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P/P Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – ASSEMA
Raimundo Ermino Neto Coord. Geral da ASSEMA.
APRESENTAÇÃO
A Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – ASSEMA, é uma organização de
natureza associativista, sem fins lucrativos e/ou econômicos, possui caráter regional, foi fundada e é dirigida
por agricultores (as) familiares extrativistas do coco babaçu, há 30 anos. ASSEMA está sediada na cidade de
Pedreiras, distando 280 quilômetros da capital do estado (São Luís), na Microrregião do Médio Mearim,
localizada na parte central do Estado do Maranhão, região sob influência da zona de floresta de babaçu
ocupando parte da Pré-Amazônia Legal. As ações institucionais são desenvolvidas em rede com abrangência
territorial no Médio Mearim, Vale do Mearim e parte do Território dos Cocais, alcançando 19 municípios1das
citadas regiões no Estado do Maranhão.
A missão da ASSEMA é promover a melhoria da qualidade de vida das famílias que vivem da Agricultura
Familiar e do Agroextrativismo do coco babaçu.
Negar direitos básicos das pessoas é contribuir com a reprodução das desigualdades. Estrategicamente
ASSEMA está desenvolvendo seu Plano Local de Direitos (2018 a 2022) intitulado, “Direito a uma Vida sem
Desigualdades”, priorizando direitos e objetivos de mudança comprometidos em combater às desigualdades
de gênero e geração, promover a soberania e segurança alimentar e nutricional por meio da produção de
alimentos seguros e diversificados destinados ao autoconsumo e mercados. E contribuir para a educação
contextualizada em escolas públicas rurais e de alternância.
As mudanças pretendidas estão sendo monitoradas por meio da mensuração de indicadores, tendo como
público focal famílias orientadas pela equipe técnica da ASSEMA. Para o objetivo de mudança 1 (Desenvolver
processos de base agroecológica nas unidades familiares de produção), temos 5 indicadores (Nº de famílias
trabalhando com sistemas agroflorestais, de Nº de famílias trabalhando com prática de manejo ecológico
do solo, Nº de famílias trabalhando com enriquecimento de capoeira no sistema tradicional, Nº de famílias

1

Lima Campos, São Luis Gonzaga, Esperantinópolis, Bacabal, 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 Antônio dos Lopes.
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respeitando a dinâmica de população do babaçu, Nº de famílias guardiãs de sementes das espécies
cultivadas na unidade de produção).
Para o objetivo de mudança 2 (Ampliar e fortalecer o tema agroecologia com os parceiros do Maranhão),
temos 1 indicador (Número de entidades parceiras envolvidas em ações de fortalecimento da agroecologia).
No objetivo de mudança 3 (Apoiar a geração de renda para as famílias organizadas em grupos valorizando
a economia solidária) estamos monitorando 5 indicadores (Volume de produtos com valor agregado e in
natura, aumento da renda monetária média obtida pelas famílias por meio da comercialização de produtos
com valor agregado e in natura, Qualidade dos processos gerenciais, técnicos e administrativos assumidos
pelos 5 orientados pela ASSEMA, Qualidade dos processos Políticos e Administrativos assumidos pelos 5
empreendimentos, Número de famílias que acessaram as políticas de SSAN priorizadas).
Para o objetivo de mudança 4 (Qualificar a participação dos sujeitos de direitos em espaços de
articulação e controle social de políticas voltadas a promoção da SSAN, estamos monitorando 1 indicador
(Resultados positivos a partir do envolvimento nos espaços voltados à promoção da SSAN). No objetivo de
mudança 6 (Contribuir com ações de educação contextualizada nas escolas comunitárias), iremos monitorar
3 indicadores (Nº de escolas realizando ações de educação contextualizada, Nº de
educadores sensibilizados em temas transversais relacionados à educação contextualizada, Nº de alunos
capacitados em temas relacionados à agroecologia).
No objetivo de mudança 7 (Promover ações para autonomia econômica de mulheres e juventudes por
meio de iniciativas de geração de renda e economia solidaria) monitoraremos 2 indicadores (Nº de famílias
onde a mulher intervêm na administração da renda monetária, Nº de famílias onde a juventude intervêm
na administração da renda monetária).
Por último tempos o objetivo de mudança 8 (Realizar ações junto às organizações coletivas de mulheres
e juventudes para impulsionar a equidade de gênero e geração) onde monitoraremos também 2 indicadores
(Nº de juventudes participando de grupos que discutem temáticas transversais a equidade de gênero e
geração, Nº de mulheres participando de grupos que discutem temáticas transversais a equidade de gênero
e geração)
O Plano Operacional Anual (POA) 2019 foi elaborado em dezembro de 2018 com a participação de
12 agricultores (as) que compõe a diretoria da ASSEMA e mais 14 profissionais da equipe técnica
institucional. Esse processo se deu também para a análise do comportamento dos indicadores em 2018.
Na oportunidade definimos as metas dos indicadores para 2019, revisão dos instrumentos de coleta de
informações e atualização do plano de atividades do monitoramento para 2019.
Quanto ao público monitorado, definimos por incluir somente aquelas famílias e organizações,
grupos que estão sendo atendidas diretamente pela ASSEMA, num total de 76 famílias, 5
empreendimentos produtivos, 3 Escolas Família Agrícola e 70 escolas públicas rurais onde são
desenvolvidas atividades lúdica pedagógica por meio da Campanha Amiguinhos da ASSEMA (CAA) que
contam com orientações da ASSEMA.
As principais prioridades da organização para o ano de 2019, estão relacionar no anexo 07 (abrangência
detalhada da atuação) deste relatório.
BALANÇO DO ANO DE 2018
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Para dinamizar a exposição do balanço anual 2018, optamos por trazer as informações por tópicos
sucintos, tal como descrito abaixo:
Nível de realização do Plano de Trabalho de 2018
O Plano de Trabalho de 2018, iniciou um novo ciclo de 5 anos no âmbito do Plano Quinquenal (2018
a 2022). Em relação a 2017 tivemos um ano tão difícil quanto o ano anterior em termos de execução das
atividades planejadas, justamente em função da instabilidade política iniciada em 2017 que gerou atrasos
no repasse dos recursos públicos para a política de ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural).
Com a transição da gestão da política de ATER migrando da SEAD/MDA (Secretaria Especial de
Agricultura e do Desenvolvimento Agrário) para a ANATER - Agência Nacional de Assistência Técnica e
Extensão Rural continuamos em 2018 sem dotação orçamentária específica para remunerar os
serviços de ATER já prestados aos extintos órgão SEAD/MDA. Durante todo o exercício de 2018 tivemos
apenas um repasse em janeiro de 2018, ainda referente ao ano de 2017.
No âmbito dos demais projetos tanto da cooperação nacional quanto internacional (Actionaid,
Grassroot´s, PNUD, AVEDA, Fundo Amazônia), tivemos execução satisfatória, conforme detalhado no
quadro de atividades realizadas que compõe o Relatório Narrativo Anual 2018.
Principais mudanças e avanços na conquista dos direitos priorizados
- A construção da REDE RAMA MEARIM (Rede de Agroecologia do Médio Mearim), permanece
sendo um avanço importante, a mesma possibilitou em 2018 realizar ações em rede que juntou várias
organizações em torno da Agroecologia.
Uma caravana de 40 pessoas participou IV ENA (Encontro Nacional de Agroecologia) representando
o movimento de agroecologia do Maranhão.
Essas iniciativas estão ajudando a revigorar a RAMA, e estimular as Regionais onde temos
organizações com atuação geográfica aproximada e principalmente que tenham seus objetivos de mudança
alinhados a luta pela conquista de direitos e erradicação das desigualdades sociais.
A “dispersão geográfica” e o “enfraquecimento financeiro” das organizações são dois entraves que
permanecem em 2018 e que precisam ser enfrentados com estratégias inteligentes. Por isso a ideia de
fortalecer as Ramas Regionais, começando por onde já exista um tecido social forte, isso ocorre no Mearim,
na Região Tocantina e poderá ser despertado em outras regiões. O fator financeiro de sustentabilidade das
redes regionais, poderá ser mitigado se as ações forem pensadas e executadas no coletivo.
Com essa iniciativa pretendemos fazer com que a REDE RAMA funcione como um corpo que possa
fazer enfrentamentos políticos em relação aos entraves estruturais que se apresentam ao desenvolvimento
da agroecologia, a exemplo as políticas públicas estaduais, principalmente, voltadas para a agricultura
familiar.
No âmbito da parceria ASSEMA e Embrapa, com apoio do Fundo Ambiental Global (GEF) e
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), foi possível sistematizar 30 experiências
produtivas bem sucedidas e sustentáveis, desenvolvidas por agricultores (as) familiares da região do Médio
Mearim. O compartilhamento dessas experiências se dará em 2019 por meio da publicação de Cartilhas que
serão distribuídas às famílias e organizações parceiras.
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Por meio desta mesma parceria também realizamos uma pesquisa a respeito da produção de
babaçu, intitulada “Reconhecimento da economia invisível do babaçu e sua importância para meios de vida
em comunidades agroextrativistas”. O objetivo foi dar visibilidade para a importância econômica dos
produtos derivados da palmeira babaçu.
Principais desafios para a conquista dos direitos priorizados
Desestruturação das políticas públicas de combate a pobreza, especialmente aquelas voltadas para
o setor produtivo da Agricultura Familiar
A apologia a impunidade e à corrupção divulgada na mídia, faz com que as pessoas passem a
desacreditar em qualquer processo de mudanças e melhoria de vida. Visualiza-se nas pessoas o sentimento
de que nada mais vale a pena e que o mal sempre vence.
Os grandes projetos avançam em direção as áreas destinadas a produção de alimentos.
Principais alternativas de enfrentamento a negação dos direitos priorizados
No âmbito da realização das ações para a melhoria da qualidade de vida das famílias agroextrativistas,
temos a destacar as relações de cooperação e troca de saberes estabelecida entre ASSEMA e seus parceiros
e financiadores.
Em 2018 concretizamos uma importante parceria entre ASSEMA, Rede Cerrado e CMTR (Coletivo de
Mulheres Trabalhadoras Rurais) por meio da qual estamos em processo de contratação de um projeto em
rede, financiado pelo Fundo Amazônia com foco na cadeia de valor do babaçu. A ASSEMA é a proponente
do projeto que irá beneficiar a COPPALJ (Lago do junco e Lago dos Rodrigues), COOPAESP (Esperantinópolis),
CMTR (Peritoró e Alto Alegre) e Central do Cerrado que tem atuação na cadeia de babaçu especialmente na
comercialização em Brasília e São Paulo, no desenvolvimento de produtos e processos, e na área de
marketing para produtos do cerrado. As ações da Central do Cerrado serão transversais as demais
organizações.
Embora com alguma demora nos processo de aquisições, tivemos o prosseguimento do projeto
“Riquezas do Mearim”, desenvolvido em parceria com o CAA (Centro de Agricultura Alternativa do norte de
Minas). O projeto dedica-se a ações ambientais de reflorestamento das margens do Rio Mearim em
Pedreiras, a conservação/aproveitamento do babaçu e produção de hortaliças para consumo e mercado.
Também apresentou bons resultados em direção ao direito a SSAN (Segurança e Soberania Alimentar),
as ações de recuperação de áreas degradadas por meio da introdução de SAF´s (Sistemas Agroflorestais)
realizadas no âmbito do projeto APL Babaçu, apoiados pelo Fundo Amazônia. Ao todo tivemos 127 hectares
enriquecidos com espécies madeireira, frutífera e de adubação.
A estratégia adotada pela CAA (Campanha Amiguinhos da ASSEMA), iniciada ainda em 2016, funcionou
em 2018 como uma alternativa metodológica participativa que contribuiu com a educação de crianças e
adolescente de escolas rurais localizadas nas comunidades onde a CAA está sendo desenvolvida. A
metodologia adotada incluiu as equipes de educadores das escolas, fazendo com que no município de Lima
Campos 2 escolas passassem a adotar na grade curricular e planos de aula, temas transversais como
educação ambiental, direito das crianças e adolescente e educação sexual. A expectativa é que esse
resultado seja exemplo multiplicar para outras escolas.
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Identificar os principais aprendizados do período
Considerando o nível de execuções em 2018, a rotina do sistema de avaliação e monitoramento das
ações dos programas por meio da linha de base permitiu análises mais seguras encima de números e
resultados alcançados. O novo plano que se iniciou em 2018 ficou mais claro e ágil em função da experiência
metodológica vivenciada anteriormente. Certamente esta será uma estratégia de gestão institucional a ser
mantida em 2019.
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ANÁLISE DE CONTEXTO NUMA PERSPECTIVA DE NEGAÇÃO DE DIREITOS (apresentar os
problemas de contexto relacionado aos direitos priorizados e ao público)
2019 trás um cenário de aprofundamento da violação de direitos já anunciados em 2018 pela elite
militar que venceu as eleições presidenciais. Soam efervescentes, os discursos discriminatórios, separatistas
e autoritários do presidente eleito Jair Bolsonaro e seus ministros, sobre a necessidade de reformular o papel
do Estado em relação aos serviços de proteção social, às politicas de proteção territorial de povos e
comunidades tradicionais, a reforma agrária, direitos previdenciários e outros mais. Inevitavelmente, tais
concepções do poder político instauram em nós uma certeza da multiplicação das desigualdades,
especialmente em relação aos direitos que deveriam ser garantidos pelo Estado.
Pelos impactos negativos, que certamente serão gerados pela nova política estatal, temos consciência
do aprofundamento das dificuldades para este plano. Lidaremos com a criminalização das organizações da
sociedade civil, desaparecimento de políticas de proteção para vulneráveis, fim dos investimentos em
conservação ambiental, educação do campo e outras. Tudo isto são entraves para este plano. Contudo,
propomos seguir priorizando neste plano, direitos e objetivos de mudança comprometidos em promover a
soberania e segurança alimentar e nutricional, contribuir para a educação contextualizada e combater às
desigualdades de gênero e geração.
Nesse sentido Identificaremos as principais relações de poder e de desigualdades que poderão
(positivamente ou negativamente) impactar a implementação deste Plano.
Historicamente as comunidades tradicionais extrativismo do babaçu, desenvolvem estratégias de
manejo dos recursos naturais, como o aproveitamento das potencialidades de distintos habitats, o uso de
variedades genéticas de plantas adaptadas aos diferentes ambientes e o aproveitamento das vantagens
intrínsecas à biodiversidade presente nos ativos da flora nativa do babaçu. Contudo, observa-se como
problema a desarticulação dos sistemas produtivos tradicionais dessas comunidades. Num dado momento
elas passaram a incorporar algumas tecnologias da agricultura convencional em suas rotinas de produção, a
exemplo o uso do agrotóxico para limpeza de áreas com intenção de compensar a ausência da força de
trabalho jovem na família. Também passaram a consumir muitos produtos industrializados.
Sabe-se que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxico, chegando ao volume de 7,3 litros por
pessoa/ano, conforme revelam dados da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) e Fundação
Oswaldo Cruz. Agrotóxicos estão em frutas, verduras, carnes, leites, bebidas e industrializados que são
produtos cada vez mais consumidos pelas comunidades rurais. A ingestão de alimentos contaminados ao
longo da vida podem causar danos irreversíveis à saúde, tais como, problemas de ordem neurológica,
infertilidade, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade em crianças, doenças renais, hepáticas,
cardiovasculares e alérgicas, assim como representa uma porta aberta para formação de tumores
cancerígenos.
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No aspecto socioambiental e econômico, ao contrário do que preconizaram os defensores da
agricultura convencional, o sistema produtivo desenvolvido pelo agronegócio não acabou completamente
com a fome do mundo, nem baixou os custos de produção. Mas sim elevou o desgaste dos solos, estimulou
ciclos viciosos para o uso de adubos químicos para correção dos solos, provocou contaminações dos
recursos hídricos, cultivou plantas cada vez mais desnutridas e vulneráveis a doenças, substituiu as
sementes crioulas que são resistentes e adaptadas
aos diferentes climas do Brasil, por sementes
geneticamente modificadas e inférteis.
Todos estes fatores levam as pessoas ao
estado de dependência e de insegurança alimentar,
fazendo com que estes se sintam incapazes de
produzir seu próprio alimento e gerar excedentes
para melhorar a renda e, ao mesmo tempo,
contribuir na oferta de alimentos seguros para a
sociedade.
Na região de alcance do Plano, outros
problemas aparecem em função do sistema de
Figura 9 . Área de abrangência do MATOPIBA
produção, tais como, implantação de grandes
2
projetos de monocultivos como o MATOPIBA ,
exploração de gás natural na Bacia Hidrográfica do Mearim que banha 92 municípios no Estado,
agropecuária extensiva que eleva a disputa pelo acesso a terra gerando conflitos fundiários. Todos estes
empreendimentos avançam sobre os territórios destruindo principalmente a floresta de babaçu abundante
na região e de grande importância cultural e econômica para as comunidades rurais extrativistas do coco
babaçu.
Projetos de grandes impactos negativos são genuinamente catalizadores de movimentos migratórios
e deslocamentos forçados por mudanças climáticas, conflitos e aumento dos casos de violação dos direitos
territoriais e desestruturação dos territórios comuns, que protegem e controlam o acesso sobre os recursos
naturais e os conhecimentos tradicionais dos povos
das florestas e das águas. A perda dos territórios
podem também significar mudanças negativas nas
identidades culturais que estão associadas ao manejo
tradicional do babaçu como forma de sobrevivência
do modo de vida e condições de reprodução social e
econômica dessas comunidades.
Para as comunidades tradicionais desta região o
babaçu é muito mais que uma palmeira importante no
processo natural de regeneração e sucessão florestal
nos seus territórios, ela é um símbolo na luta dos (as)
agroextrativistas pelo acesso à terra e aos recursos
Figura 10. Extração de amêndoas debabaçu no modo
naturais, representados especialmente pelas
tradicional das quebradeiras de coco do Maranhão
2

