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Capturar de enxames de
abelha Apis mellifera para
formação de colmeias no
apiário
de
agricultores
familiares do município de
Lima Campos/MA.

A Associação em Áreas de Assentamento
no Estado do Maranhão – ASSEMA,
apresenta neste relatório registros de suas
ações realizadas no período de janeiro a
junho de 2020, junto às famílias
agroextrativistas e às organizações locais
de 19 municípios da Região do Médio
Mearim.
As informações foram sistematizadas
considerando o cenário de impactados
negativos causados pelapandemia (COVID
19), à execução do Plano de Atividades
2020.

Óleo de babaçu refinado destinado ao consumo
humano – Produzido e embalado pela COPPALJ
(Coop. de Pequenos Produtores Ruais
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1. Mudanças do Contexto
Vivenciamos o ano de 2020, acompanhado de inseguranças e medo provocado pela pandemia. A esperança de dias melhores e livre
da pandemia, foi desaparencedo da vida real, a cada momento em que presenciávamos atos desgovernados praticados pelo poder
central do Brasil em relação ao enfrentamento da pandemia.
Tivemos um dos piores cenário político para a missão da ASSEMA. Embora a grave crise ambiental tenha sido sucumbida pela crise
de saúde pública, ainda assim continuamos atentos para o aumento do desmatamento criminoso e à flexibilização das normas
ambientais. Não atoa que 2020 foi o ano de menor número de multas ambientais aplicadas, o Decreto 9.760, assinado por Jair Bolsonaro
em abril de 2019, determina que os órgãos vinculados ao MMA, como o IBAMA, devem promover audiências de conciliação antes de
confirmar multas a possíveis infratores, isso resultou no enfraquecimento dos órgão de controle e na paralização dos processos
administativos por crimes ambientais.
Em março de 2020, a chegada da pandemia causada pelo COVID 19 em nossa região, aprofundou ainda mais a crise, levando à
paralização de todas as atividades institucionais.
Passamos os meses mais críticos (de março a maio) trabalhando em homme office, nos adaptando gradativamente às novas
metodologias e formas de desenvolver minimamente algumas atividades, como a comunicação a distancia com os Associados, parceiros
e apoiadores.
Nesse período buscamos diferentes oportunidades de ajudar as pessoas mais vulneráveis à pandemia. Chegamos a dialogar com a
Fundação Banco do Brasil, PNUD, DGM Brasil, as empresas L’ Óreal, Natura e fizemos parte de um consorcio de organizações coordenado
pela Actionaid que elaborou uma proposta apresentada para a Avazz. De todas as tentativas, surtiu efeito positivo com o PNUD, L’ Óreal,
Natura e DGM Brasil.
Em junho, realizamos algumas reuniões virtuais com a equipe técnica e direção da ASSEMA, está última enfrentou muita dificuldade
de acesso a rede de internet, com o manuseio da tecnologia e ausência de bons equipamentos (cellular, computador).
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Nessas oportunidades fazíamos um monitoramento sobre a evolução da pandemia nas comunidades rurais onde seriam
desenvolvidas as atividades, essas informações nos ajudaram e decider pelo cancelamento de todas as atividades coletivas, e daí pensar
um novo cronograma para o plano de trabalho.
Algumas atividades de acompanhamento técnico junto aos grupos produtivos foram mantidas, sob a recomendação de
cumprimento de todas as normas sanitárias e de distanciamento recomendadas pelas autoridades de saude e sanitaria.
Em Agosto de 2020, aos poucos fomos voltando a nos reestabelecer na rotina de trabalho, com esse “novo normal”, mantendo o
distanciamento, as boas prátcas de higiene pessoal, a interrupção de atividades coletivas, a não permanência em ambientes fechados e
outras medidas mais necessárias para o desafio de conciliar o trabalho com estratégias responsáveis de convivencia com a pademia.
Este contexto de crises, foi entraves para o trabalho da ASSEMA. Contudo, seguimos 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
2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE MUDANÇA E ATIVIDADES REALIZADAS PELA ASSEMA EM 2020.
A ASSEMA tem priorizado desenvolver processos de base agroecológica com agricultores e agricultoras familiares voltados para a
produção de alimentos seguros e livres de agroquímicos tanto para autoconsumo como para a comercialização. Com essa estratégia
acreditamos estar na luta por uma vida sem desigualdades de acesso ao direito à soberania e segurança alimentar.
Objetivo Estratégico de Mudança 1 - Desenvolver processos de base agroecológica nas unidades familiares de produção;
Objetivo Estratégico de Mudança 2 - 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.
ATIVIDADES REALIZADAS:
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Por conta do cenário pandêmico, algumas atividades previstas foram adaptadas ou canceladas, especialmente aquelas que
necessariamente precisariam juntar pessoas. Nessa perspectiva, ASSEMA pasou a adotar um protocolo de biosegurança, visando praticar
um conjunto de ações voltadas para a prevenção e/ou minimização dos riscos inerentes às atividades que permaneceram sendo
desenvolvidas pela ASSEMA junto às famílias e grupos durante a pandemia.
Atividade 1 - Apoio logistico a implantação de 20 hectares de SAF´s Biodiversos em área de capoeira para as famílias associadas
a COPPALJ.
Período/data da realização: janeiro a fevereiro de 2020
Descrição: Foram realizadas 2 oficinas, com participação de 72 pessoas, sócios e não sócios da COPPALJ, para apresentar a proposta
e defnir o perfil dos possiveis beneficiários.
Ao todo foram selecionadas 28 famílias distribuídas em (10) comunidades dos municípios de Lago dos Rodrigues e Lago do Junco.
Dentre as famílias beneficiárias temos 7 que são chefiadas por mulheres, onde as mesmas assumem diretamente o trabalho com os SAFs.
Família beneficiaria no município de Lago do Junco:
Comunidade Centro do Aguiar (Armando Lopes, Francisco da Conceição, Francisco dos Santos e Valmir Jonas)
Comunidade Sitio Novo (Tarciso pereira e Firmo Pereira)
Comunidade São Manoel (Layane da Silva e Raimundo da Conceição, Propriedade da COPPALJ)
Comunidade Ludovico (Maria da Silva de Morais e Maria de Sousa Pereira de Mesquita)
Comunidade Centrinho do Acrisio (Irismar Barbosa, Maria Romana, e Maria da Conceição)
Família beneficiaria no município de Lago dos Rodrigues:
Comunidade São Francisco (Adiel Lopes, Raimundo Mendes e Marlene Lopes)
Comunidade Cesário (Francisco Ribeiro e Antonio Carlos)
Comunidade São Lourenço (Francisco Ferreira)
Comunidade Boa Vista dos Lopes (Marlucia Barbosa)
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Comunidade Três Poços (José Vicente, Roque Costa, João Ramos, Raimunda Alves, Francisco de Assis, Domingos Evangelista,
Genival Pereira e Gilmar Soares)
Após definidas as famílias, foi discutido o desenho do arranjo produtivo de acordo com a área de cada família apta a
desenvolverem os SAF´s. Em seguida foi realizado o planejamento da execução das atividades de preparo de áreas, aquisição de insumos,
aquisição de ferramentas e equipamentos.
Para desenvolver o Sistema, as famílias receberam um total de 34.222 mudas de espécies frutíferas (bananeira, abacaxi, manga,
acerola, maracujá, goiaba, coco, laranja, limão, cupuaçu, açaí, buriti, graviola, cajá, caju), e madeireira (mogno, ipê roxo, ipê amarelo,
ingá, urucum), adquiridas nos municípios de Joselandia (comunidade Piloto II), Lago dos Rodrigues (comunidade Barraquinha), Capinzal
do Norte, Lago do Junco (viveiro da ACEMEP) e de Teresina/PI.
Receberam também adubo verde (715 sacos de esterco bovino, sendo 35 sacos por beneficiário), e calcário dolómitico (40
kg/família), utilizado apenas nos berços de plantio.
Cada beneficiário recebeu um conjunto de ferramentas de trabalho (carro de mão, cavadeira, pá, facão), foram adquiridos dez (10)
roçadeiras costais motorizadas e um (01) pulverizador (bomba) estes últimos são usados de forma coletiva.
Todas as etapas da implantação dos SAF´s foram feita utilizando a metodologia de “mutirões”, com o objetivo de fortalecer o
trabalho entre as famílias participantes do projeto, essa metodologia otimiza o tempo do trabalho, aumneta a força de trabalho, melhora
o dialogo e o aprendizado entre os participantes, uma vez que para muitos é uma atividade nova, que precisa de muita troca de
experiência. Ao todo foram realizados cinco (05) mutirões com participação de doze (12) famílias envolvidas nos trabalhos. As atividades
realizadas foram alinhamento das linhas de plantio (fileira), abertura e adubação de fundação dos berços para plantio, plantio das mudas.
Atividade 2 – Elaborar plano de manejo.
Período/data da realização: abril a dezembro de 2020
Descrição1: Para chegar a consolidação do documento do Plano de manejo, é necessário elaborar diversos docuementos em
separado, como por exemplo, o mapa da malha fundiária da área do plano de manejo florestal. Este foi um trabalho de edição da
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localização dos vértices dos polígonos dos imóveis rurais, levando em consideração a imagem de satélite disponibilizada pelo software
Google Earth Pro. A edição dos vértices é necessária para corrigir erros durante o levantamento das coordenadas geográficas e de
precisão do aparelho de GPS de navegação.
Esta foi uma atividade com algumas dificuldades pelo fato de termos um arquivo com aproximadamente onze mil pontos,
abrangendo uma área de mais de quarenta mil hectares. Muitos pontos sobrepostos, resultado do trabalho de levantamento dos
polígonos dos imóveis rurais em campo e, também, por meio do memorial descritivo de algumas propriedades.
Encaminhamento1: Concluir a edição da localização dos vértices para inserir o arquivo em formato GTM no ambiente SIG (software
QGIS), e seguir construíndo os demais documentos do conjunto.
Descrição2: Em 17 de setembro de 2020 foi apresentado o resultado parcial do trabalho de edição dos dados geoespaciais
referente à malha fundiária da área de atuação da COPPALJ, que abrange uma parte do território dos municípios de Lago dos Rodrigues,
Lago do Junco e Bom Lugar. No dia seguinte, 18 de setembro de 2020, houve uma reunião virtual com a coordenação do projeto Bem
Diverso para definir uma estratégia de continuidade das atividades no Território Médio Mearim, mesmo em um contexto de pandemia
por COVID-19.
Encaminhamento2: Embrapa elaborar e publicar dois Termos de Referência para contratação de dois consultores/as, pessoa física
e definir produtos de cada TdR.
Descrição3: Em 03/12/2020 iniciou o trabalho de elaboração do Mapa da hidrografia da área do plano de manejo florestal, no
Povoado Ludovico, município de Lago do Junco. Foi feito o Levantamento da localização geográfica das nascentes identificadas pela
população local do povoado Ludovico.
Encaminhamento3: Realizar o levantamento da localização geográfica das nascentes existentes nos povoados da área de atuação
da COPPALJ.
Descrição4: Em 18/12/2020 aconteceu uma mediação de reunião organizada pela COPPALJ, para concluir as discussões sobre as
boas práticas de manejo nas áreas de ocorrência do babaçu. Durante a reunião, todas as boas práticas de manejo, definidas nos
encontros realizados em 2019, foram apresentadas e discutidas com o público presente. Após muitas argumentações divergentes,
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principalmente a respeito da densidade de palmeiras por unidade de área, os/as representantes das comunidades da área de atuação da
cooperativa, cantineiros e diretoria da COPPALJ chegaram a um consenso e definiram as boas práticas de manejo que serão realizadas
pelas famílias agroextrativistas e orientadas pela equipe técnica, durante o trabalho nas comunidades tradicionais.
Encaminhamento4: Sistematizar as boas práticas de manejo definidas pelas famílias agroextrativistas e concluir o Manual de Boas
práticas de Manejo nos Babaçuais.
Atividade 3 – Visita técnica mensal nas Unidades de Produção Famíliar (UPF)
Período/data da realização: janeiro a dezembro de 2020
Descrição1: Foi realizada visita de orientação técnica na propriedade da COPPALJ, localizada na comunidade de São Manoel, no
município de Lagodo Junco. Na oportunidade foi feita a vermifugação do rebanho bovino e aplicação de carrapaticidas. Assim como
realizada a podas de condução nos citros da propriedade.
Descrição2: Em 29 de janeiro de 2020 aconteceram visitas técnica nas UPF´s que estão desenvolvendo os SAF´s na comunidade
Três Poços município de Lago dos Rodrigues, nas propriedades do Srº José Vicente de Sousa, Domingos Evangelista, Roque Costa,
Francisco de Assis, Gilmar Soares, Raimunda Alves, João Ramos e Genival Pereira. Com esse grupos a metodologia utilizada foi o multirão,
para a realização das atividades de abertura de berços, abubação de fundação e plantio de plantas frutíferas e madereiras. Esta mesma
organizaçaõ foi utilizada pelas famílias para cuidarem das culturas anuais (arroz, milho e mandioca).
Descrição3: Assistencia técnica na Implantação de projetos produtivos de “Fundo Rotativo”. A COPPALJ busca diversificar a
produção de seus cooperados e fornecedores. Por isso criou, com assessorial da ASSEMA, o “Fundo Rotativo” que financia atividades
produtivas integradas ao agroextrativismo como, criação de animais de pequeno e médio porte e horticultura.
Em 2020 a COPPALJ aplicou R$ 45.000,00 (R$ 3.000,00/família) na implantação de 15 projetos, beneficiando quinze (15) famílias
distribuidas em sete (07) comunidades dos municípios de Lago do Junco e Lago dos Rodrigues, com objetivo de modernizar as estrutura
de produção e manejo, sem, contudo, comprometer o agroecossistema e fortalecendo a agricultura família de base agroecológica.
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As famílias que acessam o “Fundo Rotativo”, têm carencia de 2 anos para devolver o capital, acrescido de 6%/ano, como forma de
correção inflacionparia. Esse mesmo credito passará a financeiar projetos de outras famílias.
Famílias beneficiárias em Lago do Junco
Comunidade Ludovico - (03) famílias beneficiarias: Diocina Lopes dos Reis (Avicultura Caipira), Izabel Cristina Alves (suinocultura) e
Alodia Maria da Silva (Avicultura); Comunidades São Manoel - (03) famílias beneficiada: Jacó Livramento de Jesus (Horticultura), Antonio
Soares (suinocultura), Miliana Sevirino dos Anjos Sousa (suinocultura);
Comunidade Centrinho do Acrisio - (02) famílias beneficiadas Julio de Brito Sousa e Isidio Sirqueira da Silva ( suinocultura);
Comunidade Centro do Aguiar - (02) famílias beneficiarias, Valmir Jonas e Francisco da Conceição (suinocultura);
Comunidade Sitio Novo - (01) famílias beneficiarias; Maria Viana da Silva ( suinocultura)
Famílias beneficiárias em Lago dos Rodrigues
Comunidade São Francisco - (02) famílias beneficiarias, Lídia Soares da Silva Amorim e Antônio Fagno Braga da Silva (suinocultura)
Comunidade Três Poços - (02) famílias beneficiarias, Francisco de Assis Sousa (suinocultura) e Francimar Ramos da Silva
(horticultura).
Todas as orientações técnicas necessárias para a boa implantação dsoprojetos foram dadas pela equipe técnica da ASSEMA e
COPPALJ.
Atividade 4 – 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.
Período/data da realização: abril a dezembro de 2020
Descrição: O programa de Comercialização Solidária (PCS) da ASSEMA permaneceu trabalhando em home office, durante toda a
pandemia, especialmente nas frentes de comercialização, o que possibilitou a geração de renda para os grupos orientados pela ASSEMA.
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Os atendimentos de pedidos de clientes, via correios, e aos centros de comercialização que durante a pandemia, passaram também a
atender a clientela via postal.
Foram atendidos pedidos de “Produtos Babaçu Livre” (sabonete, sabão, licor, azeite, mesocarpo, geléia) via email ou Whatsapp
para clientes de outros Estados. Enviamos os produtos para a Loja do MST em São Luis-MA, para a sede da Cooperativa Central do
