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AAssociação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – ASSEMA
agradece pelos 30 anos de existência e resistência, junto a seus associados e
parceiros. Neste relatório registramos e socializamos nossas realizações referente
ao período de janeiro a dezembro de 2019, 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
analises da equipe técnica,
Pedreiras/MA,
outubro
dee2019.
direção e das lideranças comunitárias, expressas por meio de relatórios de
programas e das avaliações orais.

PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS
“Direito a uma vida sem desigualdades”
Relatório Narrativo Anual 2019
Equipe de colaboradores
Área de Governança e Gestão Institucional
Diretoria Executiva e Conselho Fiscal
Coord. Geral - Raimundo Ermino Neto
Coord. Adjunta - Maria Helena Sousa e Souza
Coord. Financeiro - João de Deus S. de Souza
Coord. Financeiro Adjunto - José Maria Luna Soares
Secretária Geral - Maria Cilma Silva Oliveira
Secretária Geral Adjunta - Gessi da Silva Sousa
1º Conselho Executivo - José dos Reis Lima
2º Conselho Executivo - Maria Domingas Veloso
1º Conselho Fiscal - Betsaida de Sousa Moreira
2º Conselho Fiscal - Ana Cleuma da C. Miranda
3º Conselho Fiscal - Antônio Alves de Araújo
Suplente Conselho Fiscal - Melquiades Vieira de Andrade da Silva.

Área de Administraçãoe Gestão Institucional
Secretária Executiva - Silvianete Matos Carvalho.
Administrador Financeiro -Valdener Miranda
Auxiliar Administrativo - Aurineia Pinheiro Sales
Secretária - GelaniaBernardino da Silva

Área Programática
Agenor Nepomuceno Damascena
Antônio Pereira Rocha
Betsaida Moreira
FranciMonteles
Janailson Mesquita Silva
Leopoldina Alves das Neves
Luís Ribeiro Silva Neto
Luiz Antônio Gusmão
Lúcio Mendes
Marcelo Jansen Fernandes
Ricardo da Conceição Araújo
Ronaldo Carneiro de Sousa

PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS
“Direito a uma vida sem desigualdades”
Relatório Narrativo Anual 2019

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 2019 em 19 municípios1 do território do Médio
Mearim e parte do Território dos Cocais no Estado do Maranhão. As atividades aconteceram no âmbito do Plano
Operacional Anual (POA) de 2019 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, compreendemos que a negação de direitos básicos dessas pessoas é uma forma
de reprodução das desigualdades. Em suas estratégias de intervenção priorizamos os 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, 62 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 2018, pois os dados de 2019 (quinquenal
2018 a 2022), só serão sistematizados até março 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 permanecem 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, especialmente no município e Bacabal,
por meio do projeto PL babaçu/Fundo Amazônia;
 Aumentou o número de famílias que se dedicaram a coletar, usar e distribuir sementes nas áreas cultivadas de
forma tradicional;
 Aumentou do volume de produtos gerados pelos grupos superou a produção de 2018 (conforme matriz de
indicadores neste relatório).
 As frutas, in natura ou transformadas em polpa, também foram comercializadas e contribuíram na renda
1Lima

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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monetária de algumas famílias e na segurança alimentar dos alunos de 3 EFA´s;
 Melhoria da qualidade do óleo de babaçu, após a instalação da unidade de refino na COPPALJ, passaremos a
comercializar óleo para alimentação humana com total de 10% da produção total da cooperativa;
 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;
 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 pela ASSEMA em parceria dom a Embrapa via projeto Bem Diverso, dar visibilidade à
econômica dos produtos derivados da palmeira babaçu e sua importância para a reprodução dos meios de
vida em comunidades agroextrativistas”.
 Os Entraves permanecem praticamente os mesmo indentificados em 2018:
 A centralização da tomada de decisão nas mãos do homem é evidenciada em 19 unidades de produção familiar;
 Assistência técnica e extensão rural descontínua, com o fim da ATER pública as famílias ficam sem
acompanhamento;
 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;
 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;
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.

ATUALIZAÇÃO DO CONTEXTO

O ano de 2020, segue marcado pelos impactos negativos já vivenciados em 2019, gerados pela concepção de estado
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mínimo. Temos consciência do aprofundamento da criminalização das organizações da sociedade civil,
desaparecimento de políticas de proteção para vulneráveis, fim dos fundos de investimentos para a conservação
ambiental, educação do campo e outras. Tudo isto são entraves para este plano. Contudo, propomos seguir priorizando
os direitos e objetivos de mudança comprometidos em promover a soberania e segurança alimentar e nutricional,
contribuir para a educação contextualizada e combater às desigualdades de gênero e geração.
As ações estatais quanto a liberação dos agroquímicos, aparece como principal opositor para a implementação dos
objetivos de mudança da ASSEMA em direção a produção de alimentos seguros. Sabe-se que o Brasil já era o maior
consumidor de agrotóxico, chegando ao volume de 7,3 litros por pessoa/ano, conforme revelam dados da Fundação
Oswaldo Cruz.
O Fórum por Direitos e Contra a Violência no Campo alerta ao fato de que entre 2016 a 2019, a adoção de novos
critérios para a classificação dos agrotóxicos elevou a média de 303 para 467 registros de novos agrotóxicos
comercializados livremente sem fiscalização e sem tributação. Neste cenário de certeza da impunidade e da apologia
ao uso indiscriminado de venenos, cresce os riscos para as comunidades rurais que são cada vez mais consumidoras de
frutas, verduras, carnes, leites, bebidas e industrializados.
Quanto a educação do campo, temos identificado que nos últimos 10 anos cresceu o nº de estabelecimentos de
ensino rurais fechados, chegando a 37.776, segundo o censo do MEC. Isso explica a grande nucleação de alunos para os
centros urbanos maiores e mais distantes das realidades rurais.
A desestruturação das políticas de educação do campo, pensadas para o campo, faz com que enfraqueça o
movimento pela Educação que integra as realidades rurais, e que, almejam aliar o cotidiano rural aos processos
educacionais. Segundo Fernando José Martins2, “a proposta da Educação do Campo, não é meramente pedagógica, ao
buscar relacionar escola e vida, também pretende a veiculação de uma determinada concepção de campo, na qual esse
seja um lugar de vida”.
Após ascensão do governo militar no Brasil, estamos sofrendo com a desestitucionalização de muitos espaços de
controle social de políticas voltadas para a agricultura familiar, inclusive com ênfase no combate as violências e
desigualdades, tal como o CONSEA, a CNPCTA, CONDRAF e outros mais. Esses espaços estavam dando importantes
passos em direção a democratização da gestão pública das políticas brasileira. Uma das estratégias deste plano é
manter a participação dos sujeitos de direitos em espaços de articulação e controle social de políticas voltadas a
promoção da SSAN e Educação, por acreditar que as políticas que provocam as mudanças necessárias são aquelas das
quais os sujeitos de empoderam e fazem a gestão democrática.

2

Docente do Colegiado de Pedagogia da UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná - campus de Foz do Iguaçu. Doutorando em Educação
pela UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bolsista do CNPq.
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Parte I – Área de Programas
BALANÇO ANUAL
Neste item encontraremos um balanço comparativo entre as atividades planejadas e as atividades realizadas até junho de 2019. Na metodologia
de exposição das informações introduziremos três quadros. No primeiro quadro apresentaremos suscintamente as atividades planejadas e realizadas,
tanto na área de programas quanto nas áreas de governança, gestão e visibilidade. No segundo box informaremos as atividades planejadas e não
realizadas com suas respectivas justificativas e por último relacionaremos as atividades que foram realizadas fora do planejamento. Todas estas
informações estarão organizadas por objetivos de mudanças.
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 2019

Assessoria
técnica
Visita técnica mensal nas UPF, realizadas
continuada para apoiar as
pela equipe de ATER
famílias
no
desenvolvimento
de
processos
de
base
ecológica

ATIVIDADES REALIZADAS EM 2019/DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA
Como alternativa para fortalecer as estratégias de intervenção da
equipe de ATER junto às famílias que estão desenvolvendo experiências
agroecológicas, a equipe definiu encontros mensais de construção do
conhecimento, o que se constituiu num espaço de compartilhamento de
saberes e definição de metodologias de trabalho com as famílias, assim
como uma oportunidade de planejar e avaliar coletivamente as ações
semanais desenvolvidas pela equipe.
Ficou agendado para o primeiro semestre os dias. No segundo semestre
os encontros foram alternados pelo fato da equipe ter dedicado maior
tempo em campo para cumprimento dos planos de trabalho.
- 25 de fevereiro (Manejo Florestal)
- 11 de março (Controle Alternativo de Pragas)
- 18 de março (Adubação Verde)
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Outra tarefa desempenhada pela equipe técnica de ATER foi revisar e
ajustar a matriz de indicadores correlacionando-a com os objetivos de
mudança da linha de base 2018 a 2022. Essa matriz é revisada anualmente,
para dai a equipe poder fazer a coleta de informações para alimentar a
matriz de monitoramento dos indicadores priorizados, e assim subsidiar as
avaliações dos resultados alcançados.
Mensalmente a equipe técnica de ATER realiza visitas de orientação
junto às famílias que desenvolvem atividades agrícolas e/ou
extrativistas.Segue abaixo a descrição das atividades executas em 2019.
Técnico Responsável: Agenor Nepomuceno Damascena (Agroecólogo,Téc.
Agropecuário, Zootecnista/graduando).
De janeiro a maio de 2019 foram realizadas visitas técnicasàs 20 famílias
do município de Lago do Junco, atendidas pelo projeto APL Babaçu/Fundo
Amazônia, para fazer orientações sobre tratos culturais e manejo das áreas
de SAF´s, e as incentivar a cultivaremoutras espécies de ciclo reprodutivo
curto(milho, feijão, fava, macaxeira, leguminosas e outras) compatível com o
sistema agroflorestal. O objetivo foidiversificar e enriquecer o sistema,
consequentemente aumentar a produtividade da área.
Na introdução de novas espécies frutíferas no mesmo sistema, as
famílias receberam orientações sobre medidas corretas para abertura de
berços, adução de fundação e plantio de mudas de bananeiras e maracujá.
Nesse período o técnico também contribuiu no planejamento e
orientação da execução das atividades da propriedade da COPPALJ, que são
limpeza do açude, tratos cultuais no pomar, adubação nas hortícolas,
nutrição e sanidade dos bovinos leiteiros.
Técnico Responsável: Janailson Mesquita Silva (Téc. Agropecuário).
A equipe técnica ou parte dela, programa alguns mutirões de
compartilhamento de saberes. No primeiro semestre o técnico Janailson,
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responsável pela orientação das famílias do município de Lago dos
Rodrigues, realizou práticas de enxertia e transplantes de mudas de
diferentes frutíferas juntamente com a equipe e educandos do CEFFA
Manoel Monteiro.
A propagação das espécies por enxertia tem funcionado como uma
estratégia paralela para acelerar a produção das famílias nos SAF´s,uma vez
que a clonagem induz precocemente a espécie a frutificar na metade do
tempo de reproduçãonormal.
Por outro lado, a equipe também estimula as famílias, e especialmente
o viveiro do CEFA Manoel Monteiro, a reproduzir as espécies a partir de suas
próprias sementes nativas e selecionadas.Unificando essas duas estratégias
se cria um ambiente favorável para a propagação de diferentes espécies que
servirão para enriquecer e renovar os sistemas agroflorestais cultivados
pelas famílias.
O Téc. também prestou orientações técnicas na criação de suínos do Srº
Francisco Tomé e da Srª Josilene Gonçalves Silva (comunidade Três
Poços/Lago dos Rodrigues). As práticas realizadas foram de castração e
vermifugação dos animais, nutrição balanceada e de acordo com a fase de
desenvolvimento do animal e por fim chamou atenção para os cuidados que
se deve ter para oferecer conforto e bem estar para o animal.
Outra frente de trabalho é o monitoramento do desenvolvimento dos
consórcios de culturas (frutíferas, madeireiras, e adubadeiras) praticados
pelas famílias. O senhor José Teodoro dos Santos recebeu orientações sobre
cobertura do solo com adubação verde, gerada na própria área.
Técnica Responsável: Leopoldina Alves das Neves (Licenciada em Educação
do Campo/Habilitação em Ciências Agrárias e Téc. Agropecuária).
Leopoldina é responsável pela orientação do Sistema Integrado da
Escola Família Agrícola Santo Agostinho – AEFALPARS, localizada no
município de Lago da Pedra/MA e apoiada pelo projeto APL Babaçu/Fundo
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Amazônia.
Além de realizar orientação pedagógica prática com os educando, ela
também orienta as atividades produtivas da escola.
A escola administra a Unidade de Processamento de Polpa de Frutas
da produção de matéria prima até a comercialização do produto final. As
frutas vem do pomar da própria escola, formado com investimentos do
projeto APL Babaçu/Fundo Amazônia, e das propriedades dos pais dos
alunos que moram mais próximo a escola.
A produção de 2019 foi:
-300 kg de polpa de acerola
- 230 kg de polpa de abacaxi
- 155 kg de polpa de cajá
- 14 kg de açaí
- 279 kg de polpa de goiaba
- 11 kg de polpa de carambola
- 7.5 kg de polpa de cupuaçu
- 16 kg de polpa de graviola
- 40 kg de polpa de tamarindo
- 115 kg de polpa de caju
- 50 kg de fruto buriti
Esses quantitativos são destinados em sua maioria para alimentação
dos educandos e o excedente é comercializado para a vizinhança local.
Na Casa de Vegetação - No mês de setembro se intensificou as
atividades com hortícolas, ouve a construção de mais canteiros, plantio de
alface, coentro, cebolinha, pepino, tomate, vinagreira.
A construção da casa de Vegetação tem contribuído com o
desenvolvimento das plantas uma vez que as condições edáficas são
favoráveis ao cultivo.O solo está mais protegido dos excessos de sol ou
chuvas em diferentes estações do ano.
Na Manutenção dos SAF´s – Uma primeira e importante ação é
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intensificara limpeza do pé de cerca que delimita o perímetro da escola, isso
para mitigar possíveis acidentes com fogo inesperado que possa adentrar a
propriedade onde estão localizados os SAF`s, pomar de frutas, madeireiras,
hortícolas e o próprio prédio escolar.
Em seguida vem a reposição de plantas, que por ventura possam ter
sofrido baixa no período de estiagem, ou ter sofrido com ataques de
espécies invasoras, nesse sentido foram plantadas um total de 206 novas
plantas, que foram doadas pelo viveiro do CEFA Manoel Monteiro.
- 10 mudas de abacate
- 15 mudas de acerola
- 02 mudas de bacaba
- 03 mudas de biriba
- 28 mudas de candeia
- 05 mudas de cumaru
- 05 mudas de tamarindo
- 10 mudas de urucum
- 10 mudas de Ipê (roso)
- 05 mudas de açaí.
- 10 mudas de jacas
- 15 mudas de caju
- 30 mudas de cupuaçu
- 50 mudas de goiaba.
- 08 mudas de jacas
Este grupo de espécies requer um maior cuidado no pós plantio, para
estabelecer tal prioridade, as mudas são assinaladas com fita vermelha para
chamar a atenção dos educando, quanto a irrigação, adubação, capinas
seletiva, proteção de sol e chuvas excessivas, até que as mesmas estejam
enraizadas o suficiente para obter os nutrientes necessários para seu
crescimento.
As plantas maiores também exigem cuidados, limpeza, coroamento e

PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS
“Direito a uma vida sem desigualdades”
Relatório Narrativo Anual 2019
cobertura do solo.
No Manejo da Piscicultura–os cuidados habituais com o tanque de
piscicultura foram realizados, quais sejam; limpeza das paredes, o controle
do volume de água para manter a oxigenação ideal e a proteçãocontra
ataques de espécies predadoras. Em 2019 foram produzidos apenas 360 kg
de peixes, destinados par ao consumo próprio da escola.
Técnico Responsável: Marcelo Jansen Fernandes(Téc. Agropecuário).
Marcelo é responsável pela orientação do Sistema Integrado da Escola
Família Agrícola Antônio Fontenele – EFAF, localizada no município de Lago
doJunco/MA e apoiada pelo projeto APL Babaçu/Fundo Amazônia.
Além de realizar orientação pedagógica prática com os educando, ele
também orienta as atividades produtivas da escola.
No Manejo da Piscicultura - Entre os meses de janeiro a março a
limpeza das paredes dos tanques é realizada com mais frequência, tanto
pelo téc. responsável, quanto por serviços extras contratados.
Houve também neste período a manutenção da tela que serve de proteção
em volta dos tanques.
Em termos de investimento na piscicultura, a escola colocou 3.000
peixes da espécie tambaqui, os quais começaram a ser consumidos (90 kg)
na alimentação escolar no mês de abril, pesando em média 1 kg. O
excedente tem sido comercializado nas circunvizinhanças.A atividade vem
mostrando bons resultados tanto com instrumento pedagógicoaos alunos,
quantofinanceiramente, pois em 2019 os alevinos foram comprados com
recursos gerados pela própria atividade no ano de 2018.
Outra tarefa realizada ligada a piscicultura, foi a limpeza dos reservatórios
de água que abastecem os tanques criatórios. Em novembro a limpeza foi
feita por uma máquina contratada com recursos do projeto APL
Babaçu,visando retirar toda a vegetação espontânea que se acumula no
leito do reservatório, para melhorando o reabastecimento dos tanques
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criatórios.
Na Manutenção dos SAF´s – Nos primeiros meses do ano (janeiro a
abril), é necessário intensificar a limpeza seletiva dos SAFs, em seguida fazer
a reposição das espécies que não sobreviveram ao período de estiagem, ou
mesmo enriquecer o arranjo produtivo com algumas outras espécies. No
período foram plantados de 2.000 pés de abacaxi,mais um quantitativos
deoutras espécies madeireiras e frutíferas para enriquecimento das áreas.
Houve a realização de podas de limpeza e condução, coroamento e
tutoramento (colocação de haste de madeira para conduzir/proteger o
crescimento do caule), em algumas plantas e a introdução de leguminosas
nas áreas vazias dentre os SAF´s.
No período do verão, foi realizada a cobertura em todos os frutos de
abacaxiutilizando folhas secas de bananeiras, pois os mesmos estavam
sendo prejudicados pela grande incidência de luz solar, ocasionando a
queima e diminuição do crescimento dos frutos. Essa técnica ainda
consegue minimizar o ataque de insetos aos frutos.
Os técnicos que trabalham nas EFA´s, também contribuem realizando
aulas práticas com os alunosdo 8º e 9º ano do ensino fundamental. Neste
período houve aulas sobre a produção de mudas de açaí e acerola, que
serão utilizadas nos SAF´s da própria escola.
Na Unidade de Processamento de Polpa de Frutas - Durante este
período foi produzido uma quantidade razoável de polpa de frutas
provenientes do pomar da escola, além de frutas in natura destinada a
alimenta dos educandos. Essa produção tem baixadoos gastos com
alimentação, tornadoa mesma mais saldável, valorizado as espécies da
regiãorespeitando a sazonalidade.
- 200 kg de polpas de cajá
- 70 kg de acerola
- 18 kg de açaí
- 316 kg de polpas de abacaxi
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- 500 unidades de abacaxi
Construção da Cerca da EFAF – Nas dependências da EFAF, também foi
concluído 3.000 (três mil) metros de cerca de arame farpado, com 1.500
estacas, para proteção do perímetro da escola e divisão dos piquetes e
corredores de acesso às áreas de cultivos e piscicultura.
A parte da piscicultura já havia recebido cercamento em momento
anterior, e nesta fase recebeu o serviço de limpeza.
Conforme o monitoramento da escola os setores produtivos renderam
o total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em renda monetária e não
monetária, da forma abaixo distribuída.
- Hortícolas R$ 5.031,05
- Pomar R$ 7.787,00
- Polpas R$7.989, 00
- Avicultura R$ 1.745,00
- Piscicultura R$ 18.000,00
- Suinocultura R$ 262,00
Técnico Responsável: Luis Ribeiro Neto (Téc. Agropecuário).
Luis Neto é responsável técnico pelas orientações às famílias que estão
desenvolvendo os SAF´s, via Associação Vencer Juntos em Economia
Solidária – AVESOL, que é beneficiária do Projeto APL Babaçu no município
deBacabal/MA.
Na Manutenção do SAF´s- foi feito levantamento para reposição do
sistema agroflorestal. Nesse trabalho foi contabilizado as perdas de plantas
por espécies em cada área sistema, em seguida fiz uma conversa comas
famílias beneficiárias de cada PA para discutir a possibilidade de introduzir
outras espécies nativas mais resistentes as condições de solo da região, ao
invés de repetir o replantio com aquelas espécies que não se adaptaram.
As famílias foram orientadas a trabalharem as culturas anuais
intercaladas com os SAF´s, assim conseguindo agregar outras atividades
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numa mesma área.
Algumas áreas apresentam problemas de inundação, as famílias foram
orientadasa iniciar o plantio da parte alta para parte baixa, dessaforma
evitar problemas de morte das plantas por asfixia e também utilizar espécies
resistentes a solos encharcados como buriti e açaí e outras.
Fizemos o trabalho de distribuição de mudas e replantio das áreas de
SAF, utilizando o sistema de mutirão para fazer a orientação técnica,
otimizando o tempo e praticando a solidariedade entre as famílias.
Também trabalhamos na qualificação dedemandas por sementes de
plantas Adubadeiras (melhor espécie, sistema de plantio). Neste aspecto
encontramos resistência das famílias em introduzir as espécies adubadeiras
nos seus cultivos. Para eles o correto é manter a área totalmente limpa
deixando somente as plantas de sua preferência no sistema. Mas já uma boa
parte compreende a importância desse trabalho, pelo fato de perceber a
dinâmica natural das várzeas da região que realiza naturalmente processo
durante o período chuvoso enriquecendo os solos através de biomassa pelas
enchentes.
As orientações técnicas tem foco na sensibilização das famílias, sem
atropelar suas estratégias já desenvolvidas tradicionalmente. Tudo é
trabalhado de forma processual (cautelosamente), levando-os para
conhecer áreas degradadas pelo manejo incorreto do homem e também
conhecer áreas exitosas de Sistema Agroflorestal, que além de produzir
biomassa realiza o processo ciclagem de nutrientes no solo.
Por fim conseguimos reunir as famílias e fazer orientações e distribuição
das sementes coletivamente.
Também aconteceram visitas de orientação técnica sobre roço seletivo
dos SAF´s (identificando as espécies nativas já existes) - Esse trabalho
exigiudelicadeza junto as agricultores (as) fazer marcação nas espécies
nativas que irão formar o arranjo produtivo da área, para evitar o corte
durante a limpeza da área. Esse trabalho, embora penoso por percorrer
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longas distancie, possibilitara autonomia da família nas etapas posteriores
de limpeza das áreas. Nessa oportunidade também foi catalogado as
espécies nativas no sistema.
Tivemos momentos de práticas sobre adubação orgânica permitindo
aos agricultores (as) adquirirem conhecimentos sobre a composição
nutricional do esterco animal e do composto orgânico além da forma
correta de adubação.Orientamos as famílias a realizar boas práticas de
adubação ecologicamente correta incentivando-os a fazer o
acompanhamento de evolução da planta após adubação. Esse momento
também serviu para realizar práticas de preparo do solo, escolha das
espécies das culturas anuais a serem intercaladas a cada sistema sempre
evitando a competitividade por nutrientes e luz entre as espécies.
Entre 15 a 16/8/19 foi realizado diálogos com produtores (as) do PA
Seco das Mulatas sobre a importância do aceiramento do lote e o controle
do uso do fogo nos cultivos agricols. Destacamos que um aceiro bem feito
também contribui com a qualidade e conservação da cerca, além de evitar
possíveis acidentes com fogo inesperado.
No período de 19 a 23/8/2019 continuamos a sensibilizar os (as)
agricultores (as) sobre a importância de fazer as anotações de tudo que
estar sendo produzido nos Sistemas Agroflorestais, para tanto criamos uma
planilha, onde teremos dados de produção, manejo e condução de SAF.
Propagação de mudas de Bacuri através da raiz – Entre 28 a 30/8/19
realizamos no PA Bela Vista e Povoado Outero a coleta de brotos de raízes
de bacuri para se obter o enraizamento no saquinho e em seguida levar ao
campo (SAF).
Entre 24 a 26/10/19 foi realizada uma distribuição de sementes de
espécies madeireiras e orientação de plantio para enriquecimento dos SAF´s
dos (as) agricultores (as) dos PA´s PA Bela Vista, Sincorá atendidos pelo
projeto APL Babaçu/Fundo Amazônia no município de Bacabal.
O trabalho de coleta de sementes foi realizado no início do ano tendo
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conseguido uma quantidade significativa de sementes:
- 8 kg de castanha de cajú
- 30 kg de semente de açaí BRS,
- 1kg semente de tamarindo
- 400 g de sementes de graviola
- 200 g de semente de goiaba paloma
- 450 g de semente de Ipê roxo, amarelo e branco
O resultado foi a reprodução de 1.746 mudas no PA Falacantando, 523
mudas no Sincorá, 304 mudas no Seco das Mulatas totalizando 2.572 mudas
frutíferas e madeireiras já reproduzidas pelas famílias.
Técnico Responsável: Antonio Pereira Rocha (Téc. Agropecuário).
Antônio Pereira é responsável pela orientação do Sistema Integrado
CEFA Manoel Monteiro, localizada no município de Lago do Junco/MA e
apoiada pelo projeto APL Babaçu/Fundo Amazônia.
No Viveiro de Mudas - Entre janeiro a março de 2019 o CEFA Manoel
Monteiro forneceumudas de Frutíferas e Madeireiras para enriquecimento e
reposição das perdas dos SAF´s desenvolvidos pelas Famílias do projeto APL
Babaçu/Fundo Amazônia nos municípios de Bacabal e Lago do Junco, assim
como para outras famílias orientadas pela ASSEMA. Segue abaixo o
quantitativo de mudas e a localização das famílias.
- 4.725 mudas para as famílias do município de Bacabal do projeto APL
Babaçu/Fundo Amazônia
- 496 mudas para as famílias do município de Lago do Junco APL
Babaçu/Fundo Amazônia
- 200 mudas de sabiá para 1 famílias do município de Lago dos Rodrigues
(Domingos do Povoado Três Poços)
- 1.640 mudas madeireira e frutíferas para 1 famílias do município de Lima
Campos no (Rivaldo do Povoado Nova Olinda)
- 650 mudas de sabiá para 1 famílias do município de Lago do Junco (João
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Valdecy do Povoado Centrinho do Acrísio)
- 55 mudas de frutíferas e madeireira para famílias do município de Lago do
Junco (Puvoado Abelha)
- 381 mudas de frutíferas para as famílias do povoado Santa Cantidia no
município de Pedreiras
- 184 mudas para EFA de São Manoel
- 152 mudas para EFA de Lago da Pedra.
Entre 02 a 13/09 e 19 a 27/09/19, foi realizada juntamente com os
alunos, o trasnsplantio de mudas das sementeiras para as sacolas:
- 90 mudas de Graviola
- 100 mudas de Ingá
- 300 mudas de Acerola
- 350 mudas de Açaí
- 70 mudas de laranja
- 300 mudas de Ipê rosa
- 180 mudas de Ipê Amarelo
- 20 mudas de Tamarindo
- 50 mudas de Abacate
- 130 mudas de Cajá
- 200 mudas de goiaba.
Essas mudas são resultados dos investimentos no viveiro de mudas do
CEFA viabilizado por meio do projeto acima citado.
Na Construção da Cerca Viva - Entre 15/02 a 11/03/19, foi realizado 2
mutirões pelos alunos do 1º e 3º ano, para conclusão da cerca viva ao longo
da estrada CEFFA Manoel Monteiro, feita com estacas de Glericidia.
No Manejo da Piscicultura– Em 25 e 26/02/19 foi feito a despesca de
200 kg de peixe tambaqui onde 150 kg foi utilizado para alimentação dos
alunos e 50 kg foi vendido na comunidade Pau Santo.
Entre 14 a 17/05/19, foi feito a limpeza em volta das paredes dos 4 tanque e
feito a limpeza do leito de 2 tanques que recebeu 2.000 alevinos para
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criação.
Na Manutenção do SAFs- No período entre 06/10 a 22/11/19, na Área dos
SAF´s foram realizadas as atividades de colheita de frutos;
- 850 frutos de abacaxi
- 15 kg de feijão guandú
- 100 kg de mamão
- 65 kg de maracujá
Entre 15 e 22/02 e 11 e 21/03/19, os alunos do 1º e 3º ano realizaram 2
mutirões nas área do SAFs, para as atividades de roço da área, Limpeza das
mudas de abacaxi, plantio das mudas de madeireiras, frutíferas e forrageiras
e coroamento em volta das mudas. Ainda plantaram uma nova área
somente de açaí com finalidade de aumentar a produção de polpa desta
espécie.
Na Casa de Vegetação - A estrutura física foitoda concluída com
instalação de irrigação e o sombrite.
Diariamente são colhidos.
- 100 molhos de cheiro verde
- 40 pés de alface
- 30 maços de couve.
- Além de Pimenta de cheiro, cebola em palha e outros, todos destinados a
alimentação dos alunos.
Na Unidade de Processamento de Polpa de Frutas - Entre 20/08 a
27/11/19, foram produzidos:
- 80 kg de poupa de Açaí
- 240 kg depoupa de Abacaxi
- 30 kg de poupa de Caju
- 30 kg de poupa de goiaba
- 30 kg de poupa de Maracujá
- 50 kg de poupa de Acerola
- 60 kg poupa de Manga
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Fruta in aturaforam destinadas à alimentação dos educandos:
- 250 frutos de abacaxi
- 100 kg de Mamão
- 2.500 bananas.
Técnico Responsável: Lúcio Mendes (Agronomo).
O profissional Lucio faz acompanhamento no geral às UPF orientadas pela
ASSEMA realizando visitas técnicas em vários municípios. Uma delas foi na
propriedade da produtora Cilene, beneficiária do projeto APL Babaçu/Fundo
Amazônia, moradora do Assentamento Abelha em Lago do Junco/MA.
Durante a visita foi feita orientações sobre as práticas de manejo
agroflorestal necessárias para manutenção do SAF, pois foi observada a
ausência de práticas de manejo do bananal.
Acompanhamento ao Projeto Bem Diverso no plantio de Sábia da
propriedade da Coppalj. Na ocasião foram coletadas informações sobre
número de estacas, altura e diâmetro das plantas. O trabalho foi feito sob a
coordenação do técnico Ronaldo Carneiro e apoio do técnico Lucio Mendes
e dos estagiários do CEFFA José Milton e Suzana.
Reunião no CPT - GUAMÁ/BELÉM, Empresa Amazon Agrotech, para
conhecer os produtos e estreitar laços de parceiras, essa empresa fabrica
biofertilizantes orgânicos comumente usados na agricultura. Na ocasião
foram conseguidos alguns produtos como: Metarrizum, Boverea,
Tricoderma e R46 para serem feitos alguns testes na região.
Técnico Responsável: Luiz Gusmão (Agronomo).
O profissional Lucio faz acompanhamento no geral às UPF e grupos
orientadas pela ASSEMA, realizando visitas técnicas em vários municípios.
Entre 13 a 16/02/19 foi realizada uma oficina sobre manejo agroflorestal
para as comunidades Fala Cantando, Bela Vista, Outeiro, Sincorá, Seco das
Mulatas, Santa Efigênia e Sobradinho no município de Bacabal. A abordagem
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enfatizou a necessidade de enriquecer o sistema agroflorestal com espécies
de crescimento rápido e tolerantes a poda. Durante a atividade, as famílias
foram orientadas a realizar sempre capina seletiva para controlar a
vegetação espontânea, pois a finalidade dessa prática é conservar as
espécies nativas que estão crescendo na área e que contribuirão para
aumentar a diversidade e a ciclagem de nutrientes.
Outra prática trabalhada com as famílias foi a adubação verde com plantio
de feijão guandu. Todas as famílias receberam sementes de feijão guandu
com o propósito de diversificar o sistema agroflorestal, trabalhar a ciclagem
de nutrientes e multiplicar as sementes.

1 intercâmbio intermunicipal fora da área de
atuação da ASSEMA

4 intercâmbios intermunicipal na área de
atuação da ASSEMA

Em 16/3/2019 realizamos um Intercâmbio na cidade Zé Doca na
propriedade do senhor Francisco (chico
da banana) onde
estiverampresentes 57 pessoas (12 mulheres e 27 homens, destes 14 eram
jovens sendo 3 mulheres e 11 homens)de diversas cidades do médio Mearim
Peritoró Lima Campos, Lago do Junco, Lago dos Rodrigues, Bacabal e
Esperantinópolis. Tivemos o dia com a família conhecendo um pouco do
trabalho que a mesma faz com a forma de utilização da terra, aonde o carro
chefe para a renda da família vem principalmente da banana mais que
futuramente a renda virá do cupuaçu que já esta produzindo e o Açaí,
goiaba, laranja dentre outros e o peixe que eles produzem e vendem. Todo
um sistema de produção integrado desenvolvido pela UPF, a família também
tem uma boa gestão de anotação do que é produzido na propriedade
quanto que foi gasto para produzir tudo isso anotado. Conseguiram registrar
duas nascentes da propriedade, com outorga de água e tem dois filhos
trabalhando mais direto na propriedade.
Em 03/12/19, 3 mulheres e 2 homens agricultoras (es) de Bacabal
atendidas pelo Projeto APL Babaçu/Fundo Amazônia representantes dos
PA´s (PA Bela Vista, PA Sicorá, PA Seco das Mulatas), realizaram intercâmbio
para conhecer o trabalho de processamento de polpa de fruta na EFA de
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1 intercâmbio interestadual

Experimentação de cultivo de arroz (controle
emergencial do percevejo do colmo e
práticas de manejo conservacionista)

Lago da Pedra e o processamento do óleo pela COPPALJ em Lago do Junco,
visando estimular a multiplicadoras desses conhecimentos em suas
comunidades.
Em 05/09/19 os agricultores (as) do PABela Vista receberam um grupo
de beneficiarios do projeto APL Babaçu/Fundo Amazônia do município de
Lago do Junco, que estiveram conhecendo as experiências de SAF´s
desenvolvidas no município de Bacabal.
Entre 10 a 13/12/2019 realizamos um Intercâmbio no estado do Pará.
Essa experiência foi de grande valia para as famílias beneficiárias do projeto
Fundo Amazônia e também para os representantes de organizações
parceiras que estiveram participando desse intercâmbio que aconteceu na
CANTA em Tomé Açu/PA.
A equipe de ATER realizou visita a unidade de produção familiar do
Senhor Claudemir e dona Marinete na comunidade Palmeiral Esperantinopolis – MA, com objetivo de conhecer a experiência do agricultor
no controle do percevejo do arroz (tibraca). O SrºClaudemir relatou que
juntou vários produtos, tais como: querosene, cabacinha polista, pimenta
malagueta e pimenta do reino, alho, enxofre, fumo, álcool, agua, folha de
nim e sabão. Tudo isso rendeu 7 litros do produto líquido, sendo pulverizado
na roça de arroz atacado pelo tibraca. O produtor fez uma única aplicação e
segundo ele todos sumiram da plantação, mas como não teve um
monitoramento, os ovos eclodiram e gerou uma nova população causando
muitos danos a produção.
Em visita a unidade de produção do senhor Pedro e Francilene Frazão
na comunidade Centrinho do Acrisio, verificamos na roça de arroz que
existia um outro percevejo que não é o tibraca, conhecido como pulga
danta. Produzimos o produto com algumas alterações, sendo: 1 l de alcool
54 rpm, 1 l de agua sem cloro, 03 cabacinhas polista, 56g de pimenta do
reino, 16g de cravo da índia, 222g de fumo, 03 cabeças media de alho e
folhas de nim. Os ingredientes foram misturados e deixado em repouso por
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9 Oficinas sobre Adubação Verde

Encontro sobre Sistemas Agroflorestais

72 horas. Na aplicação para cada 15 litros de agua, foidiluído 500 ml do
produto, adicionando agua de sabão para melhorar a aderência do produto
na planta
Outra experiência foi com o cultivo de feijão com inoculante, que se
deu junto a um grupo de agricultores das comunidades, Santo Antônio dos
Velosos e Medeiros/Peritoró/MA. Foram utilizados 50 ml de inoculante
liquido para 20 kg de sementes de feijão, beneficiando dois agricultores. Em
uma área o agricultor já tinha iniciado o plantio no dia anterior, o que dará a
possibilidade de observamos o resultado, com ou sem inoculante. Logo
depois de inoculado as sementes foram semeadas no sistema de
feijãoabafada.
A estratégia utilizada ela equipe de ATER foi trabalhar com as famílias
individualmente nas visitas, trazendo o diálogo sobre a importância do
cultivo de adubação verde para a recuperação do solo nas áreas de SAFse o
manejo adequado para aproveitar ao máximo o potencial na planta.
Entre 10 a 14/06/19, foram realizadas 3 oficinas sobre adubação verde
(PA Bela Vista, PA Sicorá, PA Seco das Mulatas no município de
Bacabal/MA),ministradas por Luis R. S. Neto e Luiz Gusmãocom o objetivo
de despertar as famílias para cuidar melhor dos solos através de alternativas
sustentáveis de manejo. Tivemos dificuldades para sensibilizar as famílias a
se desprenderem dos vícios (uso de insumo convencional) nos cultivos
agricultura, induzidos pelo grande pacote da agricultura patronal.
Em 03/7/2019 os agricultores (as) do projeto APL Babaçu/Fundo
Amazônia do PA Seco das Mulatas, fizeram uma prática de produção de
defensivos alternativos a base de plantas que pode ser cultivadasna própria
UPF e que não são nocivas a saúde humana e nem ao meio ambiente. Uma
estratégia para aumentar a crença dos (as) agricultores (as), é compartilhar
com eles experiências exitosas através de vídeos e relatos de agricultores
que já realizaram a prática e tiveram ótimos resultados.
A COPPALJ realizou encontros nas 7 comunidades onde tem atuação

PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS
“Direito a uma vida sem desigualdades”
Relatório Narrativo Anual 2019
(Projeto COPPALJ)

Implantação de 20 ha de SAF nas áreas da
COPPALJ

Implantação de SAF´s em 3 UPF (DGM)

mais forte (Ludovico, São Manoel, Três Poços, Sitio Novo, Centrinho do
Acrisio, Santa Zita, Centro do Aguiar) para discutir o desenvolvimento dos
Sistemas Agroflorestais nas áreas de ocorrências do babaçu. O SAF´s é uma
estratégia de diversificação da produção com agregação de valor e melhoria
do manejo das áreas e da renda das famílias. As famílias se manifestaram
favorável ao desenvolvimento das atividades propostas pela cooperativa,
especialmente em relação ao cultivo de frutífera.
Na fala do presidente da cooperativa o Srº Ildo Lopes de Sousa ficou
destacado que o projeto político da COPPALJ é o fortalecimento da
agricultura familiar através do manejo da palmeira de babaçu, consorciados
com outras espécies seja de cultivos anuais e ou perenes que venham
fortalecer a economia local, a organização das famílias em comunhão com o
ambiente.
A COPPALJ estabeleceu critérios e metodologias de seleção das famílias
dos municípios de Lago do Junco e Lago dos Rodrigues para desenvolver os
SAF´s financiados com recursos de repartição de benefício acessados pela
cooperativa na relação comercial com a empresa The Body Shop. A
metodologia estabelecida possibilitou a ampliação do universo de pessoas
que participaram dos diversos encontros nas comunidades promovidos pela
cooperativa para apresentar os critérios adotados na seleção das famílias.
Nessas oportunidades a equipe técnica foi identificando as famílias e após
essa etapa, os técnicos fizeram um diagnóstico das propriedades indicadas
no sentido de identificar a viabilidade de implantação dos sistemas, tais
como aptidão, disponibilidade de área, força de trabalho e compromisso em
realizar as atividades.
Entre setembro a novembro de 2019 as famílias trabalharam no
preparo das áreas e em dezembro já iniciaram o plantio das espécies
escolhidas para a composição dos SF´s, que são a maioria frutíferas e em
menor quantidade algumas espécies madeireira.
3 Famílias da comunidade Santa Cantidia do município de Pedreiras/MA
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Implantação de 6 hortas no povoado Santa
Cantidia