MATOPIBA representa a nova fronteira agrícola brasileira responsável por 7,90% da produção de grãos, nos estados nordestinos do Maranhão,
Tocantins, Piauí e Bahia.
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mulheres, quebradeiras de coco babaçu que criaram na região um movimento pela conservação ambiental
e dos babaçuais. Elas encontram no babaçu, além de alimento humano (mesocarpo, azeite, leite) uma
estratégia para a sobrevivência da fauna silvestre, e a possibilidade de geração de renda por meio da
comercialização das amêndoas in natura ou em produtos processados com sabão, sabonete, óleo e torta de
babaçu, para alimentação animal.
No aspecto da negação do direito a educação de qualidade abordado por este Plano, como se
apresenta essa realidade no Estado do Maranhão? O Estado vivenciou 50 anos de uma dominação política
exercida pela Oligarquia Sarney. O termo “Oligarquia” é aqui compreendido como um “governo de poucos”,
nepotista, clientelista, patriarcal, viciado em se utilizar do patrimônio estatal em benefício próprio (Apud
DANTAS, 1996:42-43) e que, portanto, é incompatível com um desenvolvimento justo e igualitário para
todos, especialmente relacionada à garantia de direitos para os mais vulneráveis economicamente, como as
comunidades rurais do Maranhão.
A associação entre domínios oligárquicos e Estados subdesenvolvidas, como o Maranhão, é algo
comum na história política brasileira. Por suas características clientelistas e práticas autoritárias os governos
dessa oligarquia se mantiveram no poder durante 5 décadas, colecionando benefícios próprios, e por outro
lado, aprofundando as desigualdades sociais. Neste aspecto, mas sem desconsiderar os demais, queremos
destacar a negação ao direito a educação de qualidade.
Embora venha declinando as taxas de analfabetismo em nível nacional, vencer este desafio no
Maranhão parece uma realidade ainda distante. Temos uma alfabetização fictícia, de efeitos paliativos e
ilusórios, como o de desenhar o próprio nome sem a mínima compreensão do que se expressa, ou anunciar
resultados de cálculos matemáticos sem nenhuma consciência de raciocínio lógico.
As condições materiais da maior parte das escolas são precárias, a formação e a dedicação de muitos
professores deixam a desejar, os currículos são inadequados, os recursos disponibilizados não são
suficientes ou são desviados de finalidade, os alunos não tem identidade com a escola, às condições
socioeconômicas das famílias não contribuem para uma participação efetiva na vida escolar. Essa é uma
realidade deste Estado e de muitos outros no Nordeste brasileiro, que reflete sem dúvida décadas de
descaso com a educação pública, sem investimentos na aprendizagem dos estudantes.
Em 2014 o Programa Fantástico, da Rede Globo, levou ao ar uma matéria mostrando as péssimas
condições de escolas municipais no Maranhão, justamente numa cidade administrada por grupo político
ligado a oligarquia Sarney, onde foi encontrado escolas funcionando numa estrutura física inadequada para
manutenção das condições de higiene, não tinha
piso, estava sem água, sem, banheiro, sem energia,
sem cadeiras adequadas, sem material didático e
não tinha cozinha para preparar a alimentação
escolar. Nesse mesmo ano a
Organização
para
Cooperação
e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), premiou o
Maranhão com o 2º pior desempenho entre os
estados
brasileiros
quanto ao
Programa Internacional de Avaliação de
Alunos (PISA). A nota geral alcançada pelo MA no
Pisa foi de 357, superior somente ao Estado de
Figura 10 - Escola municipal da zona rural de Codó/MA
Alagoas – pior desempenho – que alcançou 348.
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Acrescento aos dados sobre a educação formal, um recorte relacionado à “Educação do Campo”. E o
que seria isto? A ausência de políticas educacionais pensadas para o campo, fez com que florescesse um
movimento pela Educação do Campo, constituído pelos sujeitos sociais que integram as realidades rurais, e
que, almejam aliar o cotidiano rural aos processos educacionais. Segundo Fernando José Martins 3 , “a
proposta da Educação do Campo, não é meramente pedagógica, ao buscar relacionar escola e vida, também
pretende a veiculação de uma determinada concepção de campo, na qual esse seja um lugar de vida”.
Nossa estratégia de intervenção em torno do direito a educação, compreende que não existe
cidadania plena sem educação contextualiza, e que para além do desfio de alcançar os índices satisfatórios
em termos de média nacional, o papel da educação é formar cidadão preparados para mudar o lugar em
que vivem, seja ele urbano ou rural.
Via de regras a educação formal é pensada baseada no paradigma urbano, não levando em
consideração as especificidades dos sujeitos que vivem no meio rural. Ocorre que a escola do campo é
tratada como um apêndice da escola urbana, ou seja, as políticas que são feitas para a cidade são
adaptadas para o campo, praticando uma “educação para o campo” e não uma “educação do campo”. A
prática da “educação para o campo”, trata
a ruralidade apenas como espaço de
produção, invisibilizando os
demais aspectos inerentes a uma
sociedade que lá existe.
Na atualidade brasileira já existem
práticas
que
se
configuram
como ocupação de espaço no embate
político e ideológico pela educação do
campo, tais como a organização curricular
por temas geradores, calendários
específicos, e a pedagogia da alternância
que organiza as atividades escolares
com
conteúdos relacionados à
realidade.
É
nessa
concepção de Escola e de Educação que
este plano pretende somar, por meio de
Figura 11 - Aula Pratica com monitores, alunos e
ações pedagógicas realizadas em parcerias
agricultores nas Escolas Famílias Agrícolas
com escolas das comunidades rurais que
trabalhamos, com os educadores da rede municipal, e com as escolas famílias agrícolas da região.