Cerrado em Sobradinho /Brasilia – DF e em Pinheiros -SP.
O programa auxiliou na comercialização e postagem, nas agencias de ônibus e no correio, de produtos (sabão e sabonete) de
limpeza produzidos pela AMTR, para compor as cestas de combate a covid. Essa foi um aforma encontrada para proteger as produtoras
da pandemia e ao mesmo tempo manter a geração de renda do grupo.
No segundo semestre de 2020, houveram boas oportunidades para ampliar as vendas de “Produtos Babaçu Livre” (sabonete,
sabão, licor, azeite, mesocarpo, geléia, óleo refinado, artesanato). 05 propostas foram aprovadas pela Chamada público Nº 04/2020
realizada pela SETRES/Governo do Estado do Maranhão, totalizando mais de R$ 50.000,00 em venda de produtos que foram entregues
até dezembro de 2020.
Foram também comercializados 2.100 litros de óleo refinado para o Instituto Federal de Brasilia compondo a cesta de produtos
organizada pela Central do Cerrado; 3.540 frascos de 500 ml de oleo refinado para compor a cesta de produtos alimentícios
agroecológicos a serem doados pela SAF/Governo do Estado do Maranhão para famílias atingidas pela COVID 19
07 Agricultores da base de atuaçao da ASSEMA comercializaram 01 Tonelada de Alimentos entre Farinha e Feijão, por meio da
mediação feit apelo program de comercialização da ASSEMA.
E também fechamos uma parceria com o “Emporio Nordestino Lá de Nois” localizado na cidade de Pedreiras-MA, que passará a
expor os “Produtos Babaçu Livre”.
Atividades que não foram realizadas por conta da pandemia.
Atividade – Formação sobre conservação dos recursos hídricos.
Novo cronograma: julho de 2020
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Justificativa: Esta atividade não foi realizada. Embora tenha sido reprogramada para o segundo semestre, com nova metodologia
de execução, não foi possivel realizar. A ideia era produzir materiais de informação (escrito e/ou audiovisual para ser socializado com o
público alvo destas ações.
Atividade – Impressão e divulgação do manual de boas práticas de manejo do babaçu.
Cronograma: fevereiro a março de 2020
Justificativa: Atividade não realizada. O manual de boas praticas de manejo do babaçu, ainda carece de ajuste, que deverão ser
levantados junto às quebradeiras, discutidas e acordadas coletivamente pelo grupo focal que contribue com o plano de manejo. Devido
aos riscos oferecidos pela pandemia, não foi possível realizar os levanatamentos e os encontros coletivos. A previsãoe retomar a
atividade assim que sessar a pandemia.
Avaliação da organização sobre a execução das atividades?
As atividades foram bem sucedidas em termos de execução e aproveitamento, pois quase todas foram realizadas antes da
pandemia (até meados de março de 2020) ou entre setembro a dezembro que foi quando os casos de contaminação pela COVID
passaram a cair no Estado do Maranhão.
Impactos esperados pela ASSEMA
*Aumento da produção de alimentos livre de contaminantes;
* Melhoria no aproveitamento das águas das chuvas;
* Melhoria no Manejo do babaçu
Reflexão sobre os impactos
Apresentamos abaixo uma breve análise sobre o alcance ou não dos impactos.
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Em relação a produção de alimentos seguros, nossa reflexão está muito embasada naquilo que as famílias apresentam em suas
cestas de produtos comercializados nas feiras, e na mesa que oferecem a suas famílias. Com isto, digo que não temos um monitoramento
preciso desse volume, mas temos a observação direta das práticas produtivas das famílias que estão envolvidas nessa estratégia.
Segundo as equipes de assistencia técnica, não tem observado vestigio de veneno nos roçados, as famílias demonstram entender as
consequências irreversíveis do uso prolongado dos agroquímicos.
A juventude que regressa das academias para as propriedades traz consigo muitos conceitos novos sobre como produzir de forma
segura para alimentar a família, e sobre a responsabilidade que devemos ter ao produzir para outras pessoas.
Essas observações nos fazem crer que temos impactado positivamente par alcançar a segurança alimentar como um direito de
todos.
A melhoria no aproveitamento das águas das chuvas, tem exelentes resultados, após os investimentos em tecnologias sociais (TS) e
formação sobre aproveitmaento dos recursos hidricos, feitas no final de 2019. Naqule ano, foram construídas 14 cisternas de placa com
capacidade de armazenar 16.000 litros de água para o consumo humano, 15 barraginhas/açudes para armazenar água para a produção e
criação de animais, reforma de 3 açudes comunitários.
Ainda voltado para evitar a contaminação dos lençois freáticos por dejetos humanos, foram construidas 12 fossas biodigestoras
com capacidade de 6m³ de dejetos.
Quanto aos impactos causados pelo bom manejo do babaçu, é algo que só poderemos perceber a longo prazo, contudo, já é
possível perceber bons resultados quando temos um aumento no volume de produção de amêndoas e também na produção de grãos
(arroz, milho, feijão e fava). Em 2020 as famílias tiveram uma boa colheita de grãos, principalmente milho e feijão que são as culturas de
ciclos mais curto e menos exigentes por nutrientes e mão de obra.
Indicadores e Meios de verificação da ASSEMA
*Número de famílias trabalhando com sistemas agroflorestais na área de atuação da ASSEMA;
* Número de famílias trabalhando com prática de manejo ecológico do solo (adubação verde);
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* Número de famílias trabalhando com enriquecimento de capoeira no sistema tradicional.
* Número de famílias respeitando a dinâmica de população do babaçu;
* Volume de produtos gerados pelos grupos com valor agregado e in natura;
* Aumento da receita obtida pelos grupos com a comercialização de produtos com valor agregado;
* Aumento da qualidade dos processos Gerenciais e Técnicos assumidos pelos 5 empreendimentos (COPPALJ, COOPAESP, AMTR,
SANTANA e AJR) orientados pelo PCS;
* Aumento da qualidade dos processos Políticos e Administrativos assumidos pelos 5 empreendimentos (COPPALJ, COOPAESP,
AMTR, SANTANA e AJR) orientados pelo PCS.
Alcance anual dos indicadores priorizados pela ASSEMA
* 73 famílias enriquecendo sua unidade de produção com espécies frutíferas e madeireiras na área de atuação da ASSEMA;
* 73 famílias trabalhando com prática de manejo ecológico do solo (adubação verde);
* 14 famílias trabalhando com enriquecimento de capoeira no sistema tradicional;
* 04 famílias respeitando a dinâmica de população do babaçu;
* 73 famílias guardiãs (com disponibilidade) de sementes das espécies cultivadas na unidade de produção;
* 905 mil kg alcançado pelos 7 produtos (Mesocarpo, Sabão, Torta, Óleo, Amêndoas de coco babaçu, Polpa de frutas e Folhas de
Jaborandi)
mensurados em kg;
* 49 mil unidades alcançado pelos 4 produtos (licor, geleia, sabonete e artesanto) mensurados em unidade;
* 4.052,158,54 de receita líquida obtida pelos grupos com a comercialização de produtos com valor agregado em 2020. Em 2019
alcançamos uma meta um pouco maior do que em 2020, no vaor de R$ 4.264.68,22;
* 8,2 de media alcançada na qualidade dos processos gerenciais e técnicos assumidos pelos 5 empreendimentos orientados pela
ASSEMA;
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* 7,9 de media alcançada na qualidade dos processos Políticos e Administrativos assumidos pelos 5 empreendimentos
História de mudança baseado nos objetivo de mudança 1 e 2.
Parte da história de mudança que apresentaremos aqui, está publicada completamente na coleção “Mestres do Agroextrativismo
no Mearim”, citado na nota de rodapé nº 1 deste relatório.
Vamos falar da vida da quebradeira de coco babaçu Dona Auri de Oliveira Martins (41 anos), e seu companheiro o agricultor Rivaldo
Lisboa Martins (46 anos). O casal vive com as duas filhas mais novas, Vitória (15 anos) e Viviane (11 anos), na comunidade quilombola
Nova Olinda, município de Lima Campos no Estado do Maranhão.
As terras onde a família vive foi herança dos pais do Srº Rivaldo, que as comprou de ex-escravos na década de 60.
Dona Auri e Seu Rivaldo fazem parte da Associação dos Moradores e Produtores Rurais de Nova Olinda, criada em 1988 como
forma de organização local em buscar de seus direitos enquanto quilombolas, tal como se auto-identificam. Essa associação também faz
parte da Associação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas do Maranhão (Aconeruq), através da qual, em 2013 as 25 famílias
receberam o certificado da Fundação Cultural Palmares, reconhecendo o Povodo Nova Olinda como comunidade quilombola.
Nos 55 hectares, que coube de herança ao casal, estão distribuídos diversos sistemas produtivos manejados sem o uso de
agroquímicos (fertilizantes industriais e agrotóxicos).
A maior parte do estabelecimento é coposta por cobertura florestal e fragmento de floresta secundária em diferentes estágios de
sucessão natural, na qual são encontradas espécies madeireiras como ipê, cedro, maçaranduba, inhaúba, mogno, sabiá, pituruna, oiti e
aroeira. Também são encontrados vários animais Silvestre.
Próximo a residência, encontramos pomar com diversas espécies frutíferas (cajo, manga, goiaba, lima, acerola, banana, mamão,
jaca e cajaza) em pequena quantidade que serve para o consumo familiar.
A família possui também uma peuena quena agrofloresta, iniciada em 2015, com boa diversidade de espécies frutíferas e florestais,
como cupuaçuzeiro, bacurizeiro, gravioleira, mangueira, abacateiro, jaqueira, bananeira, babaçu, mogno, maçaranduba, ipê e aroeira.
Nesse sistema produtivo, seu Rivaldo também cultiva feijão, mandioca e fava.
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O casal faz um trabalho de formiguinhas, eles produzem suas próprias mudas, utilizando as sementes coletadas na própria área, e
assim passam a enriquecer não só a agrofloresta, mas outras áreas da propriedade. Eles também trazem sementes e mudas dos
intercâmbios, seminários, encontros, feiras agroecológicas e outras atividades no âmbito de projetos executados pela Associação em
Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão (Assema).
Toda essa riqueza encontrada na propriedade de Dona Auri e seu Rivaldo, representa bem o conceito de Agrofloresta indicado por
Porro (2009), onde define o Sistema como: “As agroflorestas são caracterizadas por proporcionar um manejo de recursos naturais
dinâmico e ecológico, seja através da integração de árvores nas áreas agrícolas como também nas situações em que a produção agrícola
passa a ocorrer de forma sequencial e/ou adjacente a áreas florestadas”.
O modo de vida que esse casal escolheu para viver, não foi algo dado de forma imediata, tem haver com sua ancestralidade
quilombola, com a forma que eles se relacionam com os recursos naturais, e que oportunamente foi potencializado e enriquecido pelas
formações, intercâmbios, investimentos nas estruturas produtivas, e assistencia técnica oferecida pela ASSEMA e outras organizações das
quais o casal participa.
Impacta positivamente na vida da família e da comunidade, saber que ela tem acesso e controle sobre os recursos naturais, que
eles estão se utilizando de práticas agoecológicas para desenvolver seu sitema produtivo, que parte da propriedade é destinada a
enriquecer a biodiversidade do território.
Objetivo Estratégico de Mudança 3 - 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);
Objetivo Estratégico de Mudança 4 - Contribuir com o fortalecimento da educação contextualizada nas escolas comunitárias que
participam da Campanha Amiguinhos da ASSEMA.
Embora a participação qualificada nos espaços de tomadas de decisões sobre políticas que afetam as comunidades tradicionais do
babaçu, seja de difícil mensuração, ainda assim acreditamos que a mudança de uma realidade negativa só é possível por meio da tomada
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de consciência e da intervenção do próprio sujeito afetado. O empoderamento do sujeito sob sua condição de negação de direitos é
imprescindível para a sua mudança de vida.
Atividades Realizadas:
Atividade 5– Incidência junto aos órgãos públicos (INCRA e ITERMA) responsáveis pela regularização fundiária de PA´s e PE´s
priorizados.
Período/data da realização: 04 de abril de 2020.
Descrição: Reunião com Assentados da Reforma Agrária do Projeto de Assentamento Três Setúbal para discussão sobre acesso à
linha de crédito PRONAF A. A reunião foi coordenada por uma empresa de elaboraçao de projetos do municipio de São Luiz Gonzaga do
Maranhão, representada pelo Técnico Francisco Cavalcante. Na oportunidade falamos sobre crédito investimento (R$ 25.000,00) em
atividades agropecuárias e não Agropecuárias + R$ 1.500,00 de Assistencia Técnica a ser realizada durante três anos. Foi destado os
critérios de acesso como DAP, disponibilidade de área e força de trabalho familiar para implantação e condução das atividades.
As intervenções da ASSEMA chamaram a atenção para a necessidade de não focar as propostas somente na criaçao de animais de
grande orte, uma vez que, isso ocasionaria um aumento no desmatamento das areas para a formação de pastagem.
Encaminhamento: Foram apontadas 02 Associações de Moradores para serem as representantes dos Assentados nos
encaminhamentos das propostas de investimento. Cada comunidade ficou de identificar as pessoas interessadas e com condiçoes de
acessar o crédito e em seguida repassar a documentação inicial para consulta aos órgaos do sistema de proteção ao Crédito.
Atividade 6– Participações em fóruns, redes e Conselhos de Economia Solidária
Período/data da realização: janeiro a dezembro de 2020
Descrição: Participaçao na Plenária Virtual do Fórum Estadual de Economia Solidária. O PCS participou da Plenaria que ocorreu no
dia 15 de Agosto pela plataforma Google Meets, teve como tema "Organicidade com Auto Gestão para o Bem Viver e contou com a
participaçao de 32 pessoas, sendo representantes do poder publico, de Empreendimentos Economicos Solidários e de entidades de
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apoio. Durante a reunião foi realizada a leitura da ata da plenaria anterior, realizada a linha do tempo do fórum, Discutida a organicidade
do Forum e os GTs, Apresentação de nomes para compor a coordenação, Apresentação de novos conselheiros e Informes. Definimos os
percentuais para a nova composição de representação do Forum: Sendo 60% de empreendimentos economicos solidarios, 25% de
entidades de apoio; 15% de outros movimentos alinhados com os principios da Ecosol. Encaminhou-se também que a comissão
provisoria de reorganização do fórum, irá realizar consulta aos empreendimentos e entidades de apoio que compõem a ultima
coordenaçao eleita.
Atividade 7– Diagnóstico nas escolas sobre o envolvimento com a educação contextualizada, estrutura e condições de
funcionamento
Período/data da realização: janeiro de 2020
Descrição: Foi realizada uma pesquisa, onde coletamos dados sobre a situação atual das escolas municipais das comunidades que
têm atuação da Campanha Amiguinhos da ASSEMA, com objetivo de diagnosticar o nível de envolvimento dessas escolas com a educação
contextualizada. O diagnóstico foi realizado em 49 escolas, nos municípios de Lago do Junco, Lima Campos, Joselândia, Santo Antônio dos
Lopes, Lago dos Rodrigues, Peritoró, São Luís Gonzaga do Maranhão, Esperantinópolis Poção de Pedras, Pedreiras, Trizidela do Vale e
Capinzal do Norte.
Nesta fase as informações foram sistematizadas, e o diagnóstico possibilitou identificar algumas problemáticas comuns às escolas,
como a grande presença de turmas multisseriadas, ausencia de bibliotecas, escolas sem plano pedagógico próprio, probelmas estruturais
básicos como falta de água potável para o consumo, e que apesar de 36 escolas se dizer trabalhar com educação contextualizadas,
percebemos que a abordagem dada não se relacionam com o sentido político da educação do campo, mas com o sentido apenas de aulas
mais dinâmicas e métodos de ensino mais criativos e atrativos metodologicamente.