Elaborar projetos produtivos financiados
pelo fundo rotativo COPPALJ

Construção de 3 estufas/Casa de Vegetação,
e produção diversificada de hortícolas

Construção de cerca para proteção da
piscicultura (CEFFA)

estão desenvolvendo quintais enriquecido por espécies frutíferas e
madeireira. Para tanto foram adquiridas mudas, esterco bovino, calcário, e
ferramentas de trabalho adquiridos via projeto Riquezas do Mearim
financiado pelo DGM. O arranjo não chegou a se constituir num SAF pelo
fato das áreas serem pequenas e pela pequena quantidade de cada espécie
plantada, embora tenha certa diversificação quanto as espécies frutíferas.
6 Famílias da comunidade Santa Cantidia do município de Pedreiras/MA,
apoiadas pelo projeto Riquezas do Mearim financiado pelo DGM, receberam
Insumos (sementes esterco bovino, calcário) ferramentas e estrutura física
(canteiros, telas e sombrites) para ampliar suas hortas.
O grupo é liderado por mulheres que produzem e comercializam seus
produtos no circuito de feiras do município.
Foi realizada uma seleção das famílias para que as mesmas recebesse a
estrutura de acordo com suas necessidades e com a finalidade de
diversificar e fortalecer a produção das famílias.
Os projetos técnicos das atividades foram elaborados pelos técnicos
Janailso e Agenor e se destinaram para criação de animais de pequeno e
médio porte, (estrutura, melhoramento dos animais e insumos iniciais para
alimentação) vacinação e manejo; e/ou projetos de horticulturas.
Foram construídas 3 Casas de Vegetação,2 com dimensões de 15 x 30
metros (EFA Antônio Fontenele e CEFFA Manoel Monteiro) e 1 com medidas
de 10 x 24 metros (EFA Lago da Pedra). As estruturas foram construídas em
material de madeira de lei e cobertas de sombrite. As Casas hoje comportam
os cultivos de hortícolas, principalmente cebola de palha, coentro, alface,
couve, pepino, rúcula, pimenta de cheiro e algumas espécies medicinais.
Construção da Cerca do perímetro do CEFA - Foi concluído 8.000 (oito mil)
metros de cerca de arame farpado para proteção do perímetro da escola e
divisão dos piquetes e becos de acesso as áreas de pastagem dos ovinos.
A parte da piscicultura terá que aguardar o serviço de limpeza mecânica dos
tanques, para que em seguida seja construída a cerca de proteção dos
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Cerca viva ao longo da estradaCEFFA Manoel
Monteiro

Produção de mudas no Viveiro do CEFFA
Manoel Monteiro

Manutenção dos SAF´s nas EFA´s

tanques, a previsão é que este serviço esteja concluído em janeiro de 2020.
Nos períodos entre 15/02/2019 a 11/03/2019, foi realizado 2 mutirões com
os alunos do 1º e 3º ano para construção da cerca viva com estacas de
Glericidia. Uma das dificuldades para realização dessa atividade era escolher
a espécie a ser plantada já que a escola não queria utilizar o sabiá.
Entre os meses de janeiro a março de 2019 foram distribuídas muitas mudas
sendo que todas mudas de plantas Frutíferas e Madeireiras, para enriquecer
e/ou repor perdas nos arranjos produtivos das famílias orientadas pela
ASSEMA.
- 3.114 mudas para Famílias de Bacabal do projeto APL Babaçu/Fundo
Amazônia
- 469 mudas para Famílias do Lago do Junco que são acompanhadas pelo
projeto Fundo Amazônia
- 200 mudas de sabiá para o domingos do Povoado Três Poços
m 18 e 19/01/2019 - Foi distribuído
- 300 mudas o Rivaldo do Povoado Nova Olinda/Lima Campos/MA
- 650 mudas para o João Valdecy
- 1.440 mudas para o Francisco Germano do Povoado Rocinha/Peritoró/MA
- 29 mudas de sabiá para Cilene o povoado Abelha/Lago do Junco/MA
- 27 mudas de sabiá para Doura do povoado São Manoel/ Lago do Junco/MA
- 381 mudas de frutíferas para famílias do povoado Santa
Cantidia/Pedreiras/MA.
Nos SAF´s da Escola Santo Agostinho de Lago da Pedra, apoiada pelo projeto
APL Babaçu/Fundo Amazônia foram plantadas um total de 60 mudas na área
da escola diversas mudas.
- 05 mudas de abacate
- 10 mudas de acerola
- 02 mudas de bacaba
- 03 mudas de biriba
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- 10 mudas de candeia
- 05 mudas de cumaru
- 05 mudas de tamarindo
- 10 mudas de urucum
- 10 mudas de Ipê roso
- 05 mudas de açaí.
As novas plantas receberam marcação indicativa, através da fitinha
vermelha colocada em todas as plantas inseridas na propriedade, de que as
mesmas merecem um maior cuidado.
Assessoria
técnica
às
famílias visando melhorar a
gestão da água e a
conservação das fontes
(lagos naturais, nascentes,
igarapés).

Expedição Ecológica no Rio Mearim,
município de Pedreiras
Caminhada Ecológica no povoado Santa
Cantidia
Of. Tratamento de água no povoado Santa
Cantidia e adjacências
Formação sobre conservação dos recursos
hídricos
Coleta de água do rio Mearim para análise
laboratorial

Todas estas atividades não foram realizado por falta de operacionalização
das licitações por parte do CAA. 2 destas atividades seriam contrapartida da
ASSEMA, contudo, não foram viabilizadas por falta de iniciativa do técnico
responsável e também por falta de recursos financeiro.

Reflorestamento de 1,5 Km nas margens do
rio Mearim, município de Pedreiras

Reflorestamento de área de preservação permanente nas margens do
Rio Mearim nas proximidades do povoado Santa Cantidia, Cocalinho e
adjacência, por meio do projeto Riquezas do Mearim apoiado pelo DGM.
No período de fevereiro a março foram realizados cinco dias de
atividades no sistema de mutirões com acompanhamento e assessoria da
ASSEMA, na comunidade reunindo todos os membros das famílias, homens,
mulheres, jovens e crianças para realizar as etapas do reflorestamento
(preparar os berços, adubação de fundação, plantio de espécies arbóreas
nativas e coroamento em volta da planta) de parte da margem do rio,
visando combater o assoreamento das margens do rio e estimular o uso
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Acompanhamento da construção de
pequenas barragens

Construção de cisternas

Construção de fossas biodigestoras

Construção de poços semi artesiano
Consolidação
das
estratégias
de
Mapas Temáticos (malha fundiária,
manejoflorestal do babaçu
hidrografia, uso do solo, categoria da
paisagem, vias de acesso, áreas de atuação
de cada cantina)

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

adequado dos recursos hídricos pelas Comunidades Tradicionais que vivem
às margens do Rio Mearim.
No município de Lago do Juno e Lago dos Rodrigues foram implantadas
tecnologias sociais de captação e armazenamento de água das chuvas no
total de 15 barraginhas/açudes.
Reforma de açude comunitário no povoado Vila Boa Esperança/Peritoró
e no povoado Lago do Sigismundo /Esperantinópolis
No município de Lago do Juno e Lago dos Rodrigues foram implantadas
tecnologias sociais de captação e armazenamento de água das chuvas no
total de 10 cisternas de placa.
Também foi construída 2 cisternas de placa na comunidade Sitio do
Meio /Trizidela do Vale, 2 cisternas no município de Lima Campos nas
comunidades de Serrinha e Nova Luz
No município de Lago do Juno e Lago dos Rodrigues foram implantadas
tecnologias sociais de captação e armazenamento de água das chuvas no
total de 10 fossas bio gestoras com estratégia de diminuir a contaminação
do solo por dejetos humanos.
No povoado São Bento do Juvenal município de Peritoró, foi construído
um poço semi artesiano de 50 metros
A construção dos Mapas Temáticos que deverão compor o Plano de
Manejo Florestal do Babaçu, envolve diversas etapas:
- união dos polígonos dos imóveis rurais localizados nas comunidades
em um único arquivo e identificação dos proprietários e sobre a posse das
escrituras e títulos fundiários das propriedades.
- levantamento de dados geográficos da área do plano de manejo,
necessário para elaborar o mapa de uso do solo
Metodologia dos encontros sobre boas práticas de manejo das áreas de
ocorrência do babaçu – Inicialmente realizamos reunião com os núcleos
diretivos das organizações, COPPALJ, AMTR e EFAs. A equipe elaborou
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algumas perguntas orientadoras para discutir com os grupos, sobre as boas
praticas do babaçu, este momento foi de socialização e validação da
metodologia.
Iniciar os encontros com apresentação do público e, logo após, abordar
a importância do manejo para conservação dos babaçuais, geração de renda
e manutenção da cultura local. Em seguida, apresentar a metodologia da
atividade e iniciar com um trabalho de campo em uma área de coleta de
coco babaçu mais próxima da comunidade, para observar a densidade e
verificar as distâncias entre as palmeiras. Após o trabalho de campo,
dividimos o público em grupos para discutirem e estabelecerem a densidade
de palmeiras em áreas de pastagem e roça tradicional, a prática de extração
de folhas, o manejo das áreas que estão com “traca” e com palmeiras
“coringas”. No final da atividade, apresentamos os resultados das discussões
em grupo e estabelecemos em conjunto as boas práticas de manejo das
áreas de ocorrência do babaçu.
A metodologia foi a mesma para todos os encontros com as
comunidade, segue abaixo a descrição dos encontros com as comunidades.
Sitio Novo - Para o grupo, o ideal é que entre uma palmeira e outra
tenha uma distância de 10 metros e/ou 17 passos, sendo que nesta distancia
não tem sombreamento para a pastagem e nem fica adensado as palmeiras;
em relação ao corte das folhas deve-se deixar 05 folhas e os olhos de palhas,
para a regeneração das plantas podadas; deve-se ainda deixar (pindovas)
plantas jovens nos espaços que estejam abertos sem palmeiras; Deixar
pindovas novas próximo as curingas; Não cortar todas as atracas, elas
servem de remédios, na medicina popular, ossos fraturados, dedos
desmentidos etc. Outra observação feita pelo grupo foi em relação ao pé da
cerca, qual seria a distância ideal para a retirada de palmeiras, segundo eles
deve-se retirar a palmeira que estejam até quatro (04) metros da cerca.
A visita aconteceu na área de ocorrência de babaçu, sendo esta
propriedade de um sócios da cooperativa, o senhor José Soares Sobrinho, foi
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observado a situação real da área, os espaçamentos, medido as distancias e
observar a presença de atraca. Depois destas observações em loco o grupo
retornou para a plenária, onde discutiu em grupos menores, as distancias
apropriadas entre palmeiras para que as mesmas tivessem um boa
produção e que não prejudicassem a pastagem, discutiu também sobre a
importância da coringa (palmeira adulta em estado de senescência), manejo
da retirada de palhas e manejo da atraca. Depois de muitos debates os
grupos chegaram a estas conclusões
São Manoel - Para o grupo, o ideal é que entre uma palmeira e outra
tenha uma distância de 12 a 15 metros e/ou 15 passos, sendo que nesta
distancia não tem sombreamento para a pastagem e nem fica adensado as
palmeiras; em relação ao corte das folhas deve-se deixar 6 a 7 folhas e os
olhos de palhas, para a regeneração das plantas podadas; deve-se ainda
deixar (pindovas) plantas jovens nos espaços que estejam abertos sem
palmeiras; Deixar pindovas novas próximo as curingas; Não cortar todas as
atracas, elas servem de remédios, na medicina popular, ossos fraturados,
dedos desmentidos e furúnculo.
Centrinho da Aparecida - Para o grupo, o ideal é que entre uma
palmeira e outra tenha uma distância de 10 a 12 metros e/ou 15 passos,
sendo que nesta distancia não tem sombreamento para a pastagem e nem
fica adensado as palmeiras; em relação ao corte das folhas deve-se deixar
50% das folhas e os olhos de palhas, para a regeneração das plantas
podadas; deve-se ainda deixar (pindovas) plantas jovens nos espaços que
estejam abertos sem palmeiras; Deixar pindovas novas próximo as curingas;
Não cortar todas as atracas, elas servem de remédios, na medicina popular,
ossos fraturados, dedos desmentidos.
Centro do Aguiar - Para o grupo, o ideal é que entre uma palmeira e
outra tenha uma distância de 10 metros e/ou 16 passos, sendo que nesta
distancia não tem sombreamento para a pastagem e nem fica adensado as
palmeiras; em relação ao corte das folhas deve-se deixar de 05 a 07 folhas e
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Elaboração do marco legal do Plano de
Manejo

Consolidar as boas práticas de manejo do
babaçu

Reelaborar o manual de boas práticas

Definir e consolidar as estratégias de
monitoramento do manejo florestal

os olhos de palhas, para a regeneração das plantas podadas; deve-se ainda
deixar (pindovas) plantas jovens nos espaços que estejam abertos sem
palmeiras; Deixar pindovas novas próximo as curingas; Não cortar todas as
atracas, elas servem de remédios, na medicina popular, ossos fraturados,
dedos desmentidos
Bertulino Santa Zita- Este grupo teve grande divergência, segundo eles a
distância deve ser de 15 metros e/ou 19 passos entre plantas, sendo que a
planta quando está em formação tem suas folhas muito longas fazendo uma
sombra muito grande na pastagem. Em as outras orientações do grupo foi
semelhantes as apresentadas anteriormente pelos outros grupos.
NÃO REALIZADA
A Consolidar as boas práticas de manejo do babaçu está sendo construída a
partir dos acordos estabelecidos nos encontros de comunidades acima
descritos. Após essa etapa a tarefa é consolidar os acordos de forma
unificada e que sirva para ser aplicada em todas as comunidades, embora
algumas discordem em relação a algumas praticas, principalmente em
relação ao numero de palmeiras por hectares.
REALIZADO PARCIALMENTE
O plano de manejo florestal é um documento técnico que estabelece o
zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos
recursos naturais.
No plano deverá constar o seguinte roteiro:
- Informações gerais (categoria do plano de manejo florestal e titularidade
da floresta)
- Responsáveis técnicos (elaboração, execução das atividades, inventário
florestal e representante legal)
- Objetivos do plano de manejo
- Justificativa técnica e econômica
- Informações sobre a área a ser manejada (localização geográfica e forma
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de acesso à área)
- Descrição do ambiente (meio físico, meio biológico e meio
socioeconômico)
- Uso atual da terra
- Descrição dos recursos florestais (metodologia utilizada no inventário
florestal, capacidade produtiva e estrutura e densidade da floresta)
- Informações sobre as práticas de manejo
- Assistência técnica e extensão florestal
- Investimentos e custos do manejo florestal.
Em março de 2019 - A inspeção externa teve inicio com a verificação
dos relatórios de grupos de produção e processamento, foram verificados,
laudos de campo, planilhas de produção de amêndoas, lista de fornecedores
de amêndoas, com a equipe de inspeção interna e equipe técnica.
O sistema de certificação orgânica da
COPPALJ, a cada ano vem se
fortalecendo e ficando mais robusto no tocante ao mecanismo de
rastreabilidade.
Na inspeção não houve condicionantes e não conformidade. O sistema
de inspeção interna tem funcionado, apesar de ainda haver muito que ser
Inspeção interna do processo de certificação
feito no campo do controle de possíveis contaminantes nosprocedimentos
e apoio à auditoria externa
de manejo das amêndoas.
Um fato atípico surgiu em 2019 que foi a não conformidade
apresentada pela analise laboratorial realizado na Alemanha de um lote
comercializado. A mesma atestava a presença de uma substancia irregular
na amostra.
A cooperativa instaurou um processo investigatório para identificar a
substancia mais ainda não chegou a uma conclusão das causas, contudo vai
intensificar os procedimentos de rastreabilidade e manutenção dos
processos padrão de produção.
OBJETIVOS DE MUDANÇA 2 - Ampliar e fortalecer o tema agroecologia com os parceiros do Maranhão.
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AÇÕES ESTRATÉGICAS
Apoiar e fortalecer o
trabalho com agroecologia
nas
comunidades
e
organizações
locais
parceiras

ATIVIDADES PLANEJADAS PARA 2019

DESCRIÇÃO E/OU JUSTIFICATIVA DA ATIVIDADE

Encontro Maranhense de Agroecologia Esta é uma atividade que acontece em rede no âmbito da RAMA. O
EMA, oficinas sobre as práticas de conjunto de organizações que fazem esse movimento decidiu adiar o
disseminação em educação contextualizada encontro (EMA) para o primeiro semestre de 2020, muito em função da
vivenciadas pelas organizações da RAMA.
escassez de recursos.
Em 25/01/19, o técnico da ASSEMA Luiz Gusmão contribuiu na 56ª
Assembleia da COPPALJ, falando sobre o Plano de Manejo Florestal do
babaçu, com objetivo de esclarecer sobre algumas ações que deverão
acontecer para que tenhamos boas práticas de manejo do babaçu, tal como
a localização exata das comunidades que estão envolvidas nas coletas de
babaçu, a caracterização da situação fundiária e mapear a diversidade de
paisagem das áreas de ocorrência do babaçu. Na oportunidade foram
citadas as leis que regulamentam as práticas de manejo florestal e
socializadas as práticas utilizadas no monitoramento do plano de manejo
(inventário florestal e monitoramento de parcelas permanentes).
Participar de eventos dos STTR´s,
O acordo final foi que a COPPALJ e a AMTR fariam a mobilização das
cooperativas e associações comunitárias
famílias para o levantamento de informações necessárias à elaboração do
sócias da ASSEMA
mapa da malha fundiária.
29/01/19, O PAPI contribuiu na reunião realizada com o Secretario de
Juventude de Pedreiras/MA, onde foi apresentado o Programa Qualifica
Jovem e foi pedido apoio da Assema em alguma atividade do programa.
Em 16/02/19 o PAPI contribuiu com o STTR - Lago do Junco/MA com o
tema: Juventude no movimento sindical. Na programação houveram
palestras sobre Mídias Digitais e sobre o Programa Jovem Saber
Em 28/09/19 a ASSEMA contribuiu no Seminário de Meio Ambiente de
Esperantinópolis, ministrando uma oficina sobre Agrotóxico para 30
pessoas.
Trabalhar temas transversais com os jovens
Em 15/05/19 ASSEMA reuniu com a coordenadora pedagógica doCEFFA
da área de atuação da ASSEMA
Manoel Monteira, a Srª Terosas, para discutir a participação da ASSEMA na
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formação técnica dos alunos. Foi proposto que a ASSEMA administre 3
disciplinas, são elas: Agricultura Geral, Gestão Ambiental e Gestão Agrícola
Em 14/08/19 foi realizado o minicurso com o tema: Agroindústria - foco
na produção de polpa de frutas, ministrado para um total de 53 alunos do
3°ano nível médio do CEFFA-Manoel Monteiro pelos técnicos da Assema Lúcio Mendes e Ronaldo Carneiro.
OBJETIVOS DE MUDANÇA 3 - Apoiar a geração de renda para as famílias organizadas em grupos valorizando a economia solidária.
AÇÕES ESTRATÉGICAS
Buscar a regularização de
funcionamento das
unidades de
processamento de forma
contínua;

ATIVIDADES PLANEJADAS PARA 2019
Realizar 2 Laudos bromatológicos da Farinha
de Babaçu.
Realizar análise físico químicos da água de
cada núcleos da COOPAESP, COPPALJ, AMTR
e Santana.

Emitir Licença Sanitária e Ambiental para
cada unidade de processamento.