3

Docente do Colegiado de Pedagogia da UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná - campus de Foz do Iguaçu. Doutorando em Educação
pela UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bolsista do CNPq.
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Quanto à abordagem a negação ao direito a uma vida
sem desigualdades de gênero e de geração, em primeira mão
vamos compreender como essas violências estão presentes
no cenário deste Plano e a quem elas atingem diretamente.
Em atendimento a um passivo histórico com a
sociedade brasileira, o IBGE divulga em março de 2018 uma
pesquisa trazendo 38 indicadores quantitativos e qualitativos
de gênero. Além dos dados do IBGE traremos para nossa
análise de contexto informações do Fórum Brasileiro de
Segurança Pública e do Núcleo de Estudos da Violência da USP
que refletem sobre o avanço da violência de gênero,
abordando os aspectos sobre feminicídio, renda, escolaridade
e outros.
Embora
os
casos de
feminicídios
sejam subnotificados, como é o caso do Estado do
Maranhão que não informou entre 2015 a 2017, é possível
perceber uma escalada crescente dessa violência. Para além
da violência de gênero, estamos diante de uma questão de
dominação, onde um ser que se julga superior, impõe sua
vontade pela força e poder que exerce sobre o outro, neste
caso a mulher.
Quando
temos 946
(21%) notificações
de assassinatos de mulheres no âmbito de suas relações
conjugais, mantidas com homens, estamos constatando que
estes homens as compreendem como sujeitos subjugados,
submetidos à obediência de suas ordens e vontades, e
quando são contrariados, as eliminam.
Perguntamos: Será que no Brasil temos uma cultura da
violência contra a mulher ? Se concordarmos que não se
discute cultura sem considerar as relações de poder dentro da
sociedade, sim existe. Esse poder determina a ideologia
dominante numa sociedade através de seus instrumentos de
reprodução simbólica, neste caso as violências adquirem
também cor, idade, orientação sexual, classe, religião etc...
Do ponto de vista da liberdade de escolhas no
mercado de
trabalho
remunerado, é
visível as desigualdades. Constata-se que as mulheres
Figura 12 - Estatísticas da violência contra a
são a maioria
mulher
(28,2%) na ocupação de posto de trabalho em tempo parcial
e, portanto, têm sua remuneração diminuída em relação aos homens que dedicam mais tempo ao trabalho
remunerado. Ou seja, podemos concluir que as mulheres ganham 25% a menos do que os homens por que
elas dedicam menos tempo ao trabalho pago integral. Esta conta estaria resolvida se fosse uma questão
matemática. Mas não é.
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Historicamente as mulheres foram, e ainda são obrigadas a organizar sua vida profissional em
conciliação com a vida doméstica, submetendo-se a duplas e triplas jornadas de trabalho. Não por acaso as
mulheres também ocupam maior posição (19%) no ranque de horas dedicadas ao cuidado de pessoas ou a
afazeres domésticos. Quando uma mulher se submete a essa necessidade, é por que lhe é negado a
liberdade de escolha, e isso é uma violência de gênero.
Numa compreensão direta, a variável que justificaria maior renda seria a formação ou o tempo de
dedicação, e não o gênero. Considerando que na faixa etária entre 25 a 44 anos de idade a escolaridade das
mulheres é superior (21,5%) a dos homens (15,6%) e considerando também que quanto maior a
escolaridade maior a desigualdade salarial, concluímos que as mulheres estudam mais, trabalham mais e
ganham menos do que os homens. Esse cenário de desigualdades se agravaria mais ainda se fossemos
estratificar essas análises por cor ou raça e geração.
Todos estes dados infelizmente só demonstram que nossa
sociedade vem reproduzindo de forma competente a cultura das
desigualdades. Nessa perspectiva, este Plano compreende as
desigualdades de gênero e geração como estrutural dos
processos históricos de construção desta sociedade, e precisa
ser combatida não só por leis e políticas públicas reparatórias,
mas principalmente indo na raiz do problema, focando no
desenvolvimento de cidadãos conscientes em relação ao direito
humano a uma vida de liberdades para fazer suas próprias
escolhas.

PRIORIDADES PARA 2019 E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE MUDANÇAS
As prioridades para 2019 estão relacionadas aos objetivos de mudanças e suas respectivas ações
estratégicas. Na composição do plano quinquenal (2018 a 2022) foram pensadas ações amplas que serão
desenvolvidas, algumas de forma continuada e outras pontualmente, ao longo dos 5 anos de execução do
plano.
Para garantir o direito de SSAN é prioritário ações para:
Fortalecer os processos de base agroecológica, através da assessoria técnica e extensão rural,
participação ativa e qualificada em espaços políticos de discussão das políticas públicas voltada para
agricultura familiar, formação contínua nas comunidades sobre Agroecologia e melhoria da gestão e
conservação das fontes de agua (lagos naturais, nascentes, igarapés).
Gerar renda, promovendo os espaços de comercialização de produtos agroecológicos
produzidos pela agricultura familiar (circuito de feiras comunitárias, centros públicos e redes de
comercialização solidária) e assessorar as famílias para o acesso a novos mercados;
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Promover o acesso das famílias agricultoras às políticas públicas de SSAN (terra, semente, água,
crédito, Ater, beneficiamento e mercado), através da incidência junto aos órgãos públicos garantidores do
direito a regularização fundiária e participar de redes, fóruns e conselhos com outros parceiros e outros
movimentos para fortalecimento da luta pela terra;
Para o direito à educação contextualizada, as prioridades estarão voltadas para ações de:
Formação Política focada na incidência política em educação contextualizada;
Articulação Política para construção de novas parcerias;
Criação e mobilização de uma rede de organizações para desenvolver ações em Educação
Contextualizada no Território Médio Mearim;
Inserção da Educação Contextualizada no Projeto Político Pedagógico das escolas municipais
rurais.
Em atendimento ao direito a uma Vida Sem Violências de Gênero e Geração, é estratégico fazer avançar
as organizações coletivas de mulheres e juventudes para impulsionarem as mudanças de gênero e geração.
Pretende-se atingir essas mudanças por meio de ações de:
Fortalecimento dos grupos auto organizados de mulheres nas comunidades (formações,
oficinas, intercâmbios, treinamentos, acompanhamento);
Formação política voltadas para temas relativos a direitos interesse das mulheres;
Apoiar o processo organizativo das juventudes nas comunidades com formação política;
Apoio as associações, cooperativas e grupos produtivos de mulheres para empoderamento
econômico desses grupos.
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ANÁLISE DE RISCO E PLANO DE MITIGAÇÃO
A partir dos riscos identificados no PLD e dos elementos relevantes da atualização de contexto, preencher a seguinte tabela de análise de risco para cada
prioridade definida, com o respectivo plano de mitigação. Para isto, a análise de risco realizada com vocês durante o ano de 2018 ou durante o processo de
atualização deve ser atualizada ou inserida nesse item.
DIREITO PRIORIZADO

1 - Direito a SSAN (soberania e segurança alimentar e nutricional).
1 - Agricultoras e agricultores familiares rurais;
2 - Agricultoras e agricultores familiares urbanos e periurbanos;
3- Quebradeiras de coco babaçu;
4
- Coletores de Jaborandi
5
- Quilombolas;
6 - Juventudes;
7 - Crianças.

SUJEITOS DE DIREITOS
PRIORIZADOS

PRINCIPAIS
RISCOS
IDENTIFICADOS PARA SSAN

EFEITOS NOS SUJEITOS DE
DIREITOS PRIORIZADOS

IMPLICAÇÕES P/ PARCERIA
ASSEMA-ACTIONAID

AÇÕES PARA MITIGAÇÃO DO
RISCO
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Não acesso à politicas publicas
(ATER, CREDITOS,
FOMENTOS, PAA, PNAE,
PGPM, HABITAÇÃO,
SENEAMENTO, FORMAÇÃO,
BOLSA FAMILIA.

• Diminui as potencialidades • Aumenta as demandas de
de comercialização
atividades para instituição
• Diminuição do acesso a
• Empobrecimento das
famílias
recursos públicos
•A
instituição
se
• Pessoas mais vulneráveis
enfraquece porque não
para a expansão e entrada
consegue ter ATER, ou
dos grandes projetos
apoiar grupos produtivos.

• Publicitar mais os
resultados positivos do
primeiro ciclo da ATER,
mostrar como o formato foi
positivo quando
implementado pelas
organizações da sociedade
civil.
• Denunciar essa situação e o
impacto dos cortes nas
políticas públicas
• Fortalecimento político
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•

•
•

•

visando a consolidação da
visão coletiva
Promover debates sobre
os direitos na base e
também com pessoas dos
governos para expor essa
situação
Formação política para
resistência nas bases
Discutir o fomento público
à agroecologia nos
espaços políticos, redes,
fóruns.
Disputar a execução das
políticas que fazem a
diferença para a
agricultura familiar
(como: ATER e mercados
institucionais).

Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão-ASSEMA, CNPJ 12.538.682/0001/70.
Rua da Prainha, 551, Bairro São Benedito. CEP: 65.725–000 – Pedreiras – Maranhão – Brasil
Telefax: (99) 3642-2152. E–mail: gentedefibra@assema.org.br

PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS - 2018/2022
Direito a uma vida sem desigualdades.

Plano de Trabalho 2019.
• Diminuição dos recursos
hídricos, dos recursos
naturais;
• Diminuição do valor da
coletividade;
• Aumento nos conflitos e
violência no campo;
• Êxodo rural;
• Exploração da mão de
obra barata;
• Perda da biodiversidade
com a diminuição das
florestas de babaçu,
impactando diretamente
muitas mulheres
quebradeiras;
• Perda dos territórios de
reprodução da
agricultura familiar;
• “Desertos verdes” de
Eucalipto

• Aumenta a necessidade
de recursos financeiros;
• Desestímulo das poucas
famílias para continuarem
nas comunidades,
diminuindo a abrangência
da ASSEMA;
• Diminuição da força dos
saberes locais e a
consolidação da
agroecologia no médio
mearim;
• Enfraquecimento da base
da assema (quebradeiras,
quilombolas, as pessoas
mudam as suas atividades
tradicionais).