17

PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS
“Direito a uma vida sem desigualdades”
Relatório Narrativo Anual 2020

'

Atividade 8– Formação de grupos focais com as escolas/munícipios que trabalham com a CAA, para discussão da realidade
enfrentada pelas mesmas, e a partir disso refletir sobre as possiblidades de trabalho com o plano de educação contextualizada da
ASSEMA.
Descrição: Chegamos a identificar os grupos focais, porém logo chegou a pandemia e o tralho foi suspenso. Quando chegamos a
uma estabilização da pandemia, se aproximaram as eleições municipais, e avaliamos a impossibilidade de seguir com o trabalho dado que
as pessoas identificadas para compor os grupos estavam, em sua maioria, comprometidos com a campanha eleitoral, o que nos fez adiar
a atividade para o ano de 2021.
Atividade 9- Estruturação do "Meu Cantinho Cultural" nas escolas priorizadas
Período/data da realização: 12 de fevereiro de 2020
Descrição: 15 pessoas dentre representantes da ASSEMA, da associação local, agente de saúde, lideranças comunitárias e mães de
amiguinhos da ASSEMA, se reuniram na comunidade Pedrinha (São Luis Gonzaga), para dialogar sobre a possibilidade de aplicação de
recurso comunitário pelo projeto repartição de benefícios executado pela ASSEMA. A proposta é que seja construído um cantinho
cultural na comunidade com foco nos amiguinhos da ASSEMA, afim de fortalecimento das parcerias como também do trabalho já
desenvolvido na comunidade. Na oportunidade a comunidade sugeriu que seja construído um espaço com brinquedos para uso da
comunidade, o espaço escolhido pela comunidade foi na frente da igreja da comunidade.
Atividade 10- Apoia a estruturação da Escola Comunitária da Vila Vitória (Peritoró/MA)
Período/data da realização: janeiro a março de 2020
Descrição: 15 pessoas dentre representantes da ASSEMA, da associação local, agente de saúde, lideranças comunitárias e mães de
amiguinhos da ASSEMA, se reuniram na comunidade Fundamento (Capinzal do Norte), para dialogar sobre a possibilidade de aplicação
de recurso comunitário pelo projeto repartição de benefícios executado pela ASSEMA. A proposta é que seja implantada uma horta
comunitária com o envolvimento das famílias dos amiguinhos da ASSEMA. Ficou encaminhado que a comunidade fará o levantamento de
05 famílias para participarem do projeto onde os critérios serão acordados entre a comunidade.
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A ASSEMA fará uma visita técnica e reunião para avaliar as condições de instalação e posteriormeten trabalhar um proesso de
fornação em horticultura com as pessoas que farão parte da proposta.
Atividades que foram adaptadas por conta da pandemia.
Todas as atividades abaixo descritas foram adaptadas para o modulo virtual, tendo seu número reduzido e pautas priorizadas, em
função da pandemia causada pelo COVID -19.
Atividade - Participação da ASSEMA na RAMA (Rede de Agroecologia do Maranhão)
Período/data da realização: fevereiro a dezembro de 2020
Descrição: A Rede RAMA, se reinventou muito bem nesse peridodo da pandemia, conseguiu realizar inúmeras reuniões virtuais
para dar encaminhamento à pautas já inicidas antes da pandemia.
Conseguiu rearticular os GT´s de Jovens e de Mulheres, tendo realizado a pimeira live da juventude com o tema “Protagonismo das
Juventudes na luta por direitos em ação global em tempos de crise”, transmitida ao vivo pelo canal yotuber.
Criou um novo GT de Comunidação formado por representantes das áreas de comunicação de todas as organizações que compõem
a rede.
O GT de Comunidação foi bastante funcional nesta pandemia, desenvolveu atividades importantes no combate a COVID-19, tais
como: Produção e divulgação de 03 vídeos (5º,6º,7º e 8º) da Série Juntos e Juntas no Combate ao Corona Vírus, Organização e produção
de 2 live, promovida pelo GT de Juventudes, Mobilização e articulação de entrevistas em rádio, TVs. Mobilização de vídeos para
divulgação nas redes da RAMA, Articulação dos jovens para produção da CARTA DAS JUVENTUDES DA RAMA e produção de video,
Criação do canal no Youtube para a RAMA e atualização, Produção de Cards em apoio as organizações, campanhas, dentre outras e
Produção de 05 Podcast “Vozes do Território” e divulgação
Durante todoo ano a RAMA coseguiu alimentar as suas redes sociais (Facebook, Instagram e grupos de WhatsApp) com postagens
de ações promovidas pela RAMA e também pelas organizações e comunidades que fazem parte da rede.
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ASSEMA participou ativamente das ações da Rede atraves das ações de comercialização, tal como, na mobilização junto as
organizações da RAMA para entrega/venda de 1.000 cestas agroecologicas para a SAF, e nas discussões sobre a criação do rótulo para os
produtos da RAMA.
Atividade - Participação da ASSEMA na Rede Cerrado.
Período/data da realização: primeira semana do mês de março de 2020
Descrição: A ASSEMA participou da Assembleia da Rede Cerrado no modulo virtual, onde apreciou a Prestação de contas, exercicío
2019, e aprovou o planejamento para 2020. No segundo semetre de 2020 a Rede não realizou nehuma atividade.
Avaliação da organização sobre a execução das atividades?
Avaliamos que para a RAMA e Rede Cerrado não tivemos grandes prejuízos, ao contrário a RAMA cresceu bastante, em termos de
articulação, durante a pandemia.
Impactos esperados pela ASSEMA
* Mobilização em rede pela Educação Contextualizada no Território Médio Mearim;
* Inserção da Educação Contextualizada na grade curricular das escolas;
* Participação ativa e qualificada em espaços políticos de discussão.
Reflexão sobre os impactos
Os impactos foram bastante desesperançosos quanto ao cenário da educação do campo. Politicamente tivemos um desmonte das
políticas educacionais como um todo, dado o descompromissos dos ministros da educação, dado a ausência de ações coordenadas pela
ocupação dos postos importantes na estrutura educacional.
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Várias medidas foram tomadas para acabar com as políticas compensatórias de educação e com as poucas oportunidades que os
mais vulneráveis tinham para conseguir uma qualificação educacional.
Os espaços de participação ficaram desarticulados e sem força para o enfrentamento destas situações.
A nível local, sim tivemos bom envolvimento das equipes pedagógicas nas ações de formação temática para a educação
contextualizada, orientadas pela Campanha Amiguinhos da ASSEMA, isso como resultado gerado pelas ações desenvolvidas em 2019.
Porém não temos bons resultados quanto à compreensão do que seja educação contextualizada no sentido político, por parte das
equipes de educadores. A compreensão deles é superficial e muito mais voltada para métodos criativos de abordar os assuntos em sala
de aula.
Indicadores e Meios de verificação da ASSEMA
* Número de famílias que acessaram as políticas de SSAN priorizadas;
* Número de escolas realizando ações de educação contextualizada a partir das práticas da ASSEMA
* Número de educadores sensibilizados em temas transversais relacionados à educação contextualizada a partir das práticas da
ASSEMA.
Alcance anual dos indicadores priorizados pela ASSEMA
* 1.758 famílias acesaram a PGPMbio a partir das orientações da ASSEMA e de organizações sindicais parceiras por meio da
Comisão da PGPMbio do Médio Mearim.
* 31 escolas realizando ações de educação contextualizada a partir das práticas da ASSEMA. Das 49 escolas monitoradas, temos 31
que de lguma forma desenvolvem ações de educação contextualizada.
* 31 educadores sensibilizados em temas transversais relacionados à educação contextualizada a partir das práticas da ASSEMA.
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Objetivo Estratégico de Mudança 5 - Promover ações para autonomia econômica de mulheres e juventudes por meio de iniciativas
de geração de renda e economia solidária;
Objetivo Estratégico de Mudança 6 - Realizar ações junto às organizações coletivas de mulheres e juventudes para impulsionar a
equidade de gênero e geração.
A ASSEMA aposta no empoderamento econômico das mulheres e das juventudes como estratégia de compartilhamento de poder
na unidade de produção familiar e na sociedade. Investe em atividades agrícolas, extrativistas, acesso a políticas públicas de
comercialização e em circuitos de mercados curtos como feiras, centros comerciais de apoio a agricultura familiar.
Acreditamos, que por um lado essas ações são também instrumentos de enfrentamento às violências praticadas contra esses
sujeitos, e por outro, potencializam suas capacidades e resiliências.
ATIVIDADES REALIZADAS:
Atividade 11 - Assessorar as organizações de mulheres e juventudes.
Período/data da realização: 17 de Março de 2020
Descrição: A assessorial da ASSEMA, representada pelo técnico Ricardo Araújo, atualizou o banco de dados das Associaçãoa de
Mulheres Quebradeiras de Coco do município de São Luiz Gonzaga (AMTQC). Juntamente com a Secretária da AMTQC realizamos a
revisão dos cadastros das Associadas já existentes nos arquivos, identificammos as pendencias de documentação e de informações
solicitadas na ficha cadastral.
Também foi realizado uma reorganização no formulário de cadastro das associadas sendo acrescentadas algumas informações
importantes para melhor descrição do publico diretamente ligado à associaçao de mulheres.
Encainhamentos: Organização de lista com as Pendências de informações das asssociadas; Repasse do formulário de cadastro
atualizado à Secretária para o cadastramento das novas associadas e atualização das informações das sócias fundadoras.
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A atualização das informações e cadastramento das novas associadas possibilitará uma melhor compreensão da base de atuaçao da
AMTQC, bem como facilitará o acesso à dados de todas as associadas quando houver necessidade.
Atividade 12 - Estruturação das Unidades de Produção de flocos de mesocarpo da COPPAESP
Período/data da realização: Janeiro de 2020
Descrição: A produção de flocos de mesocarpo, está sobrfe gestão de mulheres associadas à COOPAESP, para melhorar as
condições de trablaho das mulheres, foram reformados 2 Núcleos de extração de floco de mesocarpo nas comunidades Lagoinha II e,
Palmeiral. Os núcleos receberam reformas no forro, pintura e restauração dos fornos de secagem dos flocos de mesocarpo.
Também foram adquiridos para 4 núcleos (Lagoinha, palmeiral, serra e Coroatá) kit´s de ferramentas para o descascamento dos
frutos de coco (Facão Colin, Espinha de peixes), assim como receberam equipamentos (Peneiras para secagem de flocos de mesocarpo) e
utensílio (caixas plásticas para lavagem e desinfecção dos frutos; EPI´s, uniformes, botas).
Atividade 13 - Estruturação da Unidade de Produção de artesanato de babaçu - pau santo
Período/data da realização: janeiro a fevereiro de 2020
Descrição: A Associação de Jovens Rurais (AJR) concentra suas atividades em organização da juventude e na formação para geração
de renda e possui um grupo de associados que se dedica ao artesanato produzindo peças utilitárias de babaçu.
No tocante aos recursos da Repartição de Benefício, foram a reforma da unidade de sede da associação que se encontrava
desativada, com a cobertura e piso toda destruída, neste item foi feito inicialmente um mutirão social de limpeza e de derruba da casa,
posteriormente iniciamos as reformas na qual aconteceu em duas partes, na primeira foi a reforma do teto na qual foi tirado todo o
telhado existente e trocado 100% da madeira e parte das telhas. Segunda parte foi a reforma do piso onde foi quebrado e aterrado
novamente o mesmo e na seguida feito o piso e a construção das calçadas.
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Por ultimo trabalhamos na eletrificação e na parte hidráulica e hoje nossa sede já tem energia reformada e também água para as
atividades necessárias.
Quanto ao apoio ao Núcleo de Artesanato Rosalina Alves (NARA), compramos mais um motor esmeril, lixas, e realizamos um curso
de embalagens. Com isso conseguimos melhorar as aparências dos produtos.
Atividade 14 - Estruturação da Unidade de Processamento de polpa de fruta - Unidade Familiar da jovem Ivanessa Mariano.
Período/data da realização: março a julho de 2020
Descrição: ASSEMA adota a estratégia de empoderamento econômico de mulheres jovens, e estimula a estruturação e
empreendimento familiares liderados por mulheres, este é o caso da jovem Ivanessa Mariano, que desenvolve um sistema agroflorestal
em sua propriedade, juntamente com sua família, e passou a fazer o aproveitamento da fruta transformando-a em polpa.
Apostando na atividade com as fruta ASSEMA, investiu na construção de Unidade de Processamento de polpa de fruta de 62 m2,
que segue os padrões sanitário exigido, recebeu alguns equipamento como freezer, despolpadora de frutas, liquidificador e outros
utensílios como bacias, baldes etc
Atividade 15 - Melhoria da Unidade de Produção de licor e doces - Grupo de Mulheres de Santana (São Luís Gonzaga/MA).
Período/data da realização: janeiro de 2020
Descrição: A Unidade de Produção de licor e doces é um empreendimento criado e gestado pelo Grupo de Mulheres de Santana no
município de São Luís Gonzaga. O mesmo recebeu uma reforma geral na unidade de produção de licor e geleias.
O prédio já existente foi reformado e ampliado com mais duas salas, teve suas paredes, portas, piso, telhado e forro reformada. A
parte elétrica que já estava causando desperdício de energia e com baixa potencial, também foi substituído.
Os tanques de lavagem de frutas foram renovados, assim como as bancadas, pias e torneiras em aço inox.
Foi construído uma base da caixa d’água e uma lavanderia externa.
A fábrica encontra-se bem sinalizada, conta com três salas bem ampliadas, uma lojinha para atendimento ao público e um deposito
ampliado.
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Possui equipamentos de refrigeração (freezer Horizontal), e ambiente climatizado (aparelho de ar condicionado 12 MIL BtUs,
ventiladores de parede).
Atividade 16 - Estruturação de 5 unidades de apicultura para jovens
Período/data da realização: fevereiro a dezembro de 2020
Descrição1: ASSEMA buscar introduzir novas atividades em consórcio com o babaçu e os sistemas agroflorestais, no intuito de
fortalecer cada vez mais a conservação do babaçu por meio e atividades produtivas, neste sentido está incentivando a atividade apícola
para jovens produtores que já desenvolvem aptidão para a atividade. Atualmente temos 4 pessoas em Lima Campos (comunidades Nova
Luz e Nova Olinda) e 2 pessoas em Esperantinopolis (comunidade potó) cada um dele recebeu 7 caixa de abelha e os demais materiais
(formões apícola, fumigadores, garfos desoperculadores e coletor de pólen), equipamentos (mesa desoperculadora, centrífuga e tanque
decantador), insumos e EPI´s (macacões de tecido especial com máscara fixa, bota, luva etc) da atividade.
Após todas as a aquisições, foi feita a conferência dos materiais e equipamentos e proteção individual, testados e agendada a
atividade prática de captura de enxame de abelha Apis mellifera no município de Lima Campos. Para essa atividade foi necessário ainda
