados.

2.11.11 - Manutenção do patrimônio (veículos, imóvel,
móveis e equipamentos de escritório)

2.11.12 - Atualização e manutenção da legalidade
fiscal, jurídica e tributária (contabilidade, auditoria,
documentação, Sistemas de transparência de uso dos
recursos públicos) da ASSEMA.

As demandas por novos investimentos são
levantadas anualmente, mediante as avaliações
de desempenho e os resultados atingidos por
meio das ações desenvolvidas. As sistematizações
feitas somente quando já está em vista um edital
ou possibilidade de diálogo com um potencial
apoiador. Todo esse trabalho é feito em parceria
com os programas e por meio dela são
elaborados os projetos para mobilizar novos
recursos.
A manutenção dos veículos e feita de acordo com
o controle de quilometragem, e sempre que há
necessidade imediata. O patrimônio constituído
por móveis e imóveis é feito anualmente, mas tb
sempre que necessário.
Anualmente os documentos financeiros são
submetidos à auditoria externa, tendo sido
aprovada na sua essência, conforme atesta o
relatório individual de auditoria. Também são
expedidos as CND´s, os certificados fiscais e 02
tributários de acordo com as exigências e prazo
de validade.
Quanto a alimentação dos sistemas de
transparência, temos uma dificuldade com o
INCRA que é o órgãos responsável por inserir os
novos documentos no sistema, isto não é feito a
contento e acaba que a instituição fica com seu
cadastro vencido temporariamente, isso requer
uma vigilância constante da administração junto
ao INCRA/SISTESMAS.
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Resultado 12: Receitas mobilizadas para garantia da sustentabilidade institucional da ASSEMA e organizações locais
Encaminhamento
Atividades Planejadas e realizadas

12.1 - Elaboração de propostas para concorrer a editais
públicos, de acordo com as oportunidades.

12.2 - Diálogo permanente com os apoiadores da
ASSEMA para ampliação das parcerias.
12.3 - Estabelecer diálogos com organizações alinhadas
com a proposta política institucional da ASSEMA, para
estruturar consórcios e outras formas de cooperação
para mobilização de recursos em rede.

Descrição
Neste ano conquistamos 2 (dois) novos parceiros,
o PNUD, que irá apoiar ações de comercialização
e processamento, e o Fundo DGM Brasil que irá
promover ações de conservação ambiental e
produção agroecológica. Está em andamento a
conquista de um 3ª apoiador, a ONG CLUAS em
parceria com o NEAF/UFPA, este projeto visa
apoiar ações de combate as mudanças climáticas
e regularização fundiária e ambiental
Em 30/06/16 finalmente conseguimos a liberação
da 1ª parcela do projeto APL Babaçu, apoiado
pelo Fundo Amazônia, este já era um recuso
mobilizado desde 2014, porém a instituição não
havia recebido os recursos para execução das
atividades.
Além de manter o diálogo contínuo com os
parceiros já existentes, ASSMA mantem relações
permanente com a Rede Cerrado para ampliar
sua mobilização de recursos por meio de projeto
em rede. Desde 2014 a Rede está negociando
junto ao MDS um projeto de financiamento de
Tecnologias de captação de água, no qual
ASSEMA é parte com previsão de 500 cisternas a
serem
implantadas
na
região.
O NEAF/UFPA também é um forte parceiro da

Mulheres

Homens
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ASSEMA no que diz respeito a ações voltadas
para o fortalecimento das mulheres e também no
âmbito da pesquisa. Em 2016 ASSEMA mobilizou
várias famílias para receber e apoiar
pesquisadores que tinham seu foco de estudo
voltado para questões de negação de direito das
comunidades tradicionais como questões de
regularização fundiária e ambiental.

Resultado 13: Ação de Comunicação e Visibilidade
No âmbito da Comunicação e Visibilidade, planejamos 3 (três) atividades a serem executadas
Atividades Planejadas
13.1 - Elaboração de carta de princípios da ASSEMA para
orientação da equipe, direção e parceiros sobre a
proposta de desenvolvimento regional.

13.2 - Manutenção da web e face da ASSEMA.

Descrição

Encaminhamento

Mulheres

Homens

01

00

Atividade não realizada
Mesmo com algumas limitações operacionais, a
página da ASSEMA vem sendo atualizada
pontualmente. Avaliamos que a manutenção da
página precisa ser atualizada semanalmente, ou
sempre que tivermos notícias ou informações
relevantes.
Avaliamos que a manutenção da página precisa ser
atualizada semanalmente, ou sempre que tivermos
notícias ou informações relevantes.