• Fortalecimento político
para ir pro embate;
• Construção de estratégias
de resistência mais
radicais;
• Trabalho de comunicação
para provar para as
pessoas que a agricultura
familiar dá resultados;
• Fortalecimento de uma
articulação em rede para o
enfrentamento dos
grandes projetos;
• Denuncia dos impactos
que as empresas
responsáveis pelos
grandes projetos tem
causado na vida das
pessoas.

Fácil acesso aos
• Uso de sementes
geneticamente
agroquímicos e
modificacadas, provocam
transgênicos com
dependência dos
hegemonia do agronegócio
agricultores a compra.
Podendo até acabar com
as sementes criolas;
• Diminuição da saúde das
famílias;

• Ameaça direta ao
sentido da existência da
instituição, pois o
sentido da sua missão
fica muito enfraquecido
– tanto da ASSEMA
como da ActionAid;
• Dificuldade de
conquistar famílias para

• Trabalho de comunicação
para provar para as
pessoas que a
agroecologia dá resultados
e melhora a saúde das
famílias – incluindo debate
sobre a qualidade do

Grandes projetos como o
matopiba e extração de
petróleo e gás
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alimento sem veneno e
sem
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• Perda da biodiversidade;
• Ilusão do pequeno
empresário agricultor
influenciado pela
ideologia do agronegócio;
• Assoreamento e/ou
contaminação dos
igarapés.

Desestruturação dos
territórios comuns.

• Abertura de espaço para o
agronegócio;
• Famílias empobrecidas;
• Êxodo rural;
• Emancipação dos
Assentamentos com a
titulação promovida pelo
INCRA;
• Diminuição da soberania e

agroecologia e
cooperativismo;
• A ASSEMA é desafiada a
construir alternativas
para não perder essa
disputa.

transgênico;
• Discutir o fomento público
à agroecologia nos
espaços políticos, redes,
fóruns;
• Aumentar o trabalho e sua
qualidade para enfrentar o
desafio: saída das famílias,
como compensa investir
na agroecologia a médio
prazo, fortalecer quem
aplica práticas
agroecológicas, atrair as
pessoas que ainda não são
adeptas da agroecologia.
• Mais tempo,
aprofundamento ao
trabalho de assistência
técnica.

• Ameaça direta ao sentido
da existência da
instituição, pois o sentido
da sua missão fica muito
enfraquecido – tanto da
ASSEMA como da
ActionAid;
• Aumenta a necessidade
de recursos financeiros;

• Fortalecimento do
trabalho em redes com
outros parceiros políticos:
FETRAF, CONTAG, MST,
CPT, RAMA, e outros
movimentos de luta pela
terra;
• Questão jurídica ambiental
e fundiária
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segurança alimentar e
nutricional;
• Disputa pelos recursos
naturais, pelo trabalho que
afeta mais as mulheres;
• Possível aumento do
número de famílias vítimas
de grilagem;
• Endividamento das famílias.
Ameaça da Escola
Sem Partido
Pouca INFRA na rede
de educação

• A Agroecologia fica
enfraquecida enquanto
discussão política de sujeito
de campo
• Discussão sobre violência
contra as mulheres nas
escolas é proibida;
• Despolitização das crianças
e dos jovens.

• Desestímulo das poucas
famílias para continuarem
nas comunidades,
diminuindo a
abrangência da ASSEMA;

•

DIREITO PRIORIZADO

2 - Direito a Educação Contextualizada

SUJEITOS DE DIREITOS
PRIORIZADOS

1 - Juventudes;
2 - Crianças

PRINCIPAIS RISCOS
IDENTIFICADOS PARA
DIREITO A EDUCAÇÃO
CONTEXTUALIZADA

EFEITOS NOS SUJEITOS DE
DIREITOS PRIORIZADOS

IMPLICAÇÕES P/
PARCERIA
ASSEMA-ACTIONAID

continuam sendo
fundamentais;
• Diálogo nas bases para
mostrar as desvantagens
desse processo.

•

AÇÕES PARA MITIGAÇÃO DO
RISCO
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Privatização da educação

•
Diminui a capacidade
das pesquisas
•
Diminui as
oportunidades

•

•

•

•

para a juventude camponesa
do campo acessar a
universidade
Sucateamento de
universidades e institutos de
educação

•
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Pouca sensibilidade do poder
público para a educação
contextualizada. Pouca ou
nenhuma preocupação com
os
processos
de
aprendizagem.

•
Falta de formação
para os professores com um
programa
de
aperfeiçoamento;
•
Ausência de planos
pedagógicos de educação
contextualizada;
•
Aumento
do
analfabetismo;
•
Pouca
valorização/perda
da
identidades dos povos; • As
mulheres influenciadas pelas
escola também se
afastam desses princípios;
•
Índices de educação
que não refletem o nível de
instrução nas comunidades
(IDEB). Os processos de
avaliação da educação são
falhos;

•

•

Pouca INFRA na rede de
educação

•

• Enfraquecimento da • Trabalho de um programa
com foco na criança e nas
disputa pela agroecologia
juventudes;
e agricultura familiar
•
Participação nos conselhos
enquanto modelo de
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campo;
•
Não
sucessão
familiar; • Desvalorização
dos modos de vida nas
comunidades
tradicionais;
•
Atrapalha
o
associativismo e a
organização coletiva;
•
Falta
de
sensibilidade
para
conservação dos
recursos naturais;
•
Enfraquecimento
do PNAE.

Ameaça
Partido

da

Escola

Sem

•
A Agroecologia fica
enfraquecida enquanto
discussão política de sujeito
de campo

•

municipais de educação para
monitoramento das políticas;
•
Disputar o PNAE com
objetivo de fortalecer a
educação contextualizada e o
desenvolvimento das famílias
nas comunidades;
•
Fortalecer as parcerias
com o poder público e com as
secretarias de educação, com
uma
abordagem
interdisciplinar inclusive nas
atividades da campanha
amiguinhos;
•
Formação
dos/as
professores/as em educação
contextualizada;
•
Incluir a discussão dos
temas
da
educação
contextualizada com as
crianças da campanha;
•
Adequar os planos que
são trabalhados com as
crianças para fazer parte dos
planejamentos semestrais;
•
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•
Discussão sobre
violência

contra as mulheres nas
escolas é proibida;
• Despolitização das crianças
e dos jovens.
DIREITO PRIORIZADO

3 - Direito a uma vida sem violências de gênero e geração.

SUJEITOS DE DIREITOS
PRIORIZADOS

1 - Mulheres (quebradeiras de coco babaçu);
2 - Juventudes

PRINCIPAIS RISCOS
IDENTIFICADOS

EFEITOS NOS SUJEITOS DE
DIREITOS PRIORIZADOS

IMPLICAÇÕES P/
PARCERIA
ASSEMA-ACTIONAID

AÇÕES PARA MITIGAÇÃO DO
RISCO

Preconceitos, violencia.
Intolerância as orientações
sexuais,
Machismo
Feminicidio
Conflitos ideologicos de
gerações
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METAS PARA 2019, POR INDICADOR DE MUDANÇA (Atualização da Linha de Base)
Após a construção da Linha de Base e/ou marco zero de 2018, a equipe e direção da ASSEMA atualizaram as metas dos indicadores para 2019. Quanto ao
marco zero e metas para os indicadores 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º e 19º, não conseguimos definir esses dados, pois se trata de indicadores novos no
cenário do monitoramento da ASSEMA. Também não temos acesso direto das informações, elas se encontram em domínio dos parceiros (associações,
cooperativas, escolas e sindicatos). Definimos que até março de 2019 teremos essas informações para compor a matriz de indicadores deste plano, nesse
mesmo prazo também definiremos os instrumentos de verificação dos indicadores priorizados.
Segue abaixo a matriz de indicadores e metas 2019 para cada direito priorizado em relação a seus respectivos objetivos de mudanças.

Direito 1 - Direito a Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional
OBJETIVO DE MUDANÇA - 1

Desenvolver processos de base agroecológica nas unidades familiares de produção.

Indicador 1 º Número de famílias trabalhando com sistemas agroflorestais na área de atuação da ASSEMA.
Municípios

Marco Zero - 2018

Meta prevista - 2019

Lago do Junco

42

21

Lago dos Rodrigues

20

17

Lago da Pedra

0

0

Bacabal

32

26

Pedreiras

0

9

Esperantinópolis

0

0

São Luís Gonzaga

0

0

TOTAL

94

73

Meios de verificação

Indicador 2 º Número de famílias trabalhando com prática de manejo ecológico do solo (adubação verde).
Municípios
Lago do Junco

Marco Zero - 2018

Meta prevista - 2019

0

21
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Lago dos Rodrigues

0

17

Lago da Pedra

0

0

Bacabal

0

26

Pedreiras

0

9

Esperantinópolis

0

0

São Luis Gonzaga

0

0

TOTAL

0

73

Indicador 3 º Número de famílias trabalhando com enriquecimento de capoeira no sistema tradicional.
Municípios

Marco Zero - 2018

Meta prevista - 2019

Lago do Junco

8

15

Lago dos Rodrigues

14

20

Lago da Pedra

0

0

Bacabal

0

0

Pedreiras

0

0

Esperantinópolis

0

0

São Luis Gonzaga

1

1

TOTAL

23

36

Meios de verificação

Indicador 4 º Número de famílias respeitando a dinâmica de população do babaçu.
Municípios

Marco Zero - 2018

Meta prevista - 2019

Lago do Junco

0

6

Lago dos Rodrigues

0

5

Lago da Pedra

0

0

Bacabal

0

10
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Pedreiras

0

0

Esperantinópolis

0

0

São Luis Gonzaga

0

0

TOTAL

0

21

0

Indicador 5 º Número de famílias guardiãs (com disponibilidade) de sementes das espécies cultivadas na unidade de produção.
Municípios

Marco Zero - 2018

Meta prevista - 2019

Lago do Junco

9

18

Lago dos Rodrigues

9

18

Lago da Pedra

0

0

Bacabal

4

8

Meios de verificação

Pedreiras
0
3
Esperantinópolis
0
0
São Luis Gonzaga
0
0
TOTAL
22
47
OBJETIVO DE MUDANÇA - 2
Ampliar e fortalecer o tema agroecologia com os parceiros do Maranhão.
Indicador 6 º Número de entidades parceiras envolvidas em ações de fortalecimento da agroecologia.
Temáticas transversais
Marco Zero - 2018
Meta prevista - 2019
Meios de verificação
Conservação de sementes tradicionais
0
5
Campanha contra uso de agrotóxicos
0
0
Divisão do trabalho doméstico
3
5
Equidade de gênero
2
2
Sucessão familiar
0
Reforma agrária
0
1
Conservação dos recursos hídricos
1
2
Manejo do babaçu
0
2
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Educação contextualizada
Mercado de produtos da agricultura
familiar
Consumo consciente
Associativismo
Cooperativismo
Respeito à diversidade
TOTAL
OBJETIVO DE MUDANÇA - 3

3

3

3
1
5
2
1
21

4
1
5
2
1
33

Apoiar a geração de renda para as famílias organizadas em grupos valorizando a economia
solidária.

