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O presente relatório registrar e socializar o trabalho da Associação em Áreas de Assentamento no  Estado 

do Maranhão – ASSEMA, desenvolvido no período de janeiro a dezembro de 2018, junto às                  
famílias agroextrativistas e às organizações locais de 19 municípios da Região do Médio Mearim. As 

informações sistematizadas foram levantadas à luz das opiniões e analises da equipe técnica, direção  e 

das lideranças comunitárias, expressas por meio de relatórios de programas e das avaliações orais.  

                            

Pedreiras/MA, dezembro de 2018.  

Equipe de colaboradores   
  
Área de Governança e Gestão Institucional  
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INTRODUÇÃO  

  

Neste relatório conheceremos o trabalho desenvolvido pela Associação em Áreas de Assentamento no 

Estado do Maranhão – ASSEMA, realizado no período de janeiro a dezembro de 2018 em 19 municípios1 do 

território do Médio Mearim e parte do Território dos Cocais no Estado do Maranhão. As atividades 

                                                             
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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aconteceram no âmbito do Plano Operacional Anual (POA) de 2018 que compõe o Plano Quinquenal 

Institucional (2018 a 2022) intitulado “Direito a uma Vida sem Desigualdades”.   

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, compreende que a negação de direitos básicos dessas 

pessoas é uma forma de reprodução das desigualdades. Em suas estratégias de intervenção priorizou 

direitos e objetivos de mudança comprometidos em combater às desigualdades de gênero e geração, 

promover a soberania e segurança alimentar e nutricional e contribuir para a educação contextualizada em 
escolas públicas rurais e de alternância.  

Ao longo deste documento, relacionaremos aspectos do trabalho que colaboraram com a construção de 

alternativas de enfrentamento às desigualdades vivenciadas pelos sujeitos que participam das ações 

orientadas pela ASSEMA.  Também identificaremos os principais avanços e entreves relacionado aos 
objetivos de mudanças pretendidos. Esses aspectos foram levantados a partir dos indicadores que 

monitoraram 76 unidades de produção familiar (considerando jovens, mulheres e homens), 5 grupos 

produtivos, 43 escolas municipais rurais que são envolvidas nos trabalhos da Campanha Amiguinhos da 

ASSEMA e 5 espaços (conselhos, fóruns e redes) de discussão de políticas públicas relacionadas a agricultura 

familiar, onde ASSEMA mantém participação.  

Esclareço que os dados apresentados se referem ao monitoramento de 2017 (quinquenal 2013 a 2017), 
pois os dados de 2018 (quinquenal 2018 a 2022), só serão sistematizados no primeiro semestre de 2019. 

Isso se dá pelo fato de muitos dados dependerem da conclusão do ciclo agrícola da região, análise e 

sistematização dos dados.  

• Avanços;  

 Dentre as 76 famílias monitoradas quanto ao processo de transição agroecológico, identificamos que 

em 59 delas as mulheres estão intervindo na tomada de decisão nos aspectos produtivo e comercial;  

 Temos 41 jovens acompanhando os pais em algumas tarefas, inclusive representando a família e 

participando nos momentos de formação;  

 Entre as culturas alimentares básicas, o feijão, o milho e a macaxeira foram as espécies cultivadas de 
forma agroecológica.   

 Aumentou o número de famílias que enriqueceu seu plantio de frutas, embora não tenham um número 
significativo de plantas de cada espécie;  

 O número de propriedades com ipê, maçaranduba, mogno e sabiá aumentou no período de cinco 
anos. Algumas famílias já produzem suas próprias mudas e, no caso específico do sabiá, realizam a 

coleta e distribuem as sementes nas áreas cultivadas de forma tradicional;  
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 Algumas famílias conseguiram produzir excedente das culturas alimentares básicas (feijão, fava, milho, 

mandioca, macaxeira), para gerar renda monetária;  

 As frutas, in natura ou transformadas em polpa, também 

foram comercializadas e contribuíram na renda monetária de 

algumas famílias;   

 A olericultura2 se tornou a principal atividade de 57% das 

famílias  monitoradas,  possibilitando  alimentação 

diversificada, saudável e geração de renda monetária;  

 65 % das famílias se destacaram na produção de feijão 

agroecológico destinados a comercialização gerando renda 

monetária;   

 As frutas, in natura ou transformadas em polpa, também 
foram comercializadas e contribuíram na renda monetária de 

algumas famílias;  

 A banana foi a fruta mais comercializada por 13 famílias que 

diversificaram as atividades produtivas e investiram na 

produção de banana para geração de renda;  

 Melhor aproveitamento das frutas nas EFAS (EFAF, ACEMEP, 
AEFALPARES) após a instalação das unidades pedagógicas de 

processamento de frutas;  

 Melhoria da qualidade do óleo de babaçu, após a instalação da unidade 

de refino na COPPALJ;  

 Extrativismo sustentável da espécie Jaborandi para fins comerciais também melhorou a renda das 

famílias ligadas a COOPAEPS;  

 Repartição de Benefícios por acesso ao óleo de babaçu, feito pela empresa Body Shop em benefício 
da COPPALJ financia projetos produtivos para as famílias e fortalece as práticas de manejo florestal 

do babaçu. Esses 10% desses recursos serão destinados ao MIQCB para atividades de fortalecimento 

das quebradeiras e do babaçu;  

 Parceria ASSEMA e Embrapa, com apoio do PNUD, possibilita sistematização de 30 experiências 
produtivas bem sucedidas e sustentáveis, desenvolvidas por agricultores (as) familiares da região 

do Médio Mearim;  

 Pesquisa, realizada entre ASSEMA e Embrapa, dar visibilidade à econômica dos produtos derivados 

da palmeira babaçu e sua importância para a reprodução dos meios de vida em comunidades 

agroextrativistas”. Os resultados da pesquisa serão divulgados no início de 2019, no Boletim do 

Museu Paraense Emilio Goeldi – Ciências Humanas;  

                                                             
2 Olericultura é a área da horticultura que abrange a exploração de um grande número de espécie de plantas, habitualmente 

conhecidas como hortaliças, e que engloba culturas folhosas, raízes, bulbos, tubérculos e frutos.  



                          PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS   

               “Direito a uma vida sem desigualdades”  

  

                    Relatório Narrativo Anual 2018  

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

7  

  

 452 pessoas entre crianças, adolescentes e jovens, participaram de atividades educativas tendo 

como temas “respeito à diversidade, relação de gênero e divisão justa do trabalho doméstico”. 
Atividades realizadas no âmbito da CAA;  

 Visibilidade às ações da ASSEMA por meio de matérias jornalística na mídia regional, pôster, vídeos 

divulgados em suas redes sociais, site, jornal online institucional;  

 Apesar de toda a crise política e econômica 

que se instaurou, e a criminalização aos 

movimentos sociais, ASSEMA e sua rede de 
associados permaneceram realizando suas 

ações pelo acesso a direitos de forma 

independente;  

 A COPPLAJ chegou a praticar a maior e mais 
estável remuneração (R$ 2,40 - dois reais e 
quarenta centavos) da região pelo preço da 

amêndoa de babaçu repassado 

diretamente para as quebradeiras.   

  

• Entraves:   

 A centralização da tomada de decisão nas mãos do homem é evidenciada em 19 unidades de produção 

familiar;  

 Assistência técnica e extensão rural pontuais, com limitações de tempo e inexistência de fomento para 

alcançar melhores resultados;  

 Dificuldade no preparo das roças agroecológicas, devido à perda das sementes de adubos verdes, tais 

como: guandu, feijão de porco, crotalária, mucuna, dentre outras  

 Compreensão superficial sobre o processo de fortalecimento da segurança alimentar e da autonomia da 
agricultura familiar;  

 Poucas famílias enriqueceram suas áreas de cultivo com adubos verdes, que é uma prática indispensável 

na produção agroecológica;  

 As famílias não realizam os tratos culturais adequados e, também, não criaram o hábito de anotarem a 
produção de cada safra;  

 Baixa produtividade de alimentos;  

 30% das famílias não produzem o suficiente para o consumo familiar, dificultando o fortalecimento da 

segurança alimentar e nutricional;  

 Escassez de água para a produção de hortícolas no período de estiagem;   

 Escassez de força de trabalho nas famílias para realizar o manejo no tempo correto;  

 Desarticulação dos programas de compras institucionais (PAA,PNAE, PGPM) desestimula a 
comercialização segura;  

 Extinção da SEAD (Secretaria Especial da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário), levou à 
paralização da política de ATER Agroecológica. Várias organizações, inclusive ASSEMA, ficaram sem 
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receber pelos serviços já prestados para a SEAD entre 2017 a 2018, até os dias atuais;  

Enfraquecimento da ATER pública para Agricultura Familiar;  

  

No âmbito da parceria ASSEMA e seus parceiros, dentre eles a ActionAid, destacamos como 

importante as relações de cooperação e troca de saberes estabelecidas, especialmente no campo da análise 

crítica de nossas estratégias de gestão institucional, monitoramento e processos metodológicos 

participativos. A Actionaid também tem contribuído para o aperfeiçoamento dessas ações institucionais.  
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ATUALIZAÇÃO DO CONTEXTO  

  

Já havíamos anunciado como riscos em 2017, que a conjuntura política influenciaria negativamente  no 

desenvolvimento do novo quinquenal da ASSEMA.  

 Ainda no Governo Temer, assistimos a desestruturação dos serviços de proteção social e das politicas 

públicas voltadas para a agricultura familiar (ATER, PNAE, PAA, PGPM, habitação) e as políticas especificas 

de proteção para as mulheres e juventudes.  

Os cortes no orçamento para reforma agrária e agricultura familiar, previstos para 2018 se 

concretizaram, tal como divulgou a Rede Brasil no final de 2017.  

O fim do orçamento para órgão como o INCRA e SEAD, ligada ao extinto MDA chegou a mais de 86,7%, 

esvaziando automaticamente as políticas de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER)  O Programa de 
ATER da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD) passou 2018 

inteiro sem orçamento próprio, deixando as prestadoras de ATER sem receber pelos serviços prestados. 

ASSEMA completa em janeiro de 2018 12 meses sem receber pelos seus serviços.  

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), modalidades doação, sementes e compra direta, que 

teve R$ 318,6 milhões em 2017, também ficou desassistido em 2018, tal como o programa de subvenção 
do preço mínimo (PGPM) para produtos da sociobiodiversidade. Esses cortes afetaram milhares de famílias 

agricultoras que comercializavam seus produtos através destes programas.  

Tais ações confirmaram a intenção do governo em acabar com os programas que muito  colaboraram 

com o enfrentamento da fome e da pobreza no Brasil e, ao mesmo tempo, fortaleceu a agricultura familiar.  

Em função do contexto das politicas acima citas ASSEMA passou a desaconselhar as organizações que 

estavam comercializando por meio destes programas, mais especificamente com o PGPM, dado o alto risco 

de entregar seus produtos sem receber o valor justo em troca. Algumas  organizações que operavam com o 
PGPM foram multadas, por ausência de padronização de documentos. Os órgãos gestores das políticas 

passam a praticar um alto grau de exigências burocráticas, muitas delas inaceitáveis para a agricultura 

familiar, tipo exigir do agricultor (a) que tenha conta bancária e caixa de  email para responder às 
comunicações.   

A criminalização dos movimentos sociais como um todo, exigiu de nós respostam mais urgentes 
quanto aos resultados dos trabalhos, mais economicidade e eficiência na gestão financeira, melhor 

visibilidade aos impactos positivos gerados pelo trabalho e monitoramento das ações para gerar 

informações seguras. Esses aspectos não são ruins, são necessários, porém nem sempre é possível 

responder às demandas a curto prazo, isso afeta a dinâmica das organizações  e impõe uma tensão 

constante em nossas relações com as famílias e apoiadores.  

Recursos cada vez mais escassos para as ONG´s estabelece cenário de incertezas quanto a 

sustentabilidade das mesmas, e põe em cheque a credibilidade das instituições.  
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                    Relatório Narrativo Anual 2018  

 BALANÇO ANUAL   
 
 

  

Nestes itens encontraremos um balanço comparativo entre as atividades planejadas e realizadas em 2018. Na metodologia de exposição das 

informações introduziremos três quadros. No primeiro quadro apresentaremos suscintamente as atividades planejadas e realizadas, no segundo box 

informaremos as atividades planejadas e não realizadas com suas respectivas justificativas e por último relacionaremos as atividades realizadas fora do 
planejamento. Todas estas informações estarão organizadas por objetivos de mudanças, as mesmas foram realizadas pela Área de Programas.   

  

  

DIREITO PRIORIZADO 1 - DIREITO A SSAN (soberania e segurança alimentar e nutricional).  

OBJETIVOS DE MUDANÇA 1 - Desenvolver processos de base agroecológica nas unidades familiares de produção.  

AÇÕES ESTRATÉGICAS  ATIVIDADES PLANEJADAS PARA 2018  DESCRIÇÃO E/OU JUSTIFICATIVA DA ATIVIDADE  

Assessoria continuada para 
apoiar as famílias em 
assistência técnica em  
agroecologia  

Realizar 14 oficinas de manejo de animais  Foram realizadas apenas 02 oficinas sobre Manejo Agroecológico de Animais 

de Pequeno e Médio Porte nos municípios de Lago dos Rodrigues e Joselândia, 

ministradas por Janayra Cardoso Silva, assessora técnica da ASSEMA. Durante 

as oficinas foram discutidos assuntos, tais como: escolha da espécie e da raça; 

seleção dos animais mais adaptados às condições locais; instalações; manejo 

alimentar e sanitário visando o bem estar animal. Os/as agricultores/as 

também puderam tirar suas dúvidas sobre os materiais mais adequadas para 

construção das instalações e alternativa de alimentação em períodos escassos 

do ano. Além disso, algumas pessoas relataram suas experiências referentes às 

práticas de manejo utilizadas na criação de determinadas espécies animais (uso 

de folhas de bananeira e do mamoeiro no controle de verminose em aves)  
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Realizar 25 oficinas de gestão da unidade 

familiar de produção  

Foram realizadas apenas 03 oficinas sobre Gestão da UFP no município de 

Esperantinópolis e contou com a colaboração do Marcos Fábio, integrante do 

Programa de Comercialização Solidária da ASSEMA. Durante a atividade  

                    Relatório Narrativo Anual 2018  
  foram abordadas as noções básicas de empreendedorismo, planejamento e 

gestão financeira. Também foi realizada uma atividade prática, utilizando uma 

planilha para trabalhar os custos e receitas de uma atividade produtiva. As 

demais oficinas não foram realizadas por falta de recurso financeiro  

Realizar 19 oficinas de processamento e 

beneficiamento  

NÃO REALIZADA  

Realizar 04 oficinas sobre produção 

agroecológica de leite.  

NÃO REALIZADA  
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Realizar 825 visitas técnicas (realizar atividades 

coletivas em caráter comunitário)  

Foram realizadas 1.614 visitas técnicas para as famílias atendidas pela ATER 
Agroecológica.  Cada uma das 807 famílias recebeu 2 visitas. Nessas 
oportunidades a equipe orientou sobre: o uso e conservação dos recursos 
naturais através de práticas agroecológicas; recuperação de áreas de 
preservação permanente existentes na propriedade; uso de cobertura morta,  
rotação de culturas e irrigação em hortas.  
Nas áreas de fruticultura, as famílias foram orientadas na prática de 
coroamento, adubação orgânica, consórcio e poda de limpeza e de frutificação.  
- As famílias foram orientadas para as práticas de manejo sanitário das 
dependências dos animais domésticos e sobre a importância da vacinação das 
aves caipiras para prevenir as principais doenças, Bouba Aviária e Newcastle. 
No período houve mutirão de vacinação em parceria com alguns sindicatos, 
momento em que cada família vacinou suas aves com a colaboração da equipe 
técnica  
- Aprenderam a produzir caldas bordalesa e sulfocálcica utilizadas no 

controle de doenças,   

Sistematizar as 02 experiências trabalhada 

com o cultivo do feijão  

Não realizada  

  As duas experiências foram implantadas com sucesso.   
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 Implantação de 02 unidades experimentais 

para o cultivo de arroz. (Rivaldo e ACEMEP)  

Em 06 de fevereiro de 2018 foi realizado o plantio de arroz agroecológico em 
uma área de 0,4 hectare, na unidade de produção do Sr. Rivaldo e Dona Auri, 
localizada na comunidade Nova Olinda, município de Lima Campos. Nessa 
experiência foi utilizada uma variedade de semente crioula denominada “arroz 
palha murcha”.  
 Posteriormente, em 09 de março de 2018, foi realizado o plantio de 7,0 Kg de 
sementes de crotalária spectabilis entre as linhas de cultivo de arroz. 
Infelizmente, após a germinação das sementes do adubo verde, ocorreu um 
veranico (muito sol) de duas semanas, prejudicando a estratégia de controle da 
vegetação espontânea por meio de cobertura viva com a  crotalária. Nesta área 
foi colhido 250 quilos de arroz orgânico, o que é considerado uma boa 
produtividade para o sistema sem uso de fogo e agroquímicos.  
  

