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Pedreiras, Março de 2014.

Neste relatório, convidamos os
associados, parceiros e apoiadores a
apreciarem as ações da Associação
em Áreas de Assentamento no
Estado do Maranhão–ASSEMA,
desenvolvidas em 2013, junto às
famílias agroextrativistas por ela
orientadas na Região do Médio
Mearim/Maranhão. O relatório foi
construído coletivamente à luz das
opiniões e análises dos integrantes
da equipe técnica, da diretoria e
das lideranças comunitárias. O
objetivo do mesmo é registrar o
trabalho da organização e socializar
informações entre os associados,
parceiros (as) e apoiadores (as), com
finalidade de prestação de contas.
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LISTA DE SIGLAS

1. AMTR – Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Lago do Junco e
Lago dos Rodrigues

2. AMTQC – Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais Quebradeiras de Coco
Babaçu do município de São Luís Gonzaga

3. CTA – Conhecimento Tradicional Associado
4. DPMR –Departamento de Políticas para Mulheres Rurais do MDA.
5. DAP - Declaração Aptidão ao PRONAF
6. FBDH – Fundo Brasil de Direitos Humanos
7. ISPN – Instituto Sociedade Populações e Natureza
8. MDA – Ministério do Desenvolvimento Agrário
9. NARA- Núcleo de Artesanato Rosalina Alves
10.ONG’s – Organizações Não Governamentais
11.PG – Patrimônio Genético
12.PPP-ECOS -
13.PAPI – Programa Agroextrativista de Produção Integrada
14.PCS - Programa de Comercialização Solidária
15.PAA – Programa de Aquisição de Alimentos
16.PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar
17.PGPM – Programa Nacional de Garantia de Preço Mínimo
18.PLD - Plano Local de Direitos
19.PNAPO - Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica
20.SAN – Segurança Alimentar e Nutricional
21.SAF – Secretaria de Agricultura Familiar do MDA
22.UPF – Unidade de Produção Familiar
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1. INTRODUÇÃO

É a esse coletivo de saberes, cores e sabores diferentes, que ASSEMA tem
dedicado seu maravilhoso tempo de trabalho, na certeza de que o caminhando do
desenvolvimento humano, se faz com cooperação. Cooperação para quem pratica e
cooperação para quem recebe.

Com foco neste pensamento, o presente relato objetiva registrar e socializar o
trabalho da Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão –
ASSEMA, junto às famílias agroextrativistas e às organizações locais, desenvolvido no
período de janeiro a dezembro de 2013. As informações relatadas foram organizadas à
luz das opiniões e analises da equipe técnica, direção e das lideranças comunitárias,
expressas em relatórios de programas e nas avaliações orais.

O Plano de Trabalho da ASSEMA 2013 representa um recorte da proposta
técnica e política de sua intervenção geral para o quinquenal 2013 a 2017, no combate
às causas e efeitos da negação de três direitos específicos, direito à Alimentação, à
Educação e ao exercício amplo e democrático da Cidadania. Nas estratégias de luta
pela ampliação do acesso a esses direitos ASSEMA exalta as bandeiras da produção
agroecológica, da economia solidária e do empoderamento dos sujeitos.

Os objetivos de mudança do plano estão sob a responsabilidade dos programas,
ordenados numa nova estrutura, qual seja: Programa Agroextrativista de Produção
Integrada – PAPI, que pretende ampliar a produção para o autoconsumo e a
comercialização de alimentos seguros e diversificados; O Programa de
Comercialização Solidária – PCS que objetiva ampliar a renda das famílias
agroextrativistas por meio da organização de processos coletivos de comercialização
justa e solidária; e o novo Programa de Formação e Acesso a Direitos – PFAD, que se
ocupa em promover o empoderamento dos sujeitos para intervenção qualificada em
suas organizações locais e nos espaços de políticas públicas e, ainda ampliar o acesso
das famílias agroextrativistas, às políticas e programas de SAN e Educação
contextualizada, por meio das organizações locais.

Vamos tratar o ano de 2013 subdividindo-o em duas fases; a primeira dedicada à
ajustes estruturais, financeiros e metodológico do Plano Anual dos programas e da
gestão institucional, contando com a participação de 32 pessoas representantes das
organizações de base, que também pensaram, avaliaram e validaram a nova estrutura
programática e os planos de atividades para 2014.
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A segunda fase, já no segundo semestre de 2013, se debruçou á execução
acelerada das atividades, visto que no primeiro semestre acumulamos lentidão no
cronograma. No quadro “balanço de atividades realizadas”, apresentaremos a
descrição dessas atividades.

O alcance do trabalho em 2013 envolveu os 16 municípios, da Região do Médio
Mearim, em função de ações específicas de assistência técnica pública, que atingiu
2.580 famílias em 226 comunidades rurais. Além de termos mantido as atividades
contínuas de orientação produtiva e comercial aos empreendimentos econômicos que
realizam o aproveitamento do coco babaçu, atingindo mais 319 famílias associadas aos
6 empreendimentos (COOPAESP, COPPALJ, AMTR, AJR, Grupo de Mulheres de
Santana e Cooperativa Babaçu Livre) orientados pela ASSEMA.

Nosso trabalho também alcançou 167 jovens (95 mulheres e 57 homens), dentro
do projeto institucional específico da juventude, a saber, que a juventude e as mulheres
também estão contabilizadas entre as famílias atendidas pela Ater pública e pelos
empreendimentos econômicos.

Em termos de orientação institucional às organizações e demais ações de acesso
aos direito das mulheres, estas representam um público significativo e prioritário dentro
do trabalho da ASSEMA, para este público alcançamos 122 mulheres das associações
AMTR e AMTQC.

Concluindo que em 2013 as ações institucionais alcançaram 3.188 famílias e/ou
pessoas atendidas diretamente. No quadro Abrangência de Atuação da Ficha
Cadastral está mapeado detalhadamente este público.

Em relação à implantação dos objetivos específicos de mudança, temos a
destacar que a nova dinâmica de construir conhecimentos com os sujeitos, lhes dando
a responsabilidade de criar um produto final a partir de cada atividade, tem enfrentado
resistências na internalização e/ou aceitação do trabalho.

Concretamente, pretendemos promover formações e orientações que provoquem
multiplicação da autonomia e empoderamento individual dos sujeitos, e fazer com que
as formações não tenham um fim em si, mas que se reformule e se replique nas
diferentes realidades dos sujeitos. Aqui uma dificuldade gritante é disponibilidade de
público, temos trabalhado sempre abaixo da meta pretendida.

Não sem menos importância, destaca-se as dificuldades financeiras. Tivemos
dificuldade em concluir os planos de programas no tempo previsto, isso retardou o
envio de recursos para 2013 por parte de alguns parceiros. Porém outros acataram as
justificativas apresentadas e mantiveram os acordos, a parceria com a Actionaid se
adéqua a este último exemplo.
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Os recursos públicos permaneceram apresentando previsões incertas, isto foi um
complicador permanente, especialmente por que neste plano lidamos com cerca de
70% de recursos públicos. Tivemos que trabalhar até 90 dias sem receber os recursos
previstos, o que ocasionou privações para equipe técnica e direção.

Dessa forma concluímos que operamos a maior parte de 2013 com plano de
financiamento institucional incompleto, portanto com problemas de fluxo de caixa
permanente. A previsão é que o fluxo se regularize somente em março de 2014.

Num breve balanço sobre a relação de cooperação e compartilhamento de
saberes entre a ActionAid  e as lutas da ASSEMA pela melhoria da qualidade de vida
das famílias agroextrativistas, é importante destacar que temos nos proporcionado
muitas oportunidades de aprendizados. Deixados os 12 anos anteriores de presença
da ActionAid na vida da ASSEMA, destacamos apenas as últimas valiosas
contribuições para a construção deste Plano Local de Direitos (PLD), nos termos
abaixo:

1 - Principal apoiador da avaliação institucional da ASSEMA realizada em
setembro de 20111, tanto para refletir sobre os dados apresentados, quanto para apoiar
financeiramente as ações;

2 – Promoveu eventos de formação coletiva com os outros parceiros para
oferecer condições metodológicas para que cada um pudesse trilhar seu próprio
caminho de forma autônoma na construção do seu PLD;

3 – Fez críticas propositivas a partir do material produzido pela ASSEMA em
busca da construção do novo PLD;

4 – Realizou processo de formação metodológica específico com grupo de
lideranças e técnicos da ASSEMA rumo a elaboração do PLD;

5 – Ampliou a sustentabilidade da ASSEMA através de distintas políticas de
mobilização de recurso local;

6 – Trouxe para si a responsabilidade de orientar ASSEMA na construção da sua
linha de base dentro do PLD.