Indicador 7 º Volume de produtos com valor agregado e in natura.
Produtos
Marco Zero - 2018
Licor (garrafas)
783
Geleia (potes)
950

950,0
200,0

Mesocarpo de babaçu (kg)

11.093

12.500,0

Sabão (kg)

2.942

3.500,0

Sabonete unidade

31.158

37.000,0

Torta de babaçu (kg)

118.569

135.000,0

Óleo de babaçu (kg)

221.000

250.000,0

Amêndoas de coco babaçu (ton.)

501.869

550.000,0

Polpa de frutas das EFA´s

1.500

2.000

Folhas de Jaborandi

17.000

20.000

Artesanato

500

550,0

Meta prevista - 2019
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Indicador 8 º Aumento da renda monetária média obtida pelas famílias por meio da comercialização de produtos com valor agregado e in
natura.
Produtos

Marco Zero - 2018

Meta prevista - 2019

Licor (garrafas)

R$ 500,00

R$ 550,00

Geleia (potes)

-

-

Mesocarpo de babaçu (kg)

R$ 770,00

R$ 998,00

Sabão (kg)

R$ 450,00

R$ 998,00

Sabonete unidade

R$ 975,00

R$ 998,00

Torta de babaçu (kg)

R$ 46.720,00

R$ 53.728,00

Óleo de babaçu (kg)

R$ 2.428.204,00

R$ 2.913.000,00

Amêndoas de coco babaçu (ton.)

R$ 3.150,00

R$ 3.460,00

Polpa de frutas das EFA´s

-

R$ 16.000,00

Folhas de Jaborandi

R$ 2.852,00

R$ 3.150,00

Artesanato

-

Meios de verificação

-

Indicador 9 º Qualidade dos processos Gerenciais e Técnicos assumidos pelos 5 empreendimentos (COPPALJ, COOPAESP, AMTR,
SANTANA e AJR) orientados pelo PCS.
Organizações

Marco Zero - 2018

Meta prevista - 2019

COPPALJ

8,25

8,5

COOPAESP

8,5

9,0

AMTR

6,0

7,0

Meios de verificação

SANTANA
6,0
7,0
AJR
7,5
8,0
Indicador 10 º Qualidade dos processos Políticos e Administrativos assumidos pelos 5 empreendimentos (COPPALJ, COOPAESP, AMTR,
SANTANA e AJR) orientados pelo PCS.
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Organizações

Marco Zero - 2018

Meta prevista - 2019

COPPALJ
COOPAESP

7,5
5,0

8,5
6,0

AMTR

7,0

7,0

SANTANA

7,5

8,0

AJR

7,5

8,5

Meios de verificação

OBJETIVO DE MUDANÇA - 4
Apoiar o acesso das famílias às politicas públicas de SSAN com foco na Agroecologia.
Indicador 11º Número de famílias que acessaram as políticas de SSAN priorizadas.
Políticas
Marco Zero - 2018
Meta prevista - 2019
Meios de verificação
Terra (Crédito Fundiário e Consolidação
dos Assentamentos)
Água
Crédito
Programa de Combate à Pobreza FUMACOP
PAA
PNAE
PGPM
TOTAL
OBJETIVO DE MUDANÇA - 5

0

20

0
0

0
30

0

0

0

50

Qualificar a participação dos sujeitos de direitos em espaços de articulação e controle social de
políticas voltadas a promoção da SSAN (fóruns, conselhos, comitês e redes).

Indicador 12º Resultados positivos a partir do envolvimento nos espaços voltados à promoção da SSAN.
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Espaços de Intervenção

Marco Zero - 2018

Meta prevista - 2019

Meios de verificação

Conselho Estadual de Desenvolvimento
Rural Sustentável - CEDRUS
Conselho de Povos e Comunidades
Tradicionais
Rede Cerrado
Rede de Agroecologia do Maranhão RAMA

Direito 2 - Direito a Educação Contextualizada
OBJETIVO DE MUDANÇA - 6

Contribuir com ações de educação contextualizada nas escolas comunitárias.

Indicador 13 º Número de escolas realizando ações de educação contextualizada.
Escolas

Marco Zero - 2018

Meta prevista - 2019

Meios de verificação

Escolas públicas municipais orientadas
pela Campanha Amiguinhos da ASSEMA.
Escolas Famílias Agrícolas orientadas
pela ASSEMA
TOTAL
Indicador 14 º Número de educadores sensibilizados em temas transversais relacionados à educação contextualizada.
Educadores (as)

Marco Zero - 2018

Meta prevista - 2019

Educadores das Escolas públicas
municipais orientadas pela Campanha
Amiguinhos da ASSEMA.
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Educadores das Escolas Famílias
Agrícolas orientadas pela ASSEMA
TOTAL
Indicador 15 º Número de alunos capacitados em temas relacionados à agroecologia (produção de mudas, manejo florestal, agroindústria,
políticas públicas, produção animal).
Alunos (as)
Alunos das Escolas públicas municipais
orientadas pela Campanha Amiguinhos
da ASSEMA.
Alunos das Escolas Famílias Agrícolas
orientadas pela ASSEMA
TOTAL

Marco Zero - 2018

Meta prevista - 2019

0

40

Meios de verificação

0

Direito 3 - Direito a uma vida sem desigualdades de gênero e geração.
OBJETIVO DE MUDANÇA - 7

Promover ações para autonomia econômica de mulheres e juventudes por meio de iniciativas de
geração de renda e economia solidaria

Indicador 16 º Nº de famílias onde a mulher intervém na administração da renda monetária
Municípios

Marco Zero - 2018

Meta prevista - 2019

Lago do Junco
Lago dos Rodrigues
Lago da Pedra
Bacabal
Pedreiras
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Esperantinópolis
São Luís Gonzaga
TOTAL
Indicador 17 º Nº de famílias onde a juventude intervém na administração da renda monetária
Municípios

Marco Zero - 2018

Meta prevista - 2019

Meios de verificação

Lago do Junco
Lago dos Rodrigues
Lago da Pedra
Bacabal
Pedreiras
Esperantinópolis
São Luís Gonzaga
TOTAL
OBJETIVO DE MUDANÇA - 8

Realizar ações junto às organizações coletivas de mulheres e juventudes para impulsionar a
equidade de gênero e geração.

Indicador 18 º Nº de juventudes participando de organizações que discutem temáticas transversais a equidade de gênero e geração
Organizações

Marco Zero - 2018

Meta prevista - 2019

COOPAESP
STTR de Esperantinópolis
STTR de Lago dos Rodrigues
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STTR de Trizidela do Vale
STTR de Poção de Pedras
COPPALJ
AMTR
AJR
AMTQC
SANTANA
TOTAL
Indicador 19 º Nº de mulheres participando de organizações que discutem temáticas transversais a equidade de gênero e geração
Organizações
COOPAESP
STTR de Esperantinópolis
STTR de Lago dos Rodrigues
STTR de Trizidela do Vale
STTR de Poção de Pedras
COPPALJ
AMTR

Marco Zero - 2018

Meta prevista - 2019

AJR
AMTQC
SANTANA
TOTAL

PLANO DE TRABALHO PARA 2019
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Anexo 4
Plano de Trabalho de Vínculos Solidários
Tema Anual:

Equipe Responsável

Respeito a Diversidade:
Representatividade Racial e Autoestima

Coordenação: Betsaida de Sousa Moreira

Metodologia:

Justificativa e Objetivos:

• Campanha de sensibilização com todas as crianças e
adolescentes cadastradas na Campanha Amiguinhos da
ASSEMA das comunidades atendidas;
• Realizadas atividades educativas e lúdicas a respeito do tema
anual: Respeito a Diversidade:
Representatividade Racial e Autoestima;
• Propor para as escolas atendidas o desenvolvimento de forma
contextualizada das atividades lúdicas e educativas do caderno
de atividades da Actionaid
• Desenvolver atividades do caderno de atividades para facilitar
a coleta de mensagens da CAA;

JUSTIFICATIVA:
A proposta de trabalhar sobre Respeito a Diversidade com foco em
Representatividade Racial e Autoestima, com as crianças e
adolescentes da CAA tem um importante papel de sensibilização dos
sujeitos envolvidos no processo de formação social, por meio das
atividades a serem desenvolvidas nos espaços de educação onde as
crianças, adolescente e família estão inseridas. Essa é uma proposta
que possibilita e garante uma aprendizagem efetiva e transformadora
de atitudes e hábitos de vida nos espaços de convivência das crianças
e adolescentes. Tratar de Diversidade em meio a conjuntura de país
que estamos inseridos é um grande
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• Exposição de cartazes, exibição de vídeos, Parodias, Teatros,
Oficinas, Gincana, Roda De conversa, uso de equipamentos de
som , jogos , brincadeiras etc.

desafio, mas, se faz necessário, para que se busque um pouco mais de
dignidade e respeito as diferenças, e para isto é necessário educar para
a vida, levando em conta todos os aspectos envolvidos no processo de
formação destes sujeitos.
OBJETIVO - O objetivo principal do Projeto é fortalecer os
conhecimentos que as crianças e adolescentes já têm sobre o Respeito
a Diversidade e contribuir de forma contextualizada com os processos
de educação social desses sujeitos e despertar as comunidades
(família, escola) para compreensão interna e externa da importância
de valorização da educação contextualizada tratando de assuntos que
despartam o interesse do público alvo. Objetivamos também trazer à
tona as questões relacionadas ao respeito ao próximo que independe
da condição social, crenças, raças. Propor atividades que dialoguem
sobre a beleza da cultura negra e de nossa ancestralidade, de modo a
valorizar a diversidade racial do povo brasileiro. O objetivo é estimular
o acréscimo de autoestima das crianças negras e fortalecer entre todas
as crianças o entendimento sobre a riqueza cultural de um Brasil
composto por várias culturas.
As atividades abordarão a questão racial de forma positiva e como
sendo enriquecedora da cultura brasileira, estimulando a percepção
positiva sobre o povo negro e o respeito às diferenças. A ideia é
valorizarmos as vivências diversas, a riqueza cultural de nossos
antepassados de modo a estimular entre as crianças e adolescentes o
sentimento de pertença a esse universo, além de estimular a
autoestima das crianças negras.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Trabalhar de forma contextualizada sobre respeito a Diversidade
respeitando a realidades vividas pelas comunidades;
Desenvolver ações que possibilite uma melhora na autoestima dos
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sujeitos, buscando a valorização pessoal;
Levar as crianças e adolescentes a perceberem que estão
inseridas em uma sociedade com riqueza diversa; de cultura, religião,
social, de gênero de raça, de crenças;
Identificar entre eles em quais processos de diversidades eles
e elas estão envolvidos e envolvidas;
Discutir sobre diversidade com e nas escola onde atuamos com
a CAA;
Estimular a escola a inserir esses diálogos sempre que
necessário, em seus planos de aulas;
Adotar hábitos de respeito, cuidado e solidariedade entre as
crianças e adolescentes, para que percebam seus próprios limites
quando se tratar de respeito ao próximo;
Demonstrar para as crianças e adolescentes que estamos
inseridos em uma sociedade injusta e desigual e com aspectos
preconceituosos, homo fóbicos, racistas, machistas e que cometem
falhas nas garantias dos direitos e dignidade;
Desenvolver o senso crítico das crianças e adolescentes para
uma visão melhor de mundo onde todos têm a obrigação de respeitar
o próximo independente de raça, crença, condição social.
Materiais Necessários:

Formação e a Avaliação:

Aparelho de som, papéis diversos, cola, tesoura, isopor, caixa de
papelão, caixa de som, microfone, giz de cera, tinta guache,
tecido de TNT, Fantoches, bolas, balões, computador, data
show...