A outra experiência foi realizada no dia 26 de janeiro de 2018, com o plantio de 
arroz agroecológico em uma área de 0,5 hectare no CEFFA Manoel Monteiro, 
localizada na comunidade Pau Santo, município de Lago do Junco. Nessa 
experiência foi utilizada uma variedade de semente crioula denominada de 
“Arroz Agulhinha”. Posteriormente, no dia 02 de fevereiro, foi realizado o 
plantio de duas (02) leguminosas na mesma área; Sombreiro (Clitoria 
fairchildiana) e Gliricidia, (Gliricidia sepium). Essas duas espécies arbóreas 
foram plantadas intercaladas em fileiras com um (01) metro entre plantas e 5 
metros entre linhas.  
Espera-se que estes ensaios positivos possam incentivar as famílias a 

reproduzirem tal prática e assim tirar do zero a produção de arroz orgânico na 

região que ASSEMA orienta.  

Montar um banco de dados para contribuir 

nos critérios de escolha das famílias (Ter 

iniciativas sendo aplicada horticultura,  

O programa de produção, já iniciou a catalogação do perfil das famílias que 

monitorou no último quinquenal. Hoje temos condições de selecionar famílias 

de acordo com sua realidade, levando em consideração força de  
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 criações; toda famílias esta inserida nas 

atividades) Histórico das famílias nos projetos 

executados anteriormente  

trabalho, aptidão, situação de uso da terra, e outras mais características. Essas 

informações vão evitar que famílias se envolvam com atividades inadequadas 

para o seu perfil.    

Seminário para discussão sobre a 

agroecologia, troca de sementes (avaliação 

final do projeto ATER)  

Não realizado.  

Assessoria visando a 

melhoria da gestão da água 

pelas famílias e conservação 

das fontes (lagos naturais, 

nascentes, igarapés).  

Escavação do 01 açude na EFA Santo 

Agostinho  

O açude da escola passou por melhorias de ampliação e aprofundamento para 

aumentar a capacidade de captação e armazenamento da 2ª  água na escola, 

destina a irrigação das plantas, hortaliças e para a limpeza doméstica. No 

período de maior volume de água a escola chegou a criar peixes para melhorar 

a alimentação dos alunos, porém fora deste período não é possível manter a 

atividade de piscicultura por conta do baixo volume de água. A atividade 

produziu de resultado  a produção de 2.500 peixes com aproximadamente 1 

Kg, que foram destinados a alimentação dos alunos e baixou os custos com a 

alimentação dos alunos.  

Apoio a construção de 32 barragens para 

captação de água das chuvas  

Atividade ainda não realizada. Embora o recurso esteja disponível, não foi 

possível em termos cronológicos realizar este trabalho no verão de 2018. A 

previsão é seja feita em junho de 2019.  

Expedição ecologia no rio Mearim no 

município de Pedreiras  

As mesmas estão orçadas no projeto “Riquezas do Mearim” financiado pelo 

DGM, gestado pelo CAA/Minas e executado pela ASSEMA. Ou seja, ASSEMA 

não tem acesso aos recursos, e sim o CAA. Esta é uma parceria que poderia 

estar dando muito certo não fosse a lentidão nos processos de aquisições 

provocadas pelas burocracias do Banco Mundial, que é quem controla a gestão 

financeiras junto ao CAA. Somente em dezembro de 2018 as aquisições foram 

Caminhada ecologia na comunidade santa 

Cantidia  

Coleta de água do rio Mearim para analise 

laboratorial  
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Realizar 01 oficina de tratamento de água 

comunidade Santa Cantidia  

licitadas. Espera-se que em janeiro de 2019 as atividades que dependem do 

ciclo pluviométrico estejam sem implantadas.  

Reflorestamento de 1,5 km nas margens do 

rio Mearim no município de pedreiras  

                    Relatório Narrativo Anual 2018  
 Povoado de Santa Cantidia   

Capacitação para estimular a gestação dos 

recursos hídricos (mata ciliares, nascentes)  

Oficinas sobre tecnologias alternativas para 

reaproveitamento da água utilizada pelas 

famílias  

Consolidação  das  

estratégias  de  manejo   

florestal do babaçu  

Confecção de Mapas Temáticos (hidrografia, 

fundiário, uso do solo, categoria de paisagens, 

vias de acesso, área de atuação das cantinas) 

Lago do Junco  

Não realizado  

Acordos de manejo da floresta (caça, coleta de 

palhas) em cada área de atuação das COPPALJ  

Não realizado. Porém esse trabalho está previsto a ser iniciado em março de 

2019 por meio de uma parceria com a EMBRAPA e UFPA.  
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Revisão das legislações (Federal e Estadual) 

referente ao manejo florestal ao livre acesso 

do babaçu e legislação especifica do babaçu   

A coordenação do programa de produção estudou a legislação que 
regulamenta as práticas de manejo florestal. A ideia é elaborar instrumentos 
práticos que ajudem as famílias a compreender as obrigatoriedades legais, 
segue abaixo as leis.  
1) Lei Babaçu Livre nº 05 de 1997 e nº 01 de 2002 de Lago do Junco;  

2) Lei Babaçu Livre nº 32 de 1999 de Lago dos Rodrigues;  

3) Lei Estadual nº 4.734 de 1986;  

4) Lei Estadual nº 7.824 de 2003;  

5) IN nº 04 de 2002 Ministério do Meio Ambiente (MMA);  

6) IN nº 05 de 2006 Ministério do Meio Ambiente (MMA);  

7) Lei nº 11.284 de 2006;  

8) Norma de Execução IBAMA nº 01 de 2007;  

9) Lei nº 12.651 de 2012;  

10) IN nº 21 de 2013 IBAMA.  



                          PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS   

               “Direito a uma vida sem desigualdades”  

  

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

18  

  

                    Relatório Narrativo Anual 2018  
 Realizar Inventário Florestal na área do plano 

de manejo da COPPALJ  

Como atividade do Plano de Manejo Florestal do Babaçu, no mês de agosto foi 
realizado o inventário florestal em 50 áreas de ocorrência de babaçu  

distribuídas  em  44  povoados  diferentes,  sendo;    

7 unidades amostrais em áreas de reserva, 11 unidades amostrais em áreas em 
pousio (capoeira), 32 unidades amostrais em áreas de pastagem (09 em 
pastagem com capim Lajeado ou Jaraguá (Hyparrhenia rufa), 07 em pastagem 
com capim Andropogon (Andropogon gayanus), 10 em pastagem com capim 
Braquiária (Brachiaria sp.) e 06 em pastagem com capim Mombaça(Panicum 
maximum cv.). Esse trabalho foi realizado pela equipe de ATERF do projeto em 
parceria com pessoas das comunidade que detém o conhecimento da geografia 
do lugar. Em cada um dos 44 povoado foi demarcada uma Unidade Amostral 
de 50x50m para levantar o número de palmeiras em diferentes estágios de 
desenvolvimento (palmiteiro, capoteiro, palmeira produtiva, palmeira macho e 
coringa). No perímetro das Unidades foi estabelecida uma área menor de 
10x10m, para contagem das pindovas.                                                                                                                            
Além disso, foi levantado o número de cachos produzidos e o número de 

palmeiras com presença de “traca” (espécie vegetal que se hospeda na 

palmeira levando-a a asfixia).                                                                                         

Consolidar as boas pratica de manejo da 

palmeira de babaçu e consolidar o Manual de 

Boas Práticas de Manejo do Babaçu.    

A equipe de ATERF iniciou esse trabalho em 2017 e permaneceu  aperfeiçoando 

o Manual de Boas Práticas de Manejo do Babaçu, no sentido de integrar as boas 

práticas do extrativismo tradicional das comunidades às práticas de manejo 

sugeridas pela ATERF. A equipe técnica e a direção da COPPALJ fizeram um 

levantamento de campo em 7 (sete) áreas para verificaram a quantidade de 

palmeiras por hectare, identificaram que algumas áreas foram consideradas 

muito produtivas e outras nem tanto.  Também foram realizadas visitas 
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técnicas nas unidades de produção das famílias que extraem mais de 1.500 

Kg/ano de amêndoas de coco babaçu,  

                    Relatório Narrativo Anual 2018  
  com o objetivo de conhecer a dinâmica de trabalho dessas famílias e levantar 

algumas boas práticas de manejo do babaçu.  

Definir e consolidar as estratégias de gestão do 

plano de manejo (assistência técnica, 

certificação)  

  

Não realizada  
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Definir e consolidar as estratégias de 

monitoramento do manejo florestal   

Durante o inventário, a equipe também identificou as possíveis áreas para 

instalação das parcelas permanentes de monitoramento da regeneração 

natural da floresta, quais sejam; Reserva do PE Centro do Aguiar, Reserva do PE 

Lagolândia, Reserva do PE Ludovico, Reserva de uma unidade familiar de 

produção localizada no povoado Três Poços, Reserva da associação do povoado 

Centrinho do Acrísio. As parcelas foram implantadas pela equipe de ATERF em 

parceria com técnicos da EMBRAPA Amazônia Oriental, as mesmas tiveram 

dimensões de 40x40 m, dividida em 16 subparcelas de 10x10m. Cada parcela 

recebeu uma delimitação física individual tendo contabilizados os indivíduos de 

maior e menor Fuste (parte principal do tronco da árvore) de até 5cm, incluindo 

palmeira de babaçu. As árvores receberam um número de identificação e uma 

marcação com tinta.   Também fizemos um levantamento da produção de 

amêndoas de babaçu junto às cantinas (pontos de coleta da amêndoa) da 

COPPALJ para mapear a localização das famílias fornecedora de amêndoas de 

cada comunidade. A equipe de ATERF percorreu um total de 45 povoados na 

área do manejo florestal abrangendo aproximadamente 16.700 hectares. 

Nesses povoados foi levantadas informações sobre o número de famílias 

fornecedoras de amêndoas, infraestrutura da localidade, as coordenadas 

geográficas, a rota de acesso ao babaçu utilizando aparelho GPS de navegação. 

Também foi realizado um levantamento de toda a legislação municipal, 

estadual e federal relacionada ao babaçu e manejo florestal para revisão e 

elaboração do marco legal do plano de manejo florestal da área de atuação da 

COPPALJ  

                    Relatório Narrativo Anual 2018  
  e AMTR.  

OBJETIVOS DE MUDANÇA 2 - Ampliar e fortalecer o tema agroecologia com os parceiros do Maranhão.  
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AÇÕES ESTRATÉGICAS  ATIVIDADES PLANEJADAS PARA 2018  DESCRIÇÃO E/OU JUSTIFICATIVA DA ATIVIDADE  

Apoiar e fortalecer o 
trabalho com agroecologia 
nas comunidades e 
organizações locais  
parceiras  

Realizar 25 oficinas de SAFs    

Não realizadas por falta de recursos da ATER Agroecológica  

Realizar 29 vivencias agroecológicas (SAFs)  

  

Implantação de 11 hectares de SAFs em Lago 
dos Rodrigue   
  

  

  

  

  

Foram implantados 11 hectares de SAFs em vinte (20) unidades familiares de 
produção, sócias e não sócias da COPPALJ de 5 comunidade (Boa Vista dos 

Lopes, Morada Nova, Três Poços, Centro dos Passarinhos, e São Francisco) do 
município de Lago dos Rodrigue.   
Foi implantado também um sistema agroflorestal em uma área de um (01) 
hectare na propriedade da Cooperativa.  
Ara esses arranjos foram adquiridas 13.814 mudas de espécies frutíferas 
(acerola, goiaba, abacaxi, laranja, limão, tangerina, jaca, carambola, graviola, 
manga, coco, açai e caju) e de espécies madeireiras (ipê amarelo e ipê roxo, 
aroeira e mogno).  
A senhora Lídia Soares da Silva, da comunidade Boa Vista dos Lopes, colheu na 
safra de 2018, 240 kg de feijão, 530 kg milho e macaxeira. Esta última, além de 
ser consumido pela família é também utilizada na alimentação de peixes na 
faze de terminação.  
O Domingos Evangelista dos Santos da comunidade Três Poços, colheu 56 kg 

de Feijão, 21 kg de fava e 540 kg de milho, cultivados de forma agroecológica 

consociada com o SAF´s. Isso é uma inovação para essa família que acreditava 

ser impossível a junção de diferentes culturas num mesmo espaço, formando 

um sistema integrado onde uma cultura contribui para o  

                    Relatório Narrativo Anual 2018  
  desenvolvimento da outra. Essa atividade já gerou renda em curto prazo para a 

família.   
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Implatação de 3 SAFs biodiverso no povoado 

Santa Cantidia   

Atividade não realizada por falta de recurso  

Reposição de mudas nos SAFs (L. do Junco e L. 

Pedra)  

O replantio de mudas foi realizado nos sistemas das família se das  3 EFAS. 

Nestas os alunos participaram das atividades de forma pedagógica, onde 

aprendem regras de matemática no espaçamento, diâmetro dos berços e 

cálculos de adubação de fundação dos berços. Além de técnicas de postura de 

plantio.   Nessa fase as mudas foram produzidas pelo viveiro de produção de 

mudas da ACEMEP.  

Construção de 03 estufas para produção de 

hortaliças  

Não Realizada. Previsão para janeiro de 2019  

Construção de 10.000 metros de cerca na EFA 

ACEMEP   

Foram instalados 8.680 mil metros de cercas de arame com 05 fios com 4.340 

estacas que servirá para proteger as áreas de SAF´s e Sistemas Integrados 

contra ataque de animais de grande porte (quinos e bovinos);   delimitação da 

área total da Escola, evitando possíveis ocupações indevidas e piqueteamento 

das áreas de plantio, pastagem, reserva, piscicultura, pomar e outras.  

Construção de cerca no setor pisciculturas das 

Escolas ACEMEP e EFAF  

Em janeiro de 2018 foi construído 450 metros de cerca em torno dos tanques 
criatórios de peixes da escola EFAF na comunidade São Manoel em Lago do 
junco, com finalidade de proteger os peixes de predadores (jacarés, cobras etc).  
Na ACEMEP, não foi possível realizar essa tarefa por conta do índice 

pluviométrico dos 4 tanques de piscicultura, que não permitira a implantação 

das cercas. Essa atividade deve ser realizada assim que o nível da água baixar.  

Instalação da irrigação, no viveiro e estufas nas 

EFAs  

Não realizada, somente após a instalação das estufas que acontecerá em 

janeiro de 2019.  
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 Implantação de 46 hectares de SAFs em 

Bacabal  

29 famílias beneficiárias do projeto estão desenvolvendo 46 hectares de SAF´s 
e Sistemas integrados nos municípios de Bacabal, sendo orientados pela 
AVESOL em parceria com ASSEMA. Essas famílias estão distribuídas nos 
Assentamentos Bela Vista com 11 famílias cultivando 18 hectares de SAF´s, no 
PA Sincorá também com 11 famílias para cultivar 18 hectares de SAF´s, o PA 
Seco das Mulatas que trabalha com seis (06) famílias em 7 hectares de SAF´s e 
apenas uma (01) família na comunidade Outeiro que cultiva 3 hectares de 
SAF´s.  
As famílias por ter boas relações comunitárias, juntaram-se em mutirão para 
preparar as áreas para o plantio de 2.294 plantas de espécies frutíferas e 
madeireiras.     
O papel da ATERF foi orientar corretamente o preparo das áreas com atenção 
especial ao diâmetro, profundidade e espaçamento dos berços, adubação de 
fundação e de cobertura, coroamento das plantas objetivando  
reter unidade e evita competição por micro-organismos                                         

Manejo das áreas de SAFs (150 há em Lago do 

Junco e L. da Pedra e 46 há em Bacabal)  

O Manejo dos SAF´s  foi conduzido por 7 técnicos da ASSEMA juntamente com 
as famílias e as 3 escolas famílias. A manutenção dos  Sistemas Agroflorestais 
(SAF´s) e Sistemas Integrados, é um trabalho contínuo, onde a fase mais intensa 
concentra-se no período chuvoso (janeiro a junho), sendo necessária  a limpeza 
mensal nos SAF´s e áreas de pomar, poda de condução e de formação de copa 
e o replantio das perdas ocorridas na estiagem.  No pós chuvas inicia-se um 
novo ciclo de trabalho no sentido de proteger o sistema das altas temperaturas, 
para tanto a equipe faz o coroamento  e cobertura morta em todas as mudas 
do SAFs, com a finalidade de um melhor desenvolvimento das plantas.  
Manter as práticas de poda no tempo certo para aumentar a biomassa que 

cobrirá o solo. Fazer cobertura morta para reduzir a perda de umidade do solo 

por meio da evaporação. Preparar defensivos naturais e fazer a  
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  pulverização preventiva para afastar espécies invasoras.  

Consorciar diferentes culturas numa mesma área para evitar disputa por 

nutrientes entre as mesmas espécies.   

Produção de Mudas no Viveiro da ACEMEP  Foram produzidas no viveiro 11. 717 plantas jovens de diferentes espécies, 
entre  frutíferas e madeireiras, destinadas a fazer a reposição das perdas 
existentes nos SAF´s implantados na primeira fase do projeto, tanto dentro das 
3 EFAS, quanto nas famílias.                                                            Espécies produzidas: 
Abacate, Açai, Acerola, Aroeira, Ata, Bacaba, biribá, buriti, cacau, Caja, Caju, 
Cana Açai, Candeia, Capim Rx, Cumaru, Eucalipto, Feijão Guandu,  Gagamba, 
Goiaba,   Graviola, Inga, Limão, Sabia, Tamarino,  

Tuturuba,  Urucum,  Ype  Amarelo,  Ype  rosa.    