13.3

- Contribuir com parceiros, instituições e
pesquisadores, para elaboração de peças de comunicação
alinhada à proposta da ASSEMA.

No início do ano ASSEMA colaborou com a equipe
do ISPN, no sentido de apoiar e dar viabilidade a
um filme sobre o cotidiano das quebradeiras de
coco baçu e também sobre o trabalho que ASSEMA
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vem realizando em parceria com estes sujeitos. A
ação deu origem ao filme “Babaçu: Floresta de
Vida”.
Também apoiou o NEAF/UFPA no campo da
pesquisa para a produção de conhecimentos sobre
as comunidades tradicionais, o que também
contribui para comunicar sobre os meios de vidas
destas populações.
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4.1. SISTEMA DE VÍNCULOS SOLIDÁRIOS.
A Campanha, Amiguinhos da ASSEMA (CAA), 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 2016 resolvemos elaborar um plano específico para a CAA no sentido de dar visibilidade às ações da campanha quanto as suas contribuições
para a sustentabilidade institucional. Segue abaixo o balanço das atividades executas no semestre.

BALANÇO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA CAMPANHA AMIGUINHOS DA ASSEMA
Atividades não realizadas

Atividade 4.1.1 Organizar, articular e
executar
o
processo
contínuo
de
Sensibilização de novas comunidades para
fortalecer a Campanha Amiguinhos da
ASSEMA.

Justificativa

Pessoas beneficiárias da
atividade
Para a realização dessa atividade foi feito um planejamento que Mulheres
Homens
atendesse o processo de sensibilização de novas comunidades onde
envolveu divulgação do trabalho da ASSEMA e a proposta de
trabalho com as crianças através da Campanha: As reuniões de
sensibilizações aconteceram nas 11 municípios e 64 comunidades.
No período de abril do ano de 2016.1 aconteceram reuniões de
sensibilização para cadastro de novas inscrições com um número de
126
10
128 novas inscrições, sendo contempladas as 64 comunidades que
já são acompanhados pela CAA, e tivemos inclusão das novas
comunidades: Duas irmãs no Município de São Luiz Gonzaga e Santa
Cantidia em Pedreiras-MA.
Durante a atividade de coleta de mensagens da CAA, da II etapa
2016.2 , foi feito um acompanhamento com o público total de
1.600 pessoas, sendo 399 jovens , 1.257 crianças cadastradas e
uma média de 1.000 (mil) pessoas não cadastradas , que estiveram
75
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presentes durante a execução da atividade.
Atividade 4.1.1 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.
Atividade 4.1.2 Organizar, articular e
executar
o
processo
contínuo
de
Sensibilização de novas comunidades para
fortalecer a Campanha Amiguinhos da
ASSEMA.

Não realizada

Para execução desta atividade foi feito um planejamento para a
sensibilização e mobilização de novas comunidades e, portanto,
novos municípios. As reuniões de sensibilizações aconteceram em
11 municípios13 atingindo o público de 1.600 pessoas.

126

10

A Actionaid criou um banco de dados próprio para serem lançadas
as informações dos participantes do vinculo solidário. Esse sistema
serve para cadastrar as crianças e depois gerar uma lista única com
o código da criança.
Atividade 4.1.3 Manter a atualização do Essa medida facilitou muito o manuseio das listas de cadastrados,
banco de dados, metas, pendencias e evitando perda de dados, ou ausência de informações sobre os
cancelamentos junto a equipe do SVS da cadastrados, gerou autonomia para ASSEMA, uma vez que ela tem
AABR.
acesso a mesma lista utilizada pela equipe da Actionaid.
Outras mudanças estão sendo implementadas na metodologia de
coleta das fotografias, desenhos e mensagens. Tudo isso no sentido
de diminuir os custos da campanha mas também de dar mais
agilidade e transparência ao processo junto aos doadores.
13

São Luiz Gonzaga, Santo Antonio dos Lopes, Lima Campos, Joselandia, Poção de Pedras, Lago do Junco, Lago dos Rodrigues, Peritoró, Esperantinópolis, Capinzal do Norte e Trizidela do
Vale
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Atividade 4.1.4 Construir, monitorar e avaliar
o Plano de execução das etapas da
Campanha Amiguinhos da ASSEMA junto a
equipe de trabalho.