O presente Plano será avaliado no decorrer do processo levando-se
em conta mudanças no comportamento dos sujeitos envolvidos e os
resultados alcançados pelas escolas das comunidades acompanhadas
pela campanha Amiguinhos da ASSEMA .

Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão-ASSEMA, CNPJ 12.538.682/0001/70.
Rua da Prainha, 551, Bairro São Benedito. CEP: 65.725–000 – Pedreiras – Maranhão – Brasil
Telefax: (99) 3642-2152. E–mail: gentedefibra@assema.org.br

PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS - 2018/2022
Direito a uma vida sem desigualdades.

Plano de Trabalho 2019.
Plano de Ação para Campanha Amiguinhos da ASSEMA em 2019

ATIVIDADES

DATA

Planejamento da etapa de coleta de mensagens da CAA.

Formação da equipe para trabalhar na Campanha
Amiguinhos da ASSEMA.

08 a 31/01

Janeiro

Treinamento da equipe da CAA e parceiros MIQCB, CMTR
Fevereiro
E ACTIONAID
Mobilizar as comunidades, escolas para as atividades de
Vínculos.

01 a 28/02

Planejamento das atividades educativas a serem
realizadas.

Janeiro

Organização dos materiais para as realização das
atividades (folhetos, cartas de doador, materiais
educativos).
Coleta de mensagens e fotografias nas comunidades
atendidas pela CAA
Conferência dos materiais produzidos pelas crianças e
adolescentes (mensagens e fichas de inscrição,
agradecimentos de mensagens).
Organização dos materiais (mensagens, fotos e fichas) a
serem enviados para a Actionaid.

LOCAL

PUBLICO

ASSEMA

Coordenação e equipe

ASSEMA

De 04 a 05 Pessoas

ASSEMA

12 pessoas (equipe CAA da ASSEMA,
MIQCB, CMTR e ACTIONAID)

NAS COMUNIDADES
ATENDIDAS

Diretores da ASSEMA , lideranças
comunitárias e coordenação da CAA

ASSEMA

Equipe da CAA

ASSEMA

Equipe da CAA

NAS COMUNIDADES
ATENDIDAS

Equipe da CAA

ASSEMA

Equipe da CAA

ASSEMA

Equipe da CAA

Fevereiro
Fevereiro a Junho

Maio e Junho
Maio e Junho

Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão-ASSEMA, CNPJ 12.538.682/0001/70.
Rua da Prainha, 551, Bairro São Benedito. CEP: 65.725–000 – Pedreiras – Maranhão – Brasil
Telefax: (99) 3642-2152. E–mail: gentedefibra@assema.org.br

PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS - 2018/2022
Direito a uma vida sem desigualdades.

Plano de Trabalho 2019.
Envio do material (mensagens, fotos e fichas) para a
Actionaid.

ASSEMA

COORDENAÇÃO DA CAA

NAS COMUNIDADES
ATENDIDAS

Equipe da CAA

Junho

Retorno as comunidades para resolução de pendências.

Maio a junho

Envio das pendências para a Actionaid.

Junho

ASSEMA

COORDENAÇÃO DA CAA

Avaliação interna da equipe.

Julho

ASSEMA

Equipe da CAA E DIRETORIA DA
ASSEMA

Atualização das informações no sistema

Ano todo

ASSEMA

COORDENAÇÃO DA CAA

ASSEMA

COORDENAÇÃO DA CAA

Planejamento das atividades coletivas 2019.2

Agosto e Setembro

Anexo 5
PARTE I – Plano de Atividades 2019
Área de Programas
Objetivo de Mudança 01: Desenvolver processos de base agroecológica nas unidades familiares de produção.
Cronograma físico
Resultados

Atividades

Responsáveis
Jan

Fev Mar Abr

Mai

Jun
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Gestão PAPI

R 1. Unidades
familiares de
produção
desenvolvendo
processos de
base
agroecológica.

Reunião Semanal da equipe
PAPI

PAPI

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Encontro mensal de construção
do conhecimento

PAPI

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Banco de dados para contribuir
na seleção de beneficiárias dos
projetos da ASSEMA

PAPI

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Seminário de agroecologia
(avaliação final do ATER)

PAPI

Visita técnica mensal nas UPF

PAPI

x

x

x

x

x

Intercâmbios (1 intermunicipal
fora da área de atuação da
ASSEMA; 4 intermunicipal na
área de atuação da ASSEMA; 1
interestadual)

Antonio

Experimentação de cultivo de
arroz (controle emergencial do
percevejo do colmo e práticas
de manejo conservacionista)
9 Oficinas sobre Adubação
Verde

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

Agenor/Lúcio

x

Luiz (Zé Doca)

x
x

Luiz (Pará)

x

Luiz

Antônio

x

Agenor/Lúcio

x

Luiz/Neto

x
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R 2. Escolas
Família Agrícola
aprimoram
sistemas e
aumentam
produção de base
agroecológica.

Encontro sobre Sistemas
Agroflorestais (Projeto
COPPALJ)

Janailson

Implantação de 20ha de SAF
(COPPALJ)

Janailson

Implantação de SAFs em 3 UPF
(DGM)

Antônio

Implantação de 6 hortas no
povoado Santa Cantidia

Antônio

Elaborar projetos produtivos
financiados pelo fundo rotativo
COPPALJ

Janailson

x

x

Construção de 3 estufas, e
produção diversificada de
hortaliças

Luiz/Pereira/Marcel
o/Leopoldina

x

x

Construção de cerca para
proteção da piscicultura
(CEFFA)

Luiz/Pereira

x

x
x

x

Cerca viva ao longo da estrada
CEFFA Manoel Monteiro

Pereira

x

x

Produção de mudas no CEFFA
Manoel Monteiro

Pereira

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Expedição Ecológica no Rio
Mearim, município de
Pedreiras
Caminhada
Ecológica
povoado Santa Cantidia

no

R 3. Melhoria da Of. Tratamento de água no
gestão da água e povoado Santa Cantidia e
dos recursos
adjacências
hídricos.
Reflorestamento de 1,5 Km nas
margens do rio Mearim,
município de Pedreiras

Antônio

x

Antônio

x

Antônio

x

Antônio

x

Formação sobre conservação
dos recursos hídricos

Antônio

x

Coleta de água do rio Mearim
para análise laboratorial

Antônio

x

x

x

x

Acompanhamento
da
construção de pequenas
barragens (AVEDA)

Luiz

x

x

Construção de cisternas
(AVEDA)

Luiz

x

x

Construção de fossas
biodigestoras (AVEDA)

Luiz

x

x

Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão-ASSEMA, CNPJ 12.538.682/0001/70.
Rua da Prainha, 551, Bairro São Benedito. CEP: 65.725–000 – Pedreiras – Maranhão – Brasil
Telefax: (99) 3642-2152. E–mail: gentedefibra@assema.org.br

x

PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS - 2018/2022
Direito a uma vida sem desigualdades.

Plano de Trabalho 2019.

R 4. Plano de
Manejo
elaborado e em
execução.

Mapas Temáticos (malha
fundiária, hidrografia, uso do
solo, categoria da paisagem,
vias de acesso, áreas de
atuação de cada cantina)

Luiz/Agenor/Lúcio

Acordos de manejo da floresta
por área de atuação de cada
cantina

Luiz/Agenor/Lúcio

Elaboração do marco legal do
Plano de Manejo

Luiz/Agenor/Lúcio

Consolidar as boas práticas de
manejo do babaçu

Luiz/Agenor/Lúcio

Reelaborar o manual de boas
práticas

Luiz/Agenor/Lúcio

Definir e consolidar as
estratégias de gestão do plano
de manejo (Aquisição,
armazenamento e transporte
de amêndoas; ATEF;
Certificação Orgânica)

Luiz/Agenor/Lúcio

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Definir
e
consolidar
as
estratégias de monitoramento
Luiz/Agenor/Lúcio
do manejo florestal
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Inspeção interna do processo
de certificação e apoio à
auditoria externa

Agenor/Ronaldo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Objetivo de Mudança 02: Ampliar e fortalecer o tema agroecologia com os parceiros do Maranhão.

Resultados

R 5.
Organizações
parceiras
trabalhando o
tema
agroecologia.

Atividades
Participar de eventos dos STTRs,
cooperativas e associações
comunitárias sócias da ASSEMA
Trabalhar temas transversais
com os jovens da área de
atuação da ASSEMA

Cronograma físico

Responsáveis
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out Nov

Dez

PAPI

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PAPI

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Objetivo de Mudança 03: Apoiar a geração de renda para as famílias organizadas em grupos valorizando a economia solidária.
Cronograma físico
Resultados

Atividades

Responsáveis
Jan

R6. Unidade de
processamento
de azeite de

Mobilizar as famílias
beneficiárias do Projeto DGM p/
treinamento em segurança do
trabalho

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Antônio
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Pedreiras em
funcionamento

Mobilizar
as
famílias
beneficiárias do Projeto DGM
p/ o treinamento sobre
processamento de azeite

Antônio

Acompanhar a construção de
uma unidade de produção de
azeite (DGM)

Antônio

x

x

x

x

Objetivo de Mudança 04: Apoiar o acesso das famílias às politicas públicas de SSAN com foco na Agroecologia.
Cronograma físico
Resultados

Atividades

Responsáveis
Jan

Assessoria das famílias
beneficiárias do Programa de
R 7.
Famílias Crédito Fundiário
assistidas pela
Mobilização e capacitação de
ASSEMA acessam acesso ao crédito
políticas públicas
Elaborar projetos referentes às
linhas de crédito do PRONAF

Fev

Mar Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out Nov

Dez

PAPI

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PAPI

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PAPI

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Objetivo de Mudança 05: Qualificar a participação dos sujeitos de direitos em espaços de articulação e controle social de políticas voltadas a
promoção da SSAN (fóruns, conselhos, comitês e redes).
Cronograma físico
Resultados

Atividades

Responsáveis
Jan

Fev

Mar Abr

Mai

Jun

Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão-ASSEMA, CNPJ 12.538.682/0001/70.
Rua da Prainha, 551, Bairro São Benedito. CEP: 65.725–000 – Pedreiras – Maranhão – Brasil
Telefax: (99) 3642-2152. E–mail: gentedefibra@assema.org.br

Jul

Ago

Set

Out Nov

Dez

PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS - 2018/2022
Direito a uma vida sem desigualdades.