Adaptar as instalações Fabris conforme a as
normas vigente da ANVISA e MAPA

DESCRIÇÃO E/OU JUSTIFICATIVA DA ATIVIDADE
NÃO REALIZADA
NÃO REALIZADA

Em 27/05/2019 a Fábrica de Sabonete da AMTR tiveexpedida pela
SEMA, a Licença de Operação de número 106.2005/2019, válida até
27/05/2023.
Em 18/06/19 a Fábricade óleo da COPPALJ também obteve Licença de
Operação de número 1070502/2019, válida até 18/06/2023.
Cabe lembrar que estas licenças passaram por um longo processo de
reformulação de documentos (2 relatórios de impactos ambientais, 3
manuais de Boas práticas, plantas baixas e plano de combate a incêndio),
necessários para o processo de licenciamento junto ao órgão ambiental
estadual.
As unidades da COOPAESP E SANTANA até o momento não foram
obtidas por conta de deterioração na estrutura física das fábricas.
A fábrica que sofreu intervenção direta foi a Unidade de Refino do Óleo
de Babaçu, Orbygniaspp, de propriedade da COPPALJ, que fez com recursos
próprios um novo prédio construído de acordo com a legislação vigente.
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As plantas baixas, hidráulicas e elétricas foram submetidas e aprovadas
pelo corpo de Bombeiros. Todo o sistema elétrico de bombeamento do óleo
sofreu modificações e adequações a fim de atender as normas do corpo de
bombeiro.
O laboratório da COPPALJ, que já existia, passou a realizar a analise do
grau de acidez do óleo bruto e do óleo refinado, ainda está sendo realizado
analises da cor do óleo, sobretudo do óleo refinado. Esse serviço já
melhorou a rastreabilidade dos problemas de acidez apresentados acima do
normal, com o laboratório é possível fazer várias analise de um mesmo
produto em situações diferentes e ai descobrir as causas da alteração da
acides, como por exemplo, a oscilação na temperatura da caldeira. Também
é possível identificar as causas da umidade na massa que passa pela prensa.
Entre os dias 28 a 31 de Outubro de 2019 na Sede da ASSEMAo PCS,
coordenou e Participou do Curso de Boas Praticas de Fabricação de
Alimentos: Capacitação e discussão dos requisitos legais e procedimentos
para a garantia da qualidade sanitária dos produtos do extrativismo
sustentável. O Curso foi Ministrado pela equipe da Embrapa Agroindústria
de Alimentos do RJ com o apoio do Projeto Bem Diverso, teve a participação
de 35 pessoas sendo homens e mulheres tanto adultos quanto
jovens,representantes do grupos produtivos da base de atuação da ASSEMA,
Escolas Famílias Agrícolas e também de organizações parceiras como
AVESOL, ACESA, CMTR, MIQCB. Durante o Curso os participantes foram
instruídos sobre os Princípios da Microbiologia de Alimentos; Boas Praticas
de Fabricação (Instalação e Operações; Transporte e Armazenamento;
Princípios de Higiene e Sanitização); A partir das Discussões teóricas foi
realizada a pratica de uma auditoria em campo no núcleo de extração de
Flocos da COOPAESP no município de Esperantinópolis - MA. A partir da
atividade prática foi construído em grupos e socializado um relatório de
auditoria considerando os conceitos discutidos e as observações realizadas
em campo. Na parte final do curso os participantes foram orientados sobre
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Manutenção da Documentação Comercial.
(Alvará, CNPJ, CND e Certificados, DAPs,
Habite-se, certificado químico)

Manter os processos do selo da COPPALJ
(IBD) atualizado e Iniciar o da
COOPAESP.(UEBT e Selo florestal)

os principais elementos que devem compor um manual de boas praticas de
fabricação bem como os procedimentos operacionais padrão indispensáveis
para a regularização sanitária e garantia da qualidade de alimentos em
agroindústrias.
Mesmo sendo um processo moroso e oneroso para manter a legalidade
comercial dos grupos, em 2019 todos os documentos foram renovados.
Na inspeção já realizada em 2019 não houve condicionantes e não
conformidade.
O sistema de inspeção interna tem funcionado,
osmecanismo de rastreabilidade tem sido fortalecidos, apesar de ainda
haver muito o que ser feito no campo do manejo das amêndoas.
O plano de manejo que está sendo trabalhado com os fornecedores da
COPPALJ trará mais segurança para esse processo. Quanto a refinaria de
óleo, o IBD realizará uma visita às instalações para autorizar posteriormente
o uso do selo orgânico.
Entre os dias 12 e 13 de Novembro de 2019, o PCS acompanhou a
Auditoria anual do Selo UEBT (União para o Bio Comercio Ético) que certifica
a Natura na Área de Atuação da COOPAESP. O Selo UEBT que a Natura
insere em seus produtos da linha EKOS confirma que todos os ingredientes
vegetais da formulação dos produtos que passaram por um sistema de
avaliação dos princípios e práticas que garantem a manutenção dos
ecossistemas, repartição dos benefícios pelo uso da biodiversidade e do
conhecimento tradicional associado, respeitando as condições de trabalho,
geração de renda e desenvolvimento local, entre outros pontos.
Nessa oportunidade foi verificada a documentação sobre a legalidade
da organização; os controles financeiros e a documentação da Agroindústria,
A partir da verificação realizada é atribuída uma nota para cada
fornecedor de matérias primas e aquele com melhor desempenho e
evolução recebe uma premiação da Natura de modo a potencializar o
trabalho desenvolvido.
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Mobilizar as famílias beneficiárias do Projeto
DGM p/ treinamento em segurança do
trabalho
Mobilizar as famílias beneficiárias do Projeto
DGM p/ o treinamento sobre processamento
de azeite
Acompanhar a construção de uma unidade
de produção de azeite (DGM)
Orientar a Transparência para a auto Gestão
Administrativa e Financeira. (Prestações e
análises das contas).

Manutenção da autonomia
e transparência dos grupos
coletivos

Acompanhar as Reuniões de diretorias e
Assembleias dos grupos produtivos.

Estas 3 atividades não foram realizadas em função da não liberação dos
recursos por parte do gestor/CAA.

As orientações aconteceram durante todo o semestre juntos aos grupos
e cooperativas. Ocorreram mais especificamente nas prestações de contas
antes e durante as Assembleias Gerais e também via email ou contato
telefônico a partir das dúvidas ou demandas que vão surgindo em cada
grupo.
AMTR
04 Reuniões da Diretoria da AMTR
01 Assembleia Geral Ordinária
COPPALJ
04 Reuniões da Direção da COPPALJ
01 Assembleia Geral Ordinária
COOPAESP
05 Reunião da Direção da COOPAESP
01 Assembleia Geral Ordinária
Grupo de Mulheres de Santana
02 Reuniões de planejamento e avaliação
AMTQC
02 Reuniões de Diretoria da AMTQC
Participação na 25º Assembleia Geral Ordinária da AMTQC realizada
dias 22 e 23 de Novembro de 2019 na Comunidade Olho D'agua dos Grilos,
no município de São Luis Gonzaga do Maranhão. A Assembleia contou com a
participação de 60 pessoas de várias comunidades do Município. Durante a
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Revisar as planilhas de custos e viabilidade
econômica dos grupos que demonstrem
necessidade.

Planejar as ações produtivas dos grupos
coletivos
Atualização e elaboração de Estudo de
viabilidade econômica
Realizar oficinas em gestão e administração
e negócios econômicos.
Realizar oficinas sobre cooperativismos e
associativismos.
Concluir as instalações do refino de óleo da
COPPALJ

assembleia O Programa juntamente Antônia Dalva da Comunidade Boa
Esperança e Nanuzia do município de São Mateus, ambas membros da
Comissão da PGPMbio do Médio Mearim, realizaram um dialogo sobre a
Politica de Garantia de Preço Mínimo para os produtos da
Sociobiodiversidade - PGPMbio. O programa também contribuiu com outras
pautas da Assembleia, sobretudo na organização do processo de eleição e
posseda nova diretoria para o período de 2019 - 2021.
O Programa realizou junto a diretoria da COOPAESP em maio de 2019 a
revisão da planilha de Custos da Folha de Jaborandi. Assim, foram
mencionadas algumas atividades de articulação política da cooperativa que
necessitavam ser incluídas nos custos fixos de capacitação da planilha. De
modo a melhorar a rastreabilidade das folhas e divulgar os princípios do
cooperativismo junto aos folheiros de Jaborandi.
Durante os meses de janeiro e fevereiro o PCS realizou juntamente com
a AMTR, COPPALJ, COOPAESP e Grupo Santana o Planejamento das
atividades produtivas, nos quais foram definidas metas de produção em
2019, estratégias de divulgação local dos produtos e estratégias para
aumentar o percentual de matéria prima
NÃO REALIZADA
NÃO REALIZADA
Durante a Assembleia Geral da Cooperativa dos Pequenos Produtores
Agroextrativistas de Esperantinópolis - COOPAESP, ocorrida no dia 23 de
fevereiro de 2019 na Sede da Cooperativa em Esperantinópolis, o programa
realizou um diálogo sobre cooperativismo e gestão política.
Os equipamentos de refino do óleo de babaçu produzidos pela COPPALJ
foram instalados e testados com sucesso pelo químico responsável.Os
equipamentos foram adquiridos com apoio do governo estadual através de

PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS
“Direito a uma vida sem desigualdades”
Relatório Narrativo Anual 2019
Prospectar tecnologias
funcionais para as unidades
de beneficiamentos.

Adquirir a máquina de corte da fábrica
desabonete

Adquirir o batedor de flocos de mesocarpo
da COOPAESP
Criar a tecnologia de alimentos baseado no
mesocarpo (leite de coco e torta de babaçu).

um projeto apresentado pela ASSEMA na oportunidade de um chamamento
público em 2018. O refino do óleo tem por objetivo separar do produto
finalas substâncias indesejáveis que possam afetar as propriedades
sensoriais tais como sabor, odor e estabilidade do óleo, aumentando com
isso seu tempo de prateleira/validade.
Após avaliar as causas da baixa produtividade mais profundamente,
descobrimos que o problema não está só no funcionamento dos
equipamentos, mas sim no próprio processo produtivo. Hoje as
mulheres trabalham com o processo a frio, o mesmo é muito lento para dar
o ponto ideal ao produto, a máquina de corte que temos hoje, desperdiça
produto e tem despesas de mão de obra para dar o acabamento final ao
sabonete, acrescido de embalagem manual.
Doma-se a essas questões um grupo de tarefas, considerada pesada
para as mulheres, que é feito manualmente e muitas vezes ocorrem em
riscos de acidentes, como transporte de insumos e produtos acabados.
A solução para a superação das dificuldades foi substituir o processo
produtivo de ar frio para ar quente.Isso inevitavelmente levou a substituição
do conjunto de equipamentos que tínhamos. Ou seja, em vez de apenas
corrigir os equipamentos, tivemos que trazer mais complementos de
máquinas e equipamentos do sistema de produção a quente
semiautomatizado. Com isso cortamos várias etapas de trabalho manual e
ao final teremos o aumento da produtividade, diminuição de perda e sem
dúvida o aumento da renda das mulheres produtoras de sabonetes de
babaçu. A previsão é que todo o sistema esteja em funcionamento no
primeiro semestre de 2020.
Atividade Não realizada. A execução desta atividade esteve sob a
responsabilidade do PNUD, porém o mesmo não liberou os recursos para a
compra do equipamento.
Não realizado, atividade cancela por mudança de estratégia em relação
aos novos produtos.
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Aquisição de Empilhadora da fábrica de óleo
da COPPALJ

Ampliar a estrutura de aquisição de matéria
prima da fábrica de mesocarpo (COOPAESP)

Não foi possível adquirir esses equipamentos por limitação financeira, a
expectativa é que a COPPALJ possa destinar recursos próprios para que até
final de 2020 tenha adquirido este equipamento.
Nos últimos anos os produtos oriundos dos grupos e cooperativas
assessorados pelo PCS têm sido bastante demandados pelo mercado de
produtos naturais, contudo temos enfrentado algumas limitações na oferta
das materiais primas principais, tal como descrito abaixo. Em função desse
fator o volume de comercialização tem sido reduzido.
1 – MESOCARPO e JABORANDI/COOPAESP - no primeiro semestre de
2019 o Programa junto com a direção da cooperativa realizou algumas
discussões na diretoria para fortalecer a extração de flocos nos Núcleos mais
ativos buscando inserir principalmente a juventude e retomar a extração nos
Núcleos das Comunidades São José e Jiquirí.
No trabalho com o Jaborandi que também é desenvolvido pela
COOPAESP, durante os meses de abril, maio e junho o programa participou
de discussões entre a direção da cooperativa, o Instituto Flora Vida,o Grupo
Centro Flora e os Sindicatos de São Roberto e São Raimundo do Doca
Bezerra, no sentido de buscar o fortalecimento das parcerias para
identificar um maior número de Agricultores (Folheiros) nesses municípios e
sobretudo melhorar o Volume de Produção e a qualidade das Folhas
Extraídas.
O PCS também participou nesse período de visitas à 70 Folheiros de
jaborandi nos Municípios de Esperantinópolis, São Roberto, São Raimundo
do Doca Bezerra, Lagoa Grande do Maranhão e Lago da Pedra. Nas quais,
foram realizados os Cadastros com informações pessoais de cada um,
histórico e envolvimento familiar na atividade e a articulação de
capacitações em boas práticas de manejo do Jaborandi a serem realizadas
no início do segundo semestre de modo a melhorar a rastreabilidade da
matéria prima e identificar os principais problemas e potencialidades
existentes na atividade. Durante as visitas refletiu se também sobre alguns
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princípios do cooperativismo e da Agroecologia e as perspectivas de atuação
que a cooperativa deseja estabelecer junto aos folheiros ao longo dos anos.
As atividades de pesquisa sobre a produção e comercialização de coco
babaçu no médio Mearim aconteceu em três momentos durante o ano,em
maio de 2019 a fim de coletar as produções relacionados aos meses de
janeiro a abril; a segunda coleta de dados aconteceu em setembro, onde
foram coletados os dados referentes aos meses de maio a agosto; e a última
fase acontecerá em janeiro de 2020 para coletar os dados referente aos
meses de setembro a dezembro/2019. Concluída essas três etapas serão
sistematizados e analisados o volume de produção em cada ponto de
compra, bem como o potencial econômico do babaçu no território.
Em resumo a pesquisa se deu, no primeiro momento (2016) em apenas
Acompanhar a pesquisa da produção de
2 municípios (Lago do Junco e Lago dos Rodrigues). Depois (2017) se
Coco Babaçu na região do Médio Mearim do
estendeu para mais 4 municípios (Esperantinópolis, Poção de Pedras, Lima
Projeto BEM DIVERSO.
Campos, São Luis Gonzaga do Maranhão).
Em 2018 foi ampliada para mais 4 municípios (Trizidela do Vale,
Pedreiras, Igarapé Grande e Bernardo do Mearim) e em 2019 estendeu-se
para outros 5 municípios (Bom Lugar, Lago da Pedra, Capinzal do Norte,
Santo Antônio dos Lopes e Joselândia), totalizando informações de 15
municípios do Território do Médio Mearim no geral da pesquisa.
Um destaque para as análise comparativa é a baixa no preço do Kg da
amêndoa de babaçu, caindo de R$ 1,80 em anos anteriores, para R$ 1,00 em
2019. Tal fator tem causado desamino na maioria das quebradeiras e
consequentemente provoca queda na produção de amêndoas.
OBJETIVOS DE MUDANÇA 4 - Apoiar o acesso das famílias às politicas públicas de SSAN com foco na Agroecologia.
AÇÕES ESTRATÉGICAS
ATIVIDADES PLANEJADAS PARA 2019
DESCRIÇÃO E/OU JUSTIFICATIVA DA ATIVIDADE
NÃO REALIZADA, Porém aconteceu uma reunião sobre Credito Fundiário
Assessoria das famílias beneficiárias do
promovido pela SAF (Secretaria de Agricultura Familiar) em São Luis, onde
Programa de Crédito Fundiário
foi feito um panorama geral sobre o cenário atual da politica, seus desafios e
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Formações
continuada
sobre as políticas públicas Mobilização e capacitação de acesso ao
de SSAN e as instâncias de crédito
controle social.
Elaborar projetos referentes às linhas de
crédito do PRONAF

Buscar estratégias para cadastrar famílias no
SICAF para acessar o PGPM e o PNAE. Com
os grupos produtivos, Cooperativas e
Sindicatos parceiros

suas oportunidades. Em seguida foi feito o passo a passo para o grupo
acessar a área, o chek liste de documentos e as orientações gerais sobre a
qualificação das demandas.
NÃO REALIZADA
NÃO REALIZADA
ASSEMA participa da Comissão do PGPM-Bio do Médio Mearim
Maranhense, que foi criada em 2018, e que integram atualmente além da
ASSEMA, 08 STTRs, 04 Representantes Legais de Extrativistas, 01 Secretaria
Municipal de Agricultura, a AGERP e o MIQCB. O objetivo é discutir
estratégias em rede para a ampliação do acesso das Quebradeiras de Coco
Babaçu à Subvenção (PGPM-Bio),e a manutenção da floresta de Babaçu em
pé. Essa comissão se reúne regularmente e tem feito várias rodadas de
conversa, dentre elas, com o Polo Sindical Mearim sobre as possibilidades
para a expansão do acesso ao PGPM via representação Legal dos STTRs de
modo a isentar o uso de procuração publica, contribuir na melhoria da renda
das extrativistas e também fortalecer a política sindical. As discussões
aconteceram dia 15 de março de 2019 na sede do STTR de Pedreiras-MA e
contou com a participaçãode 30 Mulheres adultas e 15 Jovens; 20 Homens
Adultos e 15 Jovens.
A comissão também está muito ligada no cenário político nacional que
poderá causar mudanças negativas para a operacionalização daPGPM-Bio,
PNAE e outras políticas de comercialização. 15 de fevereiro de 2019 a
comissão realizou reflexões sobre o cenário atual da PGPM - BIO em Âmbito
Estadual e Nacional; Os Desafios Atuais para operacionalização da Política
nos municípios do Médio Mearim e as Estratégias de trabalho para 2019 a
partir dos desafios identificados, estiveram presentes 10 mulheres adultas e
03 Jovens; 03 Homens Adultos e 02 Jovens.
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Na III Reunião da comissão também realizada na sede da ASSEMA em
26 de abril de 2019 estiveram presentes 14 mulheres Adultas e 02 Jovens,
02 Homens Adultos e 03 Jovens. Nessa oportunidade discutiu-se uma
agenda de apoio aos municípios iniciantes a qual foi cumprida durante o ano
de 2019. Também foi socializada a metodologia da pesquisa sobre o acesso
e gestão da PGPM-bio no Médio Mearim, que está sendo realizada por uma
mestranda do NEAF/Belém.
Quanto as cooperativas ligadas a ASSEMA, durante o primeiro semestre
o PCS juntamente com a Gerencia da COPPALJ buscou retomar o acesso à
PGPM bio na área de atuação da Cooperativa. Assim, foram revisados e
atualizados 227 cadastros que já estavam inseridos no SICAN e foram
cadastrados mais 135 novos extrativistas. Vários Cadastros de extrativistas
ainda necessitam ser realizados, porém no momento atual encontram se
com DAP´s desativadas ou bloqueadas.
Somente em junho de 2019 a política teve seu orçamento liberado para
pagamento de Subvenção. Atualmente a COOPALJ está emitindo as notas
Fiscais e organizando a documentação necessária para protocolar suas
demandas de Subvenção junto à CONAB no segundo semestre de 2019.
A COOPAESP no momento atual não está realizando a
operacionalização da Política, no entanto contribui na divulgação e
articulação de mulheres para acesso via representação legal do STTR de
Esperantinópolis –MA.
Em 03/10/19, discutiu-se, no âmbito da Comissão da PGPMbio, sobre os
principais elementos para a construção de uma cartilha de
operacionalização da PGPMbio a partir das experiências bem sucedidas
realizadas no território do Médio Mearim, de modo que esse material possa
ter linguagem acessível e permita uma compreensão detalhada de todo o
funcionamento da politica, possibilitando uma ampliação do acesso e um
maior empoderamento das quebradeiras. Assim, foi definida a construção
de uma estrutura contendo um breve histórico da politica; Objetivos,
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Conquistar mercados, ampliar o acesso aos
canais de comercialização institucional,
privado e venda direta que estejam
alinhados com os princípios da ES (economia
solidária),
apoio
na
articulação
e
participação de Feiras.