Esses resultado foi alcançado devido o trabalho de coleta realizado pelos alunos 

e por doações de parceiros  
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Capacitação sobre prevenção e combate a 
incêndio;  
  

  

Elaboração de Plano de Prevenção contra 

incêndios florestais.  

O Plano de Prevenção contra incêndios florestais, foi elaborado inspirandose 
em práticas de mitigação e controle dos riscos de incêndio, avançando para as 
instruções teóricas e práticas a respeito de equipamentos e das técnicas de 
atendimento pré-hospitalar, de prevenção e combate a incêndios em 
edificações e florestas e controle de pânico. Essas orientações foram oferecidas 
a agricultores familiares, estudantes de escolas familiares agrícolas e técnicos 
da ASSEMA, que participaram de 36 horas/aula de treinamento e formação 
realizado entre os  dias 17 a 19 de dezembro de 2018.  O treinamento foi 
realizado pelo Corpo de Bombeiros do Maranhão,  

em  conjunto  com  a  equipe  de  ATERF  do  projeto.   

Com aulas teóricas e práticas, a formação teve como objetivo proporcionar aos 

participantes conhecimentos sobre técnicas de combate a incêndio e primeiros 

socorros, com intuito de gerar competências entre os participantes e que os 

mesmos possam agir corretamente em situações de anormalidades nas áreas 

de trabalho, nas residências ou em qualquer lugar  

                    Relatório Narrativo Anual 2018  
  onde houver necessidade de intervenção. O objetivo final e  evitar perdas de 

vidas humanas, fauna, flora e bens materiais. O treinamento contou ainda com 

quatro horas de simulação em campo para avaliação do aprendizado na prática.    

Implantação de 06 hortas comunitárias no 

povoado Santa cantidia   

  

  

  

  Acompanhar a construção de 01 unidade de 

processamento de azeite de babaçu   
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Mobilizar as famílias do povoado santa 

Cantidia para oficina de segurança do trabalho   

Atividades não realizadas por falta de recurso. Projeto “Riqueza do Mearim” 

apoiado pelo DGM.  

Mobilizar as famílias do povoado santa 

Cantidia para oficina de processamento de 

azeite   

Participar das reuniões dos STTRs, associações, 

cooperativas e grupo de mulheres  

A equipe técnica participou continuamente de reuniões especificas da COPPALJ 

e AMTR para tratar de questões relacionadas a condução dos SAF´s  no 

município de Lago do junco.  

Monitoramento  

participativo  do 

desenvolvimento  dos 

processos 

 agroecológicos de 

 produção  e 

diversificação.  

Realizar Avaliação anual do projeto ATER   Não realizada por falta de recursos. Com a desestruturação do MDA, a SEAD 

ficou sem orçamento destinado aos serviços de ATER, inclusive deixando de 

remunerar os serviços já entregues. ASSEMA em maio de 2018 encerrou as 

atividades sem concluir o Plano de trabalho por falta de recursos.  

  

  

Realizar inspeção interna e apoiar a auditoria 

externa do processo de certificação do óleo de 

babaçu da COPPALJ  

Temos dois profissionais (Agenor N. Damascena e Ronaldo C. de Souza) na 

equipe técnica da ASSEMA que realizam o trabalho de inspeção interna nas 

áreas de coleta e processamento das amêndoas do babaçu destinadas à 

produção de óleo orgânico da COPPALJ. Esse trabalho é realizado 

cotidianamente durante as visitas de ATER nas comunidades que ao mesmo  



                          PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS   

               “Direito a uma vida sem desigualdades”  

  

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

27  

  

                    Relatório Narrativo Anual 2018  
  tempo em que desenvolvem seus sistemas produtivos também coleta e 

extraem as amêndoas. Os problemas identificados são também discutidos na 
direção da cooperativa.   
Durante todo o processo de certificação foi constatado que 172 fornecedores 
de amêndoas de babaçu para COPPALJ não constavam no  controle de 
rastreabilidade, o que acomete uma série de dificuldades na formação dos 
lotes de produção. Para diminuir tais pendências, o técnico de campo, 
juntamente, com os cantineiros fizeram uma revisão de todos os fornecedores, 
atualizando o cadastro. Esses dados serão inseridos nos relatórios de inspeção, 
para análise da equipe da certificadora (IBD).  
A equipe de campo também realizou inspeção de áreas de produção de 

amêndoas, elaborando laudos que serão entregues ao inspetor no momento 

da auditoria.   

Realizar 825 atualizações das caracterizações 

das UFP´s atendidas pela ATER agroecológica  

Foram realizadas 471 atualizações de caracterização das unidades familiares de 
produção atendidas pela ATER agroecológica nos municípios de São Luís 
Gonzaga, Joselândia, Pedreiras, Trizidela do Vale, Bernardo do Mearim, Igarapé 
Grande, Poção de Pedras, Esperantinópolis, São Roberto e São Raimundo do 
Doca Bezerra.  
Essa atividade não foi concluída por falta de recurso financeiro  

OBJETIVOS DE MUDANÇA 3 - Apoiar a geração de renda para as famílias organizadas em grupos valorizando a economia solidária.  

AÇÕES ESTRATÉGICAS  ATIVIDADES PLANEJADAS PARA 2018  DESCRIÇÃO E/OU JUSTIFICATIVA DA ATIVIDADE  
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Buscar a regularização de 
funcionamento das unidades 
de  
processamento de forma 

contínua;  

  

  

  

Realizar Laudos bromatológicos da Farinha de 

Babaçu.  

A análise da Farinha de Babaçu (mesocarpo) produzida pela COOPAESP foi 

feitas 2 vezes em 2018, a primeira foi encomendada pelo cliente Mãe Terra e a 

segunda pelo parceiro Central do Cerrado. Somente os Laudos bromatológicos 

recebidos pela Mãe Terra apontaram a presença de contaminação por fungos 

e coliformes. Os testes foram repetidos em outro laboratório e os resultados 

foram negativos.   

                    Relatório Narrativo Anual 2018  
  Embora as contaminações não tenham sido confirmadas, é necessário redobrar 

os cuidados com a higiene de todo o processo de produção e processamento 

do produto. Outra necessidade é que a própria COOPAESP  se estruture para 

fazer a análise de cada lote de produto antes de comercializar.  

  

Realizar análise físico químicos da água de 

cada núcleos da COOPAESP, COPPALJ, AMTR e 

Santana.  

Atividade não realizada. Temos grande dificuldade com as análises pelo fato de 
não ter laboratório na região, as análises são feitas em São  Luiz no laboratório 
da UFMA.  
Porém afirmamos que para controlar possíveis contaminações é fundamental 

garantir a qualidade da água que os núcleos utilizam, mesmo para aqueles 

produtos que não contem água.  

  

  

Emitir Licença Sanitária e Ambiental para cada 

unidade de processamento.   

ASSEMA contratou uma empresa habilitada para auxiliar na emissão da Licença 
Ambiental e Alvará de Corpo de Bombeiros das fábricas de óleo (COPPALJ) e 
fábrica de sabonete (AMTR).   
Quanto ao licenciamento ambiental, o processo foi protocolado no sistema 
SIGLA da SEMA, e nesse momento estamos aguardando o despacho da 
secretaria.   
É necessário também o HABITE-SE e o Auto de Vistoria do Corpo de  
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 Adaptar as instalações Fabris conforme a as 

normas vigente da ANVISA.  

Bombeiros (AVCB). Esses documentos habilitam as fábricas quanto a  segurança 
contra incêndio prevista na legislação.  
Para obter esses laudos as fábrica já instalaram e/ou renovaram os  extintores 
contra incêndio, placas de sinalização e lâmpadas emergenciais e passarão por 
vistorias do corpo de bombeiros de Trizidela do Vale – MA e da ANVISA Estadual  
Somente após esses processos as fábricas poderão obter a Licença de Operação 

(LO) das fábricas.  

Manutenção da Documentação Comercial. 

(Alvará, CNPJ, CND e Certificados, DAPs,  

A atividade está sendo realizada. Os documentos (Alvarás, CRQ, CNPJ, CND e  

Certificados, DAPs, Habite-se, L.O, Anvisa) comerciais em todos os grupos  
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 Hbit´s...)   (AMTR, COOPAESP, COPPALJ, Santana) de processamento estão sendo  sempre 

verificados, quanto à vigência e possíveis alterações, no intuito de que os 

empreendimentos estejam funcionando de forma legal e segura.  

Manter os processos de certificação da  

COPPALJ (IBD) atualizado e iniciar o da 

COOPAESP.  

As informações quanto a manutenção da certificação do óleo produzido pela  
COPPALJ, estão descrita no objetivo de mudança 2.  
Quanto a certificação da farinha de babaçu (mesocarpo) produzida pela 
COOPAESP o processo foi iniciado por meio do instituto IMAFLORA, já foram 
realizadas algumas vistorias de áreas e foram feitas recomendações sobre itens 
obrigatórios tanto no processo de coleta da matéria prima, quanto de 
processamento do produto.  
No sentido de contribuir com a certificação da farinha de babaçu, ASSEMA 

mobilizou recursos para que em 2019 seja reconstruída a fábrica e os núcleos 

de processamento da COOPAESP. Espera-se que após esse esforço a 

certificação seja uma realidade.  
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Manutenção da autonomia e 

transparência dos grupos 

coletivos  

Orientar a transparência para a auto gestão 

administrativa e financeira. (análise das 

prestações contas).  

  

Durante o ano de 2018, o programa de comercialização facilitou a elaboração 
dos planejamentos e das Assembleias de todos os grupos (SANTANA, AMTR, 
COOPAESP e COPPALJ), orientando e colaborando nas discussões políticas, no 
fortalecimento da auto-gestão. Contribuiu-se também nas prestações de 
contas, organizando o balanço financeiro anual com a máxima transparência 
possível, para que pudesse ser apresentado para todos os associados e 
parceiros os resultados do trabalho coletivo construídos durante o ano.  
ASSEMA está monitorando o desempenho da direção dos grupos por meio do 
indicador 9.  
De todos os grupos a COOPAESP é o necessita de um esforço incondicional com 

a maioria de seus associados, buscando fortalecer a discussão de temas como 

o cooperativismo solidário e autogestão, pois o nivelamento  
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  conceitual e as práticas desses princípios na sua base de atuação ainda se 

encontram bastante fragilizados em uma cooperativa que está a quase trinta 

anos na ativa.  

  

  

Reuniões de diretorias e Assembleias dos 

grupos produtivos  

Durante o ano, o programa de comercialização manteve assiduidade nas 

reuniões de diretoria dos grupos (AMTR, COPPALJ COOPAESP e SANTANA), 

colaborando nas decisões a serem tomadas, e buscando alternativas para 

aumentar a produção e diminuir os gargalos do processamento, bem como da 

comercialização, sempre discutindo alternativas de melhoramento para 

aquisição de novos equipamentos e aperfeiçoamento dos produtos em geral, 

além da busca por novos mercados.  
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Elaboração e/ou revisão de pesquisas de 

mercados e viabilidade econômica. 

(Prospecção)  

  

Não realizada  

Planejar as ações produtivas dos grupos 
coletivos  
  

  

Em janeiro de 2018 o programa de comercialização fez avaliação do volume de 

produção alcançada em 2017, reviu o número de clientes potenciais para 2018, 

analisou o empenho dos (as) produtoras e as condições dos estabelecimentos 

e equipamentos de processamento. Após essa análise de cenário o técnico 

juntamente com os grupos planejou as metas a serem alcançadas em 2018. 

Essa produção é acompanhada mensalmente por meio dos mapas de controle 

da produção e estoque.     

Atualização e elaboração de Estudo de 

viabilidade econômica  

Não realizada  

Fomentar e incentivar a 

produção e comercialização 

feita pelas juventudes;   

  

Buscar comercializar os produtos da 

juventude por meio dos grupos coletivos, 

feiras, e outros mercados;  

O programa vem participando de várias feiras a nível regional e nacional, e 

nestes espaços tem conseguido espaço para os produtos da AJR que produz 

bio-jóias de babaçu (brincos, colares, chaveiros e outras peças utilitárias). Está 

fortalecendo também algumas iniciativas de jovens individuais como o jovem 

Francenilton da comunidade Centro do Coroatá –Esperantinópolis que também 

trabalha com artesanato de babaçu e outros materiais  
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  reaproveitados.  

O PCS também já está dialogando com 02 lojas de produtos agroecológicos, 
uma no estado de Pernambuco e outra no estado do Paraná que possuem 
interesse em adquirir as biojóias do babaçu produzidas pela juventude da base 
da ASSEMA  
Participação nas feiras:  

- AGRITECs e Feira Estadual da Economia Solidária  

- I feira mundial da Sociobiodiversidade ocorrida no período de 07 a 10 

de Agosto de 2018 em Belém-PA.  

Prospectar tecnologias 
funcionais para as unidades 
de beneficiamentos.  
  

  

Adquirir equipamentos para as escolas 

famílias sendo 3 unidades de polpas de frutas, 

implantar sistema de refino do óleo  na 

COPPALJ, adquirir  kit de processamento de 

Mesocarpo de Babaçu e adquirir um sistema 

semi-automatico para produção de sabonete 

da AMTR.  

A busca por tecnologia adequadas ao babaçu e ao sistema de trabalho dos 
grupos, tem sido uma constante no trabalho da ASSEMA, visando aumentar a 
produção e gerar mais renda para as famílias.  
- Em 2018 a ASSEMA aprovou um projeto junto ao governo do estado 
do Maranhão, através da Secretaria de Agricultura Familiar (SAF), destinado a 
implementação de tecnologias de refino do óleo bruto de coco babaçu 
produzidos pela COPPALJ. Ou seja, agora a COPPALJ terá um produto mais 
durável e, portanto, com maior valor agregado e podendo ser consumido como 
alimento na culinária diária. Para esse nova fase do empreendimento a  
cooperativa investiu cerca de 200 mil reais na estrutura física que recebeu os 
equipamentos. A expectativa é que a refinaria esteja em funcionamento em 
março de 2019.  
- Na COOPAESP e AMTR alguns equipamentos para inovação e 
melhorias no processo produtivo foram orçados junto ao PNUD e aguardam 
aprovação. - No grupo Santana foram adquiridos 01 Seladora e um 01 Freezer 
para elevar os índices de produção do Licor.  
- As três Escolas Famílias Agrícolas, (EFAF, ACEMEP, AEFALPARS) tiveram 

suas Unidades pedagógicas de Processamento de Frutas montadas e 

produzindo polpas para o consumo diário dos alunos na escola e também  
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  comercializando com as famílias circunvizinhas.  

Para qualificar o funcionamento das unidades, o PCS realizou a capacitação em 
processamento de frutas, discutindo sobre as boas práticas de fabricação, a 
legislação vigente, bem como as normas técnicas.   
Essas unidades favoreceu o aproveitamento do potencial frutícola das escolas, 
disponibilizando polpas de Frutas seguras e de alto valor nutricional para a 
alimentação do alunado.  
Pelo aspecto pedagógico das unidades os estudantes são instigados a valorizar 

a produção local e posteriormente a montarem negócios futuros em suas 

propriedades.   

Auxiliar no processo de implantação da 

unidade de papel reciclado da AJR.  

Até o momento nenhum grupo se dispôs a assumir a reciclagem de papel.  

Buscar formação política, 

operacional e administrativa 

para as organizações;    

   

  

  

  

  

Realizar oficinas em gestão e administração e 

negócios econômicos.          

Durante o ano de 2018 o programa articulou a participação de representantes 
dos grupos produtivos em eventos de formação política organizado por outros 
grupos parceiros.  
- Participação da AGRITEC nas quais aconteceram oficinas e cursos de 
vários gêneros;  
- Seminário Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais no 

Município de  

São Luís Gonzaga do Maranhão;  

- A I Feira Mundial da Sociobiodiversidade ocorrida em Belém-PA; - 
Semana Estadual de Economia Solidaria ocorrida em São Luís-MA.   
Além da capacitação nesses espaços, o programa construiu junto à COOPAESP 

uma planilha de custos para ser aplicado ao negócio do jaborandi. Um 

momento muito rico para os membros dos núcleos de flocos de mesocarpo 

visualizarem um negócio sustentável a ser potencializado pela cooperativa.  
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Realizar oficinas sobre cooperativismos e 

associativismos.           

Não realizada  
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Realizar Seminário de PG (patrimônio 

genético) e CTA (conhecimento tradicional 

Associado).  

No período de 14 a 16 de agosto de 2018  foi realizado o seminário sobre 

Patrimônio Genético e Conhecimento Tradicional Associado (PG e CTA) com a 

consultoria externa de Mayk Arruda. Na oportunidade foi discutindo a 

legislação atual 13.123/2015 e decreto 8.772/2016 que dispõe sobre a 

repartição de benefícios a partir do acesso ao patrimônio Genético e 

Conhecimento Tradicional Associado de produtos da sociobiodiversidade. 