coletar pó de serra em fábrica de móveis e adquirir tela mosquiteiro, grampos e grampeador para madeira.
Em 16 de abril iniciamos as atividades de formação práticas de captura de enxames, sem envolver todas as famílias beneficiárias do
projeto (4 famílias de Lima Campos e 2 famílias de Esperantinópolis), para evitar aglomerações em meio à pandemia do coronavírus
COVID-19.
Antes de iniciar o trabalho prático, foram abordados alguns assuntos, como a importância das abelhas para a diversidade biológica
dos ecossistemas, a biologia da espécie Apis mellifera, o modelo de colmeia Langstroth utilizado na apicultura e a função de cada material
disponível para a realização da prática de captura. Os beneficiários também foram alertados sobre os riscos durante a captura de
enxames e, por isso, solicitados que todos utilizassem corretamente os EPI´s e que os procedimento sejam realizados com atenção e
conforme a técnica de transferência de enxames, para garantir a segurança de todos.
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Como resultado do tabalho de identificação de enxames de abelhas nas proximidades, dia 2 de maio de 2020, foi realizado o
trabalho técnico de captura de dois enxames de abelha Apis mellifera na unidade de produção do Sr. Cícero, localizada na comunidade
Santa Angela, município de São Luís Gonzaga do Maranhão.
No período de 7 a 9 de maio de 2020, foi realizado o trabalho técnico de captura de mais dois enxames de abelha Apis mellifera.
Um dos enxames foi capturado na unidade de produção do Sr. Ribas, localizada na comunidade quilombola Nova Olinda. O outro exame
foi capturado na unidade de produção do Sr. Dedé, localizada na comunidade quilombola Nova Luz. Todo trabalho foi realizado pelo
público beneficiário do projeto, com assessoria técnica da ASSEMA. Nesse período, também foi ampliada a área do apiário e realizado o
manejo dos primeiros enxames.Durante o manejo, o público beneficiário retirou a tela mosquiteiro e verificou a existência de postura e
alimento nas colmeias.
Em 14 de maio de 2020, 2 outros enxames de abelha Apis mellifera foram capturados, ambos localizados no interior de estipe de
palmeira babaçu em decomposição que foram encontrados na unidade de produção do Sr. Dadá, localizada na comunidade quilombola
Nova Olinda e o outro na propriedade do Sr. Gilmar, localizada na comunidade quilombola Fedegoso.
Em 28 de maio de 2020, foi captura mais 2 enxames de abelha Apis mellifera, ambos identificados por dona Regiane, quebradeira
de coco da comunidade quilombola Nova Olinda. Um dos enxames foi capturado na unidade de produção do Sr. Ivaldo e, o outro
enxame, foi capturado na unidade de produção do Sr. Raimundo José.
Encainhamentos1: ASSEMA continuar prestando a assistência técnica aos apicultores e segue realizando formações a cerca do
manejo das abelhas nativas e no processamento do mel, asim como buscando possíveis fornecedores de placas de cera alveolada no
Estado do Piauí.
As formações para os apicultores de Esperantinópolis será orgazada assim que estivermos mais livres de riscos de contaminação
pelo COVID 19.
No Segundo semetre de 2020 o técnico da ASEMA que orienta as familias de apicultores, continuou o trabalho de captura de novos
enxames de abelha Apis mellifera para aumentar a quantidade de colmeias nos apiários, também intensificou o trabalo sobre os cuidados
com a alimentação dos enxames no periodo de estiagem.
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Descrição2: Em 24 e 25 de setembro de 2020, foi realizada mais uma revisão das colmeias do apiário localizado na comunidade
quilombola Nova Olinda, município de Lima Campos na unidade de produção da família do Sr. Rivaldo Lisboa. Durante o manejo dos
enxames, foi verificada a existência de postura (ovos) e estoque de alimento (mel) nas colmeias. Algumas colmeias estão sem alimento, o
que demonstra baixa disponibilidade de recursos florais (pólen e néctar) no apiário neste período. A escassez de alimento provocou
redução da população dos enxames e, também a paralisação da construção dos alvéolos nas placas de cera fixadas nos quadros. Apenas
uma das onze colmeias está com um pouco de mel armazenado na melgueira. Trabalhamso na preparação de outro local para instalar um
novo apiário, o local receberá os novos enxames que foram capturados pela família beneficiária após as perdas provocadas pela abelha
nativa “Tataíra”. A intenção é distribuir as colmeias em dois ou três apiários menores para reduzir a pressão de muitos enxames sobre os
recursos florais disponíveis em um mesmo raio de ação das abelhas campeiras. Essa estratégia, além de reduzir a concorrência por pólen
e néctar entre os enxames, vai ampliar a área utilizada para apicultura.
Descrição3: Em 01 de outubro de 2020, foi realizada a revisão das colmeias do apiário localizado na comunidade Serrinha,
município de Lima Campos. Durante o manejo dos enxames, foi verificada a existência de postura (ovos), estoque de alimento (mel) e,
também, se os enxames estavam construindo os alvéolos nas placas de cera. Todas as colmeias apresentaram favos com cria e alimento.
Além disso, as abelhas operárias iniciaram a construção dos alvéolos nas placas de cera.
Descrição4: Em 21 de dezembro de 2020, foi realizada a revisão das colmeias do apiário localizado na comunidade Potó, município
de Esperantinópolis. Durante o manejo dos enxames, foi verificada a existência de postura (ovos) e estoque de alimento (mel) nas
colmeias. Em todas as colmeias foi constatada a presença de ovos e alimento, mas apenas quatro enxames estão com uma população
grande de abelhas. Inclusive, nessas colmeias foi colocada a melgueira sobre o ninho.
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Descrição5: Manutenção do Sistema de produção de hortaliças do Grupo de Mulheres da comunidade Santa Cantidia
(Pedreiras/MA), 6 famílias chefiada apor mulheres da comunidade Santa Cantidia do município de Pedreiras/MA, foram apoiadas pela
ASSEMA, e receberam estrutura física (canteiros, telas e sombrites) e sistema irrigação para ampliar suas hortas. O grupo é liderado por
mulheres que produzem e comercializam seus produtos no circuito de feiras do município de Pereiras.
Atividades que foram adaptadas por conta da pandemia.
Atividade - Oficina sobre acesso e gestão da política PGPMBio
Cronograma: fevereiro e setembro
Período/data da realização: 04 de Março de 2020
Descrição: Não foi possivel realizer a oficina na metodologia que estava prevista, mas realizamos um Reunião entre COPPALJ,
ASSEMA, Tecnicos da AGERP e STTRs de Lago do Junco e Lago dos Rodrigues, para tartar da PGPM bio
A reunião ocorreu na sede da COPPALJ em Lago do Junco e contou com a participaçao de 09 pessoas. Durante a reunião foram
definidas as responsabilidades para a operacionalizaçao da PGPM bio nos 02 municipios, buscando encaminhar as seguintes questões:
Quem mobilizará as familias? Quem realizará os cadastros em campo e no sistema da CONAB? Quem recolhe a documentaçao pessoal e
organiza a assinatura do documento? Quem irá protocolar a documentaçao na CONAB e acompanhar a comunicaçao? Quem resolve as
pendencias?
Encainhamentos:
1- Foi organizado um cronograma para a realização de cadastros de familias na area de atuaçao de cada cantina ligada a COPPALJ;
2 – Montamos equipes de trabalho em cada municipio incluindo respresentantes dos STTR, 01 Técnico da AGERP e diretores e
administrativo da Cooperativa. O programa de comercialização da ASSEMA, ficou na incumbencia de acompanhar o trabalho e contribuir
sempre que necessário.
Ao final de 2020 foi viabilizado o acesso de 480 Quebradeiras à Suvenção Econômica do Babaçu.
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Atividade - Oficina sobre acesso e gestão da política PGPMBio
Período/data da realização: 07 de Março de 2020
Descrição: Outra reunião aconteceu com familias Assentadas da Reforma Agrária do Projeto de Assentamento Três Setúbal no
municipio de São Luiz Gonzaga do Maranhão. O encontro aconteceu no salão da Igreja Católica da Comunidade Centro dos Cocos e
contou com a participaçao de 35 Pessoas.
Na oportunidade, foi organizada a documentação pessoal das Familias e preenchida a declaração de renda para serem
encaminhadas ao INCRA de modo a viabilizar a emissão de DAPs para acesso à Politica de Garantia de Preço Minio para os Produtos da
Sociobiodiversidade - PGPMbio.
Encaminhamentos: Ao final da Reunião foi organizada a documentação de 30 Familias Assentadas da Reforma Agrária e
encaminhadas posteriormente ao INCRA para emissão das DAPS.
As contribuições do programa resultou na retomada do Acesso à PGPMbio no Assentamento Tres Setubal, via reprsentação física,
ajudando 96 mulheres de 14 comunidades do assentamento acessarem o recurso da subvenção em 2020.
Outras ações acontecerão no âmbito da PGPMbio, tal como:
Realizaçao de 02 Reuniões Virtuais com assessores tecnicos do instituto ISES que possui atuaçao na baixada maranhense, para
orientar todas as etapas de modo em que possam organizar o acesso de 126 mulheres do municipio de Vitoria do Mearim à PGPMbio;
Reunião presencial junto com a Comissão da PGPMbio no STTR de Olho D'agua das Cunhãs para explicar o funcionamento da
politica para as quebradeiras e orientar a operacionalização via representaçao legal do Sindicato.
Atividade - Promoção da Participação de mulheres e jovens em Feiras de comercialização de produtos da agricultura familiar e
agroextrativismo.
Novo cronograma: junho a dezembro de 2020.
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Justificativa: Esta atividade foi realizada de forma remota, ou seja, o programa de comercialização da ASSEMA, ajudou as mulheres
a comercializar os produtos não perecíveis, por meio dos centros de comercialização solidária (CRESOL, Central do Cerrado) e pela
plataforma virtual de Comercializaçao "RESOLVI", criada pela SETRES.
Descrição: O programa realizou o Cadastramento do jovem Artesão Francenilto Rego na Plataforma Resolvi -Rede Solidaria de
Comercio Virtual de modo a dar mais visibilidade ao seu trabalho de artesão utilizando o babaçu, bem como ampliar possibilidades para
comercialização dos produtos;
Foi elaborado uma proposta de Fornecimento de peças de artesanato de babaçu de acordo com o edital Nº 04/2020 publicado pela
Setres para compras solidarias de produtos de empreendimentos de Economia solidaria. A proposta foi aprovada para fornecimento de
R$ 5.000,00 em peças de artesanato do jovem Francenilto.
Atividade - Desenvolver temas (Violência Doméstica, Divisão Sexual do Trabalho, Economia Feminista Solidária) transversais a
equidade de gênero e geração nos espaços de discussão políticas promovidos pelas organizações de base da ASSEMA.
Novo cronograma: junho a dezembro de 2020.
Justificativa: Esta atividade não foi executada, embora tenhamos pensado uma nova metodologia de execução, não presencial. A
ideia seria produzir materiais de informação (escrito e/ou audiovisual para ser socializado com o público alvo destas ações, contudo não
foi possivel por falta de pessoal e também pelo fato de termos a oportuidade de participar de eventos deste mesmo caráter promovida
pela rede RAMA de forma virtual
O público da ASSEMA participou de eventos como; Roda de terapia comunitária integrativa, rodas de auto cuidado e proteção, que
estimulou as organizações a construer uma rede de auto cuidado e proteção às mulheres em situação de violência. Participaram do II
Encontro das Mulheres da RAMA, II Encontro Nacional das Mulheres do Cerrado, Campanha de enfrentamento a violência contra as
mulheres “Com violência doméstica não agroecologia”.
Atividade - Oficina sobre o Tema Violência Domestica.
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cronograma: 09 de Novembro de 2020
Descrição: Nesta oportunidade foram apresentados os tipos de violência domestica que são Física, psicológica, Sexual, Patrimonial,
Moral e Material. Explanamos que para cada tipo de violência existem várias formas de manifestação prática.
Atividade - “Diagnóstico da Violência sofrida por Mulheres Rurais no Maranhão”,
Cronograma: novembro a dezembro de 2020
Descrição: Pesquisa realizada pela Associação Comunitária de Educação em Saúde e Agricultura (Acesa) e a Rede de Agroecologia
do Maranhão (Rama).
Atividade – Ato público pela Não Violência contra Mulheres
Cronograma: 27 d enovembro de 2021
Descrição: A Liga de Mulheres Pedreirenses em parceria com as organizações da região realizaram um ato publico no centro de
Pedreiras em alusão ao DIA INTERNACIONAL DA NÃO VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES. A ASSEMA participou da ação no sentido de
fortalecimento do movimento de mulheres e também por está inserida na campanha de combate a violência contra as mulheres da
RAMA.
Que avaliação a organização faz destas atividades?
Avaliamos positiva a realização das atividades previstas para 2020, embora tenhamos deuxado de realizar algumas, mas estas
foram sendo substituídas por outras atividades remotas, sendo mantido o foco principal.
Impactos esperados pela ASSEMA
Mulheres e Juventudes com autonomia econômica;
Mulheres e Juventudes organizados e politizados;
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Mulheres e Juventudes livre de violências;
Reflexão sobre os impactos:
Avaliamos que em relação a autonomia econômica de mulheres e juventudes por meio da estratégia de geração de renda,
seguimos construindo resultados importantes, embora, tenhamos falhas no monitomento dos indicadores, percebemos que temos uma
estabilidade naquelas iniciativas conduzidas por estes sujeitos, ou seja, não temos desestruturação de grupos, não temos queda da
geração de renda. Ao contrário, percebemos um avanço no amadurecimento das pessoas em termos de aprendizados de gestão, e de
organização interna na forma de como conduzir suas iniciativas.
Em relação ao indicador sobre participação qualificada de mulheres e juventudes nas organizações e em relação a equidade de
gênero, observamos uma juventude mais protagonista, embora continue tímida em termos quantitativo. As juventudes tem avançado na
formação acadêmica, têm ocupado cargos diretivos nos espaços públicos e nos movimentos sociais.
Essas contribuições das mulheres e juventudes tem impulcionado a produção de alimentos seguros e livres de contaminantes
intencionais, tem gerado renda nas comunidades por meio da comercialização de produtos diversos, tem enriquecido a biodiversidade
nos babaçuais, e tem valorizado os conhecimentos tradicionais das quebradeiras de coco babaçu.
Um dos desafios da ASSEMA é promover o direito a uma vida sem desigualdades, por que acreditamos que as mudanças climáticas,
as violências de gênero, a pobreza e outras mazelas da sociedade são produtos das desigualdades.
Com a estratégia de gerar autonomia por meio do empoderamento econômico, a ASSEMA contribui de forma prática e concreta
com o desenvolvimento regional sustentável, com enfoque no poder da consciência das pessoas que são capazes de mudar suas próprias
realidades, especialmente, pela superação da condição de pobreza e desigualdades. Hoje mulheres e jovens permanecem produzindo
alimentos em suas terras e aproveitando de forma sustentável o coco babaçu e toda a biodiversidade que o complete.
Indicadores e Meios de verificação da ASSEMA