produtos e publico beneficiários; e sua Regulamentação e
Operacionalização. Esse trabalho conta com a importante colaboração da
mestranda Leticia Sales da UFPA.
Em 05 de Novembro de 2019, o PCS mediou um diálogo entre ASSEMA,
COPPALJ, STTR´s de Lago do Junco e Lago dos Rodrigues na perspectiva de
retomar a o acesso à PGPMbio nos municípios de Lago do Junco e Lago dos
Rodrigues na área de atuação da COPPALJ. Discutiu sobre o funcionamento
atual da politica; a documentação necessária e os procedimentos a serem
realizadospara acesso à subvenção via representação Legal dos STTRs.
Em 02 de dezembro de 2019, o PCS realizou reunião sobre PGPMbio na
Comunidade Pedrinhas no Município de São Luiz Gonzaga do Maranhão MA. A Comissão da PGPMbio representada pela ASSEMA e pelo STTR de
Trizidela do Vale realizaram a discussão com a comunidade na perspectiva
de orientar as extrativistas para retomada do acesso à politica. Discutiu-se
sobreo histórico do acesso pelas extrativistas em anos anteriores; Sobre a
situação atual da politica; Comentou-se também a cerca da Documentação
necessária para retomada do acesso bem como todos os caminhos que
deverão ser seguidos a partir das orientações estabelecidas no Titulo 35.
Em 2019 foi fortalecida a comercialização dos produtos Babaçu Livre
com os clientes já existentes bem como prospectar novos mercados para a
produção a partir das metas definidas com cada grupo ou cooperativa.
COPPALJ – Óleo Babaçu Bruto Orgânico
Foi mantido a comercialização do óleo de Babaçu Bruto Orgânico com
as empresas L´Óreal Paris e The Body Shop (80% das vendas);
A empresa equilibre Amazônia de Santarém-PA apresentou uma
pequena demanda de óleo no primeiro semestre. Com a inauguração da
unidade de refino no início do segundo semestre a expectativa é que as
vendas locais, estaduais e nacionais sejam bastante fortalecidas.
AMTR – Sabonete e Sabão de babaçu
A comercialização do Sabonete de Babaçufoi mantida todo o primeiro
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semestre com clientes como Ponto Solidário do Estado de São Paulo; Raiz
Comercio Justo do Paraná; Cooperativa Central do Cerrado, entre outros
distribuídos pelos estados da federação. As vendas também foram
fortalecidas dentro do estado com as demandas da loja do CRESOL em São
Luís-MA; Loja o Buriti; Cooperativa CIMQCB; Loja Recanto da Arte; Eco Brasil
produtos Naturais. E também com a divulgação e comercialização em Feirais
Municipais e Territoriais. Outro produto da AMTR, o Sabão de Babaçu, a
cada ano tem conquistado um maior espaço na preferência do consumidor
por produtos naturais e durante o primeiro semestre de 2019 as vendas
foram bastante satisfatórias tanto no mercado local através das cantinas da
COPPALJ em Lago do Junco e Lago dos Rodrigues e com outros clientes nos
municípios da região, quanto com a Loja do CRESOL em São Luís –MA. E
também nas Feiras Municipais e Territoriais.
COOPAESP – Mesocarpo
A partir de fevereiro foram retomadas as negociações com a empresa
Atina Ativos Naturais, a qual apresentou uma demanda bastante expressiva
chegando a consumir 90% do floco em estoque para todo o primeiro
semestre.
A COOPAESP também manteve a comercialização com a Natura e com
outros clientes de demandas menores distribuídos pelo Brasil.
Contudo continuamos enfrentando a escassez de matéria prima,
estando com a demanda por mesocarpo sempre a frente da oferta.
COOPAESP – Jaborandi
A cooperativa mantem relação comercial com a empresa Centroflora
que compra as folhas de Jaborandi nativo. Em abril de 2019 representante
da empresa e a diretoria da cooperativa, com assessoria da ASSEMA, se
reuniram com para avaliar a matéria prima fornecida em 2018, a empresa
fez uma avaliação negativa da qualidade das folhas comercializadas pela
COOPAESP em 2018 e propôs ações para fortalecer o trabalho sobre boas
práticas de coleta, secagem e armazenamento das folhas de jaborandi. Na
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oportunidade a gerencia da cooperativa alegou escassez de recursos. Os
encaminhamentos foram melhorar a qualidade da folha, trabalhar a
rastreabilidade do produto e avançar na proposta de envolver os
extrativistas no cooperativismo.
GRUPO DE MULHERES DE SANTANA – Licor e Geleia
As vendas de Licores e Geleia ingressaram em um bom crescimento de
noprimeiro semestre de 2019. A loja do Cresol em São Luís-MA apresenta-se
atualmente como o maior ponto de comercialização dos produtos do Grupo.
Além da loja, outros clientes da Capital do estado também realizam a
compra dos licores. A comercialização local também continua sendo
fortalecida no escritório da ASSEMA em Pedreiras, na Sede da COPPALJ em
Lago do Junco e nas Feiras Municipais, Territoriais e Interestaduais.
FEIRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR
Ainda no eixo de ampliação do mercado para os produtos Babaçu Livre
o PCS contribuiu no Planejamento, realização e avaliação das 3 edições da
Feira Territorial da Economia Solidária ocorrida entre maio a Julho no
município de São Luiz Gonzaga do Maranhão. As feiras foram promovidas
pela AVESOL em parceria com a ASSEMA, o STTR e a Secretaria de
Agricultura do Município e contaram com a participação de 90 Agricultores
feirantes/Feira tanto de São Luiz Gonzaga quanto de outros 07 municípios
do território Médio Mearim.
O programa também participou do planejamento e da realização da
XVIII feira da Reforma Agrária do município de Lago da Pedra –MA em
parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais.
Além das Feiras acima mencionadas o programa também esteve
presente nas feiras dos municípios de Poção de Pedras, Pedreiras e Bacabal.
O PCS participou de 02 reuniões com a Fundação Pedreirense de
Cultura nos meses de janeiro e fevereiro para discutir as estratégias de
retomada da realização da feira de artesanato no município. A partir do
planejamento, a primeira edição da feira em 2019 aconteceu dia 19 de
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Março e o programa também esteve participando.
O PCS/ASSEMA integrou a Rede de Entidades de Apoio do Projeto
Maranhão Mais Justo, Desenvolvido e Solidário, juntamente com o MST,
ACESA, AVESOL, TIJUPA e Fundação ESQUEL. A atividade aconteceu dia 18
de Janeiro de 2019 na Sede do CRESOL em São Luís-MA e contou com a
participação de 03 mulheres adultas e 01 jovem; 02 homens adultos e 01
jovem. Na oportunidade foram socializadas as atividades de Incubação de
Empreendimentos Econômicos Solidários desenvolvidas nos territórios e
também discutidas possibilidades para convergir as atividades a serem
desenvolvidas pelos agentes com o planejamento das organizações
parceiras.
No período de 07 a 09 de Agosto de 2019 na cidade de Presidente
Dutra-MA, 02 Representantes da COOPAESP e o Coordenador Geral da
ASSEMA, participaram da 18º Edição da Feira de Agricultura Familiar e
Agroecologia do Maranhão (AGRITEC), estiveram presentes 27 municípios
do Território Sertão Maranhense. A Feira constituiu-se como um ótimo
espaço para construção de conhecimentos e troca de experiências, uma vez
que nos seminários e oficinas socializou-se a experiência da ASSEMA com a
cadeia produtiva do Babaçu no Médio Mearim bem como visualizou-se
outras experiências em desenvolvimento nos demais territórios do Estado.
Possibilitou também nos estandes de vendas a exposição, divulgação e
comercialização dos produtos Babaçu Livre oriundos dos Grupos e
Cooperativas Assessorados pela ASSEMA.
O IX Encontro e Feira dos Povos do Cerrado realizado em Brasilia -DF no
Período de 11 a 14 de Setembro de 2019, contou com a participação do PCS
juntamente com 03 membros da equipe técnica da ASSEMA e 01
Representante da COPPALJ.
A nona Edição do encontro reuniu mais de 800 Pessoas de diferentes
povos e comunidades tradicionais do bioma Cerrado eteve como temática:
Pelo Cerrado Vivo: Diversidade, Territórios e Democracia. Durante o
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encontro o Programa participou da audiência na câmara dos Deputados, na
qual ocorreu a entrega de uma petição com mais de meio milhão de
assinaturas para tornar o cerrado como patrimônio da humanidade.
Participou-se também da oficina temática sobre a ferramenta MAP BIOMAS,
a qual demonstra os principais impactos no uso do solo nos últimos 30 anos
no bioma cerrado.
Outra oficina que o PCS também esteve presente foi sobre a produção e
comercialização de Produtos Agroextrativistas do Cerrado, na qual foi
possível refletir sobre os principais gargalos na produção e comercialização
das principais cooperativas em atuação no bioma.
Nesta oportunidade as experiências da ASSEMA, dos grupos e
cooperativas com a Cadeia produtiva do Babaçu no Médio Mearim foram
socializadas.
Ao final de cada dia do encontro, das 17 às 22 horas, realizou-se
também a exposição e comercialização dos produtos Babaçu Livre no espaço
da Feira.
Em 23 de Outubro de 2019 - O PCS juntamente com 02 representantes
do Grupo de Mulheres de Santana participaram da Escala de Atendimento
aos clientesno Centro de Referencia Estadual de Economia Solidária –
CRESOL/São Luis/MA, na qual durante todo o dia foi possível divulgar
melhor aos clientes e turistas os produtos e o trabalho realizado pelos
grupos e cooperativas da base de atuação da ASSEMA. Contribuiu-se
também na organização de planilhas para melhorar o controle de estoque e
o acompanhamento de todas as vendas realizadas no CRESOL e o calculo dos
percentuais a serem direcionados para o Fundo Rotativo que encontra-seem
processo de construção.
O PCS juntamente com 02 Representantes da COPPALJ; 02
Representantes da COOPAESP; 01 Representante do Grupo de Mulheres de
Santana, participaram da 19º Edição da Feira de Agricultura Familiar e
Agrotecnologia do Maranhão (AGRITEC). A Feira ocorreu no período de 06 a
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08 de Novembro de 2019 na cidade de Barreirinhas-MA e reuniu
representações de 12 municípios do Território Lençóis Munim. A exemplo
das organizações do Médio Mearim, também participaram do evento
Algumas associações e cooperativas de outros territórios do Estado.
Participação na 5º Edição da Feira Territorial de Economia Solidária. A
feira Territorial organizada pela AVESOL ocorreu dia 17 de Dezembro de
2019 no município de Lima Campos - MA e contou com a participação de 60
Feirantes do Município e Outros empreendimentos dos Municípios de São
Mateus do Maranhão, São Luiz Gonzaga e Trizidela do Vale. O Programa
esteve presente junto com 01 representante do Grupo de Mulheres de
Santana, na qual foram expostos e comercializados os produtos oriundos
dos Grupos e Cooperativas da área de Atuação da ASSEMA.
Em 19 de Dezembro de 2019, o PCs facilitou uma Oficina sobre PGPMbio
durante a 61º Assembleia Geral Ordinária da ASSEMA, com a colaboração da
Oficina sobre mercados Institucionais (PAA,
Estudante de Mestrado da UFPA, Leticia Sales que conduziram a oficina para
PNAE), PGPM Bio e Crédito Fundiário
25 pessoas, sendo Associados, Parceiros e Convidados da Base de atuação da
ASSEMA. Construiu-se coletivamente um Painel contendo as principais
informações a cerca da politica. Assim, foi comentado sobre o histórico e a
sua definição; Os principais Objetivos; A Regulamentação e
Operacionalização; As oportunidades geradas a partir da compreensão e do
acesso à politica e os Desafios que ainda existem para ampliação do acesso e
melhorias na operacionalização.
OBJETIVOS DE MUDANÇA 5 - Qualificar a participação dos sujeitos de direitos em espaços de articulação e controle social de políticas voltadas a
promoção da SSAN (fóruns, conselhos, comitês e redes).
AÇÕES ESTRATÉGICAS
ATIVIDADES PLANEJADAS PARA 2019
DESCRIÇÃO E/OU JUSTIFICATIVA DA ATIVIDADE
Incidência qualificada em
1 Oficina sobre a política PGPMBio para
Apoio na Pesquisa sobre PGPM Bio na Comunidade Pedrinhas no Município
espaços políticos de
promover o empoderamento de grupos de
de São Luis Gonzaga do Maranhão. O programa contribui na atividade de
discussão (redes, fóruns...) quebradeiras de coco babaçu pelo acesso e
pesquisa sobre o acesso e compreensão da PGPMbio realizada por Leticia
para fortalecer o acesso a
gestão da política.
Sales da UFPA. Com a Utilização da Ferramenta Radar Comunitário, refletiu-
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pol. públicas voltada para
agricultura familiar;
1 Oficinas sobre boas práticas de manejo do
babaçu para as quebradeiras de coco que
coordenam o acessam ao PGPMBio.
Promover 4 formações para a Comissão do
PGPMBio em metodologias de gestão de
grupos.

Realização de 2 Seminários sobre Repartição
de Benefícios abordando o tema Patrimônio
Genético e Conhecimento tradicional

Participação no CEDRUS (Conselho Estadual
de Desenvolvimento Rural Sustentável),na
RAMA (Rede de Agroecologia do Maranhão)
e na Rede Cerrado.

se coletivamente sobre o histórico de acesso pela comunidade,
acompreensão sobre a operacionalização e a regulamentação da Politica e
as possibilidades de retomada do acesso.
ADIADA PARA 2020

ADIADO PARA 2020
Em 19/12/19 realizamos uma roda de diálogo com 20 pessoas
representantes de cooperativas, associações e produtores (as) das unidades
de produção familiares, para discutimos sobre a Repartição de Benefício por
Patrimônio Genético e Conhecimento tradicional, à luz do Novo Marco
Legal, que é a Lei nº 13.123/2015.
A abordagem primou pela fixação dos conceitos principais que
envolvem o tema, trabalhou bem as regras para a RB a partir do marco legal
e sobre os principais desafios. Por último trouxemos uma demonstração das
2 experiências vivencias pela COPPALJ e COOPAES com a repartição de
benefícios, explicitando bem os resultados da aplicação dos recursos. Um
encaminhamento do encontro foi
ASSEMA tem mantido participação ativa nas reuniões do CEDRIS e da
RAMA

Durante todo ano de 2019 um grupo de associações apoiados pela
Incidência junto aos órgãos públicos (INCRA ASSEMA, esteve em contato com o ITERMA, em busca de soluções para as
e ITERMA) responsáveis pela regularização demandas de acesso a créditos e regularização fundiária de algumas áreas,
fundiária de PA´s e PE´s priorizados
abaixo descrito:
Associações São José dos Assentados e Assentadas da Comunidade Sitio
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Novo do PE Lagolândia, Associação de Trabalhadores Rurais de Aparecida do
PE Ludovico/Apareceida, Associação dos Trabalhadores Rurais São Francisco
do PE Santa Zita, Sociedade de Trabalhadores Rurais de São Manoel do PE
São Manoel e a associação Santo Antônio da Comunidade Centrinho do
No final de dezembro fomos informados que em janeiro de 2020, 65
famílias desses assentamentos receberiam os recursos de crédito de apoio
inicial no valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais)para cada família.
Esse é um recurso que após 3 anos as famílias terão que devolver 10% do
valor recebido.
Promover 5 reuniões comunitárias para
diagnostico, mobilização e capacitação de
famílias interessadas em adquirir terras via
PNCF
Elaborar projetos referentes às linhas de
crédito do PRONAF disponível (mulher,
agroecológico)
DIREITO PRIORIZADO 2 - DIREITO A EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA

Atividades adiada para primeiro semestre de 2020

OBJETIVOS DE MUDANÇA 6 - Contribuir com ações de educação contextualizada nas escolas comunitárias
AÇÕES ESTRATÉGICAS
ATIVIDADES PLANEJADAS PARA 2019
DESCRIÇÃO E/OU JUSTIFICATIVA DA ATIVIDADE
Promover 5 reuniões do GT de Educação do
Campo dentro da Rede de Agroecologia do
Maranhão para discutir estratégias de
Mobilização
em
rede fortalecimento da Educação Contextualizada
paradiscutir a Educação no território do Médio Mearim
Contextualizada
no Participar dos conselhos de Educação NÃO REALIZADA. O GT não chegou a funcionar em 2019, somente o de
Território Médio Mearim.
(Comitê de Ed. do Campo a nível juventude e de mulheres
municipal,Comitê Executivo Estadual de
Educação do Campo do Maranhão
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(CEEECMA), GT de Educação da RAMA) e
Conselho Municipal
de
Criança e
Adolescente de Lima Campos.
Realizar e sistematizar diagnósticos nas Parcialmente executada.
escolas priorizadas sobre o envolvimento
com a educação contextualizada, estrutura e
Inserção da Educação condições de funcionamento.
Contextualizada no Projeto Elaboração do Projeto pedagógico da Atividade adiada para primeiro semestre de 2020
Político Pedagógico das ASSEMA para intervenção nas escolas
escolas municipais.
comunitárias e EFA´s priorizadas
A equipe da CAA da ASSEMA reúne com os educadores (professores e
coordenadores pedagógico e diretores) e lideranças da maioria das escolas
(62 escolas das 69 cadastradas), para apresentar e discutir o caderno de
Realizar 6
treinamentos com equipe
atividades elaborado pela Actionaid e ASSEMA, para trabalhar a temática do
pedagógica das escolas sobre como
ano. Na oportunidade a equipe faz treinamento prático com os educadores,
trabalhar o Projeto pedagógico da ASSEMA
destacando a metodologia de trabalho e conceitos que reforçam a nossa
nas escolas.
compreensão do tema. Eles também explicam o trabalho da ASSEMA de
forma geral e tb sobre os resultados já alcançados por esse trabalho,
principalmente voltado para as lideranças comunitárias.
Realizar 6 reuniões de apresentação do
Foi realizado em Lima Campos e Capinzal do Norte, nos demais
projeto de Educação contextualizada municípios não funcionou, mas as conversas de abertura política estão
desenvolvido pela ASSEMA, aos gestores das sendo feitas e temos expectativa que em 2020 essa parceria possa
escolas públicas e EFA´s.
funcionar.
Estruturação do "Meu Cantinho Cultural"
nas escolas priorizadas
Atividades adiada para primeiro semestre de 2020
Estruturação da"Minha horta escolar" nas
escolas priorizadas
Apoia a estruturação da Escola Comunitária
Foram doadas 100 cadeiras, portas, janelas e armários de aço para
da Vila Vitória (Peritoró/MA)
estruturação da sala de aula para as crianças da comunidade Vila Vitória.
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Neste segundo semestre de 2019 a campanha amiguinha da assema
realizou cinco intercâmbios culturais em cinco municípios do território do
médio Mearim, atendemos o publico total de 612 pessoas, sendo 407
Formação
focada
na
amiguinhos da ASSEMA.
incidência política em
O 1º intercâmbio ocorreu no dia 05 de Outubro, no município de
educação contextualizada.
Peritoró, comunidade Rocinha, onde conseguimos reunir 130 pessoas sendo
78 crianças e adolescentes da campanha amiguinhos da ASSEMA.
No dia 20 de novembro realizamos o 2º intercâmbio cultural da
campanha amiguinhos da ASSEMA, na Comunidade Serra do Capim,
Oficinas/intercâmbios
culturais
com Município de Santo Antônio dos Lopes. Neste intercâmbio conseguimos
crianças, adolescentes e jovens, famílias, reunir 104 pessoas sendo 63 crianças e adolescentes cadastradas na
equipe
pedagógica
das escolas
e campanha amiguinhos da ASSEMA
abrangência da CAA e EFA´S
O 3º intercâmbio cultural da Campanha Amiguinhos da ASSEMA
aconteceu no dia 22 de novembro no Município de Esperantinópolis na
comunidade Igarana onde reunimos 130 pessoas sendo 77 crianças e
adolescentes cadastradas na campanha amiguinhos da ASSEMA.
No dia 27 de novembro foi a vez do município de Lima Campos receber
o 4º intercâmbio cultural da Campanha Amiguinho da ASSEMA, onde
reunimos 142 pessoas sendo 98 crianças e adolescentes cadastrados no
projeto e por último dia 29 de Novembro realizamos o 5º intercambio no
município de Poção de Pedras, reunindo 107 pessoas da Campanha
Amiguinhos da ASSEMA, 60 crianças e adolescentes cadastradas no projeto.
Conseguimos reunir também muitas famílias representantes das escolas
das Comunidades onde a campanha tem atuação, parceiros do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais do município de Lima Campos Trizidela do Vale e
Esperantinópolis, também lideranças jovens da região do médio Mearim.
Contamos ainda com apoio de cinco estagiárias do curso de licenciatura em
educação do Campo da Universidade Federal do Maranhão, sendo que
algumas dessas estagiárias passaram pelo processo de formação política da
ASSEMA e quando crianças foram cadastradas na CAA
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Em todos os intercâmbios ASSEMA trabalhou com a temática respeito à
Diversidade com os temas autoestima e representatividade racial.
Foram realizadas oficinas, cirandas, rodas de conversa e palestras.
Usamos uma metodologia onde fizemos a troca de conhecimento e as
crianças e adolescentes da campanha amiguinha da ASSEMA puderam
apresentar de forma livre seu entendimento sobre o tema.
Nos intercâmbios realizamos a parte de Formação, mas também
fizemos um momento de lazer em alguns em piscina, em outro campo de
futebol, quadra de vôlei, brincadeiras de rodas e gincanas.
De 25 a 27 de Fevereiro no escritório da ASSEMA, 12 pessoas (equipe
Treinamento com abordagem lúdica
CAA da ASSEMA, MIQCB, CMTR e ACTIONAID) participaram da formação
pedagógica para equipe de profissionais da
realizada pela ACTIONAID, onde foi apresentada a forma de abordagem do
ASSEMA que trabalha com crianças e
tema anual, e também trocando experiência pratica entre as organizações
adolescentes
que trabalham com Vínculos solidários.
DIREITO PRIORIZADO 3 - DIREITO AUMA 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 2019
DESCRIÇÃO E/OU JUSTIFICATIVA DA ATIVIDADE
Melhoria da Unidade de Produção de licor e
doces - Grupo de Mulheres de Santana (São Previsão de implantação entre janeiro a fevereiro de 2020
Luis Gonzaga/MA)
Estruturação da Unidade de Produção de
Núcleos de extração de flocos de mesocarpo da COOPAESP, foram
mesocarpo - (Esperantinópolis/MA)
recuperados parte da estrutura (forro, janelas, pintura) e equipamentos
(forno, peneiras, fações )
Fomentar a produção e Estruturação da Unidade de Produção de
comercialização feita pelas azeite de babaçu - Grupo de mulheres da Previsão de implantação entre janeiro a fevereiro de 2020
mulheres e juventude rural Vila Nova (Lima Campos/MA)
Manutenção do Sistema de produção de
Após o vencimento do contrato do técnico Antônio via projeto Riquezas
hortaliças do Grupo de Mulheres da do Mearim/DGM, em setembro de 2019 e sem a renovação do mesmo, o
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comunidade Santa Cantidia (Pedreiras/MA)