Assim, discutiu-se o acordo de repartição de benefícios entre a empresa The 

Body Shop, a COPPALJ e suas organizações parceiras, a partir da utilização do 

óleo de coco babaçu pela empresa para o desenvolvimento de produtos e 

processos cosméticos.  
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Pesquisar e sistematizar  as  

experiências bem sucedidas 

na região de trabalho da 

ASSEMA  

  

  

  

  

  

Monitorar e Acompanhar as experiências de 

SAF's,   

Os experimentos de SAFs no ano de 2018 apresentaram um bom 
desenvolvimento vegetativo.   
Os Arranjos produtivos são constituídos pela espécie Madeireira Sabiá na 
densidade de 2x2 m entre linhas e fileiras em consórcio com a palmeira do Coco 
Babaçu, que ocupa um espaçamento mais amplo e totaliza 20 palmeiras por 
há. Além das espécies madeireira e nativa, o sistema também inclui os cultivos 
de abacaxi, feijão, milho e mandioca.   
Os arranjos estão distribuídos em quatro áreas nos municípios de Peritoró, 
Lima Campos e Poção de Pedras, implantadas e acompanhadas em municípios 
distintos. Somente a área localizada na comunidade Santa Isabel no município 
de Poção de Pedras ainda não conseguiu atingir o mesmo nível de 
desenvolvimento das demais, em função de um incêndio acidental ocorrido na 
área.   
   As áreas estão sendo monitoradas por fotografadas, as plantas podadas e bem 
conduzidas, medidas e conferidas.   
 Para implantar futuras áreas não é recomendável a introdução de espécies 

como abacaxi, mandioca e outras de ciclos produtivos mais prolongados. De 

acordo com o espaçamento adotado, 2mx2m apenas se permite introduzir,  
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  arroz, milho, feijão e fava. Ou seja, culturas de ciclo curto.  

  

Acompanhar a Sistematização das 

experiências bem sucedidas.  

No âmbito do projeto Bem Diverso, ASSEMA em parceria com a EMBRAPA 

Amazônia Oriental, está sistematizando as 30 experiências exitosas em 

agroextrativismo, enriquecimento de capoeiras, manejo de pequenos animais, 

autogestão da unidade familiar de produção, dentre outros aspectos.  Os 

fascículos com os resultados das sistematizações serão publicados em janeiro 

de 2019.  
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Acompanhar a pesquisa de Coco Babaçu na 

região do Médio Mearim.  

Também como atividade do projeto Bem Diverso, a ASSEMA está monitorando 
a produção de amêndoas de coco babaçu em 10 municípios da Região do médio 
Mearim (Lago do Junco e Lago dos Rodrigues, Poção de Pedras, 
Esperantinópolis, Lima Campos e São Luis Gonzaga, Pedreiras, Trizidela do Vale, 
Bernardo do Mearim e Igarapé Grande.  
A coleta das informações é realizada 03 vezes ao ano, nos meses de janeiro, 
maio e setembro, com a aplicação de um breve questionário em todos dos 
pontos de comercialização do babaçu distribuídos tanto na zona rural quanto 
na zona urbana dos municípios acima citados. A Pesquisa busca identificar o 
volume de coco babaçu comprado pelo comerciante de cada povoado durante 
o ano, o valor do Kg da amêndoa pago para a quebradeira e o valor de venda 
para o caminhoneiro.  
Foram também coletadas as coordenadas dos pontos de compras e das 
comunidades. Além disso, estão sendo mapeadas todas as estradas por onde 
circulam as amêndoas de babaçu, até a cidade de Pedreiras onde concentram 
as unidades de beneficiamento de amêndoas com a iniciativa privada.   
A partir das entrevistas realizadas em todos os pontos de comercialização foi 
possível identificar a produção de cada município em 2018.  

A média de preço praticada variou de R$ 0,90 a R$ 1,10 por Kg de amêndoa. 

Essa variação no preço se deu por conta da entrada do óleo de palmist,  
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  extraído da amêndoa de coco dendê, vindo da Malásia.  
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Incidir institucionalmente 

para garantir o fomento 

visando o acesso aos  

mercados institucionais;  

Buscar estratégias para cadastrar famílias no 

SICAF para acessar o PGPM e o PNAE.  

Essa atividade está sendo acompanhada nos municípios de Esperantinópolis, 

são Luis Gonzaga, Lago dos Rodrigues, Poção de Pedras e Trizidela do Vale. Os 

Sindicatos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais desses municípios vem 

acompanhando grupos de quebradeiras de coco babaçu de uma forma bem 

especial. Isso demonstra um grande nível de empoderamento e apropriação 

dos critérios dessa política da sociobiodiversidade. Na perspectiva de fortalecer 

a autonomia dos parceiros para a operacionalização da política, no segundo 

semestre foi organizado um Grupo de Trabalho da  PGPM BIO  envolvendo a 

ASSEMA e alguns sindicatos e associações da sua área de atuação para 

discutirem coletivamente as estratégias de trabalho e alinhar os procedimentos 

corretos para operacionalizar a política de acordo com o Título 35 da CONAB.   

Assessorar as famílias para 

o acesso aos  mercados 

diversificados;  

Conquistar mercados, ampliar o acesso aos 

canais de comercialização institucional, 

privado e venda direta que estejam alinhados 

com os princípios da ES, e participação de 

Feiras.  

A comercialização da ASSEMA tem buscado ampliar o mercado para os 
produtos Babaçu Livre. Assim, ao longo do ano o PCS juntamente com 
representantes dos grupos produtivos esteve presente em feiras municipais, 
regionais e nacionais, com uma comercialização bastante expressiva. Buscou-
se também fortalecer a parceria com os clientes já existentes bem como 
prospectar novos compradores.  
COPPALJ:  

Possível parceria com Grupo Sabará de Santa Barbará do Oeste/SP, Óleo de 
Coco Babaçu Bruto Orgânico.  
Já existem várias demandas por Óleo de Babaçu Refinado tanto a nível Estadual 
quanto Nacional. O programa também Identificou novos Clientes para Óleo de 
Coco Babaçu Bruto Orgânico: Grupo Laszlo de Belo Horizonte/MG; CHEMONE 
Eirelli; Ekillibre Amazonia.  
COOPAESP:  

As Negociações e Vendas com a MÃE TERRA continuam, no início do ano  
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  realizaram a solicitação de 36 toneladas a serem fornecidas durante o ano, no 

entanto, a cooperativa dispõe de pouca matéria prima e não teve condições de 
se comprometer com o atendimento integral da demanda. A Cooperativa 
Central do Cerrado também realizou algumas demandas durante o ano e que 
puderam ser atendidas em sua totalidade.  
A COOPAESP abri mercado para um novo produto, o jaborandi. Uma espécie 
nativa bastante presente em alguns municípios da área de atuação da 
cooperativa. No ano de 2018 a cooperativa assinou contrato para fornecimento 
de 8 toneladas de folhas ara empresa Centro Flora.  
As informações referentes aos grupos produtivos de mulheres que também são 

públicos desta atividade, estão citados no objetivo de mudança 7.  

Ampliar a estrutura de 

aquisição de matéria prima;  

Desenvolver estratégia para aumentar 

percentual de matéria prima.   

As comunidades das áreas de atuação dos grupos produtivos foram visitadas 
por técnicos da ASSEMA, diretores das Cooperativas e gerentes. Assim, nos 
momentos que o programa esteve presente tanto em visitas individuais quanto 
em reuniões com o público interessado, foram mapeados e discutidos o cenário 
da produção de amêndoas, Flocos de babaçu e Folhas de jaborandi. As ações 
aconteceram na perspectiva de garantir melhor qualidade no processo 
produtivo e potencializar a aquisição das matérias primas para o óleo de 
babaçu da COPPALJ, para a farinha de babaçu (mesocarpo) e as folhas de 
Jaborandi da COOPAESP, pois foram os grupos que apresentaram baixa 
disponibilidade de matéria prima em anos anteriores.   
As reuniões e visitações técnicas apresentaram resultados positivos, uma vez 

que o volume de amêndoas comercializado ultrapassou 500 toneladas durante 

o ano; a produção de Jaborandi ficou bem acima do planejado, 90% a mais. E a 

produção de floco de babaçu quase atingiu a meta de 12 toneladas.  
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Redefinição das estratégias  Busca de parcerias com o Poder Público  A partir de discussões realizadas em anos anteriores com a participação da  
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de organização do circuito 

de feiras de produtos 

agroecológicos;   

Municipal e STTR´s  para realização das Feiras.  ASSEMA, a maioria das feiras já estão ocorrendo com a parceria entre os STTR, 

e o poder público municipal. Durante o ano participamos das Feiras de 08 

Municípios da região e buscamos dialogar junto aos STTRS e Agricultores sobre 

a relevância das feiras no fortalecimento da Economia Solidária na Região, 

enfatizando a pratica de preços justos e a importância de disponibilizar 

produtos agroecológicos aos consumidores. Esses espaços também têm 

propiciado um monitoramento sobre o volume de produtos comercializados e 

também sobre o envolvimento das famílias nos processos organizativos das 

feiras.  

 Fomentar central de 

beneficiamento de polpa 

para comercializar polpa 

(mapeamento de novas 

áreas);  

Levantamento da produção  de frutas na área 

de atuação da ASSEMA   e organizar a logística 

de coleta de frutas destinadas ao 

processamento.   

A atividade estava planejada para ser realizada em parceria com o programa de 

produção, no entanto, e devido à redução da equipe de ATER no final do 

primeiro semestre, dificultou a realização da atividade. Assim, o PCS não 

conseguiu reunir as condições necessárias para o levantamento da produção 

de frutas na área de atuação da ASSEMA sem a colaboração do PAPI.  

OBJETIVOS DE MUDANÇA 4 - Apoiar o acesso das famílias às politicas públicas de SSAN com foco na Agroecologia.  

AÇÕES ESTRATÉGICAS  ATIVIDADES PLANEJADAS PARA 2018  DESCRIÇÃO E/OU JUSTIFICATIVA DA ATIVIDADE  
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Formações  continuada 

sobre as políticas públicas de 

SSAN e as instâncias de 

controle social.  

Realizar 24 oficinas de políticas públicas 

(credito fundiário, PNAE, PGPM...)  

Foram realizadas 08 oficinas e/ou reuniões menores relacionadas ao acesso e 
gestão de políticas públicas de comercialização (PNAE, PGPM, PAA).  
Pauta dos encontros:  

- Políticas de incentivo a agricultura familiar e de promoção e 
valorização da biodiversidade;  
- Etapas para acessar as políticas públicas e a documentação 

necessária;  

- Procedimentos para cadastros e operacionalização dos sistemas das 
políticas no município;  
- Destaque para o cenário relacionada a presença do “atravessador”, 

que realiza o trabalho burocrático, organizando a documentação exigida pela 

Conab, e obtém uma grande margem de lucro mediante as subvenções 

recebidas pelas quebradeiras de coco. Como proposta alternativa ao  
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  “atravessador”, foi socializado a experiência exitosa de acesso autônomo da 

PGPM-Bio dos grupos de mulheres do município de Trizidela do Vale.  
Os municípios envolvidos foram:  

- 01 Reunião sobre a PGPM-Bio em Lima Campos/Resp. Antônio Pereira/Téc da 
ASSEMA;  
03 Reuniões sobre o (PAA) em Esperantinópolis/Resp.Cláudio/Téc da ASSEMA;  
- 01 Reunião sobre a PGPM-Bio em Capinzal do Norte. Resp.  Antônio  

Pereira/Téc da ASSEMA;  

- 02 Reuniões sobre a PGPM-Bio em Santo Antônio dos Lopes.  

Resp. Antônio Pereira e Janayra/Téc da ASSEMA;  

- 01 Reunião sobre a PGPM-Bio em Pedreiras/Resp.Ricardo/Téc da 
ASSEMA e Eliane (STTR de Trizidela do Vale).  
Nesses eventos estiveram presentes agricultores (as) beneficiários dos 

projetos, delegados sindicais e diretores de sindicatos. No total contamos com 

a participação de cerca de 170 pessoas dentre sendo 68 mulheres e 102 

homens.  

Formação sobre saúde alimentar com 

produtos Agroecológicos e regionais  

Não realizada  

Buscar políticas 

estruturantes para a 

produção (fomento, 

recursos hídricos e outras).  

  

Mobilização e capacitação de acesso e gestão 

do credito para as famílias  

ASSEMA está buscando junto ao ITERMA algumas políticas de fomento para 
agricultores (as) de 5 Assentamentos (PE´s  Lagolândia, Ludovico, São Manoel, 
Santa Zita e Centro do Aguiar) todos do município de Lago do Junco.   
Os fomentos são: Apoio inicial no valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos 

reais) e Fomento Mulher no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Todos os 

processos burocráticos já foram providenciados e espera-se que ainda no 

primeiro semestre de 2019 as famílias possam ter acesso a esses direitos.  
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OBJETIVOS DE MUDANÇA 5 - Qualificar a participação dos sujeitos de direitos em espaços de articulação e controle social de políticas voltadas a  
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promoção da SSAN (fóruns, conselhos, comitês e redes).  

AÇÕES ESTRATÉGICAS  ATIVIDADES PLANEJADAS PARA 2018  DESCRIÇÃO E/OU JUSTIFICATIVA DA ATIVIDADE  

  

  

  

Incidência qualificada em 

espaços políticos de 

discussão (redes, fóruns...) 

para fortalecer o acesso a 

pol. públicas voltada para 

agricultura familiar;  

   
  

  

  

Participação em Conselhos, fóruns e redes    

ASSEMA tem participado ativamente do CEDRUS (Conselho de 
Desenvolvimento Rural Sustentável) a nível estadual, espaço onde fui discutido 
e encaminhado em 2018 políticas que vão regularizar a questão do CAR 
(Cadastro Ambiental Rural) para propriedades de agricultores (as) familiares 
não assentados.  
Outra determinação do CEDRUS foi quanto a política de ATER Estadual, que 
deverá funcionar em 2019. A lei de ATER já foi aprovada e segue os tramites 
para fazer a política funcionar.  
A rede RAMA, também é um espaço onde temos participação efetiva e temos 
contribuído com a construção da Política Estadual de Agroecologia e  Produção 
Orgânica. Também ajudamos a retomar os encontros estaduais de 
agroecologia, onde realizamos o III EMA em 2018, e já iniciamos as articulações 
para o IV EMA a realizar-se em 2019.  
A RAMA possui importante papel na unificação de ações das organizações no 

Estado, nesse sentido ASSEMA, ACESA e ISPN realizaram em 2018 o Encontro 

Regional de Juventude e Agroecologia, reservaram vagas para mulheres e 

juventudes em outros eventos de formação realizado pelas organizações.  
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  Participação em evento do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mearim.   

O encontro foi uma articulação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 

Pedreiras com o Comitê da Bacia, visando uma articulação de esforços das 

entidades presentes para a implantação do Programa Produtor de Água.  Este 

programa foi criado pela Agência Nacional de Águas – ANA, visando estimular 

os produtores rurais a investirem no cuidado com as águas, por meio de apoio 

técnico e financeiro para a implementação de técnicas conservacionistas.  A 

ideia central do programa é que, em cada região  
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  existem grupos de pessoas interessadas no produto água e dispostas a 

contribuir com a conservação dos recursos hídricos, assegurando quantidade e 
qualidade para diferentes atividades econômicas.    
ASSEMA está estimulando a criação desse grupo no Mearim.  

  A diretora Bethsaida de Sousa Moreira, acompanhou o conselho de criança e 

adolescentes e do conselho de saúde do município de  Lima Campos Participou 

também de eventos e reuniões do GT de juventudes da ANA  

Socialização das informações relativas a 

participação nos conselhos.  
As informações sobre as pautas e encaminhamentos vindas dos conselhos,  é 

sempre realizada nas reuniões de equipe, direção e conselho técnico. O CERUS 

e a RAMA costumam enviar relatórios, e outros documentos importantes via 

eletrônica.  
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Denunciar coletivamente as 

violações de direitos em 

relação ao não acesso de 

algumas políticas públicas.  

Apoiar as demandas de comunidades e 

organizações que estão denunciando 

negação do direito às políticas públicas ou 

degradação  ambiental.   

No Junco tivemos 3 atividades com o poder público encabeçadas pela AMTR, 
STTR e COPPAL que foi apoiada pela ASSEMA. A questão central foi o controle 
e diminuição do uso de agrotóxico. A ideia é levar essa temática para as escolas. 
Nessas oportunidades foi criado um comitê de acompanhamento dessas 
temáticas.  
Também aconteceu uma reunião com um proprietário do lago dos rodrigues, 
onde o mesmo queria que o movimento autorizasse o uso de veneno nas 
pindovas. A TV Globo, na oportunidade em que esteve fazendo as gravações da 
AMTR, conversou com esse proprietário (magno moura) sobre o uso do veneno 
nas palmeiras.   
Em Esperantinópolis também houve conversas sobe a temática 
sociobiodiversidade. Mas não houve desdobramentos.  
Na AMTQ, dona Helena fala que a associação cobrou sobre a criação da 

secretaria da mulher, porém não obtiveram resposta satisfatória, apenas 

sabemos que tem um projeto de lei para a criação da secretaria.  

Formações continuada sobre 

as políticas públicas  

Realização de Oficina para ampliar o mercado 

institucional.   
No âmbito do projeto ATER Agroecologia foram realizadas 08 oficinas e/ou 

reuniões menores relacionadas ao acesso e gestão de políticas públicas de  
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de SSAN e as instâncias de 

controle social.  
 comercialização (PNAE, PGPM, PAA). Como fruto desse processo foi criado um 

GT formado pelas organizações que estão acessando essas políticas. O  objetivo 

é definir estratégias em rede para o enfrentamentos dos problemas.   