32

PROGRAMA LOCAL DE DIREITOS
“Direito a uma vida sem desigualdades”
Relatório Narrativo Anual 2020

'

Todos os indicadores são mensurados anualmente por meio de questionários, fotografias e verificação direta pela equipe de ATER
que orienta as famílias e/ou grupos.
* Nº de famílias onde a mulher gera e administra a renda monetária;
* Nº de famílias onde a juventude gera e administra renda monetária;
* Nº de jovens participando de forma qualificada nas organizações que discutem temáticas transversais a equidade de gênero e
geração.
* Nº de mulheres participando de forma qualificada nas organizações que discutem temáticas transversais a equidade de gênero e
geração.
Alcance anual do indicador priorizado pela ASSEMA
Monitoramento relizado parcialmente.
* 21 jovens participando de forma qualificada nas organizações que discutem temáticas transversais à equidade de gênero e
geração;
* 28 mulheres participando de forma qualificada nas organizações que discutem temáticas transversais à equidade de gênero e
geração.
Os dois primeiros indicadores, não foram monitorados. Ocorre que desde 2019, ASSEMA não consegue atualizar dados sobre estes
indicadores. Muinto em função da diminuição da equipe técnica da ASSEMA responsável pela coleta durante o desempenho de suas
funções junto as famílias, e também pela ausencia do acompanhamento que vinha sendo feito pela equipe da Acionaid do escritório de
Recife.
História de mudança
A historia de mudança de vida que aqui apresentamos, é da jovem extrativista, agricultora familiar e quilombola, Ivanessa Ramos
Mariano1. Ivanessa tem 28 anos de idade, vive com sua mãe Maria Ivanilde Correia Ramos, seu pai Domingos Sousa Mariano e o
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sobrinho menor Ícaro, na comunidade São Bento do Juvenal, localizada a 3 km da BR-316 a partir do Km 441, e a 14 km da sede do
município de Peritoró no Estado do Maranhão.
A jovem Ivanessa está cursando Agronomia no Sistema de alternância, no IFMA da cidade de São Luis, pelo Programa Nacional de
Educação na Reforma Agrária (Pronera) em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA)
As terras onde vive Ivanessa e sua família são de herança de seus tataravôs que foram fundadores daquela comunidade logo após
se libertarem da escravidão durante a Revolta da Balaiada, ocorrida entre 1838 e 1841. Apesar de a comunidade se identificar como
quilombola desde 2006, ela ainda não foi certificada pela Fundação Cultural Palmares (FCP).
As 10 famílias residente na comunidade se organizam socialmente por associação de moradores. A família da Ivanessa, além de
fazer parte da associação comunitária local, também está ligada à Associação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas do Maranhão
(Aconeruq) e à Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão (Assema). A jovem Ivanessa potencializa seus saberes
participando ativamente de outros movimentos da juventude ligados a RAMA (Rede de Agroecologia do Maranhão).
A área na qual Ivanessa e família praticam suas atividades totaliza 20 ha (hectares), manejados com diversas espécies frutíferas em
associação com a criação de pequenos animais (suínos e aves), roçado de arroz, mandioca e milho. Metade da área é uma reserva
florestal, onde a família desenvolve um sistema agroflorestal (SAF´s) onde diversas frutíferas são consorciadas com espécies madeireiras.
Todo o Sistema é consuzido sem o uso de agrotóxicos, pelo fato da família reconhecer os danos causados por eles e perceber as
alterações que provocam no sabor dos alimentos.
Ivanessa Mariano é responsável pela manutenção de parte do Sistema Agroflorestal, já que consegue manusear bem a roçadeira e
também possuie conhecimentos técnicos sobre manejo e conservação dos solos. Ela seleciona as plantas que deseja conservar e distribui
a biomassa ou a palhada na área, produzindo uma cobertura morta para proteger o solo do sol e do vento e, com isso, contribuir na
retenção da umidade e ciclagem de nutrientes.
Ivanessa está bastante envolvida em todos os elos do processo produtivo da propriedade familiar, desde o cultivo até a
comercialização. Ela transporta as frutas in natura, especialmente o limão e o açaí, em um carro de mão até a rodovia que fica a 3 km do
estabelecimento, de lá comercializa diretamente aos consumidores ou vende para terceiros em maior quantidade. A família também
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comercializa os frutos nos mercados institucionais, tais como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) e o Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA).
A família enfrenta vários desafios na propriedade, a cosntante presença criminosa do fogo que destrói os plantios, as pessimas
condições da infra estrutura de escoamento (Estrada, transporte) dos produtos, de casa ao mercado consumidor, e até poucos dias a
escassês de água potável e a baixa capacidade instalada de processamento de frutas.
Cercando-se de novos conchecimentos academicos e cultivando o respeito aos saberes tradicionais de seus ancestrais, a jovem,
desafia a visão social acerca da atuação das mulheres no meio rural e aponta para novas perspectivas, o que deixa seus pais batante
esperançosos em relação a sucessão familiar.
Com o aumento no volume de frutas, Ivanessa e sua mãe se envolveram no aproveitamento das mesmas, sendo a jovem a principal
protagonista da iniciativa, desde a colheita, a gestão e a comercialização de polpa de frutas. Quando a jovem está ausente por causa da
etapa do curso de agronomia, que acontece por sistema de alternância, dona Ivanilde (mãe de Ivanessa), assume essa tarefa.
Apostando na estratégia do empoderamento das mulheres jovens como forma de combater as desiguladades de gênero, a ASSEMA
fez em 2020, mais um investimento na propriedade familiar da Ivanessa, apostando na diversificação produtiva com conservação
ambiental e geração de renda com a comercialização de polpa de frutas. Aplicou um total de 50 mil reais, destinados a construção e
estruturação de uma Unidade de Processamento de polpa de fruta de 62 m2, que segue os padrões sanitário exigido, adquiriu alguns
equipamento como freezer, despolpadora de frutas, liquidificador e outros utensílios como bacias, baldes etc.
Também perfurou um poço artesiamos e adquiriu equipamentos de trabalho como roçadeira, motores de poda e outras pequenas
ferramentas.
A Ivanessa Mariano, fala sobre as mudanças que espera acontecer em sua vida a partir dessa nova realidade, “espero que agora
meus produtos conquistem mais mercado, ganhe mais credibilidade pelo fato de estar sendo preparados da forma correta cumprindo
com todas as exigencies de higiene”.
3. Atividades da Campanha Amiguinhos da ASSEMA realizada em 2020
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Destaco que a maioria das atividades planejadas sofreram mudança de formato e metodologia por causa da pandemia.
Atividades Realizadas:
Atividade 17 - Planejamento da etapa de coleta de mensagens da Campanha Amiguinhos.
Período/data da realização: janeiro de 2020
Descrição: Momento dedicado ao planejamento das atividades a serem desenvolvidas pela CAA em 2020, tendo envolvido cerca de
20 pessoas dentre as equips da ASSEMA e da Actionaid.
Atividade 18 - Formação/recomposição da equipe para trabalhar na Campanha Amiguinhos da ASSEMA.
Período/data da realização: janeiro de 2020
Descrição: Anualmente é necessário reavaliar a composição, perfil e metodos de trabalho de quipe da ASSEMA que realiza o
trabalho da CAA, tudo isso com base na abrangencia geográfica, no número de afiliados e no tema a ser desenvolvido no ano.
Em 2020 a equipe foi composta por 05 Jovens da área de atuação da ASSEMA, quais sejam; Francisco Jairton (São Luís Gonzaga),
Maria Cilma (diretora da ASSEMA/Esperantinopólis), José Moura (comunidade Rocinha), Denise Rosa (comunidade Olinda) todos do
município de Lima
Atividade 19 - Planejamento das atividades educativas a serem realizadas
Período/data da realização: 21 de janeiro de 2020
Descrição: A cada ano a metodologia de trabalhos com a CAA tem muitas mudanças, para isto, é necessário que a equipe de
trabalho em campo faça seus planos de ação para a execução das atividades a serem realizadas no decorrer da etapa de coletas de
mensagens.
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Neste planejamento foram feitos os detalhamentos das atividades, tantos das lúdicas, quando das educativas e principalmente
pensando na melhor metodologia de aplicação, buscando o alinhamento com as propostas do caderno de atividades criado pela
Actionaid para o desenvolvimento dos trabalhos a cerca do tema anual que é “mulheres e trabalho”.
Atividade 20 -Treinamento da equipe da CAA com ACTIONAID.
Período/data da realização: 22 de janeiro de 2020
Descrição: Sendo uma nova ou a mesma equipe da CAA, se faz sempre necessário um novo treinamento para que a equipe crie
e/ou aperfeiçõe os métodos ludico pedagógicos para trabalhar a temática escolhida. Esses treinamento conta com as orientações da
equipe de Vinculos da Actionaid.
Nesta fase é reservado um tempo para uma atividade prática, onde a equipe tem a oportunidade de aplicar os ensinamentos
adquiridos, ao mesmo tempo em que o profissional da Actionaid, que acompanha a atividade, também faz sua avaliação sobre o
desempenho da equipe e das condições materiais, de coordenação e de governança que a ASSEMA oferece a equipe.
Atividade 22 -Visita às escolas para apresentação do plano da CAA e articulação das coletas de mensagens.
Período/data da realização: 27 e 28 de Janeiro de 2020
Descrição: Esta atividade aconteceu nas comunidades, Centrinho, Santa Maria Dos Fernandes, Aroeira, Lago do Salvador,
Santo Antonio dos Sardinhas, São José dos Mouras II, São José dos Mouras I, Patrocínio, Santa Cruz, Vila Boa Esperança , Vila
Vitoria e São Pedro, a visita ocorreu no intuito de ser apresentado o plano de ação da CAA para cada uma dessas comunidades, e
também para que a comunidade tivesse o conhecimento da forma de trabalhar com o caderno pedagógico da CAA 2020.1, com
isto reunimos com os representantes das escolas e com algumas lideranças comunitárias. Esta fase do trabalho tem dado
resultados positivos, pois as pessoas envolvidas no processo se empoderam de informações o que lhes dar mais condições de
dialogar com a comunidade escolar.
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Cerca de 20 pessoas foram envolvidas neste processo, entre Coordenação da CAA , lideranças comunitárias e representantes das
escolas visitadas.
Atividade 23 - Capacitação com representantes de 10 comunidades que tem a Campanha Amiguinha da ASSEMA.
Período/data da realização: 30 e 31 de janeiro de 2020
Descrição: 25 pessoas (10 homens 15 mulheres) participaram desta atividade qu eteve como objetivo fortalecer a parceria entre
ASSEMA e comunidades, como também realizamos uma oficina sobre educação do Campo ministrada pelo Ricardo Araujo (Técnico da
ASSEMA). Na oportunidade apresentamos o planejamento da CAA para 2020.
Atividade 25 -Mobilizar as comunidades e novas comunidades, escolas para as atividades de Vínculos.
Período/data da realização: Janeiro a fevereiro de 2020
Descrição: 69 comunidades distribuídas em 13 municípios acompanhados pela CAA, foram visitados, com o objetivo de mobilizar
todas as crianças, adolescentes e jovens cadastradas na CAA, como também as famílias, escolas, lideranças e parceiros da região.
Participaram das atividades diretores da ASSEMA, lideranças comunitárias e coordenação e Equipe da CAA.
Atividade 26 - Organização dos materiais para a realização das atividades (folhetos, cartas de doador, materiais educativos).
Período/data da realização: 03 a 07 de Fevereiro de 2020
Descrição: A definição, seleção e organização dos materiais para os trabalhos em campo é essencial para um bom desenvolvimento
dos planos pensados, para isto foi realizado um momento para organização dos materiais didáticos a serem usados, como também os
materiais pedagógicos que foram utilizados pelas 69 escolas, estes materiais foram: os cadernos de atividades reproduzidos para todas as
escolas, cartazes de apresentação do tema, chitas para ornamentação, camisas, desenhos recortados para decoração e mais todos os
materiais obrigatórios para a coleta de mensagens da CAA (canetas diversas, lapis, tinta, adesivos, fitas, glite, colas, papéias decorativos
etc).
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Atividade 27 - Visita em escolas do município de Lima Campos
Período/data da realização: 05 de Fevereiro de 2020
Descrição: Em função de mudança das coordenações das escolas das comunidades São José dos Mouras e Nova Olinda do
município de Lima Campos, se fez necessário uma conversa de apresentação da equipe do CAA e de seus trabalhos para a nova equipe.
Também dialogamos com a direção, professores e coordenação pedagógica sobre os trabalhos da CAA.
Atividade 29 - Visita a secretaria municipal de educação do Município de Esperantinópolis
Período/data da realização: 06 de Fevereiro de 2020
Descrição: Esta atividade aconteceu através da parceria ASSEMA, STTR e COOPAESP, com o objetivo de criarmos um ambiente
amistoso como o poder publico, no sentido de apresentarmos a ASSEMA e o trabalho da CAA realizado no município.
Atividade 30 -Coleta de mensagens e fotografias nas comunidades atendidas pela CAA
Período/data da realização: 10 a 14 de Fevereiro de 2020
Descrição: 09 comunidades foram visitadas para coleta de mensagens, envolvendo a equipe da CAA as escolas e representantes das
comunidades.