7 – Acima de tudo tem sido um parceiro importante na revisão, reinvenção e
revitalização da luta da ASSEMA pela ampliação do acesso a direitos às famílias
agroextrativistas.

1 Dois outros importantes apoios somaram neste processo com ASSEMA, a Pão Para o Mundo e a Terre des
Hommes Schweiz.
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2. ATUALIZAÇÃO DO CONTEXTO

Dialogando com as análises de risco do PLD, consideramos que em relação ao
Direito à SAN, destaca-se alguns elementos de contexto tanto interno quanto externo
que  influenciaram positivamente no desenvolvimento das atividades planejadas para o
semestre.

1 - A criação da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica
(PNAPO), que tem por objetivo promover a transição agroecológica e a produção
orgânica, está prestes a concretizar os sonhos dos movimentos agroecológicos, onde
ASSEMA se sente parte.

Em 2013 foi realizada pela SAF/MDA, uma chamada pública de Ater
Agroecológica para 3 anos, onde várias organizações que contribuem com o serviço de
Ater estão concorrendo à execução de ações voltadas para a produção de alimentos
seguros. Neste mesmo sentido ASSEMA já está contratada pela DPMR/MDA para
executar em 2014 ações de Ater para mulheres rurais.

Agora por meio da oferta de alimentos saudáveis, as famílias terão como
comercializar produtos nos mercados institucionais e promover o uso sustentável dos
recursos naturais. A PNAPO contribuirá positivamente nas ações do Programa
Agroextrativista de Produção Integrada da ASSEMA, uma vez que os eixos de trabalho
(produção, consumo, uso e conservação dos recursos naturais, conhecimento,
pesquisa e inovação, gênero e geração) dessa política e do PAPI são semelhantes;

2 – Os programas institucionais de compra de alimentos e produtos da
biodiversidade (PAA, PNAE, PGPM) estão incentivando agricultoras e agricultores a
produzirem com qualidade e responsabilidade, o que possibilita o acesso a outras
oportunidades de mercados. Este é um avanço que contribui diretamente para o
atingimento dos objetivos de mudança do Programa de Comercialização Solidária
(PCS), que está comprometido com a organização de processos coletivos de
comercialização justa e solidária.

No campo das principais dificuldades destaca-se:
1 - A busca por melhores oportunidades nas cidades, enfraquece a organização

do trabalho familiar, aumenta a concentração fundiária, fortalece os diversos projetos
baseados nos pacotes tecnológicos do agronegócio brasileiro, com uso intensivo de
agroquímicos, sementes transgênicas, monocultura, água e energia, gerando
externalidades negativas (redução da biodiversidade, contaminação do solo e das
águas, poluição da atmosfera, contaminação do trabalhador rural e do consumidor);
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2 – A ausência de políticas de acesso aos serviços básicos de saúde, educação,
saneamento básico, capacitação profissional e orientação técnica favorece o êxodo
rural de muitas famílias especialmente da juventude;

Mesmo considerando os entraves e os riscos citados, até o momento não houve
alterações nas estratégias priorizadas pelo PLD.

Um empecilho considerado no relatório semestral de 2013, era a ausência do uso
da Linha de Base, como instrumento orientador das tomadas de decisões. No segundo
semestre já começamos a utilizar como referência inicial os dados revelados pela Linha
de Base, e esta já serviu como instrumento de inspiração para a elaboração dos planos
de atividades de 2014.

3. BALANÇO DE ATIVIDADES REALIZADAS

Segue mapeamento sintético das atividades realizadas em 2013, no âmbito dos
Programas e da Coordenação Institucional.

Na dinâmica de exposição, para cada resultado planejado independente de
programas, descreveremos o conjunto de atividades realizadas, tal como segue abaixo
descritas. Porém iremos destacar os responsáveis pelos resultados dentro da estrutura
programática.

Para os resultados de 01 e 02, o Programa Agroextrativista de Produção
Integrada (PAPI) é o principal responsável pela orientação junto às famílias. Tendo o
objetivo de busca assessorar as famílias agroextrativistas para produção de alimentos
de forma integrada, orientados pelos princípios agroecológicos, os quais são: respeito
ao saber e à cultura da população local, baixa dependência de insumos externos, uso
de recursos renováveis localmente acessíveis, aproveitamento dos impactos benéficos
do meio ambiente local, aceitação e/ou tolerância das condições locais, manutenção a
longo prazo da capacidade produtiva, conservação da diversidade biológica, produção
de mercadorias para o consumo interno e para a comercialização, dentre outros.

O Programa atendeu 150 famílias em oito municípios (Lima Campos, Peritoró,
São Luís Gonzaga do Maranhão, Pedreiras, Poção de Pedras, Esperantinópolis, Lago
do Junco e Lago dos Rodrigues) e as orienta no processo de transição de uma
agricultura que utiliza fogo e agrotóxicos, sobretudo os herbicidas, para uma agricultura
de base ecológica. Esta é uma estratégia para ser alcançada em até 5 anos. Segue
abaixo a descrição das atividades executadas em 2013.
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Para o resultado 01 - Aumento da produção agroextrativista a partir do
aproveitamento da terra e demais recursos naturais.

Atividades realizadas Breve descrição Nº de pessoas2

Mulheres Homens

A1. Identificação e seleção de
100 UPF para implantação do
sistema de produção
agroextrativista.

A equipe técnica e direção, a partir
de critérios específicos listaram mais
de 150 (cento e cinquenta) unidades
de produção familiar, dentre as quais
estão os grupos de jovens e de
mulheres, assim como as Escolas
Famílias Agrícolas, com potencial
para participarem do projeto
institucional.
Posteriormente, a relação foi
apresentada às Articulações
Municipais para avaliação,
modificações e validação de 100
famílias. 18 82

A2.Diagnostico e mapeamento
de 100 UPF’s, 03 grupos de
jovens, 01 grupo de mulheres
e 03 Escolas Famílias
Agrícolas.

O diagnóstico participativo foi
desenvolvido pela equipe de
produção e aplicado pelo técnico
responsável por cada município. O
objetivo do diagnóstico foi levantar
informações sobre a complexidade
da realidade de cada UPF’s. A
metodologia oportunizou a cada
UPF’s desenhar no chão o mapa da
propriedade, isso possibilitou uma
visão espacial da unidade de
produção e auxiliou na obtenção de
informações, principalmente, sobre o
uso dos recursos naturais.

2 É preciso destacar que o número de pessoas envolvidas nas atividades está mensurado de forma direta e que
existem atividades que poderá haver sobreposição, ou seja, pessoas serão contada mais de uma vez. Em outros
caso não é possível contabilizado
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A3. 01 oficina para a produção
de composto para o cultivo de
hortaliças.

As 20 UPF’s que estão
desenvolvendo produção
agroecologica no sistema PAIS3,
participaram de treinamento para a
produção de composto para o cultivo
de hortaliças, bem como a utilização
das leguminosas para a rotação de
culturas nos canteiros cultivados,
favorecendo a quebra do ciclo de
doenças do solo. A oficina foi
ministrada pelo técnico responsável
pela orientação do PAIS.

06 14

A4.Enriquecimento de
capoeiras, com uso de
madeireiras e leguminosas.

Desde 2009 ASSEMA orienta o
manejo de 01 hectare de sabiá
(Mimosa caesalpineafolia) na
propriedade Dª Lila e Srº Antonio
Alves, na comunidade Centro dos
Cocos/São Luís Gonzaga. Este é um
experimento de reflorestamento,
enriquecimento de capoeiras com
uso de madeireiras e leguminosas.
No total, foram plantadas 240 plantas
jovens de sabiá, cujo crescimento
está sendo pesquisado, tal como
comprimento e número de hastes e
altura e diâmetro da planta. A ideia é
seguir multiplicando a experiência
exitosa em outras UPF.
- Existe ainda uma área com 5
(cinco) hectares de capoeira
enriquecida com sabiá, na
propriedade da COPPALJ.