Apoiar a participação de mulheres e jovens
em Feiras de comercialização de produtos da
agricultura familiar e agroextrativismo.

Prestar
assistência
técnica
em
processamento para as unidades de
beneficiamento de licor, mesocarpo, azeite,
fruta e artesanato.

Estruturação de 5 unidades de apicultura
para jovens rurais
Estruturação da Unidade de Produção de
artesanato de babaçu - Grupo de Jovens do
Pau Santo (Lago do Junco/MA)

grupo ficou sem o assessoramento técnico no mês de outubro.
Em novembro de 2019 ASSEMA contratou com recursos próprios o
técnico agropecuário Elcima Freire para instalar o sistema de irrigação e de
abastecimento de água para as hortas, o que foi realizado com sucesso em
20 de dezembro no ano em curso.
Ente 29 a 30/10/19 ASSEMA apoio a participação de 06 mulheres e 05
jovens na Feira de produtos da Agricultura Familiar Agroecológica ocorrida
no âmbito do XIV Congresso da Sociedade Brasileira de Economia,
Administração e Sociologia Rural (SOBER-NE), ocorrido em Bacabal – MA
com a temática: Desenvolvimento, Segurança Alimentar e Políticas Públicas
para o Nordeste. O evento foi promovido pela Universidade Estadual do
Maranhão (UEMA), juntamente com a Universidade Federal do Maranhão
(UFMA) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão (IFMA) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(EMBRAPA).
O programa de comercialização orientou a reconstrução fica do núcleo
de produção de licor e geleia do Grupo de Mulheres de Santana, o mesmo
está seguindo os padrões exigidos pelos órgãos de controle sanitário. A
COOPAESP também foi acompanhada nas pequenas reformas e na aquisição
de ferramentas de trabalho. Nas unidades de processamento de frutas das 3
EFA´s o programa realizou treinamentos em boas práticas de manipulação
de alimentos. Somente nas unidades de Artesanato e azeite não houve
intervenções, a primeira por ter adiado a reforma do núcleo para 2020 e a
segunda por ter mudanças nas demandas.
Previsão de implantação entre janeiro a fevereiro de 2020
Previsão de implantação no primeiro semestre de 2020
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Estruturação da Unidade de Processamento
de polpa de fruta - Unidade Familiar da
Previsão de implantação entre janeiro a fevereiro de 2020
jovem Ivanessa Mariano (Peritoró/MA)
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 2019

Desenvolver temas (Violência Doméstica,
Divisão Sexual do Trabalho, Economia
Feminista Solidária) transversais a equidade
de gênero e geração nos espaçosde
discussão políticas promovidos pelas
Fortalecimento
da organizações;
organização institucional
de mulheres e juventude

Assessorar as organizações de mulheres e
juventudes no desenvolvimento institucional
(reuniões de direção, planejamentos,
assembleias, articulação municipal)

DESCRIÇÃO E/OU JUSTIFICATIVA DA ATIVIDADE
Nos dias 23 a 24 de agosto de 2019, na cidade de Bacaba/MA, ASSEMA
em parceria com ACESA,UAEFAMA,UFMA e outras organizações se juntaram
para realizar um Seminário com o tema “ Mulheres e Agroecologia :
Território Sagrado bem viver e feminismo”, com objetivo de resgatar e
construir novos saberes acerca da relação existente entre o sagrado, o
feminismo e a agroecologia como instrumento de enfrentamento das
violências de gênero. Contamos com a integração de 52 pessoas, sendo 40
mulheres, 08 jovens e 04 homens.
O PCS juntamente com um membro da equipe técnica do PAPI realizou
uma reunião ampliada entre a Direção da AMTQC e o Grupo de Mulheres de
Santana durante o dia 30 de março de 2019 na comunidade Santana em São
Luis Gonzaga do Maranhão.
Realizou se uma oficina de elaboração de projetos comunitários,
discutindo coletivamente as principais demandas que a Associação e o grupo
possuem em comum, a visão de futuro e os caminhos a serem trilhados.
Assim, a atividade buscou levantar e atualizar informações para subsidiar a
elaboração de pequenos projetos para os grupos a partir do segundo
semestre de 2019.
O Programa também contribuiu no planejamento da 24º Assembleia
Geral Ordinária da AMTQC realizado dia 04 de Junho na Comunidade
Quilombola Monte Alegre, no qual foram definidas as pautas a serem
discutidas, as responsabilidades e a logística das pessoas.
Participação no Seminário de Meio Ambiente do Médio Mearim, com o
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tema "O que comemos, bebemos e respiramos é meio ambiente", realizado
em 28 de setembro de 2019 pelo STTR de Esperantinópolis e parceiros.
O Seminário reuniu mais de uma centena de pessoas envolvendo
homens, mulheres e jovens, sendo representantes de STTRS, Associações e
Cooperativas com atuação no território e também contou com a
participação do poder publico.
O PCS colaborou com a oficina temática: Agrotóxicos versus
Agroecologia, na qual refletiu-se coletivamente sobre o cenário de
Governança atual com intensa liberação de princípios ativos anteriormente
proibidos e o processo empregado para concluir a liberação do uso.
Discutiu-se sobre os principais impactos a curto, médio e longo prazo
ocasionado pelo uso dos agrotóxicos. Como alternativa a esse crescente uso,
refletiu se a Agroecologia como ciência que compreende a produção e
reprodução da vida a partir de uma perspectiva holística e sistêmica. Assim,
dialogou-se sobre as inúmeras alternativas existentes no vasto campo
agroecologico para conciliar produção para o autoconsumo e geração de
renda com preservação dos recursos naturais e dos saberes historicamente
produzidos e acumulados pelas comunidades tradicionais.
Em 25 de outubro de 2019, o PCS assessorou a Reunião da Diretoria da
AMTQC, realizada na Comunidade Olho D'agua dos Grilos, onde mediou as
discussões sobre a indicação de nomes para compor a próxima diretoria a
ser eleita na assembleia de Novembro. Discutiu-se sobre a situação Jurídica
da AMTQC e foi realizado o planejamento da 25º Assembleia Geral Ordinária
com a definição da programação,e as responsabilidades de cada diretora e
organizações parceiras.
Participação da Audiência Publica durante o dia Estadual das
Quebradeiras de Coco Babaçu. A partir de uma proposição da Associação de
Mulheres Trabalhadoras Rurais de Lago do Junco e Lago dos Rodrigues AMTR, a audiência publica aconteceu na cidade de Lago do Junco na data
em que se comemora o Dia Estadual das Quebradeiras de Coco Babaçu. O
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Promover a participação de mulheres e
jovens em eventos sobre sociobiodiversida.
Oficinas,
treinamentos,
intercâmbio
produtivos para as juventudes possibilitando
à ASSEMA trabalhar seus princípios político
pedagógico em parceria com as EFA´s de
forma integrada as atividades acadêmicas.
Acatar atividades de formação de mulheres
e juventudes que estejam dentro da
capacidade de intervenção da ASSEMA.
Apoiar a participação de jovens da base da
ASSEMA no GT de juventude da ANA e da
RAMA, Comitê Municipal de Políticas para as
Mulheres.

momento contou com a participação de Representantes de Associações e
Cooperativas da Região; Escolas Famílias Agrícolas; MIQCB; ASSEMA; STTRs;
UFMA; FETAEMA e alguns representantes do poder publico municipal.
Discutiu-se em audiência a necessidade da instituição do Dia da Quebradeira
como Feriado Municipal. E a principal demanda da audiência consistiu na
urgente necessidade de implementar a disciplina de Agroecologia como
obrigatória na Grade Curricular do Município, de modo a promover essas
reflexões em toda a rede publica de ensino na perspectiva de sensibilizar um
maior numero de pessoas da importância do extrativismo de coco Babaçu
no Médio Mearim; Preservação dos Recursos naturais Existentes; Produção
Agroecologica; Identidade e Sucessão Rural, entre outras reflexões. O
programa apoiou a organização e logística da audiência, bem como
contribuiu durante as discussões. Como desdobramento da audiência, no dia
13 de Dezembro de 2019 foi aprovado pela Camara Municipal o projeto que
requereu o Feriado Municipal e a instituição da disciplina no Currículos
Escolar, necessitando a partir de então da sansão do prefeito.
ASSEMA apoio a participação das mulheres e jovens em intercâmbios,
encontro da Rede Cerrado, da Feira dos Povos do Cerrado
ASSEMA conseguiu ministrar no CEFA Manoel Monteiro uma disciplina sobre
questões agrárias, e nessa oportunidade trabalhar concepções sobre
conservação ambiental, uso da terra, e sobre atividades produtivas
sustentáveis.
Sempre que possível ASSEMA esteve presente em momentos de formação
promovido pelas organizações associadas e/ou parceiras (Cooperativas,
Associações, STTR´s e outros parceiros da região)
O PCS participou da Reunião do GT de Juventude da RAMA realizada no
dia 08 de maio de 2019 na sede da ASSEMA em Pedreiras-MA. A reunião
contou com a participação de 02 representantes da AVESOL; 04
representantes da ASSEMA; 02 representantes da ACESA; 01 representante
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da TIJUPÀ; 01 representante do NEA; e 03 representantes do MIQCB.
Discutiu-se sobre a missão do GT, os principais objetivos, os critérios para
participação nas atividades. Elegeu se também uma coordenação equipes de
trabalho e também foram sinalizadas algumas ações importantes que o GT
poderá desenvolver no âmbito da agroecologia no Médio Mearim.
Entre os dias 11 e 12/12/19 ASSEMA apoiou a realização do encontro da
Rede RAMA, mais especificamente os GT´s de Mulheres e de Juventudes.
Na programação tivemos diálogo sobre a conjuntura política, com foco
nas ameaças dos grandes projetos a Amazônia e para os processos de
transiçãopara a agroecologia. Apreciamos e discutimos a agenda nacional da
ANA para 2020, Avaliamos as ações da RAMA em 2019 e planejamos as
atividades para 2020. Participaram deste encontro 22 pessoas
representantes de 11 organizações da Rede de Agroecologia (ASSEMA,
ACESSA, ASP-MA, FETAEMA, ISPN, IFMA/SÃO LUIS(NEA), MIQCB, MST,
IFMA/RIBAMAR(NEA), TIJUPÁ, UAEFAMA).

Identificar os principais desafios enfrentados, e como os mesmos foram trabalhados e superados. Destacar aqueles
que continuam vigentes para 2019.
 Dificuldades apresentada:
- Proteger as áreas de SAF´s dos animais de pequeno porte (aves) que são criados extensivamente;
- Escassez de recursos para investir na estrutura de criação de pequenos animais;
- Acidentes com fogo que coloca em risco os investimentos em recuperação de áreas verdes e produtivas
- As famílias tem grande resistência para mudar seus hábitos de cultivo tradicional, mas aos poucos e vendo os
resultados que a terra dar como resposta eles já consegue adotar alguns ensinamentos;
- Monitorar os indicadores sobre o direito a Educação
 Encaminhamentos:

PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS
“Direito a uma vida sem desigualdades”
Relatório Narrativo Anual 2019
- Fazer a limpeza regular de condução do sistema agroflorestal, e aproveitar melhor os espaços com o cultivo de
culturas anuais e leguminosas;
- Definir um local para criação de aves no sistema semi-intensivo.
- Continuar trazendo práticas de resultados para dentro das propriedades;
- Fazer visitas em áreas consolidadas, promover “conversas de agricultor (a) para agricultor (a) ”.
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ANÁLISE DOS RESULTADOS: ALCANCE DOS OBEJTIVOS ESTRATÉGICOS DE MUDANÇAS

Para cada indicador de mudança, estabelecido na Linha de Base, preencher o quadro seguinte.
Não foi possível trazer os resultados dos indicadores, com exceção do volume de produtos gerados
pelos grupos, pois o período base para levantamento de novos dados é até março de 2020, isso em
função da safra agrícola e extrativista que responde pelo direito de SAN. Os dados dos demais direitos,
embora tenha parte já coletado, mas não estão homologados pela equipe e tampouco sistematizados.
Segue abaixo a matriz de indicadores.

DIREITO 1 - DIREITO A SOBERANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
OBJETIVO DE MUDANÇA - 1

Desenvolver processos de base agroecológica nas unidades familiares de produção.

INDICADOR 1 - Número de famílias trabalhando com sistemas agroflorestais na área de atuação da ASSEMA.
Municípios
Marco Zero - 2018
Meta prevista - 2019
Alcance da Meta estabelecida, em 2019.
Lago do Junco
42
21
Lago dos Rodrigues
20
17
Lago da Pedra
0
0
Bacabal
32
26
Pedreiras
0
9
Esperantinópolis
0
0
São Luís Gonzaga
0
0
TOTAL
94
73
INDICADOR 2 - Número de famílias trabalhando com prática de manejo ecológico do solo (adubação verde).
Municípios
Marco Zero - 2018
Meta prevista - 2019
Alcance da Meta estabelecida, em 2019.
Lago do Junco
0
21
Lago dos Rodrigues
0
17
Lago da Pedra
0
0
Bacabal
0
26
Pedreiras
0
9
Esperantinópolis
0
0
São Luís Gonzaga
0
0
TOTAL
0
73
INDICADOR 3 - Número de famílias trabalhando com enriquecimento de capoeira no sistema tradicional.
Municípios
Marco Zero - 2018
Meta prevista - 2019
Alcance da Meta estabelecida, em 2019.
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Lago do Junco
8
15
Lago dos Rodrigues
14
20
Lago da Pedra
0
0
Bacabal
0
0
Pedreiras
0
0
Esperantinópolis
0
0
São Luís Gonzaga
1
1
TOTAL
23
36
INDICADOR 4 - Número de famílias respeitando a dinâmica de população do babaçu.
Municípios
Marco Zero - 2018
Meta prevista - 2019
Alcance da Meta estabelecida, em 2019.
Lago do Junco
0
6
Lago dos Rodrigues
0
5
Lago da Pedra
0
0
Bacabal
0
10
Pedreiras
0
0
Esperantinópolis
0
0
São Luís Gonzaga
0
0
TOTAL
0
21
INDICADOR 5 - Número de famílias guardiãs de sementes das espécies cultivadas na unidade de produção.
Municípios
Marco Zero - 2018
Meta prevista - 2019
Alcance da Meta estabelecida, em 2019.
Lago do Junco
9
18
Lago dos Rodrigues
9
18
Lago da Pedra
0
0
Bacabal
4
8
Pedreiras
0
3
Esperantinópolis
0
0
São Luís Gonzaga
0
0
TOTAL
22
47
OBJETIVO DE MUDANÇA - 2

Ampliar e fortalecer o tema da agroecologia com os parceiros do Maranhão.

INDICADOR 6- Número de entidades parceiras (AMTR, AMTQC, COPPALJ, COOPAESP, EFAF, ACEMEP e STTR´s de L.
Rodrigues, Esperantinópolis, Poção de Pedras, S. L. Gonzaga, Lima Campos, Trizidela do Vale,L. do Junco ) envolvidas em
ações de fortalecimento da agroecologia.
Temáticas transversais
Marco Zero - 2018
Meta prevista - 2019
Alcance da Meta estabelecida, em 2019.
Conservação de sementes
0
3
tradicionais
Ações ou Campanha contra
1
2
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uso de agrotóxicos
Equidade de gênero
Manejo florestal
Cooperativismo
OBJETIVO DE MUDANÇA - 3

3
0
1

5
2
4

Apoiar e/ou promover a geração de renda para as famílias agricultoras por meio das
organizações coletivas de comercialização, valorizando os processos de economia solidária.