Nestas atividades realizamos as coletas de mensagens, cartas de agradecimentos de correspondências. As fotografias não
foram feitas, pois o aplicativo não estava liberado para uso. Realizamos atividades lúdicas e educativas abordando o tema
“mulheres e trabalho”, onde as escolas também fizeram suas atividades de apresentação do que planejaram para trabalharam
com o caderno de atividades no primeiro semestre de 2020, incluindo apresentações artísticas, teatrais, cartaz, vídeos, parodia
brincadeiras e etc.
Atividade 31 - Capacitação com representantes de 10 comunidades que tem a Campanha Amiguinhos da ASSEMA.
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Período/data da realização: 23 a 24 de Fevereiro de 2020
Descrição: Organizamos uma formação para 16 pessoas ( 06 homens e 10 mulheres), em sua maioria jovens (14 a 32 anos), que
discutiram questões impoprtante spara o fortalecimento da parceria ASSEMA e comunidades. Na oprotunidade realizamos um
treinamento sobre como trabalhar com educação contextualizada a partir do uso do caderno de atividades, sugerido pela ACTINAID.
Atividade 32 -Apresentação do plano de ação da CAA para a secretaria municipal de educação do Município de Lago do Junco
Período/data da realização: 28 de Fevereiro de 2020
Descrição: Esta atividade aconteceu através da parceria ASSEMA, COPPALJ e AMTR, com o objetivo de criarmos um ambiente
amistoso como o poder publico, no sentido de apresentarmos a ASSEMA e o trabalho da CAA realizado no município. Participaram da
reunião diretores da ASSEMA, COPPALJ, AMTR, O secretario de Educação Srº Marcones, secretaria adijunta Srª Aurelia Alves e a
Coodenadora pedagógica do município.
Atividade 33 -Coleta de mensagens e fotografias nas comunidades atendidas pela CAA
Período/data da realização: 03 a 06 de março de 2020
Descrição: Após a liberação do APP, por parte da Actionaid, a equipe do CAA retomou os Trabalhos de coleta de mensagens, como
também realizamos atividades de pendências de fotos nas comunidades onde ficaram sem fazer fotos por conta dos problemas da não
liberação do APP.
Atividade 34 -Atividades de coletas de mensagens, fotografias e formação com comunidades atendidas pela CAA
Período/data da realização: 09 a 11 06 de março de 2020
Descrição: Coletas de mensagens realizadas nas comunidade atendidas pela CAA, Mangueira, São Pedro, Rocinha, Veloso e Vila
Vitoria do município de Peritoró. Neste período também realizamos formações junto as escolas sobre o tema anual da CAA, “mulheres e
trabalho”.
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Atividade 35 -Atividades de coletas de mensagens, fotografias e formação com comunidades atendidas pela CAA
Período/data da realização: 12 a 16 de março de 2020
Descrição: Visitas as comunidade Nova Salvação e Vila Nova, no município de Lima campos e Comunidade São Francisco no
Município de Lago dos Rodrigues. Esta atividade ocorreu para realizarmos as coletas de mensagens e também para realizarmos
formações junto as escolas sobre o tema anual da CAA, “mulheres e trabalho”. Participaram da atividade equipe do CAA, famílias,
coordenação pedagogica das escolas e lideranças comunitárias.
Atividade 36 -Coleta de mensagens e fotografias nas comunidades atendidas pela CAA
Período/data da realização: 17 de março de 2020
Descrição: Em 17 de março todas as atividades de coleta de mensagens da CAA foram paralizadas por conta da pandemia causadas
pelo COVID-19.
Esta decisão foi tomada em concenso com a Actionaid e a direção da ASSEMA, e se aplicou não só aos trabalhos da CAA, mas a
todos os setores da ASSEMA. Para finalizar algumas atividades pendentes, houve uma orientação geral para a equipe da ASSEMA, que
permanecesse ainda alguns dias em atividades de escritório para comunicar as decisões aos associados e parceiros sobre as terminações
estabelecidas, e tb finalizar atividades essenciais.
Atividade 37 -Organização dos materiais coletados nas comunidades pela CAA
Período/data da realização: 17 a 20 de março de 2020
Descrição: Neste período a equipe do CAA se dedicou às atividades de escritório, especificas de avaliação da etapa e na organização
do material coletado, assim como organizar as novas inscrições. Todo esse material encontra-se armazenado no escritório da ASSEMA,
aguardando o retorno das atividades da Actionaid, para onde o mesmo costumava ser enviado, antes da pandemia.
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Atividade 38 - Atualização das informações no sistema
Período/data da realização: janeiro a março de 2020
Descrição: A coordenação da CAA, permaneceu alimentando o sistema utilizado pela Actionaid e ASSEMA para armazenar as
informações acerca dos trabalhos realizados no período. O sistema funciona offline e serve também para monitorar a abrangencia
do trabalho, dados pessoais e de familiares dos vinculados.
Atividade 39 - Coleta de mensagens e fotografias nas comunidades atendidas pela CAA
Período/data da realização:
Descrição: A coleta de mensagens e fotografias das crianças e adolescentes vinculados, que era feita presencialmente e de
forma coletiva com a realização de atividades ludico pedagógicas, foi totalmente cancela por conta dos riscos de contaminação
durtante a pandemia. Foi acordado entre todas as organizações parceiras da Actionaid que esse trabalho seriam substituído por
alguma atividade de combate a pandemia voltada para os vinculados, tal como descrito abaixo.
Ações de Campanha Amiguinhos que foram adaptadas/inseridas no cenário da pandemia
Atividade 40 - Fazer mapeamento de famílias envolvidas na CAA que estão passando por dificuldades causadas pela pandemia;
Atividade 41 - Distribuição de 450 kits de higiene para famílias da CAA;
Atividade 42 - Levantamento de 3 histórias de vida de pessoas (mulher, criança, responsável) envolvidas na CAA que foram
afetadas positivamente por alguma ação de combate a pandemia, realizadas pela ASSEMA.
Atividade 43 - Elaboração dos roteiros com perfil das pessoas a serem entrevistadas pela ASSEMA/Actionaid.
Período/data da realização: setembro de 2020
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Descrição: A coordenadora da equipe da CAA, a partir das orientações da Actionaid, elaborou um perfil das pessoas que foram
entrevistadas. O perfil serviu para entender a vida social, familiar e profissional das familias escolhidas, a Helia e seu companheiro Otávio
do municipio de Poção de Pedra, como também a Eliane e sua filha Juliana de Trizidela do Vale, para participarem das entrevistas.
ASSEMA contratou um profissional jornalista e fotografo, que juntamente com a coordendora d aCAA, coletou as informações e
imagens e produziu materiais áudio visuais contando as historias de vida dessas famílias e como elas inpactaram no cenário da pandemia,
como se utilizaram de seus saberes e resiliencias para superar as susa dificuldades e também ajudar outras pessoas. A actionaid utilizou
este material para demonstrar a seus doadores os resultadso alcançados pelas organizações parcerias.
Atividade 44 - Reuniões de planjamento de atividades do SVS/CAA para 2021
Período/data da realização: 27 de Novembro de 20201
Descrição: Realizamos uma reunião com coordenação geral da ASSEMA, secretaria executiva, Adminstração Financeira e
coordenação da CAA, para que juntos possamos pensar nas estratégias de retornos das atividades de coletas de mensagens em Janeiro
de 202. Novas metodologias de trabalho deverão ser encontradas devido a permanencia da pandemia.
Ja ficou acordado com a Actinaid que deveremos ter 100 novas incrições a serem depositadas entre janeiro a maio de 2021.
Internamente teremos que formar a equipe de trabalho com no máximo três pessoas para realizar os trabalhos de coletas. Até o
momento ainda não está definido pela a actionaid se vai haver ou não redução no volume de material a ser coletado.
Que avaliação a organização faz destas atividades?
Consideramos que, com excessão dos três primeiros meses do ano (janeiro a março), o plano de atividades voltado para CAA, foi
totalmente destruído pela pandemia. Contudo as saídas que foram pensadas, a nova forma de fazer vínculos, de como responder aos
doadores e monitoramento da pandemia nos territórios, revelou uma grande capacidade de reinvenção de nossa organização e
comunidades. Assim como nos estimulou a realizar ações próprias de combate a pandemia e também a buscar outras parcerias para
somar formça a essa frente.
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4.ATIVIDADES DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL EM 2020
ATIVIDADES REALIZADAS:
Atividade 45 - 1 reunião presencial de diretoria e equipe técnica
Cronograma: 28 e 29 de janeiro de 2020.
Descrição: É de praxe que na primeira reunião do ano, seja acordada a agenda institucional anual, em seguida trabalhamos no
planejamento das ações do eixo de governança e adminisntração para 2020. E no ultimo dia fizemos a revisão dos indicadores a serem
monitorados em 2020.
Atividades que foram adaptadas por conta da pandemia.
Atividade 46 - 1 Reunião virtual ampliada de direção e equipe técnica.
Cronograma: 01 de junho de 2020
Descrição: Na oportunidade foi realizado o balanço das atividades realizadas até março de 2020, antes da pandemia; Atualização de
informações sobre as atividades em andamento durante a pandemia e Elaboração de protocolo de segurança para convivência com a
pandemia.
Atividade 47 - 1 Reunião virtual ampliada de direção e equipe técnica.
Cronograma: 08 de junho de 2020
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Descrição: Dado o agravamento da pandemia, decidimos tomar algumas medidas para melhorar nossa compreensão sobre a
pandemia, como: Mapeamento dos casos de COVID 19 na região de atuação da ASSEMA, que na época ja atingia um total de 4.745 casos
na região do médio mearim;
Defininimos algumas ações de combate a COVID 19 a serem realizadas pela ASSEMA; Fizemos orientações para o reordenamento
do trabalho da equipe técnica; e acordamos agenda de reunião com o parceiro Actionaid.
Atividade 48 - 1 Reunião virtual ampliada de direção e equipe técnica.
Cronograma: 6 de agosto de 2020
Descrição: A direção definiu sobre mudanças e adaptações no plano de trabalho institucional em função da pandemia. Também
traçou as estratégias do novo regime de trabalho da equipe técnica; Estabeleceu novas formas de governança (reuniões de direção
virtual, cancelamento das Articulações, Assembleia virtual com pauta reduzida, formato da prestação de contas e Relatoria das atividades
realizadas em 2020); Atualização de informação sobre loteamento babaçu livre e Captação de recursos no cenário da pandemia em
benefícios das famílias atendidas pela ASSEMA.
Atividade 49 - 2ª reunião presencial de Direção.
Cronograma: 24 de setembro de 2020
Descrição: A pauta tratou da prestação de contas do 1ª semetre, informações relativas a elaboração de novos projetos em formato
de consórcio incluindo ASSEMA e outra sorganizações, definição do formato da assembleia em dezembro que acontecerá distribuídos em
4 encontros, 1 por articulação, definição de retornar aos trabalhos de escritório e de campo.
Atividade 50 - 3ª reunião presencial de Direção e Equipe
Cronograma:22 de outubro de 2020
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Descrição: Em pauta atualização de informações sobre a relação com os parceiros e estagios de desenvolvimento dos projetos
(ACTIONAID, DGM,PNUD, Repartição de Benefícios), Atividades da RAMA (GT´s de mulheres, Juventude e comunicação, pesquisa sobre
violencia doméstica contra mulheres, carta política da RAMA), Informações sobre o loteamento Babaçu Livre, Preparação das
Assembleias Regionais.
Atividade 51 - 4ª reunião presencial de Direção
Cronograma: 02 de dezembro de 2020
Descrição: fizemos o balanço analítico das atividades realizadas em 2020, prestação de contas do exercicio 2020.
Atividade 52 -Reunião presencial de de Equipe Técnica
Cronograma: 10 de julho de 2020
Descrição: Em 2020 tivemos apenas 1 reunião especifica da equipe tecnica presencial as demais aconteceram em conjunto com a
direção, já citada anteriormente. Nesta reunião a equipe tratou de questões operacionais de trabalho de campo da equipe e do
aperfeiçoamento do Protocolo de relacionamento da equipe com as famílias durante o trabalho de campo no cenário da pandemia.
Atividade 53 - 4 Assembleias Regionais.
Cronograma: de 09 a 11 de dezembro de 2020
Descrição: Aconteceram 4 encontros presenciais, de no máximo 30 asociados, maiores de 18 e menores de 60 anos de idade. Os
encontros aconteceram por blocos de municípios de proximidade geográfica. Essa forma foi pensado para diminuir o numero de pessoas
nos eventos e controlar melhor os perigos de contminação por COVID 19. Todas as condições de higiene pessoal e do espaço foram
garantidas, assim como a obrigatoriedade do uso de mascaras e a prática do distancimento. Os eventos tiveram a duração de 4 hs cada
um, e tivemos a oportunidade de realizar a aprovação do plano detrabalho para 2021, assim como submeter a prestação de contas
financeira à apreciação e aprovação dos associados da ASSEMA.
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Atividades que não aconteceram por conta da pandemia.
Atividade: 1 Assembleia Geral Ordinária
Cronograma: 16 e 17 de junho
Justificativa: O evento costuma envolver no minimo 50 pessoas, dentre associados, equipe técnica, apoiadores, parceiros e
convidados. Em função do agravamento da pandemia na região o evento foi cancelado.
Atividade: 4 reuniões de Articulações Regionais
Cronograma: 27 a 30 de abril de 2020