Plano de Trabalho 2019.
Oficina
sobre
mercados
Institucionais (PAA, PNAE),
PGPM Bio e Crédito Fundiário

PAPI

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

R 8. Participação Participar do CEDRUS, Rede
ativa e
RAMA e Rede Cerrado
qualificada em
Apoiar as demandas de
espaços políticos comunidades e organizações
de discussão.
que estão denunciando negação
do direito às políticas públicas
ou degradação
ambiental
Incidência junto aos órgãos
públicos (INCRA e ITERMA) para
responsáveis pela regularização
fundiária de PA´s e PE´s
priorizados
Objetivo de Mudança 06: Realizar ações de educação contextualizada com as escolas comunitárias para que estas sejam formadoras de cidadãos
conscientes e críticos
Resultados
R 9. Mobilização
em rede com
organizações
alinhadas à
Educação
Contextualizada

Atividades

Responsáveis

Propor e acompanhar a
formação de um GT de
Educação do Campo dentro da Representante da
RAMA para discutir estratégias ASSEMA na RAMA
de fortalecimento da Educação
Contextualizada

Cronograma físico
Jan

Fev

x

Mar Abr

Mai

Jun

x
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no Território
Médio Mearim

Participar dos conselhos de
Educação (Comitê de Ed. do
Campo a nível municipal,
Direção da ASSEMA
Comitê Executivo Estadual de
Educação
do Campo
do
Maranhão (CEEECMA), GT de
Educação
da
RAMA)
e
Conselho Municipal de Criança e
Adolescente de Lima
Campos.

R 10. Inserção da
Educação
Contextualizada
na grade
curricular das

ASSEMA realizar visitas as
secretarias
municipais
de
Coordenação da CAA
educação para apresentar o
+ Direção
projeto
de
Educação
contextualizada desenvolvido

escolas

pela ASSEMA.

Oficinas com as crianças,
adolescentes e jovens, famílias,
equipe pedagógica das escolas e
Equipe da CAA
R 11. Formação
abrangência da
Política focada na CAA e EFA´S
incidência
Realizar formação com os
política em
gestores das escolas públicas
educação
iniciando na semana pedagógica Coordenação da CAA
contextualizada
municipal.
(utilização
do
+ Direção
caderno de Ed.
Contextualizada).

x

x

x

x

x

x

x

x
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Objetivo de Mudança 07: Promover ações para autonomia econômica de mulheres e juventudes por meio de iniciativas de geração de renda e
economia solidária
Cronograma físico
Resultados

Atividades

Responsáveis

Fomento para a produção e
comercialização realizadas por
grupos de mulheres e
juventudes
R 12.

Secretaria
Executiva

Acompanhamento as atividades
Equipe de ATER do
produtivas de
PAPI
mulheres e juventudes
Elaborar projetos para
potencializar as experiências
produtivas de mulheres e
juventudes

Jan

Fev

x

x

x

x

x

x

Secretaria Executiva

Mar Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Out Nov Dez

x

Objetivo de Mudança 08: Realizar ações junto às organizações coletivas de mulheres e juventudes para impulsionar a equidade de gênero e
geração.

Resultados

Atividades

Responsáveis

Cronograma físico
Jan

Fev

Mar Abr

Mai

Jun
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Oficinas,
treinamentos,
intercâmbio produtivos para as
juventudes possibilitando à
ASSEMA
trabalhar
seus
princípios político pedagógico
em parceria com as EFA´s de
As demandas serão
forma integrada as atividades
compartilhadas entre
acadêmicas
as equipes de acordo
Acatar atividades de formação
com
as
de
mulheres
e
juventudes
que
demandas
e
R
13.
Organização
e estejam dentro da capacidade afinidades
politização das de intervenção da ASSEMA;
mulheres
e Desenvolver temas (Violência
As demandas serão
juventudes nas
Doméstica, Divisão Sexual do
compartilhadas
comunidades
entre as equipes de
Trabalho, Economia Feminista acordo
com
as
Solidária)
transversais
a demandas
e
equidade de gênero e geração afinidades
nos espaços
de discussão
políticas promovidos pelas
organizações;

x

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Participar do GT de juventude
da ANA e da RAMA, Comitê
Municipal de Políticas para as
Mulheres
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Contribuir com as organizações
de mulheres e juventudes no
desenvolvimento institucional
(reuniões, planejamento,

X

X

X

assembleias, interlocução com o
poder publico e outras)
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Parte II - Gestão da Parceria
a) Comunicação e Visibilidade
Em 2019 daremos continuidade ao PEC (Plano Estratégico de Comunicação), o mesmo está
empenhado em dar transparência e visibilidade ao trabalho da ASSEMA realizado junto a famílias e
organizações.
O PEC será desenvolvido por uma agência de comunicação remota, que executará seu POA (Plano
Operacional Anual) tendo ocupação em alimentar diariamente e/ou mensalmente as redes sociais da
ASSEMA (site, facebook, Instagran, jornal online) com informações sobre o trabalho desenvolvido;
Mediar a relação da ASSEMA com a mídia local com objetivo de projetar uma imagem pública de
identidade forte, simpática e clara para a sociedade quanto aos objetivos de mudança e de missão
institucional; E produção de peças de comunicação audiovisual sobre as experiências do projeto (vídeos,
jornal online, matérias televisiva.
Para realizar seu trabalho a agência faz viagens de campo a cada 45 dias para coletar material para
produção das peças de comunicação. Esse trabalho tem ajudado ASSEMA a conquistar uma imagem
positiva em relação a agroecologia e a economia do babaçu.
2019 será um ano de integração entre as ações de comunicação institucional às ações de marketing
de valorização dos produtos da agricultura familiar e do agroextrativismo.
No âmbito da parceria ASSEMA e Embrapa, com apoio do Fundo Ambiental Global (GEF) e Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), foi possível sistematizar 30 experiências produtivas
bem sucedidas e sustentáveis, desenvolvidas por agricultores (as) familiares da região do Médio
Mearim. O compartilhamento dessas experiências se dará em 2019 por meio da publicação de Cartilhas
que serão distribuídas às famílias e organizações parceiras.
Por meio desta mesma parceria também realizamos uma pesquisa a respeito da produção de
babaçu, intitulada “Reconhecimento da economia invisível do babaçu e sua importância para meios de
vida em comunidades agroextrativistas”. O objetivo foi dar visibilidade para a importância econômica
dos produtos derivados da palmeira babaçu. Este trabalho analisou criteriosamente a utilização do
babaçu por famílias agroextrativistas em 207 comunidades rurais no território do Médio Mearim, no
Maranhão. Os dados analisados foram coletados a partir de um questionário aplicado a 1.025 domicílios
em 18 municípios do Médio Mearim, no segundo semestre de 2018.
Os resultados da pesquisa serão divulgados no início de 2019, no Boletim do Museu Paraense Emilio
Goeldi – Ciências Humanas.
A seguir apresentaremos o POA 2019 da Área de Comunicação e Visibilidade Institucional.
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PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
ÁREA DE COMUNICAÇÃO E VISIBILIDADE INSTITUCIONAL
PLANO OPERACIONAL ANUAL (POA) - 2019
Cronograma físico
Resultados

Visibilidade e transparência
trabalho da ASSEMA

Atividades

ao

Responsáveis

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º 11º 12º

Posicionamento da ASSEMA na mídia por
meio da assessoria de comunicação

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimenta as redes sociais de comunicação da
ASSEMA (site,
facebook, Instagran, jornal online),
Agencia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

de

Criação da revista de 30 anos da ASSEMA,
comunicação
Realizar 2 campanha publicitária campanha Inspirar
(Francidalva)
1 - Divisão justa do trabalho
doméstico
campanha 2 - Consumo consciente
Elaborar um Plano de markting para os
arranjos produtivos do babaçu.

X

X

X

X

Manter atualizado as informações, banco
de imagens e vídeos para comunicar os
resultados dos trabalhos apoiados pela
ASSEMA junto às
organizações e famílias
Estimular
competências
na área de
comunicação
comunitária

Realizar 2 oficinas de comunicação
Oficina 1 – Comunicação comunitária
Oficina 1 – Comunicação e novas mídias

X

X

X

X

X
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Segue abaixo relacionado alguns dos resultados e produtos gerados em 2018, que prosseguirão em 2019.

Link(s) para acessar os Canais de Comunicação da
ASSEMA:
SITE https://assema.org
https://assema.org/?page_id=35
https://assema.org/?p=1371
Youtube: Canal Assema Gente de Fibra
https://www.youtube.com/watch?v=fhD0IY5CwRQ
https://www.youtube.com/watch?v=1N0i67CfAn4
Facebook AssemaGentedeFibra
https://www.facebook.com/AssemaGentedeFibra/p
hotos/pcb.2867059383307818/2867053726641717/?
type=3&theater
Instagram Assema.gentedefibra
https://www.instagram.com/p/BrQG6a6gaVJ/
https://www.instagram.com/p/BpPrT18npOq/
https://www.instagram.com/p/BpUWm-knCxP/

O Pacará Jornal on Line da ASSEMA
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Transparência e visibilidade ao trabalho de organizações orientadas pela ASSEMA
1

– Matérias jornalísticas publicadas na imprensa local de São Luis/MA.
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Jornal Pequeno em 01/02/2019.

Jornal O Estado em 01/02/2019.
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2 – Postagem nas redes sociais da ASSEMA em apoio a campanhas e temas de interesse
institucional.