DIREITO PRIORIZADO 2 - DIREITO A EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA  

OBJETIVOS DE MUDANÇA 6 - Contribuir com ações de educação contextualizada nas escolas comunitárias  

AÇÕES ESTRATÉGICAS  ATIVIDADES PLANEJADAS PARA 2018  DESCRIÇÃO E/OU JUSTIFICATIVA DA ATIVIDADE  
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Mobilização em rede para  
discutir a Educação 
Contextualizada no  

Território Médio Mearim.  

  

Buscar parcerias com possíveis apoiadores da 

Educação Contextualizada no Território 

Médio Mearim.  

Em 2018 iniciamos a discussão sobre a formação de um GT de Educação do 
Campo dentro do espaço da RAMA, já que nessa rede existem várias 
organizações que trabalham com o direito a educação contextualizada. 
Contudo, essa estratégia ainda não funcionou, em janeiro de 2019 
retomaremos essa pauta de forma mais efetiva e esperamos que possamos 
montar uma agenda específica da Educação a nível de regional.  
Outra iniciativa bem vinda está acontecendo  no município de Esperantinópolis, 

onde os alunos que estão em cursos universitários por meio da política 

PRONERA, estão se reunindo para discutir os problemas e propor saídas, tanto 

relacionada ao poder publico gestor da política, quanto para os próprios alunos.  

Inserção  da  Educação  

Contextualizada no Projeto 

Político Pedagógico das 

escolas municipais.  

  Apresentar a Proposta da Campanha 
Amiguinhos da ASSEMA com ênfase na 
Educação Contextualizada aos órgãos públicos 
dos municípios de atuação da Campanha 
Amiguinhos da ASSEMA.  

  

Durante o processo de mobilização dos colaboradores da CAA, a equipe do CAA 

tem como público central as escolas, secretarias de educação e as famílias.  

Nesses momentos a proposta de trabalho é apresentada, sugerindo  a 

utilização do caderno de Educação Contextualizada. É também acordado o 

cronograma e a programação detalhada  

Formação focada na 

incidência política em 

educação contextualizada.  

Oficinas com as crianças, adolescentes e 

jovens, famílias, equipe pedagógica das 

escolas.  

Foram realizados quatro intercâmbios culturais com o público envolvido na 

CAA, dentre eles estavam 333 crianças, adolescentes, jovens, famílias, 5 

monitores da equipe da ASSEMA responsável pela Campanha e 67  
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  profissionais da equipe pedagógica das escolas, além da participação pontual 

de algumas famílias ASSEMA. No total esses eventos reuniram 405 pessoas.  
Os intercambios aconteceram nos municípios de Lago do Junco (comunidade 
São Manoel), Lima Campos (comunidade São José dos Mouras), Peritoró 
(comunidade Mangueira), São Luís Gonzaga (comunidade Centro dos Cocos). 
Na programação dos encontros  foram desenvolvidas atividades de formação e 
lúdicas com o tema RESPEITO A DIVERSIDADE, Relação de Gênero e Divisão 
Justa do trabalho domestico.  
Através desta atividade conseguimos alcançar o objetivo que foi fazer a troca 

de experiências entre as comunidades que participaram da CAA e também 

contribuir para que o público da CAA tenha mais consciência de seus direitos e 

que possam se enxergar como protagonistas de sua própria história.  

Realizar formação com os gestores das escolas 
públicas (utilização do caderno de Educação 
Contextualizada).  
  

  

Atividade não realizada. Contudo estamos sugerindo para 2019, que possamos 

realizar conversas sobre esse trabalho nas coordenações regionais de 

educação. Já que as escolas são a elas subordinadas  e têm dificuldades de fazer 

alterações no plano pedagógico, tal como incluir as ações da CAA nos dias 

letivos. O ideal seria que a intervenção da ASSEMA fosse acordada a nível de 

secretaria.  

DIREITO PRIORIZADO 3 - DIREITO A UMA VIDA SEM DESIGUALDADES DE GENERO E GERAÇÃO  

OBJETIVOS DE MUDANÇA 7 - Promover ações para autonomia econômica de mulheres e juventudes por meio de iniciativas de geração de renda e economia 

solidaria  

AÇÕES ESTRATÉGICAS  ATIVIDADES PLANEJADAS PARA 2018  DESCRIÇÃO E/OU JUSTIFICATIVA DA ATIVIDADE  
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  Apoio as iniciativas da juventude no campo da 

produção para facilitar a sua participação nos 

empreendimentos coletivos;   

Quando falamos em ATER oferecida às famílias, estamos considerando 

também uma meta especifica para as juventudes, ou seja, em cada família 

orientada, a equipe procura identificar os (as) jovens que ali estão, suas  
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  afinidades, aptidão e disponibilidade para fazer parte das estratégias de 

mudança que ASSEMA pensa desenvolver junto às famílias.  
Como resultado temos já vários jovens que desenvolvem seu próprio projeto, 
integrado aos projetos de seus pais. Em São Luiz Gonzaga tem o jovem Civaldo 
que cuida da sua reserva de açaí manejando de forma sustentável, cuida de 
hortas, e no passado desenvolveu a atividade de avicultura caipira.   
Em Peritóro temos Ivanessa Mariano que cuida de seu SAF, integrado a 
fruticultura (cupuaçu, manga, limão, goiaba, acerola e outra) e ao extrativismo 
do açaí e buriti.  
O jovem Geovane do município de Esperantinópolis possui um Projeto 
Alternativo Integrado Sustentável (PAIS) que ASSEMA ajudou a implantar em 
2016, a atividade integra horticultura, culturas de ciclos curtos (milho e feijão) 
com criação de aves. O jovem, que hoje já constituiu matrimônio, sustenta sua 
esposa e filho com recursos do PAIS.  
Esses jovens ainda estão frequentando cursos universitários, e espera-se que 
após completada a formação eles possam ainda mais transformar suas vidas.  
Outras iniciativas da juventude, já citada anteriormente, se dá em atividades 
não agrícolas como é o caso de jovens que formam a Associação de Jovens 
Rurais (AJR) que produz bio-jóias de babaçu (brincos, colares, chaveiros e 
outras peças utilitárias). O trabalho da ASSEMA já foi mais frequente no apoio 
a esta iniciativa, porém o grupo passou por um período de ausência dessa 
prática e retomou recentemente a trabalhar com bio-jóias.   
ASSEMA pretende juntamente com o grupo, que possui bom potencial para 
gestar suas próprias atividades, mobilizar recursos para fortalecer este 
trabalho.  
ASSEMA tem sempre incentivado a juventude a levar seus produtos para as  
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  feiras, assim como expô-los em centros de referência em comercialização 

solidária a nível regional (CRESOL em São Luís) e nacional (Central do Cerrado 

em Brasília e São Paulos).   

  Formação (oficinas, treinamentos, trocas de 

experiências  produtivas)  em 

empoderamento  econômico  para 

 as mulheres;  

Não realizada. A atividade deverá ser mantida para 2019.  
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Apoio as associações, cooperativas e grupos 
produtivos de mulheres para  

empoderamento econômico desses grupos;   

Além das duas cooperativas (COPPLAJ E COOPAESP), que têm a maioria de 
mulheres em seu quadro de associados, já tratadas no objetivo de mudança 3, 
apoiamos também 2 grupos produtivos formados exclusivamente por  
mulheres, seguem abaixo as ações:  

GRUPO - MULHERES DE SANTANA:     

Foi efetuada uma negociação de 100 litros de Licor para Central do Cerrado em 
abril. O licor também foi bastante valorizado no mercado local, apresentando 
boas vendas nas feiras municipais e na própria sede do grupo. O programa 
também realizou o cadastro do Grupo no CRESOL (Centro de Referência 
Estadual em Economia Solidária) em São Luis - MA para a divulgação, 
comercialização dos produtos e fortalecimento da economia solidaria a nível 
estadual, o que possibilitou um incremento bastante significativo nas vendas 
no segundo semestre.  
MTR:  

O sabonete Babaçu Livre da AMTR continua sendo comercializado com lojas em 

São Paulo, como Ponto Solidário, e também com clientes de vários estados 

brasileiros que solicitam o produto através de e-mail e telefone. As vendas nas 

lojas em São Luís também permanecem e foram fortalecidas no segundo 

semestre com o cadastro da AMTR no centro de referência CRESOL em São Luis 

- MA para a divulgação, comercialização dos produtos e fortalecimento da 

economia solidaria a nível estadual.  

                    Relatório Narrativo Anual 2018  
  As vendas realizadas pelo parceiro Central do Cerrado que está comercializando 

com todo o Brasil também reforçaram as vendas da AMTR  
  

A comercialização do Sabão de Babaçu foi bastante fortalecida, uma vez que, o 

programa prospectou alguns clientes que apresentaram demandas bastante 

expressivas ao longo do ano.  
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  Formação política em cooperativismo e 

associativismo  com  metodologias 

diferenciadas voltadas para juventude e 

mulheres, focada na participação política 

desses sujeitos.  

As formações foram realizadas parcialmente, nos espaços de assembleias dos 

grupos. Porém não houve introdução de novas metodologias de abordagem 

das referidas temáticas.   

  Fomento e incentivo para a produção e 

comercialização voltado para as mulheres.  
Atividade realizada parcialmente.   

Estamos intermediando o acesso ao Fomento Mulher no valor de R$ 5.200,00, 

via política destinada para mulheres assentadas do INCRA por mulheres de 5 

assentamentos do município de Lago do Junco.  

OBJETIVOS DE MUDANÇA 8 - Realizar ações junto às organizações coletivas de mulheres e juventudes para impulsionar a equidade de gênero e geração  

AÇÕES ESTRATÉGICAS  ATIVIDADES PLANEJADAS PARA 2018  DESCRIÇÃO E/OU JUSTIFICATIVA DA ATIVIDADE  

   
  

  

Fortalecimento da 

organização institucional de 

mulheres e juventude  

   
  

Realizar 20 oficinas sobre gênero  

Foram realizadas 11 oficinas para tratarem de temáticas (divisão justa do 
trabalho doméstico, violências de gênero, preconceito de gênero e racial, 
respeito a diversidade e outros) transversais as desigualdades nas relações de 
gênero e geração. Também tratamos do cenário de perda dos direitos das 
mulheres após inpechmam.  
 As oficinas mesmas foram ministradas por uma equipe de profissionais da 
ASSEMA e parceiros, e contaram com a parceria dos sindicatos da região. Segue 
abaixo lista de municípios e número de pessoas envolvidas nas oficinas:  
- São Luís Gonzaga, Lima Campos, Peritoró, Poção de Pedras, Capinzal do  
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  Norte, Trizidela do Vale, Santo Antônio dos Lopes, Igarapé Grande, Pedreiras.  

Tivemos em média 25 pessoas em cada oficina, somando um total de 275 
pessoas envolvidas, sendo 180 mulheres e 95 homens, dentre juventudes.  
Equipe de colaboradores:  

Silvianete, Janayra, Elcimar, Antônio Perreira, Ricardo, Marcos Antônio (todos 

da equipe técnica da ASSEMA) e Edsonete do MIQCB/Mearim/MA.  

Capacitação sobre as politicas PNAE, PGPM e 

PAA, Credito Fundiário.  

As formações aconteceram-no âmbito da ATER, e estão descritas no objetivo 

de mudança 4.  

  

Capacitação sobre o processo de consolidação 

dos assentamentos  

Não realizamos capacitações propriamente dita. Porém em 2018 o 
coordenador geral da ASSEMA mediou várias reuniões e processos entre 7 
associações de assentamentos do Lago do Junco e o ITERMA, para tratar de 
questões sobre a  regularização fundiária dos mesmos e o processo de compra 
de terras via crédito fundiário para a comunidade Tradicional Centrinho do 
Acrísio, no mesmo município. Nessas conversas também trataram sobre os 
procedimentos de titulação definitiva para aquelas áreas que estão dentro dos 
critérios estabelecidos para receber titulação.  
Outra intervenção foi feita junto ao ITERMA em relação a regularização do 
Assentamento Cerraria em Esperantinópolis, o mesmo já recebeu a equipe do 
ITERMA para iniciar os trabalhos de regularização.    
Importante destacar que todas as associações locais também estão a frente 

desses processos.  

  Participar de conselhos municipais de 
desenvolvimento rural sustentável  
(Esperantinopolis)  

Não realizada  
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Formação (oficinas, treinamentos, trocas de 

experiências produtivas) em empoderamento 

econômico para os jovens.  

Realizada parcialmente. Embora precise ser aprofundada a discussão e 

práticas para o empoderamento das juventudes, consideramos os espaços das 

feiras como boas trocas de experiencias e de empoderamento das  
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  juventudes quanto a suas escolhas produtivas.  
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Fortalecimento das organizações coletivas de 

mulheres e juventudes (formações, oficinas, 

intercâmbios, treinamentos, 

acompanhamento).  

Ações de acompanhamento contínua:  

A equipe durante todo o ano esteve presente nas 4 reuniões de direção, 2 
planejamentos e 2 assembleias das Associações de mulheres AMTR e AMTQC.  
- A assessoria técnica da ASSEMA facilitou dois momentos de formação 
durante a Assembleia da AMTQC realizada em dezembro de 2018. Os técnicos 
Rircardo Araújo e Antonio Assumpção apoiaram as mulheres nos diálogos com 
representantes do poder público municipal, executivo e legislativo para tartar 
de assuntos realacionados a criação e funcionamento da secretarai d 
emulheres do município de São Luis Gonzaga. No segundo dia cntribuiram com 
o  tema Legislação Ambiental com foco na questão das derrubadas e queimadas 
nas florestas de babaçu que estão cada vez mais frequentes na região.   
   

Ações de acompanhamento pontual:  

- 24/09 – O técnico da ASSEMA Lúcio Mendes, realizou palestra com o 
tema: Agrotóxico Mata! Nenhuma vida a menos. Esta foi uma contribuição com 
o dia Estadual das Quebradeiras de Coco Babaçu para aproximadamente 400 
pessoas, no município de Lado dos Rodrigues/MA;  
- 11/04 - O técnico da ASSEMA Lúcio Mendes, desenvolveu diálogo com 
alunos do 6º ao 9º ano sobre recursos hídricos, durante a V Conferência Infanto 
juvenil de Meio Ambiente promovida pela Escola Estadual Joana Alves, 
localizada na comunidade Ludovico, em Lago do Junco.  
Esse evento foi uma ação de educação ambiental que teve como objetivo 

estimular processos de aprendizagem dialógicos e participativos na escola.   
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ANÁLISE DOS RESULTADOS: ALCANCE DOS OBEJTIVOS ESTRATÉGICOS DE MUDANÇAS   

  

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE MUDANÇA 1: Ampliar a produção de alimentos agroecológicos nas 76 UFP 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.  

  
COMENTÁRIO DO INDICADOR – Para este indicador foram priorizadas 6 culturas básicas alimentares, 12 espécies frutíferas, 8 espécies de hortaliças, 4 espécies de 
madeireira, 4 espécies Adubadeiras e 8 espécies medicinais e condimentares como sendo necessárias serem cultivadas agroecologicamente para garantir uma riqueza 
de espécies destinadas a produção de alimentos. Seguem abaixo relacionadas.   
  