Justificativa: Estes encontros se constitui como um dos mais importants espaços da governança da ASSEMA, nele reunimos cerca
de 30 pessoas associadas, nas 4 regiões. Novamente em função do agravamento da pandemia na região, o evento foi cancelado.
Que avaliação a organização faz destas atividades?
As atividades não foram realizadas de forma satisfatória, pelo fato de não termos atingido o número de pessoas conforme planejado, por que
fomos forçados a quebrar nossas metodologias de cunho participativo. Contudo, ficou claro para nossos associados que é fundamental não
promover agromerações e cumprir com o máximo de distanciamento, e que as formas encontradas para manter o diálgo com a base de
associados foi satisfatória para o momento.
Impactos esperados pela ASSEMA
* Participação ativa e qualificada das lideranças
* Gestão institucional feita pela direção
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Reflexão sobre impactos esperado pela ASSEMA
Avaliamos que a pandemia revelou mais ainda as desigualdades existente entre as pessoas. Aquelas menos favorecidas
economicamente foram as mais excluídas durante a pandemia, por vários fatores, um dos principais é o acesso a comunicação virtual e
aos seus aparatos (bons aparelhos de celular, computador, e o manuseio dos aplicativos).
Nesse sentido as atividades de governança institucional foram as mais prejudicadas pela pandemia, dado que todas elas envolvem
mais de 10 pessoas, exigem deslocamentos longos e são realizadas pela direção da ASSEMA. Nossa direção é composta por mulheres e
homens agricultores familiares que vivem em comunidades rurais distantes, muitas vezes sem acesso a pelo menos sinal de operadora de
celular, menos ainda têm a possibilidade de ter internet em sua residência ou nas proximidades.
Essas dificuldades de se deslocar e a inexistência dos canais de comunicação em tempos de pandemia, num primeiro momento,
inviabilizou o prosseguimento das atividades. Posteriormente, fomos fazendo adaptações com parte do grupo que conseguia ir até a
cidade para usar a internet de um parceiro ou amigo, dessa forma ainda conseguimos tomar algumas decisões de modo virtual e com a
participação de parte da direção.
Contudo, todas os entraves apontados, não chegaram a impedir totalmente que a gestão institucional fosse feita pela direção, de
forma qualificada e participative pelas lideranças.
5.ENGAJAMENTO PÚBLICO
Foi publicada a coleção “Mestres dos Agroextrativismo no Mearim”, através da parceria entre a ASSEMA e EMBRAPA. Os volumes
reúnem histórias de familias orientadas pela ASSEMA, consideradas bem sucedidas no manejo sustentável da agricultura e do
extrativismo da palmeira babaçu (Attalea speciosa Mart. ex Spreng). A coleção pode ser conhecida, gratuitamente, acessando o link
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/54169338/cientistas-reunem-iniciativas-sustentaveis-praticadas-por-agricultoresfamiliares-maranhenses?link=agencia
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Participamos do “Diagnóstico da Violência sofrida por Mulheres Rurais no Maranhão”, produzido pela Associação Comunitária de
Educação em Saúde e Agricultura (Acesa) e a Rede de Agroecologia do Maranhão (Rama). A elaboração do diagnóstico contou com o
apoio do Fundo de Ações Urgentes da América Latina e Caribe e faz parte da campanha “Com violência doméstica não há agroecologia”,
desenvolvido pela Acesa e Rama. ASSEMA e mais 10 orgaizações do médo mearim fazem parte desta Rede. (acesse
https://www.acesa.eco.br/)
6.ATIVIDADES REALIZADAS PELA ASSEMA E PARCEIROS EM TEMPOS DE PANDEMIA.
Ações de combate a pandemia
Inicialmente a ASSEMA e parceiros, ainda lutaram em busca de uma saída menos desastrosa, que não fosse suspender seu plano de
trabalho com todas as metodologias até então utilizadas, mas foi impossível resistir ao medo da contaminação pelo COVID-19. E acima de
tudo, pelo respeito que essa rede de organizações e pessoas têm pela vida das pessoas, especialmente, pelos direitos das crianças e
adolescentes, e a responsabilidade que carregamos em protege-las, e garantir seus direitos, foi resolvido que faríamos uma revisão em
nosso plano de trabalho, já sabendo que cancelaríamos todas as atividades que de alguma forma oferecesse riscos de contaminação.
Em 2020 ASSEMA esteve presente várias reuniões online, pomovida por seus parceiros e apoiadores, onde esteve sempre presente
a busca por proteção das equipes de trabalho e beneficiários. Esses momentos foram oportunidade de entender melhor o cenário
nacional em relação aos impactos causados pela pandemia, sobretudo, para os sujeitos mais vulneráveis neste contexto de crise política
que avança na desestruturação das políticas sociais de combate a pobreza e de perda de direitos essenciais para a garantia da vida dessas
pessoas.
A quipe da ASSEMA e direção, passaram por uma fase de adaptações ao novo sistema de trabalho em homme office, com a difícil
tarefa de conciliar atividades profissionais com a rotina do lar. Neste momento o isolamento domiciliar trouxe mais pessoas (crianças e
idosos) para o conviviu diário.
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Também tivemos o desafio tecnológico, nem todas as pessoas dispunham de equipamentos e rede de internet capaz de suportar a
nova demanda de aplicativos, e muitas reuniões online. Este aspecto revelou uma questão muito séria, que é a exclusão tecnológica para
aqueles menos favorecido economicamente, que não tinham um bom celular ou computador, neste momento foi necessário buscar
estratégias para garantir a participação dessas pessoas nos processos decisórios.
A segunda fase foi dedicada a pensar novas metodologias para aquelas atividades julgada indispensáveis e possíveis de serem
realizadas sem riscos aos envolvidos
Estas ações se deram tanto a nível institucional quanto de forma individual, realizadas pela equipe e direção da ASSEMA,
organizações, comunidades e parceiros . Segue abaixo uma breve descrição das atividades realizadas por esse conjunto de sujeitos.
Preocupados com a situação de vulnerabilidade e isolamento das comunidades, a ASSEMA passou a buscar diferentes
oportunidades de combate à pandemia. Chegamos a dialogar com a Fundação Banco do Brasil, PNUD, DGM Brasil, Grassroot´s, e as
empresas L’ Óreal, Natura e fizemos parte de um consorcio de organizações coordenado pela Actionaid que elaborou uma proposta
apresentada para a Avazz. De todas as tentativas, surtiu efeito positivo com o PNUD, L’ Óreal, Natura e com o DGM Brasil. Também
contamos com a flexibilização do uso dos recursos da parceria com a Actionaid, e recebemos um aporte específico da Grassroot´s a ser
usado no combate a COVID.
Sugerido pela Actionaid, ASSEMA passou a monitorar os caos de COVID-19 no seu território de atuação, para isso foi criado um
grupo de trabalho, que passou a se reunir quinzenalmente, com a facilitação de um colaborador da Actionaid. Na oportunidade,
respondíamos algumas questões específicas no cenário da pandemia, sobre segurança alimentar, violação do direito das mulheres,
divisão justa do trabalho domestico, numero de casos em cada município atendido pela ASSEMA, ações pensadas ou realizadas pela
ASSEMA, e ações em combate ao covid 19.
Em números tivemos:
• Actionaid – viabilizou a distribuição de 450 kit´s de materiais de higiene e limpeza + máscaras para as famílias que estão
envolvidas na CAA (vínculos);
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• Grassroot´s – dou R$ 27.000,00 para ser utilizado em kit´s de materiais de higiene e limpeza + máscaras para as famílias em
situação de riscos de contaminação ou que deixaram de trabalhar por causa da pandemia;
• COPPALJ - distribuição de 250 máscaras para seus associados;
• COPPALJ por meio da relação comercial com a L'Oréal Brasil - viabilizou a distribuição de 406 kits com máscaras e álcool em gel
• COPPALJ por meio da relação comercial com a Natura S/A - viabilizou a distribuição de 260 kits com máscaras, água sanitária,
detergente, sabão e sabonete
• DGM Brasil – 100 cestas de materiais de higiene e limpeza + máscaras para as famílias beneficiárias que deixaram de trabalhar por
causa da pandemia;
• PNUD/Projeto Bem Diverso - viabilizou a distribuição de 700 máscaras para famílias em risco de contaminação;
• COOPAESP por meio da relação comercial com a Natura S/A – Doação de 250 máscaras, e 40 cestas com produtos de limpeza e
alimentação.
• COOPAESP - Realizou diagnóstico dos casos de covid entre os sócios da cooperativa, e em casos de óbitos a cooperativa apoiou
financeiramente nas despesas do funeral. Também distribuiu material informativo sobre a covid nos núcleos de extração de flocos
Os (as) profissionais da equipe da ASSEMA e diretores (as), em suas comunidades de origem, se dedicaram a ajudar as pessoas a
acessarem o auxilio emergencial disponibilizado pelo governo federal. Pelo menos 100 pessoas foram ajudadas para obter
documentos pessoais, criar contas bancárias. Eles também fiseram o monitoramento das liberações, orientaram os (as) beneficiário
(as) sobre como se proteger (usando mascaras, mantendo o distanciamento nas filas, higienizando as mão sempre que possivel) ao
irem até o banco e lotéricas, pois naquele momento, para muitos o mais importante era o dinheiro e assim poderiam facilmente
relaxar sobre os riscos da pandemia.
• Tivemos comunidades (São Jose dos Mouras /Lima Campos) onde jovens organizados montaram um grupo de trabalho de
combate a pandemia. Eles se mobilizaram e fizeram ações de dentro de suas casas se utilizando de um grupo comunitário de
watzap, por meio deste aplicativo eles realizam campanhas de sensibilização para prevenção e combate a pandemia com carro de
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som passando nas casas e panfletagens online. Fizeram distribuição de mascaras e passaram a monitrarar pessoas com sintomas de
covid-19. Essa mobilização conseguiu distribuir, como resultado das campanhas de arrecardação de recursos, 200 máscaras e 10
cestas básicas para as famílias atingidas pela covid 19, fizeram ainda 3 multirões para colheita de arroz de duas famílias afetadas
que firam sem poder trabalhar e iriam perder toda a produção.
A ferramenta (grupo watzap), utilizada pelo grupo tem servido como canal de denuncia de casos de pessoas da comunidade que
negligenciam as regras de distanciamento social, memso estando contaminado. Eles tb usam o grupo para avisar a secretaria
municipal sobre pessoas com sintomas de covid.
• Na comunidade de Rocinha (Peritoró), as pessoas fizeram barreiras física (uma espécie de lockdown) impedindo pessoas de fora
entrar na comunidade. Eles também se mobilizaram para comprar, com recursos próprios, 150 mascaras para distribuir as pessoas
da comunidade que ainda não estavam usando a proteção.
Uma questão importante na aquisição de máscaras e kit´s de alimentação e limpeza, é que ASSEMA procurou valorizar o trabalho
das costureiras das comunidades, passando a encomendar seus serviços e as remunerando, fortalecendo assim a economia local
feita pelas mulheres. Alguns produtos de
limpeza (sabão, sabonete) e alimentos (azeite, farinha) foram adquiridos dos grupos ligados à ASSEMA ou de agricultores das
comunidades.
• Durante o mês de abril, na comunidade Centro dos Coco (São Luis Gonzaga), também tivemos colaboradores da ASSEMA
ajudando 10 familias a acessarem o auxilio emergencial. Ele fez o cadastro das familias do Assentamento Três Setúbal não inseridas
no CAD Único e enquadradas nos critérios do Ministério da Cidadania para recebimento do Auxilio emergencial de R$ 600,00. Essa
ação cafreceu de acompanhamento semanal das solicitaçoes, emissão e regularização de CPF através do email disponibilizado pela
Receita Federal, orientações na abertura da poupança social digital através do aplicativo Caixa.
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• Algo que se tornou comum em muitas comunidades de atuação da ASSEMA, foram as compras coletivas, onde uma única pessoa
se deslocava para fazer as compras de alimentos e outros itens essenciais para as famílias de idosos, contribuindo assim para a
diminuição da circulação de pessoas, especialmente aquelas enquadradas no grupo de risco.
• Na comunidade Boa Esperança (São Luis Gonzaga), tivemos ação coletiva das mulheres para impeder agromerações em banhos
nos rios e nos bares aos arredores da comunidade.
• O Programa de Comercializaçaõ Solidária (PCS) da ASSEMA, realizou o cadastro inicial dos Produtos Babaçu Livre na plataforma
virtual de Comercializaçao "RESOLVI", que é um espaço virtual de comercialização criado pela Secretaria Estadual do Trabalho e da
Economia Solidária - SETRES com objetivo de viabilizar a venda de produtos pelos empreendimentos de economia solidária
distribuidos por todo o estado do Maranhão durante o periodo da pandemia e também potencializar as vendas no pós pandemia.
• Participamos de 02 reuniões virtuais dos empreendimentos que integram o Centro de Referencia Estadual de Economia Solidária
– CRESOL, onde definimos estratégias para contribuir com alguns grupos que estavam passando por dificuldades financeiras
mediante à reduçao drástica das vendas por conta da pandemia.
• Discutimos também sobre a necessidade de elaborar uma carta politica, em nome dos empreendimentos, ao Governador do
Esdato, reivindicando um espaço definitivo para o CRESOL, visto que, o contrato de aluguel do espaço provisório se encerra no mês
de Junho.
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REGISTRO FOTOGRÁFICO