02 03

3 PAIS – Produção Agroecológica Integrada e Sustentável é uma tecnologia que integra a criação de aves caipira
com cultivo de hortaliças, desenvolvida pela Fundação Banco do Brasil em parceria com um consórcio de
organizações da sociedade civil. No Maranhão ASSEMA faz parte deste consórcio juntamente com a COSSERT,
COOSPAT, TIJUPÁ e PLANEJA. Esta é uma tecnologia que se integra muito bem ao conceito de SIPA (Sistema
Integrado de Produção Agroextrativista) adotado pela ASSEMA.
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A5-Minicurso sobre
recomposição e importância
das matas ciliares e
conservação da água.

Aproximadamente 80 pessoas,
jovens e adultos, participaram do
minicurso.
- 50 mudas de espécies florestais
nativas foram plantadas próximas ao
igarapé e, também, próximo ao
campo de futebol e na área da
escola.
-Diversas plantas jovens de espécies
frutíferas foram distribuídas entre os
participantes para enriquecer os seus
quintais na comunidade São João da
Mata, município de Lago dos
Rodrigues.

A6-Orientação para o manejo
e condução dos SAF’s
(capinas seletivas, podas).

Esta ação já está sendo executada
em uma das UPF localizada na
comunidade São Bento do Juvenal,
município de Peritoró/MA. Diversas
práticas foram orientadas e
demonstradas, tais como: Poda de
limpeza dos limoeiros; Desbaste e
limpeza das bananeiras; Coroamento
das plantas de açaí, cupuaçu e coco;
manutenção das espécies florestais
que surgem de forma espontânea
nas áreas de cultivo, ou seja, surgem
através da dispersão de sementes
pelo vento e pelos animais silvestres.

02 01

Para o resultado 02 - Auto sustento das famílias agroextrativistas ampliado, a partir da
diversificação produtiva.

Atividades realizadas Breve descrição Nº de pessoas
Mulheres Homens

A7-Enriquecimento de 20
agroquintais diversificados

Cada família recebeu 50 plantas
jovens (mudas) de frutíferas, laranja,
manga e caju. ASSEMA prossegue
incentivando as UPF a melhorarem
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seus agroquintais para produção de
alimentos seguros.

06 14
A8-Implantação de 20
unidades de criação de aves
caipiras.

Foi implantada a criação de galinhas
caipiras, dentro da tecnologia PAIS.
A estrutura é rústica (galpão circular,
coberto de palhas, cercado com telas
de arame, área de 2 piquetes com
dimensão de 15x20 m cada piquete)
e comporta até 10 matrizes e um
reprodutor.

A9-Implantação de 20
unidades de produção de
hortaliças.

Inicialmente foram construídos 04
canteiros circulares que coresponde
a 100 m² de área, para a produção
de hortaliças folhosas, tubérculos e
raízes. A estrutura básica
corresponde a 01 caixa d’água de 5
mil litros, irrigação por gotejamento,
adubo orgânico bovino, calcário,
farinha de osso e insumos para
produção de caldas e biofertilizantes.

A10-Orientação para o manejo
de consórcios entre plantas
frutíferas e madeireiras.

Esta ação está sendo executada em
algumas UPF’s localizadas nas
comunidades Centro da Josina e
Centro dos Cocos, ambas no
município de São Luís Gonzaga, e na
comunidade São Bento do Juvenal,
município de Peritoró.
- Diversas práticas foram orientadas,
tais como: Manutenção das espécies
madeireiras (ipê, maçaranduba, etc.)
que surgem de forma espontânea na
área de cultivo de banana em uma
UPF do Centro da Josina, São Luís
Gonzaga;
-Plantio de espécies madeireiras na
área cultivada com algumas espécies
frutíferas na UPF de Centro dos
Cocos, em São Luís Gonzaga;



Plano de Trabalho 2013
Programa Local de Direitos: Uma luta pelo direito a alimentação

humana, educação e participação cidadã.

Relatório Narrativo Anual 2013

13
Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão.

Rua da Prainha, 551, Bairro São Benedito. CEP: 65.725–000 – Pedreiras – Maranhão – Brasil
Telefax: (99) 3642-2061/2152. E–mail: gentedefibra@assema.org.br.

-Enriquecimento e manutenção de
espécies florestais madeireiras na
área cultivada com diversas espécies
frutíferas na UPF de São Bento do
Juvenal, em Peritoró.

A11-Realização de 2.580
diagnósticos da UPF atendidas
pela ATER pública/Projeto
Quibane do Mearim.

No âmbito da chamada pública de
Ater para agricultores (as) familiares
não assentados, realizadas pela
SAF/MDA. ASSEMA aprovou e
executou o projeto Quibane do
Mearim para 2.580 UPF a serem
identificadas nos 16 municípios do
Médio Mearim. O projeto também
realizou 2 Planejamentos
Participativos,  15 intercâmbios,
4.500 visitas técnicas de orientação
para as UPF e 2 encontros de
avaliação final.

1.118 1462

A12-Elaboração de projetos
técnicos agroextrativistas.

- Contribuição na elaboração do
projeto para participar do processo
seletivo da chamada pública do
Fundo Nacional de Desenvolvimento
Florestal - FNDF/Fundo Nacional
sobre Mudança do Clima – FNMC,
Nº 03/2013, sobre capacitação de
agentes de assistência técnica e
extensão rural para o fortalecimento
do manejo florestal na Amazônia;
- Elaboração do projeto para
participar do processo seletivo do
edital do PPP-ECOS 2013 (GEF
CERRADO);
- Contribuição na elaboração do
projeto para participar do processo
seletivo da chamada pública INCRA
e SAF/DATER/MDA, nº 12/2013 –
ATER Agroecologia.
- Elaboração e aprovação de projeto
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de Ater para mulheres rurais através
de chamada pública do MDA/DPMR.
O mesmo vai atender 240 mulheres
distribuídas nos 16 municípios da
Região Médio Mearim. A previsão é
que as atividades iniciem em janeiro
de 2014.

Para os resultados 03 e 04, o Programa de Comercialização Solidária, juntamente com os 06
Empreendimentos Econômicos Solidários (EES), são responsáveis pela execução das atividades junto
ao público priorizado. O PAPI, dentro do Eixo processamento e Beneficiamento, também desenvolve
atividades para atingir o resultado 03.

Em 2013 o PCS atendeu diretamente 355 pessoas envolvidas em nos processos produtivos e
comerciais de 06 EES. Trabalho com a comercialização, em escalas bem diferenciadas, de 10 produtos
agrícola e extrativistas.

O objetivo do PCS é ampliar a renda das famílias agroextrativistas por meio da organização de
processos coletivos de comercialização justa e solidária. Para que estes acessem os mercados
institucionais, privados e espaços de comercialização solidaria, o programa desenvolveu as atividade
abaixo relacionadas.

Para o resultado 03 - Aumento da renda monetária das famílias agroextrativistas.

Atividades realizadas Breve descrição Nº de pessoas
Mulheres Homens

A12.Aquisição de
equipamentos, ferramentas e
modelagem das unidades
fabris de acordo com as
especificações técnicas.

Através de projeto específico de
apoio a grupos produtivos, foram
adquiridos diversos equipamentos,
ferramentas de trabalho e insumos
de produção, tais como: extintor de
incêndio, EPI´s, placas de
sinalização, liquidificador industrial,
vidrarias para laboratório de análise
de produtos, material de consumo
(óleo de babaçu e outros).
-Manutenção da unidade fabril de
processamento de mesocarpo da
COOPAESP.

65 18
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Foi recauchutado o moinho de inox
da unidade conforme as
especificações técnicas dos órgãos
de controladoria sanitária.
-Concerto dos motores dos
secadores de lagoinha e Palmeiral.
-Construção de uma nova unidade de
beneficiamento de flocos de
mesocarpo da COOPAESP, na
comunidade de Serra do Aristótelis/
Poção de Pedras. Está é uma
estratégia de aumento da produção
da COOPAESP.