Situação do indicador em 2013 (marco zero)  Meta estabelecida para 2017  Alcance da Meta estabelecida, em 2018  

Milho - 2 famílias produzindo  Milho- 16 famílias produzindo  Milho- 21 famílias produzindo  

Feijão - 13 famílias produzindo                                         Feijão - 39 famílias produzindo                                   Feijão - 50 famílias produzindo                                                    

Mandioca - 0 famílias produzindo                                    Mandioca - 4 famílias produzindo                              Mandioca – 45 famílias produzindo                                            

Macaxeira - 0 famílias  Macaxeira - 22 famílias  Macaxeira - 29 famílias  

Fava - 0 famílias produzindo                                              Fava - 4 famílias produzindo                                        Fava - 7 famílias produzindo                                                          

Arroz - 0 famílias;  Arroz - 0 famílias produzindo                                      Arroz - 0 famílias produzindo                                                       

Abacaxi - 10 famílias produzindo                                      Abacaxi - 23 famílias produzindo                                Abacaxi - 17 famílias produzindo                                                  

Acerola - 57 famílias produzindo                                      Acerola - 52 famílias produzindo                                Acerola - 58 famílias produzindo                                                 

Ata - 42 famílias produzindo                                              Ata - 41 famílias produzindo                                       Ata - 49 famílias produzindo                                                          

Banana - 54 famílias produzindo                                      Banana - 56 famílias produzindo                                Banana - 54 famílias produzindo                                                  

Cajá - 22 famílias produzindo                                            Cajá - 39 famílias produzindo                                      Cajá - 46 famílias produzindo                                                       

Caju - 60 famílias produzindo                                            Caju - 50 famílias produzindo                                      Caju - 58 famílias produzindo                                                       

Goiaba - 46 famílias produzindo                                       Goiaba - 52 famílias produzindo                                 Goiaba - 55 famílias produzindo                                                  

Laranja - 45 famílias produzindo                                       Laranja - 44 famílias produzindo                                Laranja - 51 famílias produzindo                                                   
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Limão - 57 famílias produzindo                                         Limão - 50 famílias produzindo                                   Limão - 48 famílias produzindo                                                    

Mamão - 37 famílias produzindo                                      Mamão - 46 famílias produzindo                                Mamão - 46 famílias produzindo                                                 

Manga - 66 famílias produzindo                                       Manga - 62 famílias produzindo                                 Manga - 63 famílias produzindo                                                   

Maracujá - 8 famílias produzindo                                     Maracujá - 25 famílias produzindo                             Maracujá - 21 famílias produzindo                                               

Alface - 13 famílias produzindo                                         Alface - 31 famílias produzindo                                  Alface - 29 famílias produzindo                                                     

Quentro - 52 famílias produzindo                                     Quentro - 57 famílias produzindo                              Quentro - 57 famílias produzindo                                                 

Couve - 5 famílias produzindo                                           Couve - 20 famílias produzindo                                  Couve - 15 famílias produzindo                                                     

Cuxa - 41 famílias produzindo                                           Cuxa - 55 famílias produzindo                                     Cuxa - 46 famílias produzindo                                                      

Maxixe - 32produzindo                                                       Maxixe – 43 produzindo                                               Maxixe – 31 produzindo                                                                 

Pimentão - 7 famílias produzindo                                     Pimentão - 18 famílias produzindo                            Pimentão - 14 famílias produzindo                                              

Quiabo - 30 famílias produzindo                                       Quiabo - 51 famílias produzindo                                 Quiabo - 41 famílias produzindo                                                   

Tomate - 6 famílias produzindo                                        Tomate - 25 famílias produzindo                                Tomate - 28 famílias produzindo                                                 

Ipê - 58 famílias produzindo                                              Ipê - 58 famílias produzindo                                        Ipê - 65 famílias produzindo                                                         

Maçaranduba - 54 famílias produzindo                           Maçaranduba - 54 famílias produzindo                     Maçaranduba - 59 famílias produzindo                                       

Mogno - 6 famílias produzindo                                         Mogno - 6 famílias produzindo                                   Mogno - 26 famílias produzindo                                                  

Sabía - 47 famílias produzindo                                          Sabía - 47 famílias produzindo                                    Sabía - 61 famílias produzindo                                                     

Feijão de Porco - 7 famílias produzindo                          Feijão Porco - 7 famílias produzindo                          Feijão Porco - 7 famílias produzindo                                           

Guandu - 21 famílias produzindo                                      Guandu - 21 famílias produzindo                               Guandu - 21 famílias produzindo                                                  

Mucuna - 20 famílias produzindo                                     Mucuna - 20 famílias produzindo                               Mucuna - 20 famílias produzindo                                                

Glericídia - 0 família produzindo                                       Glericídia - 0 família produzindo                                 Glericídia - 0 família produzindo                                                   

Babosa - 35 famílias produzindo                                       Babosa - 31 famílias produzindo                                 Babosa - 29 famílias produzindo                                                   

Boldo - 35 famílias produzindo                                         Boldo - 28 famílias produzindo                                   Boldo - 33 famílias produzindo                                                     

Capim Santo - 44 famílias produzindo                             Capim Santo - 46 famílias produzindo                       Capim Santo - 52 famílias produzindo                                        

Erva Cidreira - 38 famílias produzindo                             Erva Cidreira - 37 famílias produzindo                       Erva Cidreira - 42 famílias produzindo                                         

Malva do Reino - 29 famílias produzindo                        Malva Reino - 19 famílias produzindo                       Malva Reino - 33 famílias produzindo                                         



                          PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS   

               “Direito a uma vida sem desigualdades”  

  

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

57  

  

Pimenta de Cheiro - 43 famílias produzindo                   Pimenta de Cheiro - 41 famílias produzindo            Pimenta de Cheiro - 38 famílias produzindo                              

Pimenta Malagueta - 56 famílias produzindo                 Pimenta Malagueta - 52 famílias produzindo          Pimenta Malagueta - 62 famílias produzindo                             

Urucum = 49 famílias produzindo                                     Urucum = 43 famílias produzindo                              Urucum = 43 famílias produzindo                                                

INDICADOR 2 - Volume de produtos agroecológicos produzidos por 76 famílias.  

                    Relatório Narrativo Anual 2018  
  
COMENTÁRIO DO INDICADOR – Explicação do indicador – Para este indicador foram priorizadas 26 espécies de cultivares, dentre aquelas monitoras no 1º indicador, 
sendo os mesmos considerados em termos de volume necessários para o consumo das famílias. Seguem abaixo relacionadas.  
  

Situação do indicador em 2013 (marco zero)  Meta estabelecida para 2017  Alcance da Meta estabelecida, em 2018  

Item  Nº família  Produção  Nº família  Produção  Nº família  Produção  

Arroz  0  0 Kg    45.000 Kg  0  0 kg  

Feijão  13  1.225 Kg   39  4.496,5 Kg   50  5.046 kg   

Milho  2  300 Kg   16  20.502 Kg   21  7509 kg   

Fava  0  0 Kg  4  264 Kg   7  189 kg   

Mandioca  0  0 Kg  4  7.674 Kg   5  3920 kg    

Macaxeira  0  0 Kg  22  18.759,5 Kg   29  5.209 kg   

Abacaxi  1  789 unid.   14  11.200 unid.   15  2.220 unid.   

Acerola  1  200 Kg de polpa   48  1.985,5 Kg de polpa   52  1470 kg de polpa   

Ata  3  1.400 unid.   32  6.916 unid.   36  8.385 unid   

Banana  28  94.555 unid.)  52  324.632 unid.   52  189.186 unid   

Cajá  1  28,75 Kg de polpa   24  1.586 Kg de polpa   16  717 kg de  polpa   

Caju  0  0 Kg  49  1.642 Kg polpa/336 Kg de castanha   49  2.057 kg polpa/588 kg de castanha   

Goiaba  0  0 Kg  41  1.101 Kg fruto   32  386 kg de fruto   

Laranja  20  20.500 unid.   29  15.037 unid.   32  15.367 unid   
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Limão   24  1.507,3 Kg)  49  2.755 Kg   41  5.015 kg   

Mamão  10  230 Kg   42  3.388 Kg   31  2.666 kg   

Manga  2  740 Kg fruto   61  15.947 Kg fruto   49  6.694 kg   

Maracujá   1  46 Kg fruto   13  185 Kg fruto   16  391 kg de fruto   

Alface  13  2.978 unid.   76  21.280 unid.   29  6.995 unid   

Cheiro Verde  52  14.982 unid.   76  65.493 unid.   57  34.119 unid   

Couve  5  250 unid.   76  5.548 unid.   15  1.990 unid   

Cuxá  41  3.243 unid.   76  18.230 unid.   46  8.186 unid   

Maxixe  32  12.909 unid.   76  65.002 unid.   31  16.425 unid   

Pimentão  7  1.141 unid.   76  8.117 unid.   14  725 unid   

                    Relatório Narrativo Anual 2018  
Quiabo  30  38.346 unid.   76  56.252 unid.   41  25.475 unid   

Tomate  6  601 Kg   76  5708 Kg   28  743 kg   

  

INDICADOR 3 - Volume de produtos agroecológicos comercializados por 76 famílias agroextrativistas.  

COMENTÁRIO DO INDICADOR  – Para este indicador foram priorizadas 6 culturas básicas alimentares, 12 espécies frutíferas, 8 espécies de hortaliças, como sendo aquelas 
que precisam apresentar um volume de produção maior destinados a comercialização pelas famílias.  

    

Situação do indicador em 2013 (marco zero)  Meta estabelecida para 2017  Alcance da Meta estabelecida, em 2018  

Item  Nº família  Produção  Nº família  Produção  Nº família  Produção  

Arroz  0  0 kg  0  0 Kg  0  0 kg  

Feijão  4  97 kg  5   1.035 Kg  8  784 kg  

Milho  0  0 kg  3  390 Kg  4  390 kg   

Fava  0  0 kg  0  0 Kg  1  30 kg    

Mandioca  0  0 kg  0   0 Kg  1  1.700 kg   
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Macaxeira  0  0 kg  5  900 Kg  12  1.436 kg   

Abacaxi  1  670 unid  3  3.053 unid   4  1.050  unid   

Acerola/polpa  1  190 Kg  7  685 Kg de polpa   6  130 kg de polpa   

Ata  2  1.000 unid  3  1.300 unid  2  1.200 unid   

Banana  10  58.200 unid  27  249.946 unid  13  101.104 unid   

Cajá  1   25 kg  3  235 Kg de polpa   3  186 kg de polpa   

Caju  0  0 kg  3  120 Kg de polpa   4  75 kg de castanha/20 kg de polpa   

Goiaba  0  0 kg  3  18 Kg de fruta   2  22 kg de fruto   

Laranja  10  5.300 unid  8  7.450 unidades   1  2.630 unid   

Limão   11  978, 5 kg  21  1.330 Kg   6  365 kg   

Mamão  0  0 kg  6  2.180 Kg   5  335 kg   

Manga  1  525 kg  3  1.560 Kg fruta   5  460 kg de fruta   

Maracujá   1  40 kg  2  80 Kg fruta   0  0 kg  

Alface  9  1.410 unid  21  11.863 unid  17  4.110 unid   

Cheiro Verde  19  10.763 unid  27  45.940 unid.   19  23.627 unid   

Couve  2  150 unid.  14  3.089 unid.   8  1.235 unid   

                    Relatório Narrativo Anual 2018  
Cuxá  11  1.522 unid.  32  9.414 unid.   24  3.776 unid   

Maxixe  11  10.038 unid  32  53.513 unid.   18  6.348 unid   

Pimentão  2  795 unid  7  1.328 unid.   3  255 unid   

Quiabo  9  33.840 unid  27  53.978 unid.   20  13.060 unid   

Tomate  3  516 Kg  12  1.372 Kg   6  230 kg   

    

  

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE MUDANÇA 2: Ampliar a renda das famílias agroextrativistas por meio do beneficiamento e  comercialização justa e solidária.  
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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).  

Situação do indicador em 2013 (marco zero)  Meta estabelecida para 2017  Alcance da Meta estabelecida, em 2018  

Licor   232 garrafas  1600 garrafas  725 garrafas  

Geléia  0 potes  500 potes  0 potes  

Mesocarpo  8.500 kg  12.000 kg  7.500 kg  

Sabão      5.000 kg  1.226 kg  

Sabonete   1.300 kg   100.000 unid  19.583 unid.  

Torta de babaçu  24.248 unid  150 kg  74.700 kg  

Óleo de babaçu   73 ton  250 ton.  197 ton.  

Amêndoas de coco babaçu in natura.   93 ton  500 ton.  394 ton.  

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).  

COMENTÁRIO DO INDICADOR -    

Situação do indicador em 2013 (marco zero)  Meta estabelecida para 2017  Alcance da Meta estabelecida, em 2018  

Receita obtida com a venda de Licor.  R$ 4.338,00  R$ 14.400,00  R$ 5.794,00  

Receita obtida com a venda de Geleia.  R$ 112,00  R$ 2.000,00  0  

Renda obtida por família no Licor e Geleia  R$ 70,00  R$ 820,00  R$ 413,00  

Receita obtida com a venda de Mesocarpo  R$ 31.386,00  R$ 120.000,00  R$ 85.721,00  

Renda média obtida por família mês na produção  R$ 819,30  R$ 1.197,90  R$ 966,00  

                    Relatório Narrativo Anual 2018  
Mesocarpo      

Receita obtida com a venda de sabão   R$ 3.928,00  R$ 30.000,00  R$ 7.358,00  

Receita obtida com a venda de sabonetes.   R$ 20.242,89  R$ 180.000,00  R$ 34.445,00  
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Renda média obtida por família mês na produção de 

Sabão e Sabonete   
R$ 201,23  R$ 880,00  

R$ 800,13  

Receita obtida com a venda de torta de babaçu  R$ 39.000,00  R$ 120.000,00  R$ 43.032,00  

Receita obtida com a venda de óleo de babaçu.  R$ 1.073.000,00  R$ 2.500.000,00  1.933.918,00  

Renda média obtida por família mês na produção de 

Amêndoa, Óleo e Torta.  
R$ 344,00  R$ 1.097,00  

R$ 1.765,00  

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

COMENTÁRIO DO INDICADOR –  

Situação do indicador em 2013 (marco zero)  Meta estabelecida para 2017  Alcance da Meta estabelecida, em 2018  

Dos 04 empreendimentos produtivos monitorados apresentaram 

uma média de 6,4 em relação a sua autonomia gerencial técnica, 

política e administrativa.  

36 pessoas (50%) assumindo as tarefas diretivas e 

administrativas das 6 organizações.  

Das 72 pessoas que compões a direção 

das 6 organizações apenas 22 (31%) estão 

com autonomia as tarefas  gerencial 

técnica, política e administrativa  

INDICADOR 7 - Aumento do consumo em 26 itens de bens e serviços, por parte de 23  famílias agroextrativistas      

  
COMENTÁRIO DO INDICADOR – Este indicador sofreu instabilidade em relação ao público prioritário, aos instrumentos de verificação e com a metodologia de coleta 
de informações. Fato é que só conseguimos levantar os dados até 2015. Ainda assim, entre 2013 a 2015 percebemos melhorias no item consumo de bens e serviços 
básicos.  
  

Situação do indicador em 2013 (marco zero)  Meta estabelecida para 2017  Alcance da Meta estabelecida, em 2015  

Das 23 famílias temos apenas 3 (13%) que chegam a consumir 

até  15,6 produtos (60%) dos 26 itens ou serviços pesquisados.  
Sem metas  

5 das famílias pesquisadas consumindo 

até  15 produtos dos 26 itens ou serviços 

pesquisados. Mensuração em 2015.  

INDICADOR 8 - Número de pessoas participando ativamente e promovendo espaços de comercialização justa e solidaria.  
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                    Relatório Narrativo Anual 2018  
  
COMENTÁRIO DO INDICADOR – Este indicador também sofreu instabilidade em relação aos instrumentos de verificação e com a metodologia de coleta de informações. 
Fato é que boa parte das informações foram desperdiçadas. Outro entrave para o indicador é que com a chegada da crise política, após inpichmam, muitos espaços 
que promoviam a ECOSOL a nível nacional foram desarticulados.  
  

Situação do indicador em 2013 (marco zero)  Meta estabelecida para 2017  Alcance da Meta estabelecida, em 2018  

Dos sócios das 4  organizações (COPPALJ, COPAESP, AMTR e 

SANTANA) que participam de espaços de comercialização 

solidária temos apenas 50 pessoas participando ativamente.  

Dos sócios das  4  organizações (COPPALJ,  
COPAESP, AMTR e SANTANA) deverão participar de 

dos espaços de comercialização solidária 150 

pessoas.  

Dos sócios das 4  organizações  
(COPPALJ, COPAESP, AMTR e SANTANA) 

participaram dos espaços de 

comercialização solidária 80 pessoas.  

  

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).  

COMENTÁRIO DO INDICADOR –  

Situação do indicador em 2013 (marco zero)  Meta estabelecida para 2017  Alcance da Meta estabelecida, em 2018  

42 Mulheres  76 Mulheres - 100% das mulheres  59 Mulheres - 77% das mulheres  

INDICADOR 10 - Número de jovens influenciando nas decisões sobre a gestão de 76 Unidades de Produção Familiar (UFP).  

COMENTÁRIO DO INDICADOR –    

Situação do indicador em 2013 (marco zero)  Meta estabelecida para 2017  Alcance da Meta estabelecida, em 2018  

34 jovens  49 Jovens - 100% das famílias  41 Jovens - 83% das famílias  

INDICADOR 11 - Percentual de pessoas da direção assumindo as tarefas diretivas e administrativas de 6 organizações.  
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COMENTÁRIO DO INDICADOR –  

Situação do indicador em 2013 (marco zero)  Meta estabelecida para 2017  Alcance da Meta estabelecida, em 2018  

                    Relatório Narrativo Anual 2018  
Das 72 pessoas que compões a direção das 6 organizações apena 

21,6 (30%) estão assumindo as tarefas diretivas e 

administrativas.  

Das 72 pessoas que compões a direção das 6 

organizações espera-se que 24 (46,2%) estejam 

assumindo as tarefas diretivas e administrativas  

Das 72 pessoas que compões a direção 

das 6 organizações, 36 pessoas (50%) 

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).  

  
COMENTÁRIO DO INDICADOR – Neste indicador tivemos mais dificuldades do que em todos os outros, isso pelo fato dos instrumentos de verificação (relatórios, lista 
de presença, depoimentos) e a metodologia ter sido alterada várias vezes causando uma alternância na coleta de dados. Outro entrave foi a dispersão das informações 
sobre a qualidade da intervenção das pessoas ligadas à ASSEMA, estas eram prestadas por diferentes pessoas que observavam a atuação de nossos conselheiros.   
  

Situação do indicador em 2013 (marco zero)  Meta estabelecida para 2015  Alcance da Meta estabelecida, em 2015  

Das 16 representações disponíveis nos conselhos priorizados 

temos apenas 8 representantes nos conselhos (CONSEA 

Nacional, CEDRUS, CNES Nacional e Estadual, CMMA (Pedreiras, 

Lima Campos e Peritoró) e Comitê de Bacias do Mearim).  