Atividade 4.1.5 Realizar oficinas de
aperfeiçoamento da Equipe da Campanha
Amiguinhos da ASSEMA com base as
necessidades apresentadas.

Atividade 4.1.6 Realizar 100 novas inscrições
para a CAA em 2016
Atividade 4.1.7 Intercambia cultural com as
crianças do CAA

Em 24/02/2106, a equipe CAA realizou avaliação da II etapa de
2015.2, com objetivo de melhorar o plano de execução das etapas
de 2016, visando dinamizar as mesmas para obter melhores
resultados. Na oportunidade foi elaborada a proposta da temática
para a execução da etapa 2016.1 e a elaboração do calendário para
atualização da equipe e comunidades de atuação da CAA.
Em 84/06/2106, a equipe CAA realizou avaliação da I etapa de
2016.1 e elaborou a agenda para a II etapa de 2016.2 e também
definiu o tema a ser desenvolvido com o publico da CAA.
No período de 02 a 05 de Agosto, a equipe que desenvolve a
atividade de formação e coleta de mensagens da CAA, participou
de uma capacitação com a assessora setor de SVS da ACTIONAID,
que tinha como pauta: construção de uma planilha com desafios e
potencialidades de cada comunidade acompanhada pelo projeto
Amiguinhos da ASSEMA , capacitação da equipe para o uso do novo
recurso que será usado para fazer as fotos das crianças, vivenciar
um dia de coleta de mensagens e formação, junto a equipe e um
momento reservado para tirar duvidas.
Está previsto para janeiro uma nova formação para a equipe da CAA
sendo oferecida pela Actionaid.
Durante a etapa 2016.1, foram realizadas um total de 128, sendo
que as mesmas foram distribuídas com a finalidade de substituir
cancelamentos de crianças cujo a idade já não permite a sua
permanência na CAA e também por conta do êxodo das famílias das
crianças para a cidade.
A atividade em questão foi realizada 19 e 20 de novembro de 2016,
no âmbito do X Fórum da Juventude da ASSEMA.
75
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Neste plano trabalhamos com três diretoras da ASSEMA, 1 profissional da área
pedagógica e um 1 pessoal da área recreação pedagógica e popular, para desenvolver o
trabalho em 11 municípios e 68 comunidades. Porém, embora tenhamos conseguido no
primeiro semestre 128 novas inscrições, foi avaliado que tivemos dificuldade de cumprir com os
prazos acordados com o apoiador.
Embora as metas para 2016 já tenha sido superada, estamos nos preparando para um
significativo número de cancelamentos de colaboradores, dado os reflexos da crise econômica
e política a qual o pais se encontra. Internamente, 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, a comunicação entre a equipe da
ASSEMA e a equipe de SVS da Actionaid tem evoluído positivamente.
4.2. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.
Para monitorar e avaliar o Plano de trabalho 2016, nos utilizamos dos dados da Linha de
Base, com objetivo de fazer análise comparativa entre os resultados alcançados nos anos 2015
a 2016, em relação aos objetivos de mudança priorizados.
A cada ano formulamos um plano de atividades de monitoramento dos indicadores do
Plano Institucional. As atividades desse plano são realizadas pelos programas, onde cada um
tem suas responsabilidades sobre os indicadores.
Os resultados dos indicadores foram descritos detalhadamente no ponto “3.3 - análise dos
resultados: alcance dos objetivos estratégicos de mudanças” deste relatório.
4.3. DESEMPENHO FINANCEIRO.
A gestão administrativa financeira institucional prima pela transparência e ampliação da
credibilidade junto a seus associados e apoiadores. O gráfico ao lado dar visibilidade a
capacidade de mobilização de recursos diversificada.
Ao longo da execução do plano de financiamento 2016 exercitamos as análises do
comportamento financeiro da instituição, tomamos decisões de reordenamento dos recursos,
frente as dificuldades na gestão do plano operacional financeiro. Em 2016 tivemos um plano
financeiro um pouco mais enxuto e mais distribuído em comparação ao ano de 2015. A
concentração em recursos públicos que era de 61% caiu para 34% e ganhamos nos recurso
vindo de fundos com faixa de 47%, em detrimento dos 16% trabalhados em 2015.
Em 2016 movimentamos cerca de R$ 4.444.666,90 (quatro milhões quatrocentos e
quarenta e quatro mil seiscentos e sessenta e seis reais e noventa centavos), porém e
curiosamente, continuamos com o mesmo percentual (14%) de recursos a mobilizar.
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Outro fator de contexto político
econômico preocupante, são os recurso
Origem dos Recursos 2016
públicos que estão a mercê da
disponibilidade financeira do tesouro
Cooperação
Recursos Públicos
Fundos
Privado
Próprio
nacional/Ministérios MMA e o extinto
5% 1%
MDA, agora denominado Secretaria
13%
Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrário ligado a Casa
34%
47%
Civil. Por conta deste cenários os
recursos de ATER têm demorado cerca
de 90 dias para serem liberados, após o
serviço concluído e postado no SIATER.
Este cenário entre plano de
atividades e plano de financiamento
apresenta dificuldades operacionais,
Situação dos Recursos para 2016