65 18

-Vistoria de monitoramento nos
núcleos de mesocarpo da
COOPAESP para avaliação de
avarias nos equipamentos e
instalações.
- Melhoria na cobertura externa do
núcleo de processamento de
mesocarpo de
Coroatá/Esperantinópolis.
- Ampliação da unidade de
processamento de mesocarpo
Lagoinha/ Esperantinópolis.
-A reposição de peças dos
equipamentos e as avarias
identificadas na estrutura, receberam
as devidas manutenções respeitando
as prioridades e a disponibilidade de
recursos da cooperativa.
-Instalação do sistema de controle de
insetos e roedores na unidade fabril
de processamento de mesocarpo da
COOPAESP e na unidade de
processamento de óleo da
COPPALJ.
-O sistema foi instalado por uma
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empresa autorizada pela ANVISA,
sendo monitorado pelos gerentes das
unidades.
-Manutenção do forro da unidade
fabril de Sabonete para retirar
vazamentos.
-De uma forma geral unidade de
sabonete é vistoriada periodicamente
pelo órgão de controladoria ANVISA,
isso faz necessário o
acompanhamento da ASSEMA assim
como o investimento de recurso,
próprios ou não para esta finalidade.

23 0
Confecção de 60 mil rótulos para o
sabonete.
O Marketing do sabonete foi
melhorado partir de uma releitura dos
rótulos. Eles foram pensados nas
cores verde (essência Erva Doce),
lilás (essência Palma Rosa) e
vermelho (essência lavanda) para
estimular conceitos ligados ao
movimento de mulheres, e da
consciência ambiental.
- Renovação das licenças médica da
AMTR, e dos exames de admissão
das mulheres que trabalham no
sabonete, regularizando a
documentação das diretoras
juntamente com Atas estatuto, alvará
e as licenças anteriores.



Plano de Trabalho 2013
Programa Local de Direitos: Uma luta pelo direito a alimentação

humana, educação e participação cidadã.

Relatório Narrativo Anual 2013

17
Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão.

Rua da Prainha, 551, Bairro São Benedito. CEP: 65.725–000 – Pedreiras – Maranhão – Brasil
Telefax: (99) 3642-2061/2152. E–mail: gentedefibra@assema.org.br.

-Instalação de uma máquina para
fatiar o babaçu em três rodelas na
unidade de artesanato (NARA).
-O equipamento, que estava desativo
na comunidade de São Miguel, foi o
resultado de uma parceria entre
ASSEMA e a Universidade Federal
do Piauí, o mesmo está como
comodato nesse período inicial.

6 4

-Manutenção da unidade fabril de
produção de licor e
compotas/Santana em São Luís
Gonzaga.
-A unidade foi beneficiada com um
tonel com capacidade de armazenar
80 litros. Foi feito também o
consertado tonel reservatório.

15 0

- Ampliação dos pontos de coleta de
amêndoas da cooperativa COPPALJ
-Esta ação fez parte do plano de
ampliação da produção de óleo de
babaçu, chegando a produzir 300
toneladas de óleo em 2013.
-Melhorias nas instalações da Casa
de Lanchonete Naturais de São
Manoel, através da aquisição de
insumos e equipamentos.
- Assim como o levantamento de
oficinas adicionais para melhorar o
trabalho na lanchonete como: Plano
de Negócio e Gestão,
Processamento e Beneficiamento de
Alimentos para lanchonetes.
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A13.Realização de 02 oficinas
de capacitação em boas
práticas de beneficiamento e
processamento.

- Realizada duas oficinas, uma sobre
boas práticas e manejo na unidade
de sabonete (Preparação e
manipulação da fórmula do
sabonete)
- A outra sobre gestão do
empreendimento coletivo (Aspectos
fundamentais sobre regularização;
fabricação e garantia da qualidade
em produtos de higiene pessoal;
preenchimento de fichas e planilhas
dos insumos de entrada e saída da
unidade de sabonete). o químico
responsável esteve presente e
monitorou as oficinas.

12 0

A14.Produção de alimentos
seguros e diversificados para
as feiras agroecológicas e
mercados.

Foram produzidos 82 produtos
diversificados pelas famílias
orientadas pela ASSEMA. Os
mesmos foram apresentados e
comercializados em 2 feiras
comunitárias.

- Participamos também da feira
juventude e gênero no campo,
organizados pela FETAEMA e
patrocinado pela PETROBRAS, com
o apoio da ASSEMA e STTR de
Esperantinópolis. Nesta feira foram
apresentados 28 produtos oriundos
da agricultura familiar produzidos
pela juventude do meio rural. Esta
iniciativa visa manter o jovem no
campo produzindo de maneira
sustentável.

A15.Renovação das licenças
ambientais simples e licenças
sanitárias

- Renovação da licença química do
ano de 2013 das três unidades de
processamento: COOPAESP,
COPPALJ e AMTR.
-A licença sanitária foi expedida pela
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prefeitura de lago do Junco e só
iremos trabalhar para emitir a licença
ambiental da COPPALJ e AMTR,
onde serão implantadas atividades
ligadas ao projeto Fundo Amazônia.

A16. Conclusão e registro do
sabonete de acordo com a
instrução normativa.

- Registro do sabonete no Ministério
da Saúde e ANVISA sob Nº
25351347074201381.
- Registro da unidade fabril junto ao
Ministério da Saúde – Nº 2.06157.9.
-Passamos mais de 12 anos
tentando registrar a unidade fabril e o
sabonete separadamente, as duas
situações foram executadas em
2013, após ASSEMA ter mobilizados
vários parceiros que em nível de
Ministério da Saúde conseguiram
fazer com que o processo tivesse um
fim.

A17.Atendimento às Instruções
Normativas do Selo Orgânico
do óleo de babaçu da
COPPALJ.

- Os mapas das áreas de coleta de
coco babaçu foram atualizados, a
partir dos dados coletados por um
questionário que atualizou o cadastro
de cada comunidade que fornece as
amêndoas. Esse processo foi
bastante participativo e contou com a
finalização das informações dadas
pelos gerentes e técnicos que
acompanham a cooperativa.
- O cadastro de cada comunidade
agroextrativista foi atualizado;
-Foi feito melhorias estruturais nas
cantinas para garantir a conservação
das amêndoas durante o tempo de
armazenagem. Resultando em uma
redução de 8% de quebra/perda em
2012 para 4,8% em 2013.
-Outros documentos foram
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elaborados durante o período da
inspeção como, o mapa geral das
áreas de coleta de coco e algumas
planilhas de produção de amêndoas.

A18. Organização de 02 feiras
Agroecológica da ECOSOL

Organizamos juntamente com a
juventude de Esperantinópolis e Lago
do Junco, 02 feiras agroecológicas
nas comunidades de Palmeiral e
Ludovico, nelas contamos com a
participação de 43 expositores 82
produtos diferentes e dezenas
compradores.
As feiras representam espaços
culturalmente diversos de acesso a
produtos saudáveis e de qualidade,
oriundos de sistemas produtivos
limpos. Estes eventos serviram para
mesurar o potencial da região.

A19-Diagnostico e
Planejamento da produção
disponível para o mercado.

- A COPPALJ conseguiu comprar
283 Toneladas de amêndoas, o que
rendeu 161.873 ton. de óleo. E
81.992 ton. de torta.
- A previsão da produção de
mesocarpo para os 5 (cinco) núcleos
é de 12 ton., porém até o mês de
novembro de 2013 só foram
produzidos 8,5 ton.
- A Produção de flocos em 2013, foi
de 10. 445,5 Kg; foram vendidos
4.870,5 kg de farinha.
-O estoque de flocos é de 9.934 kg.
-O estoque de farinha é de 2.469 kg

65 18

-A produção de licor em 2013 foi de
232 unidades.
-A produção de compotas foi de 144
unidades.

15 0

-A produção de sabonete foi de
24.248 unidades. 12 0
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A20. Ampliação do acesso aos
canais de comercialização
institucional, privado e venda
direta que estejam alinhados
com os princípios da ES.

- Foi ampliada a comercialização do
mesocarpo no mercado institucional,
a COOPAESP venceu a Chamada
Pública nº 001-A/2013 do PNAE do
município de Pedreiras, destinou o
valor de 15.549,84 para 1.727,76kg
de farinha de mesocarpo.
- Também contratou com a CONAB
para fornecer mesocarpo para o PAA
durante 2013 / 2014
- Venceu a chamada pública
BNDES/CONAB/2013, para
investimento produtivo e melhorias
nas estruturas da cooperativa e seus
núcleos
- A COPPALJ esta operando três
programa de comercialização
público, PAA, PNAE e PGPM, em
2013 a cooperativa comprou mais de
100 toneladas de amêndoa de
babaçu através do PGPM.