Das 16 representações disponíveis nos conselhos 

priorizados pretendemos alcançar pelo menos 10 

representantes nos conselhos  

  

  
Não mensurada  

INDICADOR 13 - Número de famílias que acessaram pelo menos 3 políticas de SAN (crédito, saneamento básico, habitação, ATER     e comercialização da produção).  
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COMENTÁRIO DO INDICADOR – Neste indicador o público também foi redefinido. Inicialmente monitoramos as 76 famílias atendidas diretamente pela ASSEMA, 
depois percebemos que havia famílias que acessavam algumas políticas por meio da influência indireta da ASSEMA e parceiros, como PNHR, PNAE, prefeituras e 
outras. Nesse momento houve uma ampliação do público, depois avaliamos que as informações não eram de fácil alcance, elas estavam dispersas entre órgão públicos 
de gestão das políticas e sob domínio dos parceiros (Sindicatos, associações comunitárias). Tal fato dificultou ainda mais o acesso a informação e por fim não 
conseguimos monitorar até 2017. Concluo que o monitoramento do indicador foi abandonado.  
  

Situação do indicador em 2013 (marco zero)  Meta estabelecida para 2017  Alcance da Meta estabelecida, em 2017  

Das 138 famílias pesquisadas apenas 35 famílias já acessaram até 

3 ou mais políticas de SAN.  
a) Das 200 famílias monitoradas, 60 famílias  
acessando até 3  Políticas Públicas (ATER,LUZ P/ 

TODOS e PNHR)  

Não mensurada  

                    Relatório Narrativo Anual 2018  
 b) Das 200 famílias monitoradas, temos 171  famílias 

que acessam até 1 política de Comercialização  
 

INDICADOR 14- Nº de crianças e jovens atendidos pela educação contextualizada em 54 Escolas.  

COMENTÁRIO DO INDICADOR – Para mensurar a realidade das escolas sobre uma abordagem de educação contextualizada, partimos das escolas públicas rurais onde 
ASSEMA desenvolve o trabalha da Campanha Amiguinhos da ASSEMA. Nesse momento já aparece a dificuldade de identificar o marco zero, pois como as escolas 
públicas não adotam tal pedagogia em sua grade curricular, essa abordagem fica a cargo da afinidade e competência dos educadores em desenvolver pedagogicamente 
temas que aproxime a escola das realidades vivenciadas pelos alunos.   
Novamente tivemos dificuldade em obter as informações por que elas estavam sob guarda dos educadores e o trabalho de coleta das informações ocupava muito 

tempo dos mesmos, isso fez com que o monitoramento do indicador não completasse o ciclo de 5 anos. O último dado data de 2016 revelando um número abaixo da 

meta estabelecida para aquele ano.  

Situação do indicador em 2013 (marco zero)  Meta estabelecida para 2015  Alcance da Meta estabelecida, em 2016  
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Em 54 escolas monitoradas  temos apenas _______, que 

recebem algum tipo de abordagem no âmbito da educação  

contextualizada em 56 escolas pesquisadas.  

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

Nas 43 escolas monitoradas, 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  
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   ANÁLISE GERAL PARA ALGUNS INDICADORES  

  

 Para os indicadores 1, 2 e 3 (riquezas de espécies, volume produzido e volume comercializado),  

conforme demonstra os dados comparativos entre o marco zero (2013) até o 5º ano (2017) de execução 

das ações, houve uma mudança de comportamento produtivo em torno do número de famílias que 
passaram  a produzir espécies que não produziam antes.  Embora não tenhamos atingido as metas em 

todas as espécies, mas conseguimos fazer com que muitas famílias saíssem do zero para um patamar mais 

significativo.  

Destacamos um caso de total insucesso que é em relação à produção do arroz agroecológico, isto se dá 

pelo fato de ser uma cultura muito susceptível ao ataque de um inseto muito abundante na região, 

conhecido popularmente como “pulgão”.  Por conta desses ataques as famílias preferem não produzir o 

arroz, ou se produzem utilizam o fogo ou herbicidas, o que não é permitido pelos princípios da 

agroecologia.   

ASSEMA tem estabelecido parcerias com instituições de pesquisa (EMBRAPA, Universidades) em busca de 

solução para o controle da espécie. A ATER da ASSEMA também trabalha na orientação das famílias para 
que as mesmas façam pulverização de defensivos naturais de forma preventiva, façam adubação verde, 

façam rotação de culturas, enriqueças o solo com plantas adubadeiras, eliminem algumas espécies de 

capim que funcionam como hospedeiro do pulgão.  

Em relação aos números de produção apresentados, as hortaliças demonstram instabilidade em relação 

ao número de famílias que se dedicaram a atividade entre 2013 a 2017. São as hortaliças  as principais 

responsáveis por geração de renda naquelas famílias que produzem para esta finalidade. As madeireiras, 

embora sejam poucas espécies, também despertaram interesse das famílias por conta de ser espécies de 

baixo volume de manejo e por agregar significativo valor econômico a médio prazo.   Quanto as plantas 
adubadeiras destacamos insucesso. Dentre todas, estas foram as que não apresentaram crescimento do 

número de famílias. Isto é bem grave, pois as mesmas são os principais componentes da produção 

agroecológica pelo seu potencial de recuperação dos solos. Porém as famílias ainda não compreendem 

esta importância.  

As espécies medicinais e condimentares também não despertam atenção das famílias, o que também 
enfraquece a segurança e soberania alimentar, pois muitas destas espécies poderiam auxiliar as famílias 

em tratamentos básicos de saúde.  

• Quanto aos indicadores 4 e 5 (volume de produtos comercializados e geração de renda), embora todos 

os produtos tenham aumentado a produção e a renda até 2017, somente nos aproximamos das metas 

na produção de amêndoas de coco babaçu in natura, torta de babaçu e óleo de babaçu que são os 

produtos gerados pelo grupo COPPALJ, considerado o mais estável, dentre os demais, em termos 

econômicos e de organização gerencial.  

• Indicador 6 - Neste indicador também não conseguimos alcançar a meta. No período de 5 anos 

tivemos mudança de pelo menos 50% do público, isso em função das obrigações estatutárias para a 

renovação de pessoas na governança das organizações. Tal fato faz com que os aprendizados não 
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sejam cumulativos, o que nos leva a refazer todo o processo de formação e orientações sobre as 
tarefas diretivas das organizações.   

Ficamos duvidosos sobre se este é mesmo o indicador ideal para mensurar qualitativamente a autogestão 

das organizações.   

• Indicador 9 é de difícil mensuração por suas características subjetivas, e também pelo fato das 

mulheres não manter uma participação uniforme para todas as atividades desenvolvidas pelas 

famílias. A divisão sexual do trabalho na unidade de produção familiar ainda é muito presente. Essa 

divisão às vezes aparece maquiada de “cuidados” que os homens aparentam ter com as mulheres, ou 
ainda como fuga para conflitos conjugais.  

Essas observações dificultaram o entendimento da equipe quanto ao grau de empoderamento da mulher 

em relação a tomada de decisões sobre a gestão da UFP. Porém destacamos como importante o fato deque 
um maior número de mulheres manifestarem-se publicamente em relação às atividades desenvolvidas 

pelas famílias. Algumas já desenvolvem elas próprias atividade em sua propriedade paralela a outras 
atividades sob domínio masculino. Esses fatos fizeram com que a meta do indicador fosse alcançada.  

• Indicador 10 - Quanto à participação dos jovens nos momentos de tomada de decisão, a percepção 

também é complexa, pois existem jovens que pretendem permanecer no meio rural, decididos a dar 

continuidade nas atividades agropecuárias desenvolvidas pela família, e jovens que desejam sair do 

meio rural, com destino aos centros urbanos em busca de formas alternativas de vida.  Nas 76 
unidades de produção, verificamos a participação de 41 jovens acompanhando os pais em algumas 

tarefas, inclusive representando a família e participando nos momentos de formação. No entanto, o 

fato dos filhos participarem no trabalho das atividades produtivas não evidencia participação nas 

tarefas de gerenciamento, o que nos gera dúvidas nessa meta quase alcançada.  

  

Referindo-me ainda ao Monitoramento realizado entre 2013 a 2017, contribuiremos com algumas das 

questões abaixo:  

• Quais foram os principais fatores que contribuíram para que o indicador tivesse o alcance descrito 
na terceira coluna.  

O mais importante é que o indicador seja efetivo na mensuração dos dados, que responda 

exatamente o que se quer saber. Que as informações estejam de fácil acesso. Após esses fatores 
cada indicador teve suas justificativas especificas para terem ou não atingido as metas pretendidas.  

No geral, percebemos que temos mais facilidade em mensurar os indicadores que dizem respeito 

aos objetivos de mudanças ligados ao direito de SSAN, e um dos fatores que contribui para alcançar 
as metas é a dedicação que a equipe tem na orientação dos sistemas produtivos junto as famílias e 

no processamento de subprodutos do babaçu.  

No direito a Educação, nossas limitações iniciam por não executarmos diretamente ações de 
educação, nós dependemos muito das equipes de educadores das escolas parceiras. Outra 

dificuldade é que não temos na equipe pessoal com formação pedagógica especificamente. Para 

superar essas dificuldades teríamos que pensar atividades de execução direta nas escolas e também 

melhorar a equipe que trabalha com esse direito.  
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• O indicador foi efetivo, ou seja, serviu e/ou contribuiu para analisar a mudança? Se não, faz-se 
necessário revisá-lo ou aperfeiçoar seu enunciado?  

No caso do direito de SSAN, sim. Os indicadores ajudaram bastante a perceber as mudanças do 

ponto de vista quantitativo.Ainda assim tivemos que rever os instrumentos de verificação e as 

metodologias de coleta de dados.  

• Faz-se necessário redimensionar (aumentar ou diminuir) a meta estabelecida na Linha de Base, ou 
seja, a ser alcançada em 2018?  

No novo plano (2018 a 20122) mais de 80% dos indicadores foram redefinidos e as metas fora 

redimensionadas levando em consideração o acompanhamento direto que ASSEMA realizar aos 

grupos, família se escolas. No plano passado um entrave grave foi a oscilação do púbico dado a 
descontinuidade do acompanhamento direto.  

Como os indicadores e parte do público sofreu alteração entre um plano e outro, nosso marco zero, 
são novos dados coletados em 2018, alguns deles coincide com os dados de 2017 pelo fato do 

indicador ter permanecido no monitoramento.   

  

  

GESTÃO DA PARCERIA  

  

• Avaliar o cumprimento das metas estabelecidas para o Sistema de Vínculos Solidários, identificando 

os avanços alcançados na integração das atividades de vínculos com as demais atividades do Plano 

de Trabalho.  

  

 O cumprimento das metas no sistema de vínculos solidários é sempre desafiador para a ASSEMA, pois 

temos um público significativo de 1.552 crianças e adolescentes, que estão dispersos geograficamente, em 
70 comunidades de 12 municípios. Para realizar o trabalho é necessário intensificarmos as mobilizações em 

novas comunidades, pois nas comunidades que já trabalhamos só conseguimos as inscrições suficientes 

para cobrir os cancelamentos que surgem durante o período de coletas.  Com a ajuda de outros projetos 

institucionais estamos buscando fortalecer os trabalhos nas comunidades que já temos atuação de alguma 

forma.  

O SVS tem tido bastantes avanços, é importante ressaltar que desde quando mudamos a metodologia de 

trabalho e passamos a desenvolver atividades de formação com temáticas educativas nas escolas, tivemos 

avanços significativos, no que diz respeito ao conhecimento que trocamos com as comunidades e a 
influência mais direta com as contribuições para a educação contextualizada respeitando os espaços de 

vivencias dos sujeitos acompanhados pelo Sistema de Vínculos Solidários.   

  

• Descrever como foi realizado o monitoramento e avaliação do Plano de Trabalho, inclusive no que 

diz respeito aos ajustes realizados para a consolidação da Linha de Base e a atualização do sistema de 

monitoramento e avaliação para o PLD.  
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Em 2018 não foi possível realizar o monitoramento do Plano de Trabalho 2018, ocupamo-nos em 

concluir o Plano Quinquenal (2018 a 2022), mais especificamente em relação a matriz de indicadores, 

definição de metas, público e meios de verificação. Esclareço que 2018 foi um ano de transição entre 

avaliação do quinquenal finalizado em 2017 e o início no do novo plano. Muitas atividades realizadas eram 

remanescentes do plano anterior. Contudo conseguimos em dezembro de 2018 fazer um balanço avaliativo 

muito mais dos resultados alcançados pelo plano anterior, debruçando-nos sobre os dados relacionados aos 

indicadores priorizados. Tais dados foram compartilhados e discutidos em momentos distintos, abaixo 
descritos:  

- Visitas de acompanhamento técnico feito pela ATER;  

- Reuniões com grupo de famílias que estão desenvolvendo SAF´s para identificar entraves e 

propor soluções;  

- Reunião com a direção dos grupos produtivos para discutir entrave e propor soluções;  

- 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  

  

• Elencar as atividades desenvolvidas para dar visibilidade aos resultados alcançados, incluindo a 
produção de instrumentos de comunicação.  

  

Em 2018 foi elaborado o Plano Estratégico de Comunicação (PEC) desenvolvido para dar visibilidade ao 

trabalho da ASSEMA. A execução do PEC está sob responsabilidade de uma agencia de comunicação remota, 
sob a coordenação da ASSEMA. A agencia possui um plano operacional anual, onde está planejado a entrega 

de produtos mensalmente. Para realizar seu trabalho a agencia realiza uma viagem de campo a cada 45 dias 
para fazer a coleta de material para produção das peças de comunicação. Esse trabalho tem ajudado 

ASSEMA a conquistar uma imagem forte, positiva, simpática e confiante com relação a agroecologia e a 

economia do babaçu. O PEC servirá para orientar o plano de marketing para os produtos do babaçu que 

será executada em 2019.  

Resultados obtidos:  

- Reestruturação da comunicação institucional ASSEMA (site, facebook, Instagran, canal Youtube, jornal 

online);  

- Divulgação do trabalho da ASSEMA nas redes sociais  

- Comunicação organizacional sobre as contribuições da comunicação integrada aos objetivos de mudança 
e de missão da instituição;  

- Produção de peças de comunicação audiovisual sobre as experiências das famílias e grupos (vídeos, jornal 

online, matérias televisiva);  
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- Relacionamento da ASSEMA com a mídia regional e nacional (jornal impresso e televisivo).  

  

  

Dificuldade identificada:  

O fato de parte do trabalho de comunicação ser feito a distância, dificulta um maior aproveitamento e 

exploração de temas relacionados ao trabalho e as experiências desenvolvidas pelas organizações.  

  

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

  

  
Link(s) para acessar os Canais e peças 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=fhD0I 
Y5CwRQ 
https://www.youtube.com/watch?v=1N0i6 

7CfAn4  

  
 Facebook AssemaGentedeFibra  
https://www.facebook.com/AssemaGente 
deFibra/photos/pcb.2867059383307818/28 
67053726641717/?type=3&theater  

   
Instagram Assema.gentedefibra 
https://www.instagram.com/p/BrQG6a6ga 
VJ/https://www.instagram.com/p/BpPrT18 

npOq/  

https://www.instagram.com/p/BpUWmknCxP/  
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O Pacará Jornal on Line  da ASSEMA   
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1 – Matérias jornalísticas publicadas na imprensa local de São Luis/MA.  
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2 – Postagem nas redes sociais da ASSEMA em apoio a campanhas e temas de interesse institucional.  

  

 

16/10/201 8/Facebook AssemaGentedeFibra   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  

 

 

10/12/2018/Facebook AssemaGentedeFibra    
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Segue abaixo um balanço das atividades realizadas no âmbito do Desenvolvimento Institucional  

  

BALANÇO DE ATIVIDADES - ÁREA DE COMUNICAÇÃO E VISIBILIDADE INSTITUCIONAL  

  

AÇÕES ESTRATÉGICAS  ATIVIDADES PLANEJADAS PARA 2018  DESCRIÇÃO E/OU JUSTIFICATIVA DA ATIVIDADE  

Proporcionar visibilidade e 
transparência ao trabalho da  
ASSEMA   

Elaboração do PEC  

O PEC foi elaborado com sucesso de forma participativa e integrada as 
ações de comunicação que já vinha sendo desenvolvidas de forma pontual.  
O plano previu e realizou a reestruturação de toda comunicação 
institucional. Foram previsto 8 produtos:  
1 - Reconstrução do site da ASSEMA;  

2 - Criação de mídias sociais da ASSEMA  (face, instagram, canal 
youtuber, jornal online;  
3 – Produzir 4 vídeos a cada 45 dias durante 12 meses;  

4 – Produção de revista de 30 anos da ASSEMA;  

5 – Produção de 2 campanhas publicitárias;  

6 – Manter posicionamento da ASSEMA na Mídia por meio da 
Assessoria de comunicação;  
7 - 4 oficinas de comunicação comunitária e ativismo digital; 8 – 

Reordenamento da marca ASSEMA.  



 

 

Elaborar um Plano de markting para os 

produtos.  

Previsto para realizar após a liberação da última parcela do projeto Fundo 

Amazônia I, previsto para o 1º semestre de 2019.   

Estruturar um banco de dados com 

informações sobre os trabalhos da ASSEMA, 

e as org. ligadas à mesma, para atender as 

demandas de comunicação.         

A equipe de comunicação iniciou um trabalho de registro das experiências 

das organizações que são orientadas e apoiadas pela ASSEMA, entre o final 

d e 2018 até agora foram registradas experiências da ACEMEP, AVESOL, 

AMTR, COPPALJ, COOPAESP. Algumas famílias  também tiveram suas 

experiências de SAF´s registradas pela comunicação. Esse material deu 

origem a matérias para o jornal online  
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  da ASSEMA e também serviu para gerar vídeos e alimentar as redes sociais 

da ASSEMA (face,  canal Yuo Tuber, site, instagran).  