pois ele é pensado independente da
Recursos assegurado
Recursos a mobilizar
disponibilidade
do
Plano
de
financiamento. Primeiro se monta o
14%
plano de atividades dentro do processo
participativo atendendo as demandas
dos sujeitos de direitos dentro das
prioridades institucionais, em seguida
86%
vamos buscar os apoios. Nesse caso
poderá ocorrer uma mobilização abaixo
do esperado, o que representa um
fator de risco para a administração
financeira.
Origemdos
dos
Origem
Para os recursos garantidos, as
Apoios
em
2015
Recursos
Apoios em 2015 dificuldades ocorrem por problemas
Recursos
Fundos
próprios Actionaid
Fundos
próprios
Actionaid
Privados
com fluxo de caixa. Os apoiadores, com
1%
14%
Privados
1%
14%
4%
Outras
Org.
da
exceção da Actionaid, possuem anos
4%
Outras Org. da
Cooperação
físicos financeiros diferenciados entre
Cooperação
4%
4%
si, e em relação ao cronograma físico
financeiro do plano de atividades. Isto
Fundos
Recursos
Fundos
Recursos
leva a administração a realizar manejos
Públicos
públicos
Públicos
públicos
16%
internos no sentido de manter tanto as
61%
16%
61%
atividades planejadas quanto os custos
com pessoal e administrativo.
Paralelo aos apoios financeiros, as
relações de parcerias, intercâmbios e articulações com organizações do movimento social,
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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 2016 estabelecemos três parcerias importantes, uma com o PNUD, por
meio da qual está sendo financiados ações de comercialização e processamento aos arranjos
produtivos do Babaçu gestado pelas 2 cooperativas (COPPALJ e COOPAESP) e 1 associação
(AMTR). A outra parceria que está finalizando o processo é com o Fundo DGM Brasil. O DGM é
um Mecanismo de Doação Dedicado a Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais, no âmbito
do Programa de Investimento Florestal (MDD/FIP/Brasil). A parceria está centrada no apoio a
ações de conservação ambiental do cerrado e promoção da agroecologia e extrativismo do
babaçu.
Por último firmamos parceria com o NEAF/UFPA que está acessando o fundo CLUAS
(fundo para o clima), que deve iniciar no primeiro semestres de 2017.
Os recursos oriundos destas parcerias não estão contabilizados no plano de
financiamento, existe previsão de que os mesmos sejam integrados ao plano no primeiro
semestres de 2017.
5. AJUSTES PARA O SEGUNDO SEMESTRE
Não houve alterações de atividades do plano de trabalho de 2016.
Porém, à luz do que se desenhou no cenário político ficamos o ano todo temerosos de
possíveis rompimento do contrato de ATER, em função dos corte no orçamento específico nas
políticas de ATER.
Em função da limitação financeira disponível para a parte administrativa institucional, em
2016 fizemos cortes na coordenação de programas. As ações passaram a ser acompanhadas
pela coordenação geral, e os (as) demais membros da direção continuaram a acompanhar as
atividades nos seus municípios, as reuniões da direção foram mantidas para conhecimento e
tomadas de decisões.
Na equipe técnica de produção tivemos o desligamento de 3 profissionais, em função da
finalização do contrato de Ater para Mulheres. Em 2016 trabalhamos com o total de 9
profissionais de campo e 4 profissionais no quadro administrativo.
6. 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.
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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.
A geração de renda associação a concepção de segurança alimentar, também tem
gerados bons frutos para as famílias. Uma dificuldade é a invisibilidade dos alimentos
consumidos, ou seja, as famílias não os mensuram economicamente. O exercício de “deixar de
comprar é gerar renda interna”, ainda é tímido e invisível no cotidiano das famílias.
Para ASSEMA isto é parte da mudança que necessitamos em relação ao direito à
segurança alimentar e melhoria da qualidade de vida das famílias.
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 pela 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,
apologia ao patriarcalismo e ao sexismo. É necessário reafirmar que o reconhecimento 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, não conseguimos alcançar nossas metas
no ano, convivemos com o acúmulo de atividades que foi posta para o segundo semestre o que
levou ao insucesso em relação as metas.
No âmbito financeiro, também tivemos dificuldades, por temos um significativo número
de atividades que não são gestadas diretamente pela ASSEMA, ela apenas executa as ações,
mas o recurso e gerido pelo parceiro, como por exemplo as ações dos projetos gerados pela
parceria NEAF/ASSEMA e REMA/ASSEMA.
Em termos de mobilização de recursos mantivemos a diversificação na origem dos
recursos. Neste campo, uma dificuldade foi a permanência de recurso não assegurado no plano
de financiamento geral, chegando a 14%.
Por conta da insegurança financeira, no aspecto dos recursos a serem mobilizados,
manteve-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, foi algo
importante para a estabilidade do trabalho.