A21. Participação em espaços
de comercialização solidária.
(feiras e centros Públicos de
comercialização)

- 4 Empreendimentos (Santana,
COOPAESP, AMTR e COPPALJ)
orientados pela ASSEMA,
participaram da Feira dos Produtos
da Economia Solidaria e Comercio
justo, ocorrida no dia 30 de Maio na
praia de Copacabana. Este evento é
o resultado das parcerias feitas pela
ASSEMA em consorcio com redes
nacionais para promover os produtos
da agricultura familiar e o
agroextrativismo.

A22. Intercâmbio do Grupo
Produtivo de Jovens da
Comunidade de São José dos
Mouras e m  u m a  d a s
u n i d a d e s  d o

Do evento participaram 16 jovens do
grupo produtivo de São José dos
Mouras. Eles articularam-se junto à
secretaria de agricultura do
município de Lima Campos e
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PAIS(horticultura e avicultura).
(24/08/2014/Lago dos
Rodrigues – MA).

adquiriram apoio para participar da
1ª Feira Agroecológica na
comunidade Ludovico no Município
de Lago do Junco – MA e após a
mesma visitaram o PAIS da senhora
Josilene que vem desenvolvendo na
comunidade Três Poços um
trabalho forte na atividade de
horticultura e avicultura.

11 05

23-Marketing dos produtos.
(produção de material de
divulgação)

AMTR – A partir do primeiro
semestre de 2013 os sabonetes
Babaçu Livre passaram a estampar
nos rótulos cores diferentes, tais
como: Verde para ERVA DOCE, Lilás
para PALMO e Vermelho para
LAVANDA.

Grupo de Santana - Foi pensado
trabalhar a distinção dos sabores de
licor (Jenipapo, Acerola e Abacaxi),
utilizando também 3 cores, as quais
ainda não foram definidas.

Para o resultado 04 - Grupos produtivos com autogestão, praticando a Economia Solidária.

Atividades realizadas Breve descrição Nº de pessoas
Mulheres Homens

-Foi realizada uma oficina pratica de
prestação de contas de cada cantina
da COPPALJ. A metodologia que
nomeamos de “aprender fazer
fazendo”, tem funcionado bem como
um espaço para tirar dúvidas,
praticar os ensinamentos
apresentados, além de exercícios
práticos de como conduzir os
trabalhos das cantinas.
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A23.Orientação em Auto-
gestão (Financeira e
administrativa).

-No exercício das atividades
cotidianas foi percebido que existem
gerentes mais empoderados e
seguros para realizar transações
comerciais nos mercados privado e
institucionais (compra de insumos e
vendas de produtos). Diretores e
gerentes fazendo prestação de
contas por setores específicos e
entendendo e apresentando os
balanços financeiros geral do grupo.
Porém percebe-se que tem grupos
que não têm a mesma desenvoltura
gerencial, a exemplo o grupo de
Sabonete e Santana. Estes ainda
necessitam de mais atividades para
alcançar um melhor resultado.

A24.Buscar conhecimento e
Prospecção de Mercados.

O conhecimento de mercado
acontece nos momentos propícios
aproveitados através de eventos
promovidos por parceiros e também
com visitas aos clientes e aos
potenciais que vem surgindo no dia a
dia
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A25.Manutenção da
Documentação Comercial.
(Alvará, CNPJ, CND e
Certificados)

- Cooperativa Babaçu Livre está apta
a acessar os programas sociais e
comercializar, possui DAP Jurídica,
conta aberta no Banco do Brasil,
documentação organizada.
- AMTR em 2013 conseguiu o
Registro do sabonete junto ao MAPA
e também a autorização de
funcionamento da fábrica.
- COOPAESP e a COPPALJ
vivenciaram alguns problemas em
relação ao enquadramento Fiscal.
De acordo com a resolução 123/2006
as cooperativas de produção não
poderão mais ser enquadradas no
Simples, o que as levou a refazer seu
cadastro fiscal no sistema normal.

26. Treinamento prático para
emissão de Nota Fiscal Avulsa
e eletrônica

Os gerentes da COPPALJ passam
por novos treinamentos a cada vez
que existe um elemento novo no
campo dos documentos de
comercialização. Nesta oportunidade
o técnico responsável pela
orientação da gestão cooperativista
se ocupou em treinar na prática os
gerentes para estes dominem a
emissão de notas fiscal, tanto avulsa
quanto eletrônica, especialmente
neste momento em que a
cooperativa está operando no PGMP.

0 02

27. Assessoria para as
cooperativas, COPPAPLJ,
COOPAESP e BABAÇU
LIVRE no processo de
emissão das DP´s física e
jurídica.

Durante quase 2 anos ASSEMA
dedicou esforços para vencer a
burocracia dos órgão públicos
responsáveis pela emissão das
DAP´S física e depois a DAP jurídica
da cooperativas. Este documento é
essencial para que os
empreendimentos possam
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comercializar nos mercados
institucionais. Em 2013 conseguimos
a DAP Jurídica das 3 cooperativas
(COPPALJ, COPPALJ E Babaçu
Livre).

28. Assessoria no processo
eleitoral e reestruturação da
Cooperativa Babaçu Livre.

Embora 2 das cooperativas já
consigam conduzir todo processo
eleitoral, a Cooperativa Babaçu Livre
ainda carece de auxílios na
finalização do processo, tal como
orientação para registro de
documentos da nova direção,
atualização dos documentos
comerciais.

29. Acompanhamento do
registro de documentos das
novas direções, atualização
dos documentos comerciais.

- Na AMTR ainda não conseguimos
expedir os cartões que dão acesso à
nota fiscal eletrônica devido a
mudança de diretoria que aconteceu
no mês de maio.
- Na Cooperativa Babaçu Livre,
também não conseguimos
encaminhar a atualização dos
documentos comerciais devido ao
fato de não termos ainda o registro
da Ata de Eleição da nova diretoria
que aconteceu no mês de março/13.
- Na COOPAESP temos o mesmo
problema com o registro da Ata na
Junta Comercial do estado, e por
isso temos tido algumas dificuldades
de comercialização.
– Na COPPALJ toda documentação

está regularizada.
30. Finalização contábil das
prestações de contas mensais
dos empreendimentos
(COPPALJ, AMTR, GRUPO
DE SANTANA E COOPAESP)

As prestações de contas mensais
são assumidas pelos gerentes dos
empreendimentos. Estes também as
apresentam nas assembleias para
aprovação final.
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31. Participação no Encontro
Estadual de Economia
Solidaria do Maranhão

A ASSEMA foi reeleita para
permanecer na Coordenação
Estadual, bem como na coordenação
executiva do Fórum Estadual de
Economia Solidaria. Essa
participação tem sido muito
importante para que possamos
contribuições com proposições
voltadas para os arranjos produtivos
do agroextrativismo e economia
solidária.

32. Participação na Semana
Mundial do Comércio Justo e
Solidário

Este foi um evento de articulações
políticas e de formação. Participaram
representantes dos
empreendimentos produtivos ligados
à ASSEMA que tiveram oportunidade
de trabalhar vários temas com foco
principal em Comércio Justo e
Solidário (I Salão Mundial do
Comércio Justo e Solidário, 12ª
Conferência Internacional da
Organização Mundial de Comércio
Justo – WFTO, II Seminário
Internacional de Sistema Brasileiro
do Comércio Justo e Solidário –
SCJS, Seminário Nacional de Acesso
ao Mercado Institucional: A
Diversidade Regional Brasileira, I
Encontro Cooperativa Sin Fronteras
Brasil, Desfile Internacional de Moda
Justa e Solidária - Fair Trade Fashion
Show.

33. Participação da
Assembleia Geral da
Plataforma Brasileira de
Comércio Justo e Solidário -
FACES DO BRASIL

Todos estes eventos são de
articulações políticas no cenário geral
da Economia Solidária, mas
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34. Encontro Nacional do
Fórum Brasileiro de Economia
Solidária - FBES

especificamente voltadas para os
fóruns de discussões e tomadas de
decisões estratégicas para o setor.

35. Participação em duas
reuniões do Conselho Nacional
de Comercio Justo.

Para os resultados 05 e 06, o Programa de Formação e Acesso a Direitos-PFAD, juntamente com
as organizações locais, estão comprometidos em executar as ações pensadas, com o objetivo de
promover o empoderamento de jovens, mulheres e homens para intervenção qualificada em suas
organizações locais e nos espaços de políticas públicas, assim como ampliar e qualificar o acesso das
famílias agroextrativistas, às políticas e programas de SAN e Educação contextualizada.