INDICADOR 7- Volume de produtos gerados pelos grupos com valor agregado e in natura.
Produtos
Marco Zero - 2018
Meta prevista - 2019
Alcance da Meta estabelecida, em 2019.
Licor (garrafas)
783
950,0
2.026
Geleia (potes)
950
200,0
300
Mesocarpo de babaçu (kg)
11.093
12.500,0
11.500
Sabão (kg)
2.942
3.500,0
2.800
Sabonete (unid)
31.158
37.000,0
33.000
Torta de babaçu (kg)
118.569
135.000,0
127,538
Óleo de babaçu (kg)
221.000
250.000,0
245,368
Amêndoas de coco babaçu
501.869
550.000,0
474,739
(ton.)
Polpa de frutas (kg)
1.500
2.000
2.341,50
Folhas de Jaborandi (kg)
17.000
17.000
9.600
Artesanato (peças)
500
550,0
1.669
INDICADOR 8- Aumento da receita obtida pelos grupos com a comercialização de produtos com valor agregado
Produtos
Marco Zero - 2018
Meta prevista - 2019
Alcance da Meta estabelecida, em 2019.
Licor (garrafas)
R$ 5.645,00
R$ 550,00
Geleia (potes)
R$133,00
Sabão (kg)
R$ 13.858,00
R$ 998,00
Sabonete unidade
R$ 43.340,00
R$ 998,00
Torta de babaçu (kg)
R$ 46.720,00
R$ 53.728,00
Óleo de babaçu (kg)
R$ 2.428.204,00
R$ 2.913.000,00
Polpa de frutas das EFA´s
R$ 16.000,00
Folhas de Jaborandi
147.500,80
R$ 3.150,00
Artesanato
INDICADOR 9- Aumento da qualidade dos processos Gerenciais e Técnicos assumidos pelos 5 empreendimentos (COPPALJ,
COOPAESP, AMTR, SANTANA e AJR) orientados pelo PCS.
Organizações
Marco Zero - 2018
Meta prevista - 2019
Alcance da Meta estabelecida, em 2019.
COPPALJ
8,25
8,5
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COOPAESP
8,5
9
AMTR
6
7
SANTANA
6
7
AJR
7,5
8
INDICADOR 10 - Aumento da qualidade dos processos Políticos e Administrativosassumidos pelos 5 empreendimentos
(COPPALJ, COOPAESP, AMTR, SANTANA e AJR) orientados pelo PCS.
Organizações
Marco Zero - 2018
Meta prevista - 2019
Alcance da Meta estabelecida, em 2019.
COPPALJ
7,5
8,5
COOPAESP
5
6
AMTR
7
7
SANTANA
7,5
8
AJR
7,5
8,5
OBJETIVO DE MUDANÇA 4 - Apoiar o acesso das famílias às politicas públicas de SSAN com foco na Agroecologia.
INDICADOR 11- Número de famílias que acessaram as políticas de SSAN priorizadas.
Políticas
Marco Zero - 2018
Meta prevista - 2019
Alcance da Meta estabelecida, em 2019.
Terra (Crédito Fundiário e
Consolidação dos
0
0
Assentamentos)
Crédito
0
0
PGPM
0
0
OBJETIVO DE MUDANÇA 5 - Qualificar e viabilizar a participação dos sujeitos de direitos em espaços (fóruns, conselhos,
comitês e redes) de articulação e controle social de políticas públicas voltadas a promoção de SSAN;
INDICADOR 12-Resultados positivos a partir do envolvimento nos espaços voltados à promoção da SSAN.
Espaços de Intervenção
Conselho Estadual de
Desenvolvimento Rural
Sustentável - CEDRUS

Conselho de Povos e
Comunidades Tradicionais

Rede Cerrado

Marco Zero - 2018
Recursos voltados
para fortalecer as
agroindústrias, feiras,
crédito fundiário.
Está em fase de
reestruturação para
reduzir a participação
das organizações em
até 6.
Viabilização de
políticas voltadas
para o cerrado,
visibilidade para a

Meta prevista - 2019

Alcance da Meta estabelecida, em 2019.
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Rede de Agroecologia do
Maranhão - RAMA

cadeia do babaçu,
fortalecimento do
cooperativismo no
Maranhão.
Participação nas
discussões da RDC,
49, contribuições no
texto da política
estadual de
agroecologia, na
política de ATER.
Encontro estadual de
agroecologia, criação
do GT de juventude
que está traçando
planos p/ a
juventude.

DIREITO 2 - DIREITO A EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA
OBJETIVO DE MUDANÇA 6 - Contribuir com o fortalecimento da educação contextualizada nas escolas comunitárias de
atuação da ASSEMA para que essas sejam formadoras de cidadãos/cidadãs conscientes, críticos e conhecedores de suas
realidades locais em sintonia com as realidades externas.
INDICADOR 13-Número de escolas realizando ações de educação contextualizada a partir das práticas da ASSEMA.
Escolas
Marco Zero - 2018
Meta prevista - 2019
Alcance da Meta estabelecida, em 2019.
Escolas públicas municipais
orientadas pela Campanha
Amiguinhos da ASSEMA.
Escolas Famílias Agrícolas
orientadas pela ASSEMA
TOTAL
INDICADOR 14-Número de educadores sensibilizados em temas transversais relacionados à educação contextualizada a
partir das práticas da ASSEMA.
Educadores
Marco Zero - 2018
Meta prevista - 2019
Alcance da Meta estabelecida, em 2019.
Educadores das Escolas
públicas municipais
orientadas pela Campanha
Amiguinhos da ASSEMA.
Educadores das Escolas
Famílias Agrícolas orientadas
pela ASSEMA
TOTAL
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DIREITO 3 - DIREITO A UMA VIDA SEM DESIGUALDADES DE GÊNERO E GERAÇÃO.
OBJETIVO DE MUDANÇA 7 - Promover ações para autonomia econômica de mulheres e juventudes por meio de iniciativas
de geração de renda e economia solidaria
INDICADOR 15-Nº de famílias onde a mulher gera e administra a renda monetária
Municípios
Marco Zero - 2018
Meta prevista - 2019
Alcance da Meta estabelecida, em 2019.
Alódia, Cibá, Dora,
Lago do Junco
Maria Mesquita,
Francilene, Cilene
Josilene, Lidia, Joana,
Lago dos Rodrigues
Marta, Diomar,
Marluce
ver as mulheres da
Bacabal
AVESOL
Eva, Antonia, Eliza,
Pedreiras
Claudia, Elizangela,
Cristiane.
Esperantinópolis
Zuza, Marinete,
Dalva, Helena,
São Luís Gonzaga
Bárbara outras do
grupo de santana
TOTAL
INDICADOR 16-Nº de famílias onde a juventude gera e administrarenda monetária
Municípios
Marco Zero - 2018
Meta prevista - 2019
Alcance da Meta estabelecida, em 2019.
os gerentes e
Lago do Junco
cantineiros ?
Lago dos Rodrigues
André
Bacabal
Pedreiras
Francernilton,
Esperantinópolis
Daniela, Cristina,
São Luís Gonzaga
TOTAL
INDICADOR 17-Nº de juvens participando deforma qualificada nas organizações que discutem temáticas transversais a
equidade de gênero e geração
Organizações
Marco Zero - 2018
Meta prevista - 2019
Alcance da Meta estabelecida, em 2019.
COOPAESP
STTR de Esperantinópolis
Claudielma
STTR de Lago dos Rodrigues
STTR de Trizidela do Vale
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STTR de Poção de Pedras
COPPALJ
AMTR
AJR
AMTQC
TOTAL
INDICADOR 18-Nº de mulheres participando deforma qualificada nas organizações que discutem temáticas transversais a
equidade de gênero e geração
Organizações
Marco Zero - 2018
Meta prevista - 2019
Alcance da Meta estabelecida, em 2019.
COOPAESP
STTR de Esperantinópolis
STTR de Lago dos Rodrigues
STTR de Trizidela do Vale
STTR de Poção de Pedras
COPPALJ
AMTR
AJR
AMTQC
TOTAL

Nesse espaço, faça uma análise mais qualitativa e aprofundada sobre o alcance da mudança, a partir do (os) indicador (es)
priorizados, contemplando os seguintes itens:


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



Elenque quais os principais elementos que ilustram o alcance da mudança a partir desse indicador.



Descreva se esse indicador contribuiu para medir outras mudanças definidas na Linha de Base.



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?



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



Iidentificar uma História de Mudança para ilustrar o alcance da meta em 2018. Descreva, a partir do anexo 13
(Roteiro Relatório de Mudança) e anexe ao Relatório de Atividades 2018.
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Parte II – Área de Desenvolvimento Institucional
Gestão da Parceria
a) Sistema de Vínculos Solidários/Campanha Amiguinhos da ASSEMA
Até três páginas

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.
Em 2019 trabalhamos com o tema “Respeito a Diversidade com foco em Representatividade Racial e Autoestima”, sendo desenvolvido junto as
crianças e adolescentes da CAA. Esse tema alcançou um importante papel na sensibilização dos sujeitos envolvidos no processo de formação social, por
meio das atividades a serem desenvolvidas nos espaços de educação onde as crianças, adolescente e família estão inseridas.
O objetivo principal da campanha foi fortalecer os conhecimentos que as crianças e adolescentes já têm sobre o Respeito a Diversidade, e
contribuir de forma contextualizada com os processos de educação social desses sujeitos e despertar as comunidades (família, escola) para
compreensão interna e externa da importância de valorização da educação contextualizada tratando de assuntos que despartam o interesse do público
alvo.
Atividades
Planejamento da etapa de coleta de mensagens da CAA.
Formação da equipe para trabalhar na Campanha Amiguinhos da ASSEMA.
Treinamento da equipe da CAA e parceiros MIQCB, CMTR E ACTIONAID
Mobilizar as comunidades, escolas para as atividades de Vínculos.
Planejamento das atividades educativas a serem realizadas.
Organização dos materiais para as realizações das atividades (folhetos, cartas de doador,
materiais educativos).
Coleta de mensagens e fotografias nas comunidades atendidas pela CAA
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Conferência dos materiais produzidos pelas crianças e adolescentes (mensagens e fichas de
inscrição, agradecimentos de mensagens).
Organização dos materiais (mensagens, fotos e fichas) a serem enviados para a Actionaid.
Envio do material (mensagens, fotos e fichas) para a Actionaid.
Retorno as comunidades para resolução de pendências.
Envio das pendências para a Actionaid.
Avaliação interna da equipe.
Atualização das informações no sistema
Planejamento das atividades coletivas 2019.2
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b) Monitoramento e Avaliação
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.

Visando avaliar, revisar e reordenar as nossas ações, tomaremos como ponto de partida o comportamento dos indicadores trazidos pelos
instrumentos de verificação estabelecidos na Linha de Base.
As principais atividades de monitoramento e avaliação do Plano de Trabalho contidas na matriz de monitoramento estão descritas abaixo. Nessas
oportunidades os técnicos (as) aplicam os instrumentos de verificação apropriados para cada indicador. Os indicadores foram pensados de acordo com
o objetivo de mudança pretendida, dessa forma o público total envolvido neste plano não responde à todos os indicadores.
As informações levantadas pelo monitoramento serão sistematizadas e debatidas pela equipe e direção da ASSEMA, posteriormente, haverá
socialização e debates com os grupos focais, e somente após esses processos de revisão e reflexãoo quadro de metas dos indicadores serão atualizados.
Essas informações também compõem os relatórios institucionais.
O compartilhamento dos dados nesses vários espaços oferece a oportunidade de um maior numero de pessoas tomarem conhecimento das ações
realizadas, dos resultados obtidos eamplia as análises e proposições para a superação dos entraves. Porém o que há de mais importante e a coresponsabilidades pelas ações assumida pelos participantes.
A metodologia de socialização permite uma boa visualização dos dados. Para facilitar a análise, definimos alguns indicadores, e os traduzimos
emgráficos comparativos entre os resultados alcançados nos anos anteriores do plano, de forma a viabilizar a interação entre os saberes dos sujeitos,
onde os mesmos conseguem se ver nos dados, ou mesmo discordar ou qualificar as informações.
Todas as informações referente a Linha de Base compõe o Relatório Narrativo Anual da ASSEMA, este e divulgado aos associados, parceiros e
apoiadores, assim como nas redes sociais de comunicação
Principais atividades de monitoramento:
- Visitas de acompanhamento técnico feito pela ATER;
- Reuniões com grupo de famílias que estão desenvolvendo SAF´s para identificar entraves e propor soluções;
- Visita técnica para produção de laudo de vistoria ambiental das áreas certificada para coleta de babaçu para produção de óleo orgânico;
- Visita técnica para produção de laudo sobre as condições de armazenagem (nas cantinas) e processamento (na fábrica) de amêndoas de babaçu
para produção de óleo orgânico;
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- Reunião com a direção dos grupos produtivos para discutir entrave e propor soluções;
- Mapa mensal da produção de sabão, sabonete, mesocarpo, torta de babaçu, óleo de babaçu, licor e compota de frutas;
- Prestação de contas financeira mensal dos grupos (AMTR, COPPALJ, COOPAESP, SANTANA);
- Participação em conselhos e fóruns para perceber o grau de intervenção dos conselheiros apontados pela ASSEMA;
- Acompanhamento das ações da CAA nas Escolas para perceber o grau de aproveitamento das temáticas pelos educadores na sala de aula. Para
esta atividade é necessário conversar com os profissionais das escolas para captar as informações e lançar no instrumento de coleta.
Espaços internos de socialização e discussão do monitoramento:
- Reunião da equipe de produção – ocorre semanalmente;
- Reunião da equipe da ASSEMA – ocorre bimestralmente;
- Reunião da Direção da ASSEMA - ocorre bimestralmente;
- Reunião do Conselho Técnico da ASSEMA - ocorre trimestralmente;
- Reunião da equipe da CAA - ocorre semestralmente e semanalmente no período intenso das atividades lúdico pedagógicas;
- Articulações municipais da ASSEMA;
- Assembleias gerais da ASSEMA.
Para realizar de forma segura o monitoramento, ainda temos que sanar algumas pendências em termos de complementação da matriz de
indicadores. Está ausente desta o marco zero/2018 e metas para 2019 dos indicadores 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º e 19º. Espera-se que até final de
março esta matriz esteja concluída. Também precisamos revisar os instrumentos de verificação para por fim montar o plano de atividades de
monitoramento, o que deve ocorrer até abril de 2019.

c) Comunicação e Visibilidade
Em 2019 executamos o PEC (Plano Estratégico de Comunicação), o mesmo esteve empenhado em dar transparência e visibilidade ao trabalho
da ASSEMA realizado junto a famílias e organizações.
O PEC foi desenvolvido por uma agência de comunicação remota (Agencia Ispirar), que executou seu POA (Plano Operacional Anual) tendo
ocupação em alimentar diariamente e/ou mensalmente as redes sociais da ASSEMA (site, facebook, Instagran, jornal online) com informações sobre
o trabalho desenvolvido; Mediar a relação da ASSEMA com a mídia local com objetivo de projetar uma imagem pública de identidade forte,
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simpática e clara para a sociedade quanto aos objetivos de mudança e de missão institucional; E produção de peças de comunicação audiovisual
sobre as experiências do projeto (vídeos, jornal online, matérias televisiva.
Para realizar seu trabalho a agência fez viagens de campo a cada 45 dias para coletar material para produção das peças de comunicação. Esse
trabalho ajudou a ASSEMA a conquistar uma imagem positiva em relação a agroecologia e a economia do babaçu.
2019 foi um ano de integração entre as ações de comunicação institucional às ações de marketing de valorização dos produtos da agricultura
familiar e do agroextrativismo.
Por meio da parceria ASSEMA e Embrapa , também realizamos uma pesquisa a respeito da produção de babaçu, intitulada “Reconhecimento da
economia invisível do babaçu e sua importância para meios de vida em comunidades agroextrativistas”. O objetivo foi dar visibilidade para a
importância econômica dos produtos derivados da palmeira babaçu.Este trabalho analisou criteriosamente a utilização do babaçu por famílias
agroextrativistas em 207 comunidades rurais no território do Médio Mearim, no Maranhão.Os dados analisados foram coletados a partir de um
questionário aplicado a 1.025 domicílios em 18 municípios do Médio Mearim, no segundo semestre de 2019.
Os resultados da pesquisa serão divulgados em 2020, no Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi – Ciências Humanas.
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Elencar as atividades desenvolvidas para dar visibilidade aos resultados alcançados, incluindo a produção de instrumentos de comunicação

Resultados
Visibilidade
transparência
trabalho da ASSEMA

Atividades
Posicionamento da ASSEMA na mídia por meio da assessoria de comunicação
e Alimenta as redes sociais de comunicação da ASSEMA (site, facebook, Instagran, jornal online),
ao Realizar 2 campanha publicitária para lançamento da nova roupagem dos produtos da linha babaçu livre
Manter atualizado as informações, banco de imagens e vídeos para comunicar os resultados dos trabalhos
apoiados pela ASSEMA junto às organizações e famílias
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d) Mobilização e Sustentabilidade
Informar, de forma resumida, como foi o desempenho financeiro, ou seja, se os recursos foram utilizados
conforme o orçamento.

Finanças e Administração
Para manter sua estrutura de funcionamento política e técnica a instituição desenvolve ações
de mobilização de parcerias junto às famílias agroextrativistas, estabelececontratos e convênios com
o poder público nas três esferas, organismos de cooperação nacional e internacional.
A administração financeira institucional prima pela transparência e ampliação da credibilidade
junto a seus associados e apoiadores. Para isso planejamos uma série de atividades que dão rotina ao
exercício financeiro, fazendo com que os avanços e os desafios de gestar a instituição sejam
compartilhados com os sujeitos de direito que se ocupam em governar a instituição.
Temos como prática administrativa elaborar relatórios narrativos semestrais trazendo um balanço
comparativo entre aquelas atividades planejadas e as executadas no período. O mesmo ocorre no
aspecto financeiro, são elaborados relatórios financeiros mensais, que também possibilitam a
organização de um balanço dos gastos praticados, a localização dos mesmos e o fator
economicidade.
Também mantemos a sistematização das demandas para propostas de mobilização de recursos e
prestação de contas dos resultados obtidos, assim como a atualização da legalidade fiscal, jurídica e
tributária da instituição, o que nos possibilita comprovar fisicamente as boas práticas administrativa
e financeira e o cumprimento das legislações as quais estamos submetidas.
NOSSOS
APOIADORES
20193

PNUD
1%

EM

Grassroot´s
1%

Repartição de
benefícios
15%

Fundo
Amazônia
33%

3

Actionaid
7%

Recursos
Próprios
1% Aveda
3%

Recursos
públicos
39%

Dos apoiadores citados apenas as Organizações da Cooperação Actionaid e Grassroot´s apoio o Plano Quinquenal durante os próximos 5
anos (2018 a 2022). Os demais apoiadores apoiam projetos específicos com tempo determinado que variam de 1 a 3 anos.
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Informar se houve mobilização de recursos extra ActionAid para fortalecer o desenvolvimento das atividades planejadas

Em 2019 conseguimos aprovar o projeto "Babaçu Livre" com foco na cadeia de valor do babaçu, elaborado pelo consorcio ASSEMA, COPPALJ,
COOPAES, CMTR E CENTRAL DO CERRADO, onde a ASSEMA será a Ancora do consórcio. O projeto está tecnicamente aprovado e aguarda assinatura do
contrato pelo BNDES e será financiado com recurso do Fundo Amazônia.
Contudo até final de dezembro de 2019, ainda não tivemos o contrato assinado, o gestor do recurso, que é o BNDES, informa que está
aguardando a reestrutura técnica do Fundo, o que ainda depende de negociações políticas entre os governos da Noruega, Alemanha e Brasil.
Tivemos a provação da 2ª Carta Acordo financiada pelo PNUD. A mesma aguarda a finalização do processo de assinatura do instrumento
contratual.
Tivemos também a provação de ao 25º edital do PPP-ECOS lançado pelo ISPN. Conseguimos a aprovação de nossa Carta de Intenção, e agora
estamos tralhando na estruturação do projeto que terá foco na cadeia produtiva de fruticultura. A expectativa é que o contrato seja assinado em
fevereiro de 2020
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e) Governança e Gestão
Resultados

Plano Operacional Anual
monitorado pela direção
da ASSEMA

Atividades

DESCRIÇÃO E/OU JUSTIFICATIVA DA ATIVIDADE

Cada diretor (a) falou sobre sua atuação nas bases da
ASSEMA, tal como descrito abaixo;
*Cilma - Acompanha reuniões do STTR, COOPAESP.
*José Maria, acompanha reuniões da Associação local e
STTR.
*Helena acompanha reuniões da Associação local, STTR e
AMTQC.
* Francisco Germano acompanhou Associação. da
COPPALJ e algumas Associação de Peritoró para apoiar a
CAA, na COOPAESP este presente em visitas de áreas de
coleta de jaborandi. Acompanha o STTR de Lima Campos.
Participação de diretores (as) da ASSEMA em reuniões das
* Raimundo Ermino, participou algumas vezes de
Associações locais, sindicais e dos demais grupos Municipais
reuniões com o grupo de santana, STTR de Trizidela do
e/ou regionais.
Vale, Poção de Pedra, Esperantinópolis, Lago dos
Rodrigues, no Junco em momentos de atividades
coletivas. Nas EFA´s esteve muito presente por conta do
acompanhamento de ações do F. Amazônia. No junco
esteve muito na COPPALJ e na AMTR. Esteve presente
nas áreas da AVESOL para visitar os projetos. Circulou nas
áreas dos projetos da L´orela e Fundo Amazônia em
momentos de visitas de parceiros. Nas Ass. locais das
comunidades de centrinho, sitio novo, ludovico, São
Manoel, Santa Zita na mediação om o ITERMA para
acesso a políticas de direito dos assentados.

PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS
“Direito a uma vida sem desigualdades”
Relatório Narrativo Anual 2019
Participar dos conselhos de Educação (Comitê de Ed. do
Campo a nível municipal,Comitê Executivo Estadual de
Educação do Campo do Maranhão (CEEECMA), GT de
Educação da RAMA) e Conselho Municipal de Criança e
Adolescente de Lima Campos.
Participar das reuniões de programas para conciliar agendas
para acompanhar as ações.

Beth e José Maria participaram do conselho de SAN de
Lima Campo, o momento foi de reestruturação, tem
algumas ações de cosizinha pública que atende à
alimentação escola. Os produtos vem do PNAE.

A participação da direção da ASSEMA nas atividades
desenvolvidas nas comunidades continua baixa. A maioria
das vezes as informações ficam com os tecnicos de
Reorganização das agendas da diretoria para viabilizar o execução. Seu Raimundo fala do exemplo do projeto de
acompanhamento "in locum" das ações da ASSEMA e das org. implantação de SAF´s da COPPALJ onde direotres
de base.
desconhece as informações.
Nesse 2º semestre o núcleo reuniu sempre que
Criar o Núcleo Executivo que deve reunir-se mensalmente, ou necessário, composto pelo Coordenador Geral Francisco
sempre que necessário para resolver questões urgentes.
Germano, Secretária Executiva Sivianete e Administrador
Financeiro Valdener Miranda.
No 1º semestre as atas de reunião de diretoria foram
Produzir documento escrito com o resumo das reuniões de
elabordas e lidas nas reuniões de diretoria, contudo no 2º
direção e conselho e disponibilizar aos interessados.
semestre tivemos algumas falhas nas anotações e não
conseguimos ter os relatórios elaborados.
Transparência na gestão
Todos os projetos com execução direta da ASSEMA, tem
financeira e técnica e
seus relatórios elabordos mensalmente. Alguns
administrativa da ASSEMA.
apoiadores exigem o envio trimestral ou semestral de
relatórios financeiros especificos dos projetos:
Elaboração de 4 Relatórios financeiros
* APL Bbaçu/Fundo Amazônia;
* Actionaid;
* Grassroot´s;
Os demais projetos excutados pela ASSEMA tem execução
financeira pelo apoiadores
Elaborar 2 relatórios descritivos Institucionais + os relatórios
* Em maio de 2019, foi elaborado o relatório descritivo
específicos de projetos pontuais.
das atividades desenvolvidas no âmbito do projeto APL
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Bbaçu/Fundo Amazônia,
* Foram elaborados os 2 últimos relatórios do projeto
Bem Diverso/PNUD;
* O relatório institucional esta sendo elaborado com
prazo para 31/01.
Coordenar tecnicamente as ações dos projetos e programas.
Encaminhar auditoria externa financeira e patrimonial da
instituição
Atualização e manutenção da legalidade fiscal, jurídica e
tributária (contabilidade, auditoria, documentação, Sistemas
de transparência de uso dos recursos públicos) da ASSEMA.

A auditoria financeira de 2019 está sendo concluída até o
final de fevereiro de 2020.
A documentação juridica, fiscal e contábil da ASSEMA está
em dia. O sistema SICONV, SIATER e SREDE foram
atualizados no final de 2019.
Tanto o programa de produção quanto de
comercialização acompanham e cotribuem em todas as
Assessoria política e técnica à Direção da ASEMAe
reuniões das 2 cooperativas (COPPALJ e COOPAESP), as 2
organizações associadas
associaçõs de mulheres (AMTR e AMTQC) e o grupo de
mulheres de Santana.
A gestão e feita muito superficialmente. Pois não temos
Gestão de Pessoal (Relatórios de serviços, Avaliação de
estabelecido processos de avaliação de desempenho de
desempenho profissional e relacionamento como um todo da
nossos profissionais, tanto para os novos quanto para os
instituição, admissão,demissão, transferências).
mais velhos.
Realizamos as 2 assembleias planejadas em julho e
Realizar 2 Assembleias Gerais.
dezembro de 2019.
Pré- Assembleia da ASSEMA para discutir a Campanha
Amiguinhos da ASSEMA, avaliação do trabalho dos
Governança participativa e
diretores e indicação de nomes para compor a nova
democrática
Realizar 08 Articulações Regionais.
diretoria. A campanha Amiguinhos vem realizando nas
comunidades momentos de descontração e muito
apredizado as crianças, participantes, a cada campanha é
discutido um tema, que remete a participação da escola
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Realizar 1 avaliação do Planejamento institucional e da Linha
de Base.

como um todo. O trabalho da diretoria precisa estar
alinhado com o trabalho da organização, mas nem todos
os diretores conseguem acompanhar, o que torna muito
dificil os resultados. Os nomes para a nova diretoria será,
Alodia Maria Alves, Melquiades e Raimundo Ermino Neto.
NÃO REALIZADA

Realizamos 5 reuniões com pauta de 2 dias e 2 encontros
de 1 dia preparatórios das assembleias
Relizamos apenas 3 encontros da equipe. Sendo que a
Realizar 4 reuniões de Equipe Técnica.
equipe de produção no 1º semestre realizou encontros
semanais e no 2º semestre a cada 15 dias.
O conselho só conseguiu se reunir 1 vez ao ano. Algumas
Realizar 4 reuniões de Conselho Técnico.
vezes unificamos a pauta com a reunião de equipe.
Em 2019 ASSEMA atendeu às demandas dos apoiadores
Responder às demandas extra à distancia solicitada pelos
(DGM, GRASSROOT´S, ACTIONAID e PNUD), as mesmas
apoiadores.
tratavam-se de visitas de intercambio, responder a
pesquisa eletronica.
Participar de eventos promovidos pelos apoiadores da
Participamos de eventos promovidos pelo DGM,
ASSEMA
Actionaid, ISPN
ASSEMA e organizações envolvidas nos projetos definam
No projeto de RB, ASSEMA e COPPALJ unificaram criterios
coletivamente os critérios para participação das famílias nos
políticos e técnicos para selecionar as famílias
projetos, levando em consideração as lições apreendidas nos beneficiarias dos projetos. Essa orientação serviu para os
últimos projetos.
demais projetos.
Exigir que o calendário de veículos seja preenchido
Observamos que embora tenha melhorado as anotações,
corretamente com todas as informações solicitadas.
ainda temos falhas na anotações da agenda dos veículos
Patrimônio administrado
Criar instrumento de controle de uso dos equipamentos (ficha Foi feita mas não está sendo usada.
de forma sustentável
com assinatura do responsável)
Permanecer com o controle das chaves das salas da ASSEMA. O acesso a secretaria foi controlada, mas a sala de
Realizar 5 reuniões de direção.
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Manutenção do patrimônio (veículos, imóvel, móveis e
equipamentos de escritório).

produtos está exposta, pois a chave fica no molho de
chave geral da casa.
Os veículos e equipamentos estão com a manutenção em
dia.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Descrever as principais conclusões decorrentes do balanço anual,destacando as principais perspectivas e prioridades
para 2019.
Concluímos que o balanço anual 2019 foi positivo, tivemos um bom aproveitamento em termos de execução direta das
atividades planejadas. Porém tivemos baixa naquelas atividades que não estavam sob a gestão direta da ASSEMA,
como é o caso das atividades do projeto Riquezas do Mearim gestado pelo CAA.

ANEXOS

ANEXO FOTOGRÁFICO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS AO LONGO DE 2019 PELAS AÇÕES
PROGRAMATICAS DA ASSEMA E PARCEIROS.

Reunião da Diretoria da AMTR na Comunidade São Reunião da diretoria da COPPALJ na comunidade
Manoel no município de Lago do Junco – MA.
Bertulino no município de Lago do Junco-MA.
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Reunião da Diretoria da COOPAESP em sua sede própria Planejamento de atividades 2019 com o grupo de
na cidade de Esperantinópolis-MA.
mulheres de Santana realizado na comunidade Boa
Esperança no Município de São Luis Gonzaga do
Maranhão.

Assembleia Geral de Eleição da nova diretoria da III Reunião da Comissão do PGPMbio realizada em
COOPAESP realizada em sua sede própria na cidade de Abril de 2019 na sede da ASSEMA em Pedreiras-MA.
Esperantinópolis-MA.

PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS
“Direito a uma vida sem desigualdades”
Relatório Narrativo Anual 2019

Socialização da PGPMbio junto aos 26 Sindicatos do Pólo Reunião sobre PGPMbio com Agricultores (as) e
Mearim. E Provocação da operacionalização da Politica membros da direção do STTR de São Raimundo do
Via Representação Legal dos STTRs.
Doca Bezerra.

Conclusão das Instalações da Unidade de Refino da Conclusão das Instalações da Unidade de Refino da
COPPALJ. Testando o equipamento de envase.
COPPALJ.
Testando
equipamentos
de
desodorização, Branqueamento e Refino.
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Conclusão das Instalações da Unidade de Refino da Conclusão das Instalações da Unidade de Refino da
COPPALJ. Testando o equipamento de envase.
COPPALJ. Instalação de Extintores de incêndios
para garantir a segurança em momentos
emergenciais.

Conclusão das Instalações da Unidade de Refino da Conclusão das Instalações da Unidade de Refino da
COPPALJ. Testando o equipamento de Filtragem do COPPALJ. Diferença de Coloração entre o Óleo
Óleo.
Bruto e o Óleo de Babaçu Orgânico Refinado.
Analisado a acidez e a coloração no laboratório da
COPPALJ.
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Participação na Pré Assembleia da ASSEMA na Participação na Pré Assembleia da ASSEMA na
Articulação de São Luis Gonzaga do Maranhão.
Articulação de Esperantinópolis-MA.

Participação da Reunião de Empreendimentos do Centro Oficina Sobre Fundo Rotativo Solidário e Auto-Gestão.
de Referência Estadual de Economia Solidária – Sede do CRESOL, São Luís-MA.
CRESOL.
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Visita aos Folheiros de Jaborandi na Comunidade Centro Visita aos Folheiros de Jaborandi na Comunidade
do Graça, no Município de São Raimundo do Doca Serraria, no município de Esperantinópolis-MA.
Bezerra.

Avaliação e Planejamento das Feiras Territoriais da Empreendimentos e Agricultores da Base de Atuação
Economia Solidaria no município de São Luís Gonzaga da ASSEMA participando da 2º Feira Territorial da
do Maranhão.
Economia Solidária no Município de São Luis Gonzaga
do Maranhão.

PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS
“Direito a uma vida sem desigualdades”
Relatório Narrativo Anual 2019

2º Edição da Feira Territorial da Economia Solidária no Produtos Babaçu
Livre
sendo
expostos e
Município de São Luis Gonzaga do Maranhão.
comercializados na Feira da Agricultura Familiar do
Munícipio de Poção de Pedras-MA

Participação na Reunião do GT de Juventude da RAMA.

Oficina sobre Elaboração de Projetos Comunitários em
parceria com o PAPI junto às mulheres do Grupo
Santana e diretoria da AMTQC.
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Revisão da Planilha de Custos e Viabilidade econômica Monitoramento dos experimentos de Sabiá na área de
atuação da Atuação da ASSEMA. Propriedade da
do Jaborandi na área de atuação da COOPAESP.
COPPALJ, Comunidade São Manoel, Lago do
Junco-MA.

Monitoramento dos experimentos de Sabiá na área de Monitoramento dos experimentos de Sabiá na área de
atuação da Atuação da ASSEMA. Propriedade de atuação da Atuação da ASSEMA. Propriedade de
Francisco Germano. Comunidade Rocinha, Peritoró- Francisco
Germano.
Comunidade
Rocinha,
MA.
Peritoró-MA.
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Planejamento da 24º Assembleia Geral Ordinária da
AMTQC na comunidade Monte Alegre no município de
São Luis Gonzaga do Maranhão.

Oficinas sobre manejo e condução de Sistema Agroflorestal realizadas nos 03 PA atendidos pelo Fundo Amazônia em Bacabal.

Intercâmbio interestadual (Pará)

Aula prática na unid. de frutas
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Foto 09 e 10: roço seletivo dos SAF´s para identificar e evitar o corte das espécies já existente
na área.

Foto 13: catalogação das espécies nativas
existente nos SAF´s.

Foto 11 e 12: Intercâmbio intermunicipal do Fundo Amazônia realizado em Zé Doca/Ma.

Foto 14 e 15: Prática de compostagem (decomposição de vegetais - adubo) orgânico) com as
famílias que tem dificuldade de conseguir esterco animal.

Foto 16 e 17: cultivo intercalado das
cultura anuais - um dos SAF foi
capinado p/o plantio e em seguida
fazer a poda do feijão guando já a
outro foi plantado para em depois
realizar o roço como cobertura seca.
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Área de SAF´s em Lago do Junco – Projeto APL Babaçu/Fundo Amazônia

Estratégias de Acordo Comunitários sobre o Manejo do Babaçu em áreas de
pastagem e coleta de coco em Lago do Junco – Projeto APL Babaçu/Fundo
Amazônia.

Horticultor Geovane Pereira Gomes da Comunidade Lago do Cigismundo em Esperantinópolis – MA
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COPPALJ E AMTR FESTEJAM ANIVERSÁRIO DE ATÉ 3 DÉCADAS EM 2019

Formação em manutenção das TS de captação
de água

Atividades da CAA

Biojoia de babaçu produzidos pela juventude
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Replantio de sementes de adubo verde no sistema
Agroflorestal.

depois de colhido estava sendo feito os maços para calcula a
viabilidade econômica da cultura intercalada no SAF.

abertura de clarera para incidência de luz nas
plantas cultivadas no SAF.

poda de formação e condução de copa das espécies
madeireiras consorciadas com abacaxi.
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importância do aceiramento do lote para
evitar os risco de acidente com fogo na
área de SAF.

distribuição e orientação de plantio de
sementes p/ enriquecimento do SAF

levantamento da viabilidade econômica do SAF (vendida p/ PNAE e servida na alimentação das
crianças da comunidade Falacantado).

oficina sobre produção de defensivos
alternativos p/ controle de pragas e
doenças na agricultura.

apoio ao intercâmbio dos agricultores de
Lago do Junco em Bacabal visitando as
famílias do Projeto Fundo Amazônia.
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Pomar de Maracujá do CEFA Manoel Monteiro –
Projeto APL Babaçu/Fundo Amazônia

Limpeza dos Tanques de Piscicultura CEFA Manoel
Monteiro – Projeto APL Babaçu/Fundo Amazônia

Construção da Casa de Vegetação do CEFA
Manoel Monteiro – Projeto APL Babaçu/Fundo
Amazônia

Replantio nas áreas de SAF´s do CEFA Manoel Monteiro – Projeto APL Babaçu/Fundo Amazônia

Despesca dos tanques de Piscicultura do CEFA Manoel Monteiro – Projeto APL Babaçu/Fundo Amazônia

PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS
“Direito a uma vida sem desigualdades”
Relatório Narrativo Anual 2019

Manejo do SAF´s do CEFA Manoel Monteiro (limpeza e coroamento) – Projeto APL Babaçu/Fundo Amazônia

Produção de Polpa de Abacaxi, goiaba, acerola nas EFA´s de Lago da Pedra e Lago do Junco – Projeto APL Babaçu/Fundo
Amazônia

PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS
“Direito a uma vida sem desigualdades”
Relatório Narrativo Anual 2019

Madeireira Ipê já florescendo na EFALPARS em Lago
da Pedra – Projeto APL Babaçu/Fundo Amazônia

Pomar de hortícolas na EFALPARS em Lago da
Pedra – Projeto APL Babaçu/Fundo Amazônia

Orientação técnica sobre o manejo do SAF de abacaxi – Grupo
de mulheres de Santana (Comunidade Santana em São Luiz
Gonzaga)

Colheita de milho na EFALPARS em Lago da Pedra
– Projeto APL Babaçu/Fundo Amazônia

Estratégias de Implementação do Plano de Manejo do Babaçu - Diálogo com
extrativistas sobre asboas práticas de manejo do babaçu

PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS
“Direito a uma vida sem desigualdades”
Relatório Narrativo Anual 2019

Orientação técnica sobre o manejo do bananal, poda do maracujá, plantio de espécies florestais e leguminosas (Propriedade de Maria das
Dores/Comunidade de São Manoel em Lago do Junco) – Projeto APL Babaçu/Fundo Amazônia.

Processo de Inspeção interna do IBD, sobre o processo de coleta e processamento do óleo orgânico de babaçu nas áreas da COPPALJ/Lago do Junco.

PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS
“Direito a uma vida sem desigualdades”
Relatório Narrativo Anual 2019

Mutirão pedagógico de orientação técnica sobre as boas práticas de manejo do babaçu em consórcio com os SAF ´s de frutíferas com madeireira
CEFA Manoel Monteiro - Comunidade Pau Santo/Lago do Junco/MA (Projeto APL Babaçu/Fundo Amazônia).

Intercâmbio no Sítio São Francisco – zé doca/MA

PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS
“Direito a uma vida sem desigualdades”
Relatório Narrativo Anual 2019

Produção de hortícolas irrigada na Casa de Vegetação da AEFALPARS - Lago da Pedra/MA (Projeto APL Babaçu/Fundo Amazônia)

PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS
“Direito a uma vida sem desigualdades”
Relatório Narrativo Anual 2019

Minicurso sobre boas práticas em processamento de polpa para alunos das EFA´s de Lago da Pedra e Lago do Junco – Projeto APL Babaçu/Fundo Amazônia

Observação da densidade e da dinâmica de população do
babaçu, povoado Três Poços

Discussão sobre o plano de manejo florestal na 56ª Assembleia da
COPPALJ.

PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS
“Direito a uma vida sem desigualdades”
Relatório Narrativo Anual 2019

Piscicultura na EFA´s de Lago da Pedra e Lago do Junco – Projeto APL Babaçu/Fundo Amazônia

PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS
“Direito a uma vida sem desigualdades”
Relatório Narrativo Anual 2019

.

Práticas de plantio de mudas na comunidade Santa Cantidia – Projeto Riqueza do Mearim /DGM

PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS
“Direito a uma vida sem desigualdades”
Relatório Narrativo Anual 2019

Entrega de Freezer nas unidades de beneficiamento de frutas das
3 EFA´s e na Unidade de Santana

Unidade de esmagamento das amêndoas de coco babaçu.
COPPALJ-Lago do unco

Nova prensa adquirida para coppalj com recursos do projeto APL Nova caldeira para a unidade de beneficiamento de babaçu e
Babaçu/Fundo Amazônia
óleo refinado; adquirida com recursos do do projeto APL
Babaçu/Fundo Amazônia.

PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS
“Direito a uma vida sem desigualdades”
Relatório Narrativo Anual 2019

Sistema de processamento, refino automático e armazenagem de Curso de Boas Práticas de Fabricação de Alimentos:
óleo orgânico de babaçu, adquiridos com recurso do governo do Capacitação e discussão dos requisitos legais e procedimentos
Estado do MA/SAF.
para a garantia da qualidade sanitária dos produtos do
extrativismo sustentável.

PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS
“Direito a uma vida sem desigualdades”
Relatório Narrativo Anual 2019

Nova porta de entrada para a sala de embalagem e retoques finais Faixada da unidade de sabonete de Babaçu reformada com do
dos produtos. Duas salas com piso novo.
projeto APL Babaçu/Fundo Amazônia.

Haal de entrada da fabrica de sabonete de babaçu. Totalmente Novas bancadas de granito, instaladas na sala de produção de
reformado com sistema de fluxo, instalação hidraulico e elétricas sabonete. Apoio do projeto APL Babaçu/Fundo Amazônia
readequado para a carga trifasica. sistema. Apoio do do projeto
APL Babaçu/Fundo Amazônia

PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS
“Direito a uma vida sem desigualdades”
Relatório Narrativo Anual 2019

Reforma da unidade de produção d elicor e geleia do Grupod
eMulheres de Santana/São Luis Gonzaga. Apoio do projeto
RB/COPPALJ