Campanhas com material informativo, de 

valorização econômica do trabalho 

doméstico das mulheres.  

As campanhas estão  previstas para o 1º semestres de  2019.  

  

Alimentar o instrumento vozes da  

comunidade da parceria  

ASSEMA/Actionaid  

ASSEMA contribui com o vozes da comunidade, realizando entrevista com 

a família de Rivaldo e Auri/Lima Campos sobre SSAN. Sobre acesso a 

mercado o jovem André/Três Poços. Sobre educação contextualizada foi 

entrevistada a Francilene e Bianca/Lago do junco, Francimeire (Serra do 

Aristótelis) Poção de Pedras. Esse trabalho será feito a cada 2 anos.   

Formação de competências na 

área de comunicação.  

Realizar 4 oficinas em comunicação 
comunitária e ativismo digital  
  

Em fevereiro de 2019 serão realizadas as 2 oficinas, com público de 15 

pessoas cada uma.   

Sistematização e publicização dos 

conhecimentos e da produção 

relativa a agricultura familiar no 

trabalho da organização.  

Elaboração de relatórios descritivos de 

atividades, com fotografias e pequenas 

mídias.  

A equipe de comunicação já produziu 5 vídeos institucionais, produziu 

matérias jornalísticas, montou banco de imagem que está disponível nas 

redes sociais.  
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Desenvolver estratégias de 

comunicação entre as equipes, 

administração e direção da 

ASSEMA.  

Elaborar agendas mensais das equipes e 

socializar.  
algumas pessoas conseguiram socializar suas agendas  

   Uso diário do email institucional.  Funciona em parte da equipe.  
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•  Informar, de forma resumida, como foi o desempenho financeiro, ou seja, se os recursos foram utilizados 
conforme o orçamento.   
  

Em 2018 gestamos o total de R$ 

3.996.918,00 (três milhões novecentos e 
noventa e seis mil novecentos e dezoito reais), 

aplicado conforme o Plano de trabalho 2018.  

A área de governança institucional tem seus 

próprios mecanismos de controle da gestão 
 financeira.  Mensalmente  a 

administração financeira faz o balanço da 

movimentação  financeira  de  cada 

conta/projeto. Esse balanço é disponibilizado 

de forma física e eletrônica para apreciação da 

diretoria. A diretoria avalia se os recursos estão 

sendo aplicados de acordo com o PT anual e projetos específicos.  

Semestralmente, e a partir do controle mensal das contas, é feito uma atualização do plano 
financeiro institucional, levando em consideração as prioridades estabelecidas e avaliando a 

viabilidade de execução das atividades planejadas. Caso seja observado que há riscos para a 

execução das ações, os recursos são replanejados, mediante o conhecimento da direção e a 

autorização do apoiador.   

Os espaços de socialização e homologação das finanças são as 6 reuniões de direção e 4 reuniões 
de Conselho Técnico e Direção que acontecem no ano, fora esses espaços e de forma mais enxuta 

as Articulações Regionais e a Assembleias geral também apreciam e tomam decisões quanto ao 

financeiro da instituição.   



 

 

Essas praticas trazem muitos benefícios, como as análises do comportamento financeiro da 

instituição, ajudam a tomar decisões de reordenamento dos recursos, assim como possibilitam a 

visualização das dificuldades na gestão do plano operacional financeiro.   

Outra importante atitude de gestão institucional é a permanente mobilização de recursos 

complementares e/ou de ampliação das ações iniciadas. Em 2018 conseguimos aprovar um projeto 

junto ao Fundo Amazônia para a cadeia de valor do babaçu. Esse projeto envolve uma rede de 

organizações que trabalham em arranjos do babaçu. Temos o Coletivo de Mulheres Trabalhadoras 
Rurais do Maranhão com atuação na região dos Cocais, temos a Central do Cerrado que trabalha 

com comercialização, beneficiamento e marketing para produtos da sociobiodiversidade do 

cerrado, dentre eles o babaçu. E temos as 2 cooperativas associada à ASSEMA a COPALJ e a 

COOPAESP que também beneficiam o babaçu.  
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Segue abaixo um balanço das atividades realizadas no âmbito do Desenvolvimento Institucional  

  

BALANÇO DE ATIVIDADES - ÁREA DE MOBILIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE INSTITUCIONAL  

  

AÇÕES ESTRATÉGICAS  

  

ATIVIDADES PLANEJADAS PARA 2018  

  

DESCRIÇÃO E/OU JUSTIFICATIVA DA ATIVIDADE  

  

  

  

  

  

Mobilizar recursos para a 

sustentabilidade institucional.  

Elaborar propostas para concorrer a editais 
públicos e privados, de acordo com as 
oportunidades.  
  

  

  

Foram aprovados 2 projetos:  

- Projeto Babaçu Livre para a cadeia de valor do babaçu, realizado em rede 

com outras organizações e será financiado pelo Fundo Amazônia; - Projeto 

de Repartição de Benefício por acesso ao óleo de babaçu. Os recursos 

vieram da empresa Body Shop, repassados como direito das comunidades 

tradicionais assegurados pela lei 13.123/15.  

Estruturar um banco de dados com 
informações sobre  os trabalhos da 
ASSEMA, e as org. ligadas à mesma, para  
atender as demandas de mobilização de 

recursos.                                                               

Esse trabalho permanece sendo feito, não só para as demandas da ASSEMA 
como também para suas associadas.  
Essa ação tem dado agilidade na elaboração de proposta técnicas para as 

oportunidades de mobilização de novos apoios.  

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.  

  

 Em 2018 foi feito parceria com o CMTR e a Central do Cerrado no projeto 

Babaçu Livre para a cadeia de valor do babaçu/Fundo Amazônia.  
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Participar de fóruns e redes para fazer 

incidências políticas nos espaços de 

tomadas de decisões de politicas.  

Houve participação no CEDRUS onde foram discutidas políticas de 

aplicação de recursos para a AF no Maranhão, exemplo o CAR e ATER 

estadual, porém até o momento os recursos não foram liberados.   

Mobilização de recursos humanos  Organizar, articular e executar o processo 

contínuo de Sensibilização de novas  

Em 2018 tivemos 6 novas comunidade que passaram a contribuir com a CAA 

da ASSEMA. Porém é avaliado que ter novas comunidades é um  

                    Relatório Narrativo Anual 2018  
 comunidades para fortalecer a Campanha 

Amiguinhos da ASSEMA.  

desafio para ASSEMA por conta da capacidade da equipe e da qualidade de 

trabalho a ser desenvolvido, além dos custos de manutenção da equipe e 

dos insumos da CAA.  

  

BALANÇO DE ATIVIDADES - ÁREA DE GOVERNANÇA E GESTÃO INSTITUCIONAL  

  

AÇÕES EXTRATÉGICAS  PLANEJAMENTO 2018  RELATÓRIO DAS AÇÕES 2018  
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Participação de diretores(as) da  

ASSEMA em reuniões das  

Associações locais,  sindicais e dos 

demais grupos Municipais e/ou 

regionais.  

Participar de reunião dos parceiro de 

acordo com o tema ou questão que esta 

sendo convidado.  

Ações de participação da diretoria da ASSEMA:  

- Participação em atividades do MIQB, STTR de Lima campos;  

- Participação em reunião na comunidade Nova Olinda para 
reativar a associação comunitária;  
- Participação em comunidade de Codo sobre temas de ECOSOL;  

- Participação  na  assembleia  da  COPPALJ 

 E  AMTR   

- Participação nas reuniões de diretoria da COOPAESP;  

- Participação de atividades externas da COOPAESP sobre ECOSOL;  

- Visitas às comunidades produtoras de jaborandi;  

- Participação em feiras em Poção de Pedras, Lago do Junco, 
Esperantinópolis;  
- Visitas aos núcleos de mesocarpo;  

- Participação em reuniões de diretoria e assembleia da CEMEP e 
AEFALPARS;  
- Participação em reuniões do grupo de Santana, STTR de 
Rodrigues e Esperantinópolis;  
- Acompanhamento de visitas de intercâmbios de parceiros na 
região da ASSEMA;  
- Participação em seminário como palestrante sobre agroecologia 

representando ASSEMA.  
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Participação de diretores(as) da 
ASSEMA na estão da equipe  
técnica e administrativa  

Participar das reuniões de programas para 

conciliar agendas para acompanhar as 

ações.  

Ainda existe dificuldades de conciliação de agendas entre direção  e 

equipe. Existe casos onde ocorre atividades sem o conhecimento da 

direção, de forma que dificulta a participação dos mesmos.   
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Criar o Núcleo Executivo que deve reunir- 

se mensalmente, ou sempre que necessário 

para resolver questões urgentes.  

Parte da equipe conseguiu se reunir semanalmente para resolver 

questões urgentes, como contratações, demissões, mobilização de 

recursos e comunicação. Foi avaliado como importante de permanecer 

nas ações da ASSEMA  

Produzir documento escrito com o resumo 

das reuniões e disponibilizar aos 

interessados.    

Essa atividade funcionou bem nas reuniões de diretoria, onde a cada 

reunião é feita a leitura da ata da reunião anterior. Quanto aos eventos 

externos é raro a produção de documentos escrito. Porém a socialização 

das informações e feita nas reuniões de direção e equipe.  

 Transparência na gestão 

administrativa da ASSEMA  
Elaboração de 4 Relatórios financeiros  

 Todos os relatórios financeiros foram elaborados de acordo com as regras 

dos apoiadores da ASSEMA  

   

Elaborar 2 relatórios descritivos  

Institucionais + os relatórios específicos de 

projetos pontuais.  

 Em 2018 não elaboramos o relatório institucional semestral, muito em 
função da dispersão das informações sobre o trabalho da equipe técnia, 
até junho de 2018 trabalhamos com cerca de 22 pessoas, todas elas 
exercendo atividades de campo, de forma que não foi possível organizar 
esse material para gerar o relatório semestral.  
Quanto aos relatórios específicos de projetos todos foram elaborados e 

enviado aos apoiadores.  

   
Coordenar tecnicamente as ações dos 

projetos e programas.  

A coordenação técnica das ações dos programas consiste em realizar o 
monitoramento do cronograma de execução das atividades e também em 
fazer os balanços financeiros dos gastos dos projetos específicos.  
Durante o ano no âmbito do núcleo administrativo, formado pela 
secretaria executiva, administração financeira e coordenação geral da 
ASSEMA, muitas decisões foram tomadas  no sentido de superar os 
entraves apresentados pelas equipe de campo.  
Esse núcleo juntamente com a coordenação dos programas buscou  
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  parcerias nos municípios e com outras organizações para fortalecer as 

ações da ASSEMA.  

   
Encaminhar auditoria externa financeira e 

patrimonial da instituição  

 A auditoria de 2017 foi concluída com sucesso e a auditoria referente a 

movimentação financeira de 2018 deverá ter seu processo iniciado em 

março de 2019. Neste aspecto temos tido dificuldade em ter a concussão 

do trabalho no tempo previsto, pois nosso auditor é distante e a 

comunicação não é rápida.  

   Realizar 2 Assembleias Gerais.  
As duas assembleias foram realizadas com sucesso, nos meses de julho e 

dezembro de 2018.  

   Realizar 08 Articulações Regionais.  

Das 8 articulações planejadas deixamos de realizar 4 delas por 

incompatibilidade de agendas entre os municípios, muito prejudicada 

pelo envolvimento das pessoas nos processos eleitorais.    

   
Realizar 1 avaliação do Planejamento 

institucional e da  Linha de Base.  

Parcialmente realizado, pois somente em dezembro conseguimos fazer a 

consolidação e análise dos dados do monitoramento dos 5 últimos anos.  

   Realizar 7 reuniões de direção.  
Reuniões realizadas conforme planejado. Porém tivemos somente 85 % 

da assiduidade da direção.   

   Realizar 4 reuniões de Equipe Técnica.  
Reuniões realizadas conforme planejado, porém tivemos muitos 

reagendamentos e ausência de profissionais.   

   Realizar 4 reuniões de Conselho Técnico.  Reuniões realizadas conforme planejado  
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Responder às demandas extra à distancia e 

presencial solicitada pelos apoiadores e 

parceiros  

Recebemos as demandas abaixo descritas:  

- Equipe da Actionaid para visita de experiência do CAA;  

- Equipe de pesquisadores da EMBRAPA;  

- Auditores de  fiscalização da ATER Agroecológica;  

- Intercâmbio do governo do estado na COPPALJ;  

- Visita da Body Shop;  

- Visita de um grupo de quebradeiras de coco babaçu de Imperatriz  
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Participar de eventos promovido pelos 

apoiadores da ASSEMA  

Participamos de eventos da Actionaid, da EMBRAPA, participação  em 

evento do MMA.   

   

Conselho Técnico acordar sobre os critérios 

técnicos e políticos para a classificação dos 

beneficiários dos projetos da ASSEMA.  

Não escrevemos os critérios para a seleção de famílias em 2018. Proposta 

de discutir esses critérios nas diretorias das organizações que estão sendo 

contempladas pelos projetos da ASSEMA.  

Utilizar instrumentos de gestão 

para uso do patrimônio físico e 

financeiro da ASSEMA (controle  

e monitoramento - 

ALMOXERIFADO)  

Exigir que o calendário de veículos seja 

preenchido destacando o evento e 

localização.  

Houve melhoria das anotações, porém ainda existe casos em que as 

informações ficam incompletas. Mesmo com a proibição de que os 

veículos não devam ser utilizados em fim de semana, ainda existe 

exceções onde o veículo é usado.  

   

Criar uma  planilha de controle mensal de 

uso dos equipamentos com identificação da 

pessoa, dos itens, evento e período de 

afastamento.  

sumiu alguns GPS´s e 2 chaves do programa trikmayk. Ainda existe mal uso 

dos equipamentos e precisa melhorar o controle e a responsabilidade de 

uso.  
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Fazer controle de uso das chaves da 

secretária, e do deposito de produtos para 

ter maior controle desses setores.  

As chaves da secretaria continuam pouco controladas, sendo que depois 

da transferência dos veículos para a sala de programas o fluxo de pessoas 

diminuiu. A orientação é que a chave do sala de equipamentos fiquem fora 

do molho geral de chaves. O controle do deposito de produtos funcionou 

de forma satisfatória.  

   
Seleção de equipamentos  para o uso de 

visitantes (estudantes, pesquisadores,)   

Não foi realizado. Mas foi avaliado que é necessário disponibilizar um 

computador para uso geral (associados, diretores, equipe etc)  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Nossas considerações em relação ao nível de realização das ações planejadas para 2018, é 
que tivemos um ano satisfatório. Não fosse os problemas causados pelo desmonte dos gestores 
da política de ATER teríamos concluído nosso plano com mais êxito.  

A parte ainda fragilizada em nosso plano diz respeito as ações dos direitos 2 e 3, muito em 
função de equipe reduzida e ausência de profissionais com qualificação em educação. Contudo, 
em 2019 está planejado fortalecer as equipes para essas ações.  

Em relação às prioridades para 2019 temos que cumprir as metas planejadas, melhorar os 
instrumentos de verificação dos indicadores, ampliar as parcerias pelo direito a educação, 
fortalecer as organizações para buscar saídas para seus desafios  juntamente com ASSEMA e 
apoiadores, combater a criminalização dos movimentos sociais, dar visibilidade e transparência 
para os resultados alcançados  pela ASSEMA.  
  

  

  

  

  

  

ANEXO FOTOGRÁFICO  
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 24/09 -  Dia Estadual das Quebradeiras de Coco Babaçu promovido pela AMTR e 
apoiado pela ASSEMA e várias outras organizações da região.  
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28/11 – Reunião com o fazendeiro para discussão sobre o manejo das pindovas  

  

  

  

 30/11 – Participação na Assembleia Geral do Assentamento Santo Antônio Veloso – 

realizado na comunidade da Rocinha.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

 03/12 – Reunião na comunidade São Manoel, sobre o Projeto Fundo Amazônia e  visita técnica 

na área da agricultora Dora para demonstrar como deve ser feito a condução do sistema, poda, 
adubação, plantio de novas espécies e outros.  
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 Produção de mudas de no viveiro da CEMEP  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Mudas de Açai  Mudas de cumaru  

  

 12/09 – ASSEMA presente na reunião da Conab, no município de Trizidela do Vale para 
tratar da PGPM-Bio, voltada para as quebradeiras de coco babaçu.   
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 04/09 - Centro Familiar de Formação por Alternância – CEFFA, onde foi construído um 
viveiro para produção de mudas em parceria com a ASSEMA.  

  
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
Vista interna do viveiro   Vista interna do viveiro  
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Antônio Soares da Comunidade São Manoel, investe  na criação de suínos.  
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Propriedade de Domingos Evangelista na 

Comunidade Três Poços. Consórcio de SAF’s com 

culturas anuais  (Milho, feijão e mandioca)  
 

Raimundo mendes da Comunidade  São  Francisco, 

trabalha com SAFs e produzir algumas mudas para 

repor as plantas em caso de perdas.  
 

.  

  

 

 

 

Debate sobre a Legislação Ambiental na Assembleia 

da AMTQC  
 

  

Senhor Antônio Paulino da Boa Vista dos Lopes,  
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trabalha com SAF’s e com culturas anuais. E investiu em 

espécies madeireiras    

  

  

  

  

  

  

  

  

  