O PFAD se dedica a um público misto, estes envolvidos nos processos de formação e de acesso a
políticas públicas como direito básico. Mensura-se que a capacidade de atendimento do programa chega
a atingir  289 pessoas diretamente.

Para o resultado 05 - Auto gestão das organizações locais e controle social nos conselhos de
intervenção nas políticas públicas.

36. Curso em gestão de
empreendimentos econômicos
e planejamento estratégico
organizacional4.

A formação aconteceu no período de
25/02 a 01/03/2013, tendo
representantes das organizações
COOPAESP, AJR, COPPALJ,
AMTR, AMTQC e grupo de Mulheres
de Santana. Tivemos um instrutor
externo para trabalhar em 40 h os
pontos abaixo:
1-Olhar para a realidade e fazer
autodiagnostico;
2 - Fazer análise do contexto;
2-Atualizar o marcos referenciais
3- Elaborar o plano operativo de cada
grupo para 3 anos.

12 06

37. Monitoramento do Plano
Operativo da AMTQC

Em 12/03 (comunidade Santana)
aconteceu sessão de estudo e
debate com as demais diretoras e

4 Este curso possui um relatório específico bem mais aprofundado, que está à disposição para consultas.
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sócias sobre o Plano Operacional
construído pelas representantes da
AMTQC no Curso em gestão de
empreendimentos econômicos e
planejamento estratégico
organizacional

38. Monitoramento do Plano
Operativo da AMTR

Em 19/03/2013 (comunidade
Ludovico) aconteceu sessão de
estudo e debate com as demais
diretoras e sócias sobre o Plano
Operacional construído pelas
representantes da AMTR no Curso
em gestão de empreendimentos
econômicos e planejamento
estratégico organizacional

39.Monitoramento nas
questões de fortalecimento
institucional da organização
das mulheres em 2 município
(Lago do Junco e Lago dos
Rodrigues)

Esta atividade é de assessoria
pontual à Assembleia Geral Ordinária
da AMTR. Em pauta esteve a eleição
da nova diretoria da AMTR,
aprovação da logomarca para a
AMTR, prestação de contas do
empreendimento produtivo da
associação (fábrica de sabonete), e
das finanças institucionais.

40.Monitoramento nas
questões de fortalecimento
institucional da organização de
mulheres no município de São
Luís Gonzaga.

Esta atividade é de assessoria
pontual à Assembleia Geral Ordinária
da AMTQC, que ocorreu na
comunidade Três Setubal. Em pauta:
- Aprovação do Plano Operativo para
3 anos (Missão,Objetivo, atividades);
- Estratégia para articulação de mais
mulheres acessarem o PGPM;
- Desfiliação de 06 associadas por
faltas consecutivas;
- Filiação de 03 novas sócias;
- Estratégias de mobilização de
recursos para execução do Plano
Trienal.
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41.VII Fórum Social da
Juventude Rural da ASSEMA
Tema: Juventude Rural:
políticas públicas, democracia
e controle social.

- Embora esta atividade esteja
alojada no âmbito institucional, onde
toda direção e conselho técnico
estão responsáveis, o PFAD assumiu
a coordenação da maior parte do
Fórum, realizando as reuniões
preparatórias.
No período de 27 a 29/11/2013 foi
realizado no Município de
Esperantinopólis. Estiveram
presentes cerca de 158 jovens de 9
municípios além de representações
de organizações parceiras locais
como STTR´s, COPPALJ, AMTR,
AMTQC, MIQCB e UFMA. Além de
outros parceiros como: Centro
Sabiá, CETRA e ACTIONAID.
Neste fórum os jovens construíram
um novo desenho voltado para a
intervenção direta no município e a
participação dos jovens de todas as
articulações na contribuição e parte
da alimentação do mesmo. Assim
foi apresentado na manhã do
segundo dia na Câmara Municipal
o Projeto de Lei para a criação do
Conselho Municipal de Juventude.
Mais uma vez o fórum foi
construído com e para a juventude,
coordenado por eles em todas as
suas etapas e mediado pela
ASSEMA. Houve contribuições de
Professores da UFMA, Jovens
Mestrandos representantes da AJR,
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e ACTIONAID.

Para o resultado 06 - Pessoas acessando políticas públicas de SAN (crédito, programas
de comercialização, recursos hídricos, eletrificação, habitação, ATER) e Educação
Contextualizada.

Para este resultado poucas atividades previstas para o primeiro semestre foram
realizadas, as mesmas estão alojadas no PFAD, o qual foi estruturado com dois eixos; um
voltado para promover o empoderamento dos sujeitos, através de processos de formação e
intervenção qualificada nas organizações locais e nos espaços de políticas públicas. E outro
voltado para ampliar e qualificar o acesso das famílias agroextrativistas, às políticas e
programas de SAN e Educação contextualizada, por meio das organizações locais.

Em síntese o PFAD foi pensado para comportar dois profissionais, um em cada eixo,
porém até o momento a instituição não conseguiu atender a esta demanda de pessoal.

De forma geral o PFAD foi o programa mais atingido pela transição do Plano Institucional,
por conta da mudança estrutural do programa, da dificuldade de assimilação da metodologia,
por parte do público e também pelo retardamento no repasse dos recursos. Tivemos problemas
de conclusão do projeto específico da juventude rural para o ano de 2013, o que ocasionou
atraso no repasse dos recursos  que apoiam em sua maioria as ações do programa.

Em 2014, logo nos primeiros 3 meses,  nossa prioridade é realizar as atividades
pendentes e também regularizar o quadro de pessoal do PFAD.

Atividade realizada Breve descrição Nº de pessoas
Mulheres Homens

A41.Interlocução com o Poder
Público.

AMTQC e Poder Público Municipal
de São Luís Gonzaga.
- Duas (02) reuniões com os
vereadores do município de São Luís
Gonzaga – MA para apresentação da
Minuta de Criação Municipal de SAN,
Conselho Municipal de Juventude e
uma proposta de emenda na Lei
Municipal Babaçu Livre.
- Entrega da Minuta do Projeto de Lei
de Criação do Conselho Municipal de
Juventude.
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FMJESP e Poder Público Municipal
de Esperantinópolis.
- Criação do Conselho Municipal de
Juventude pela câmara de
vereadores, faltando ser sancionada
pelo executivo municipal.

3.1 Balanço das atividades planejadas e não realizadas

Atividades não realizadas Justificativa Encaminhamento

A1 - Discutir e qualificar demandas
para créditos de custeios, investimento
e fundos solidários.

Estas atividades seriam
dedicadas às famílias
diagnosticadas pelo PAPI,
porém até o momento elas não
acessaram  nenhum crédito.

A expectativa é que as
famílias acessem o crédito
mediante sua necessidade
produtiva e capacidade de
gestão.

A2-Orientar na implantação das
atividades projetadas de acordo com a
linha de crédito acessada.
A3- Acompanhar a condução e manejo
das atividades implantadas.

A6 - Implantar sistemas de produção
de madeiras e frutas, em combinação
com babaçu e animais.

Esta atividade ainda não
aconteceu com a maioria das
famílias, por que depende do
grau de organização da UPF,
ou seja, existem famílias que
já realizam o manejo
integrada de algumas espécies
juntamente com o babaçu.
Porém a maior parte das
famílias estão ainda
preparando suas áreas,
sementeiras e viveiros para
desenvolver o sistema.

Os técnicos do programa
continuarão a orientar as
famílias nos processos
preparativos do sistema
integrado.

Esta atividade não aconteceu
pelo fato do núcleo ter sido
desfeito. Tratava-se de um GT
formado por representantes de

No final de 2013 surgiu uma
parceria com a EMBRAPA
Cocais, no âmbito do
Seminário Babaçu Tec,
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A7-Realizar 04 reuniões de núcleo
gestor.

ONG´s que discutiam
estratégias de
desenvolvimento para a região
baseado no aproveitamento do
babaçu. Como era uma
atividade a ser financiada por
recursos públicos, não pode
ser remanejada antes da
autorização do gestor do
projeto.

onde foi reorganizado o GT
para discutir as tecnologias
de aproveitamento do
babaçu. Ficou pensado 4
encontros, dividido por
região, dentre elas a Região
Mearim, as doutras na
Região da Baixada, Região
Tocantina e Região de
Itapecuru. Os eventos estão
previsto para acontecer de
março a setembro de 2014.