Reunião com Assentados da Reforma Agrária do Reunião com Assentados da Reforma Agrária do
Projeto de Assentamento Três Setúbal para Projeto de Assentamento Três Setúbal para discussão
discussão do Acesso à Linha de Crédito PRONAF A. do Acesso à Linha de Crédito PRONAF A.
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Ação Realizada no Contexto da Pandemia da COVID Ação Realizada no Contexto da Pandemia –
– 19.Produção de máscaras caseiras de tecido pela Distribuição de máscaras para as famílias e
costureira da Comunidade para distribuição às sensibilização da importância de seguir as
famílias.
recomendações das organizações de saúde.
Comunidade Centro dos Cocos (São Luiz Gonzaga).
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Equipe em trabalho homme office no contexto da Direção da ASSEMA em reunião virtual no período da
Pandemia-Cadastro de Famílias do Assentamento Pandemia.
Três Setúbal não inseridas no CAD Único e
enquadradas nos critérios do Ministério da
Cidadania para recebimento do Auxilio emergencial.
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Fossa Biodigestora montada na casa da Dona Cisterna de placa para captação de água das chuvas,
Francisca Evangelista – comunidade Três poços (Lago construída e pintada na casa da Dona Zulenilde Silva –
dos Rodrigues/MA)
comunidade São Manoel (Lago dos Rodrigues/MA).
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Barragem construídad para armazenamento de agua Transporte de mudas de frutiferas e madeirairas para
da chuva na comunidade Ludovido (Lago do plantio nos Sistemas Agroflorestais (SAFs) de famílias
Junco/MA).
no município de Lago do Junco/MA.
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Mutirão comunitário para implantação dos plantio Distribuição de adubo verde para as famílias que
nos Sistemas Agroflorestais (SAFs) de famílias na estão desenvolvendo os Sistemas Agroflorestais (SAFs)
comunidade Centro do Aguiar no município de Lago de famílias na comunidade Centro do Aguiar no
do Junco/MA.
município de Lago do Junco e Lago dos Rodrigues/MA.
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Acompanhamento técnico no melhoramenteo da Acompanhamento técnico no melhoramenteo dos
criação de suínos de famílias de agricultores rurais. cultivos agrícolas de agricultores rurais.
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Captura de enxame localizado no interior de estipe de palmeira babaçu.
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Acompanhamento
COPPALJ.

técnico

a

Assembleia

da Equipe técnica da ASSEMA, em reunião presencial
cumprindo com as regras de seguraça e
disteanciamento.
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Refinaria de óleo de babaçu da COPPALJ no município de Lago do Junco/MA.
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Óleo de babaçu refinado em vários tamanhos produzido pela COPPALJ no município de Lago do Junco/MA
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Alimentos livres de contaminantes produzidos por agricultor familiar do município de Esperantinópolis –
SRº Geovane da comunidade Lago do Cigismundo.
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Alimentos livres de contaminantes produzidos por agricultoras familiar do município de Pedrerias –
Comunidade Santa Cantidia.
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Ação de combate a Pandemia – Distribuição de máscaras e material informativo sobre como se proteger do
COVID-19
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Licor de frutas regionais – Produzido de forma Azeite de babaçu – Produzido de forma tradicional pelo
tradicional pelo grupo de mulheres de Santana grupo de mulheres de Centro do Coroatá
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(São Luis Gonzaga/MA).

(Esperantinópolis).

Responsável pela elaboração do Relatório

Silvianete Matos Carvalho
Secretária Executiva da assema
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