81
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 2016.
PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS: Uma luta pelo direito a alimentação
humana, educação e participação cidadã.

Equipe responsável pela gestão
institucional
Direção Geral: Raimundo Ermino Neto
Diretor Financeiro: Aldenir Gomes
Damascena Sousa.
Sec. Executiva: Silvianete Matos Carvalho.
Adm. Financeira: Valdener Miranda.
Aux. Administrativos:
Aurineia Pinheiro Sales
Gelânia Bernadino
Equipe de Programas
PAPI
Agenor Nepomuceno Damascena
Antônio Pereira Rocha
Antônio Claudio Quinto Gomes Filho
Domingos Ferreira da Silva
Luiz Antônio Gusmão
Ricardo da Conceição Araújo
Welligton da Silva Sousa

PFAD
Maria Luciana Gomes da Silva
PCS
Ronaldo Carneiro de Sousa

Responsável pela Elaboração

Silvianete Matos Carvalho
Secretária Executiva da ASSEMA

Responsável Legal

Raimundo Ermino Neto
Coord. Geral da ASSEMA
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7. ANEXOS
7.1 ANEXO FOTOGRÁFICO

Oficina sobre violência contra a mulher na comunidade Centro dos Cocos/São Luis Gonzaga/MA

Oficina sobre violência contra a mulher na comunidade Claridade São Luis Gonzaga/MA
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Capacitação sobre a linha de crédito Pronaf
Agroecologia realizado pelo Banco do Nordeste
– Pedreiras/MA.

Capacitação em Agroecologia realizado pela
Embrapa Meio Norte – Teresina/PI.

Trabalho de caracterização das unidades de
produção das familias beneficiárias do Projeto
“Paiol de Sementes” – Pedreiras/MA.

1º Intercâmbio de Aglutinadoras BNDES/Fundo
Amazônia – Rio de Janeiro/RJ.
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Feira de Produtos Agroecológicos da Agricultura Familiar - Babaçu Livre
Poção de Pedras/MA

Oficina de Artesanato para Juventude/Lago do Junco
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Oficina sobre Políticas Públicas para mulheres e Desigualdade de Gênero/São Luiz Gonzaga

Oficina sobre Formação de compostagem e adubação verde/ Lag
E
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Oficina sobre fabricação de defensivos naturais/ Lago do Junco e Lago dos Rodrigues
E

Oficina em PGPM/participação de representantes de vários municípios.
E
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Oficina em PAA e PNAE/participação de representantes de vários municípios.
E

Horticultora acompanhada pela ATER agroecológica/Pedreiras/MA
E
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Formação em horticultura/ participação de representantes de vários municípios.
E

Capacitação sobre a linha de crédito Pronaf Agroecologia
realizado pelo Banco do Nordeste – Pedreiras/MA.

Capacitação em Agroecologia realizado pela Embrapa
Meio Norte – Teresina/PI.
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Unidade de processamento de frutas da EFALJ – Projeto Fundo Amazônia
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