A8- Realizar curso modular de vivência
prática em sistema integrado de
produção agroextrativista.

- As Atividades ficaram
inviáveis por conta dos atrasos
dos trabalhos anteriores de
seleção, diagnóstico e
mapeamento das UPF feito
pelo PAPI.
- Esta atividade é para o
público de 40 pessoas
representantes das UPF que
estão sendo orientadas pelo
PAPI.

- Será realizado um
módulodo do curso em
janeiro de 2014 e o outro
em março de 2014. Isso em
função do calendário
agrícola da região, que se
apresenta mais propício
para as práticas de manejo
nos meses indicados.
- Entre os (as) participantes
teremos representantes de
todos os municípios que
terão oportunidade de
experimentar práticas
agroecológicas em uma das
mais completas
propriedades orientadas
pela ASSEMA.

A9-Curso de Formação em Segurança
Alimentar e Nutricional.

Esta atividade foi
replanejada para acontecer
em fevereiro com duas
turmas diferentes mais com
o mesmo conteúdo.

A10-Curso modular de Relações de
Gênero.

A atividade não aconteceu por
falta de recursos.
Boa parte das atividades do

Esta atividade foi
recolocada para abril de
2014. Isto por que não
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PT 2013 estavam
programadas para serem
financiadas por mais de um
apoiador, quando houve atraso
de recurso de um deles a
atividade ficou prejudicada em
termos orçamentários.

dispuséssemos derecursos
suficientes para a realiza da
mesma no ano corrente.

A11- Curso modular de Comunicação
em Campanhas e novas mídias
(ciranda net, face, blog, site, vídeos,
etc)..

- Este curso não aconteceu
por atraso na conclusão das
licitações, pois o mesmo está
orçado como recursos
públicos.

Não há previsão de
realização.

A12-Capacitação em Acesso das
Políticas Públicas.

- A atividade não aconteceu
pela ausência da 2ª pessoa no
programa PFAD, que é
responsável pelas ações de
ampliação e qualificação do
acesso das famílias
agroextrativistas, às políticas e
programas de SAN e
Educação contextualizada, por
meio das organizações locais.

Não há previsão de
realização da atividade, pois
a contratação da 2ª pessoa
no programa PFAD ainda
não está confirmada,
estamos dependendo de
recursos assegurados.

A13-Curso de formação para
Conselheiros, fóruns e redes.

- A atividade não aconteceu
por atraso de recursos em um
de nossos apoiadores, isso
também em função do envio
tardio, por parte da ASSEMA,
do projeto que estava orçado
esta atividade.

- A atividade será realizada
no segundo semestre

A14-Curso de formação em acesso
aos programas PAA NET, PGPM e
PNHR/diagnóstico e qualificação de
demandas.

- Este curso não aconteceu
por atraso na conclusão das
licitações, pois o mesmo está
orçado como recursos
públicos.

- Previsão de realização em
março de 2014.
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3.2. Balanço das atividades realizadas e não planejadas.

Atividades realizadas não planejadas Justificativa

A1. Elaboração de um projeto para alavancar a
produção de sabonete submetido à apreciação
da CESE.

-ASSEMA toma para si a responsabilidade em
ser parceira de todas as organizações
associadas a ela, tanto na parte de mobilização
de recursos financeiros e humanos, quanto na
gestão dos mesmos. Tem ficado cada vez mais
difícil garantir a sustentabilidade das
organizações dentro dos projetos gerais da
ASSEMA. Uma das estratégias que vem sendo
testa, e com bons resultados, é elaborar
propostas enxutas e bem centradas nas
demandas das organizações.
- Uma dificuldade é a profissionalização na
mobilização de recursos, ASSEMA não tem uma
pessoa para fazer isto exclusivamente, mas
conta com o trabalho da equipe técnica que
desenvolve certas habilidades necessárias para
aprovar proposta de pequeno porte.

A2. Elaboração de um projeto para alavancar a
produção de mesocarpo submetido à apreciação
da CONAB.

A3. Elaboração de um projeto para incentivar
pequenos iniciativas Ecossociais das bases de
mulheres sócias da AMTQC, submetido à
apreciação do programa PPP-ECOS, gestado
pelo ISPN.

A4. Elaboração de um projeto para fortalecimento
institucional da AMTQC, submetido à apreciação
do programa FBDH.

A5. Participação no III Encontro Estadual de
Jovens Agricultores/as Multiplicadores/as:
Juventude e Agroecologia – Um Olhar Político e
Cidadão. (Rio Formoso/PE/ 21 a 23/01/2013).

Tivemos a participação de 03 jovens
(representando as articulações de juventude) e
01 técnico. N ossa participação objetivou
fortalecer a parceria entre ASSEMA, Centro
Sabiá, CETRA e CAATINGA. Na oportunidade
foi construída a possibilidade de realizar um
vídeo com o canal futura incluindo as três
organizações e mais outras parceiras como o
ASPTA e SASOP;

A6. Participação no Encontrinho do MIQCB em
Codó – 10 e 11/06/2013

- ASSEMA é parceria do MIQCB e considera
importante colaborar, por isso dispôs do tempo
de uma profissional para realizar a oficinas:
“Juventude e Cultura, Programas Institucionais
do Governo Federal” no âmbito do Encontrinho.
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A7. Participação no VI Encontro de Projetos –
(São Paulo/24 a 27/06/2013)

- A importância da participação da ASSEMA
neste tipo de evento é para compreender a
dinâmica de funcionamento dos apoiadores das
organizações associadas a ela.
- O encontro teve como finalidade ampliar o
conhecimento das organizações apoiadas pelo
Fundo Brasil sobre as estratégias de promoção
dos direitos humanos, além do seu repertório em
relação aos diversos temas de direitos humanos
no país.

A8. Participação no Curso de Capacitação sobre
Sistemas Agroflorestais, organizado pela
Embrapa Cocais e realizado no município de
Morros/MA.

A participação se destaca pelo valor formativo
que eventos como este proporcionam.

A8. Participação no evento de avaliação final do
PROGRAMA CESE PRODUÇÃO
COMUNITÁRIA & RENDA.(Salvador-BA/26 a
29/03/2013.

- A CESE é uma das apoiadoras das ações da
AMTR, neste sentido, a importância da
participação da ASSEMA no evento é para
compreender a dinâmica de funcionamento do
apoiador e poder orientar melhor a AMTR.
- Participaram também do encontro
representantes da AMTR. O evento teve com
finalidade a avaliação final dos resultados do
Programa.

A9. Reunião com pesquisadores representante
da EMBRAPA COCAIS/MA, para discutir um
projeto de pesquisa da EMBRAPA sobre
melhoramento genético do babaçu, o que por sua
vez envolvera repartição de benefícios em sob
PG e CTA

A parceria com instituições de ensino e pesquisa,
é uma estratégia adotada pela ASSEMA para
fortalecer suas capacidades de atender às
demandas de seu público. Oportunamente temos
discutido e apresentado às EMBRAPAS (Cocais,
Meio Norte e Amazônia), nossas demandas,
especialmente na área de pesquisa e
experimentos agropecuários e em relação às
tecnologias de melhoramento do aproveitamento
do coco babaçu.
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A10. Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa
Babaçu Livre (Pedreiras/05/03/2013).
Pauta: eleição e posse da nova diretoria,
apresentação de novos sócios, apresentação
sobre o PGPM, leitura e aprovação da ata da
assembleia.

As organizações associadas à ASSEMA são
autônomas jurídica e politicamente, elas
possuem seus planos de trabalho específicos
que na maioria das vezes extrapola a capacidade
de execução da ASSEMA, porém a organização
destina o papel de assessoria pontual às suas
associadas quando solicitada, outras vezes as
próprias organizações já executas suas
atividades sem a presença da ASSEMA, o que
paranos é um indicador de autonomia das
organizações de base.

A11.Seminário de Produção Agrícola na
COPPALJ(Lago do Junco/22/03/2013)
Objetivo: discutir a produção agrícola da

COPPALJ.

A12.Seminários de planejamento para o trienal
de 2013 a 2015 da COPPALJ.