16/10/2018/Facebook AssemaGentedeFibra

10/12/2018 /Facebook AssemaGentedeFibr a

20/11/2018/Facebook AssemaGentedeFibra

O evento foi pensado por estudantes da
LEdoC/UFMA/BACABAL.
youtube.com - ✉Convite sobre o I
SEDUCA-Simpósio Sobre Educação do
Campo e Agroecologia; de 08 a 10 de
Novembro de 2018 .
25/10/2018/Facebook AssemaGentedeFibra
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b) Monitoramento e Avaliação
Visando avaliar, revisar e reordenar as nossas ações, tomaremos como ponto de partida o
comportamento dos indicadores trazidos pelos instrumentos de verificação estabelecidos na Linha de Base.
As principais atividades de monitoramento e avaliação do Plano de Trabalho contidas na matriz de
monitoramento estão descritas abaixo. Nessas oportunidades os técnicos (as) aplicam os instrumentos de
verificação apropriados para cada indicador. Os indicadores foram pensados de acordo com o objetivo de
mudança pretendida, dessa forma o público total envolvido neste plano não responde à todos os
indicadores.
As informações levantadas pelo monitoramento serão sistematizadas e debatidas pela equipe e
direção da ASSEMA, posteriormente, haverá socialização e debates com os grupos focais, e somente após
esses processos de revisão e reflexão o quadro de metas dos indicadores serão atualizados. Essas
informações também compõem os relatórios institucionais.
O compartilhamento dos dados nesses vários espaços oferece a oportunidade de um maior numero de
pessoas tomarem conhecimento das ações realizadas, dos resultados obtidos e amplia as análises e
proposições para a superação dos entraves. Porém o que há de mais importante e a coresponsabilidades
pelas ações assumida pelos participantes.
A metodologia de socialização permite uma boa visualização dos dados. Para facilitar a análise, definimos
alguns indicadores, e os traduzimos em gráficos comparativos entre os resultados alcançados nos anos
anteriores do plano, de forma a viabilizar a interação entre os saberes dos sujeitos, onde os mesmos
conseguem se ver nos dados, ou mesmo discordar ou qualificar as informações.
Todas as informações referente a Linha de Base compõe o Relatório Narrativo Anual da ASSEMA, este
e divulgado aos associados, parceiros e apoiadores, assim como nas redes sociais de comunicação
Principais atividades de monitoramento:
Visitas de acompanhamento técnico feito pela ATER;
Reuniões com grupo de famílias que estão desenvolvendo SAF´s para identificar
entraves e propor soluções;
Visita técnica para produção de laudo de vistoria ambiental das áreas certificada para
coleta de babaçu para produção de óleo orgânico;
Visita técnica para produção de laudo sobre as condições de armazenagem (nas
cantinas) e processamento (na fábrica) de amêndoas de babaçu para produção de óleo orgânico;
Reunião com a direção dos grupos produtivos para discutir entrave e propor soluções;
Mapa mensal da produção de sabão, sabonete, mesocarpo, torta de babaçu, óleo de
babaçu, licor e compota de frutas;
Prestação de contas financeira mensal dos grupos (AMTR, COPPALJ, COOPAESP,
SANTANA);
Participação em conselhos e fóruns para perceber o grau de intervenção dos
conselheiros apontados pela ASSEMA;
Acompanhamento das ações da CAA nas Escolas para perceber o grau de
aproveitamento das temáticas pelos educadores na sala de aula. Para esta atividade é necessário
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conversar com os profissionais das escolas para captar as informações e lançar no instrumento de
coleta.
Espaços internos de socialização e discussão do monitoramento:
Reunião da equipe de produção – ocorre semanalmente;
Reunião da equipe da ASSEMA – ocorre bimestralmente;
Reunião da Direção da ASSEMA - ocorre bimestralmente;
Reunião do Conselho Técnico da ASSEMA - ocorre trimestralmente;
Reunião da equipe da CAA - ocorre semestralmente e semanalmente no período
intenso das atividades lúdico pedagógicas;
Articulações municipais da ASSEMA; - Assembleias gerais da ASSEMA.
Para realizar de forma segura o monitoramento, ainda temos que sanar algumas pendências em
termos de complementação da matriz de indicadores. Está ausente desta o marco zero/2018 e metas para
2019 dos indicadores 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º e 19º. Espera-se que até final de março esta matriz
esteja concluída. Também precisamos revisar os instrumentos de verificação para por fim montar o plano
de atividades de monitoramento, o que deve ocorrer até abril de 2019.
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c) Finanças e Administração
PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
ÁREA DE MOBILIZAÇÃO E SUTENTABILIDADE
Para manter sua estrutura de funcionamento política e técnica a instituição desenvolve ações de
mobilização de parcerias junto às famílias agroextrativistas, estabelece contratos e convênios com o
poder público nas três esferas, organismos de cooperação nacional e internacional.
A administração financeira institucional prima pela transparência e ampliação da credibilidade
junto a seus associados e apoiadores. Para isso planejamos uma série de atividades que dão rotina ao
exercício financeiro, fazendo com que os avanços e os desafios de gestar a instituição sejam
compartilhados com os sujeitos de direito que se ocupam em governar a instituição.
Temos como prática administrativa elaborar relatórios narrativos semestrais trazendo um balanço
comparativo entre aquelas atividades planejadas e as executadas no período. O mesmo ocorre no
aspecto financeiro, são elaborados relatórios financeiros mensais, que também possibilitam a
organização de um balanço dos gastos praticados, a localização dos mesmos e o fator economicidade.
Também mantemos a sistematização das demandas para propostas de mobilização de recursos e
prestação de contas dos resultados obtidos, assim como a atualização da legalidade fiscal, jurídica e
tributária da instituição, o que nos possibilita comprovar fisicamente as boas práticas administrativa e
financeira e o cumprimento das legislações as quais estamos submetidas.
NOSSOS APOIADORES EM 2019

4

PNUD
1%
Grassroot´s
1%

Repartição de
benefícios
15%

Fundo Amazônia
33%

Recursos Próprios
1%
Aveda
3%

Actionaid
7%

Recursos públicos
39%
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4

Dos apoiadores citados apenas as Organizações da Cooperação Actionaid e Grassroot´s apoio o Plano Quinquenal durante os próxi mos 5 anos
(2018 a 2022). Os demais apoiadores apoiam projetos específicos com tempo determinado que variam de 1 a 3 anos.

Nos últimos 6 anos (2013 a 2018), gestamos a média anual de R$ 2.301,720,11 (dois milhões
trezentos e um mil setecentos e vinte reais), tal como distribuído no quadro abaixo. Volume de recurso
gestado últimos 6 anos.
Ano

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Valor

3.996.920,63

1.256.852,00

3.481.271,00

1.400.078,00

1.574.219

2.100.980,00

Em 2019 temos a previsão de gestar cerca de R$ 4.900.781,00 (quatro milhões novecentos mil e
setecentos e oitenta e um reais) em ações voltadas para os sujeitos de direitos priorizados por este plano.
O cenário entre plano de atividades e plano de financiamento apresenta sempre dificuldades
operacionais, pois o Plano é pensado independente da disponibilidade de recursos. Primeiro se monta o
Plano de Atividades dentro do processo participativo atendendo as demandas dos sujeitos de direitos,
dentro das prioridades institucionais, e em seguida vamos buscar os apoios. Nesse caso poderá ocorrer uma
mobilização abaixo do esperado, o que representa um fator de risco para a administração financeira. Como
medida mitigadora, a instituição segue preparada para mobilizar novos aportes de recursos para
complementação de seu plano. Segue abaixo o planejamento da área de mobilização e sustentabilidade a
ser implementado em 2019.
Nossas parcerias no âmbito da sustentabilidade estão para além dos apoios financeiros, as relações
com organizações do movimento social, fóruns, redes, instituições de pesquisa e instituições de ensino
superior fortalecem bastante as possibilidades de desenvolvermos ações em rede nos campos da
agroecologia/agroextrativismo, da economia solidária e cooperativismo, e do protagonismo juvenil, sem
fazer a gestão dos recursos, ou seja, estes não são contabilizados no plano de financiamento, mas somam
de forma importante para o atingimento dos resultados planejados.
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PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2019
ÁREA DE MOBILIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
PLANO OPERACIONAL ANUAL (POA) - 2019
Cronograma físico
Resultados

Sustentabilidade
institucional

Atividades
Participar de fóruns e redes para
fazer incidências política nos
espaços de tomadas de decisões
de politicas voltadas para a
agricultura familiar,
agroecologia e economia
solidária.

Responsáveis

Diretores
membros
conselho
técnico

Fazer parceria com organizações Diretores
alinhados à missão institucional membros
para mobilizar recursos em rede. conselho
técnico
Buscar fontes de apoio via
editais,
chamadas
e
da Secretaria
cooperação que esteja atuando Executiva
no Brasil.

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º 11º 12º

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

e
do

e
do
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Elaborar
propostas
para
concorrer a editais públicos e Secretaria
privados, de acordo com as Executiva
demandas e oportunidades.
Manter

parcerias

com

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

instituições de ensino e
pesquisa para atender à
demandas que estão para além
da capacidade da ASSEMA
PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2019
ÁREA DE GOVERNANÇA E GESTÃO
PLANO OPERACIONAL ANUAL (POA) - 2019
Cronograma físico
Resultados

Atividades

Responsáveis

1º

Participação de diretores (as) da
ASSEMA em reuniões das
Diretores
por
Associações locais, sindicais e
x
Articulação
dos demais grupos Municipais
e/ou regionais.

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º 11º 12º

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Plano Operacional Anual Participar dos conselhos de
monitorado pela direção Educação (Comitê de Ed. do
Direção
Campo a nível municipal, Comitê
da ASSEMA
ASSEMA
Executivo Estadual de
Educação
do Campo
do
Maranhão (CEEECMA), GT de
Educação da RAMA) e Conselho
Municipal de Criança e
Adolescente de Lima Campos.
Participar das reuniões de
programas para conciliar
agendas para acompanhar as
ações.

da
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Diretores
por
x
Articulação

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Reorganização das agendas da
diretoria para viabilizar o Coord. Geral e
acompanhamento "in locum" Secretaria
das ações da ASSEMA e das org. Executiva
de base.

x

Criar o Núcleo Executivo que
Coord. Geral e
deve reunir-se mensalmente, ou
Secretaria
sempre que necessário para
Executiva
resolver questões urgentes.

Transparência na gestão
financeira e técnica e

Produzir documento escrito com
o resumo das reuniões de
direção e conselho e
disponibilizar aos interessados.

Secretaria
Executiva
+
x
Secretaria geral
da direção

Elaboração de 4 Relatórios
financeiros

Administrador
Financeiro

x

x

x

x

x
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administrativa da
ASSEMA.

Elaborar 2 relatórios descritivos Secretaria
Institucionais + os relatórios
Executiva
e
x
específicos de projetos pontuais. Administrador
Financeiro
Secretaria
Executiva
Coordenar tecnicamente as
+
x
ações dos projetos e programas.
Coordenação do
PAPI
Encaminhar auditoria externa
financeira e patrimonial da
instituição

Administrador
Financeiro

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

Auxiliar
Administrativo

Secretária
Assessoria política e técnica à
Diretoria e
Direção da ASEMA
e
Secretaria
organizações associadas
Executiva
Gestão de Pessoal (Relatórios de
serviços,
Avaliação
de
desempenho profissional e
relacionamento como um todo

x
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x

x

x
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x

da

Secretaria
Executiva,
Auxiliar
Administrativo,
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da
instituição,
admissão, Direção
demissão, transferências).

Realizar 2 Assembleias Gerais.
Realizar 08 Articulações
Regionais.

Direção
da
ASSEMA
Direção
ASSEMA

x
da

x

x

x

x

Equipe técnica +
Governança participativa Realizar 1 avaliação do
Direção da
Planejamento
institucional
e
da
e democrática
ASSEMA
Linha de Base.

x

Realizar 5 reuniões de direção.

Direção
da
ASSEMA

x

x

x

Realizar 4 reuniões de Equipe
Técnica.

Equipe técnica

x

x

x

Realizar 4 reuniões de Conselho Conselho
Técnico.
Técnico
Responder às demandas extra à
Secretaria
distancia solicitada pelos
Executiva
apoiadores.
Participar
de
eventos
promovidos pelos apoiadores
da ASSEMA

Secretaria
Executiva
Direção

x

x

x

x

x

x

x

x
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ASSEMA e organizações
envolvidas nos projetos definam
coletivamente os critérios para
participação das famílias nos
Direção
projetos, levando em
organizações
consideração as lições
apreendidas nos últimos
projetos.
Exigir que o calendário de
veículos seja preenchido
corretamente com todas as
informações solicitadas.

Direção
Secretária
Geral

Criar instrumento de controle
Direção
de uso dos equipamentos (ficha
Secretária
Patrimônio administrado
com assinatura do responsável)
Geral
de forma sustentável
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x
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x

x

x
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x

+

+
x

Permanecer com o controle
das chaves das salas da
ASSEMA.

Direção
Secretária
Geral

+

Definir um computar para uso
geral de visitantes.

Secretária Geral

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

Secretária Geral
+ Auxiliar
x
Administrativo

x

x

x

x

x

x
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