A13. Criação do CONSEA Municipal de Lago do
Junco. (Lago do Junco/ 04/03/2013)

A criação do CONSEA – Conselho de Segurança
Alimentar e Nutricional de Lago do Junco, é um
resultado esperado, pois ASSEMA tem se
dedicado na esfera nacional e estadual para
conseguir verticalizar nos municípios de sua
atuação  a experiências dos CONSEAS. No
evento tivemos exposição sobre a Política
nacional do SAN – Segurança Alimentar e
Nutricional, enfatizando a importância e a
necessidade da criação do conselho municipal.

A14.Participação na Oficina sobre PAA, que
objetivou viabilizar o acesso de novas famílias
aos canais de comercialização por meio do PAA,
priorizando os povos e comunidades tradicionais
e mulheres no Norte do Brasil. (Belém: 3 a
4/09/2013).

ASSEMA é também uma organização que
desenvolve assistência técnica, por isso foi
convocada pela Diretoria de Política para
Mulheres Rurais (DPMR) do MDA, para participar
do evento.

A15. Gravação da Série Diz aí Juventude, do

Foi feito um vídeo, na região de Lago do Junco
na comunidade Ludovico (integrantes da AJR).
As gravações duraram três dias. Foram
entrevistadas 04 jovens da AJR, estudante da
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Canal Futura feita na região de Lago do Junco
com AJR discutindo o tema: Educação Informal e
Contextualizada. (Lago do Junco 01 a
03/08/2013).

EFAF/ Lago do Junco. O Vídeo tinha como
objetivo mostrar o processo da educação informal
adquirida pelos jovens a parti dos diversos
espaços vivenciados por eles dentro dos
movimentos sociais.
O período de gravação do Vídeo coincidiu com a
apresentação do projeto de Lei (sendo esta
uma segunda tentativa) para criação do
Conselho Municipal de Juventude.

A16.Campanha de Sensibilização do Sistema de
Vinculo Solidário. (09/2013).

Estamos testando uma nova metodologia para
desenvolver as ações de mobilização de recursos
através do apadrinhamento de crianças. Nossa
meta é atingir  5 mil crianças apadrinhadas até
2017, nos 16 municípios da região Mearim.
Para isso estamos realizando etapas de
sensibilização e mobilização de novas famílias.
Em 2014 está será uma das prioridades
institucionais.

A17.Participação no Encontro sobre Educação
Contextualizada e Vínculos Solidários, promovido
pela Actionaid. (Feira de Santana/BA-09
a12/07/2013).

A importância de participar deste evento foi no
sentido de trocar experiências com outras
organizações que praticam a mobilização de
recursos através do apadrinhamento de crianças,
e também pensar estratégias de superação das
dificuldades. Outro foco importante para
ASSEMA foi discutir a educação com o poder
público.
Participaram 03 jovens que colaboram no
projeto SVS da ASSEMA.

A18.Encontro de parceiro da Terre dês Hommes
schweiz. O evento foi dvidido em dois momentos:
1° - Debate sobre o momento político da
juventude no Brasil.
2° - Informações gerais em torno da tdh schweiz
e as organizações parceiras, no contexto do
Programa Brasil.

Os eventos com os parceiros apoiadores embora
não estejam programadas antecipadamente, é
um compromisso institucional responder
positivamente às suas demandas. Essa
importância também se destaca pelo valor
formativo que os parceiros proporcionam.

A19.Formação em Comunicação e Direitos
Humanos ( abril/2013/Belém (PA).

Evento realizado pela ABONG com o objetivo de
fortalecer os espaços e processos comunicativos
de pessoas, movimentos sociais e organizações
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que atuam no combate à discriminação e na
afirmação dos princípios da universalidade,
indivisibilidade e interdependência dos direitos
humanos;

3.3. Resultados Alcançados.
 As organizações de base da ASSEMA estão operando seus próprios planos,

com apoio pontual e monitoramento da ASSEMA;

 Juventude rural participando de rede de agroecologia com jovens de outras
organizações do nordeste (Sabiá, Cetra, Caatinga);

 Comercialização de produtos de origem segura nas feiras agroecológicas;

 Melhoria no manejo dos quintais (frutíferas e madeireiras);

 Comercialização de hortaliças diretas produtor ao consumidor, nas
comunidades;

 Registro definitivo do sabonete babaçu livre no MAPA;

 24.248 unidades de sabonetes produzidas;

 Aumento na produção da COPPALJ. Comprou 283 toneladas de amêndoas,
produziu 161.873 ton. de óleo. E 81.992 ton. de torta;

 Diminuição da perda de peso das amêndoas de 8% para 4,8% , durante o
processo de armazenagem nas cantinas;

 8,5 toneladas de farinha de mesocarpo produzidas até novembro/13, 10. 445,5
Kg de flocos e 9.934 kg em estoque;

 Acesso à política pública PAA, PNAE e PGPM, via COPPALJ, COOPAESP,
Babaçu Livre e Associação de Santana.
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3.4. Entraves Identificados.
Os entraves foram identificados no plano macro das ações desenvolvidas em 2013.
 Dificuldade em iniciar o enriquecimento das áreas de cultivo, principalmente,

devido à inexistência de sementes crioulas adaptadas a região, adubos verdes e
mudas de espécies frutíferas e madeireiras.

 Escassez de força de trabalho em alguns núcleos familiares para as práticas
inovadoras da agricultura de base ecológica.

 Baixa disponibilidade de água para irrigação de sistemas produtivos (fruticultura,
hortas, piscicultura).

 Dificuldade na logística de entrega dos produtos da agricultura familiar nos
pontos de recebimento do PAA;

 Dificuldade de manter os insumos para produção de licor (embalagens para
armazenagem e comercialização);

 Morosidade na operacionalização do PAA/DOAÇÃO por parte da CONAB;

 Dificuldade de implantar as unidades de produção devido a falta de priorização
por parte das famílias;

 Atrasos nos pagamentos do PGPM, por parte da CONAB;

 Diminuição do número de famílias que se dedicam à produção agrícola.

 Infestação de insetos no floco de mesocarpo levando a perdas
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4. GESTÃO DA PARCERIA

4.1. Sistema de Vínculos Solidários.
Na avaliação institucional do último triênio (2009 a 2011), já havia apontamentos

para uma revisão das estratégias de mobilização de recursos através do sistema de

apadrinhamento de crianças. Em maio de 2013 reavaliamos nossas ações neste

campo e foi verificado que temos problemas tanto no processo de identificação e

sensibilização de novas crianças, quanto na manutenção daquelas que já estão

apadrinhadas. Destacando ainda que essa dificuldade também se estende para o

atendimento coletivo das comunidades que participam do projeto de apadrinhamento.

No plano institucional quinquenal (2013 a 2017) ASSEMA estabeleceu a meta de

atingir até 5 mil novos apadrinhados até 2017, em 2013 teremos 300 novas crianças e

nos anos seguintes seguirá em ordem crescente.

Também estabelecemos um plano de ação interna a ser executado no sentido de

atingir as metas estabelecidas, qual seja: 1) Revitalizar o processo de sensibilização de

novas comunidades; 2) Levantar o número de  crianças nas comunidade aptas a fazer

parte do projeto de apadrinhamento; 3) Revigorar as atividade lúdico pedagógicas

realizadas com as crianças; 4) Levantar as demandas por políticas públicas das

comunidades; e 5) Criar a capacidade técnica e definir estratégias de orientar as

comunidades a acessar as políticas públicas.

Na fase de implementação das ações de revitalização do projeto de

apadrinhamento solidário de crianças, em 2013, conseguimos a adesão de 7 novas

comunidades dentro dos mesmos municípios que já trabalhamos. Realizamos o

levantamento do número de crianças com potencial para o projeto, existentes nas

famílias que ASSEMA já atende com outros projetos nos 16 municípios.
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Também montamos um banco de dados específico para monitorar esse trabalho,

o banco contem fotografia da criança dados pessoais, dados da família, situação de

uso da terá e tipo de atendimento já realizado pela ASSEMA, na comunidade ou para a

criança e sua família.

As possibilidades de atendimento solidário para as crianças e suas famílias

passaram a ser integrada aos outros projetos de desenvolvimento rural dentro do plano

institucional.

Outro aspecto que planejamos mudanças é na metodologia de cadastro (coleta de

mensagem e fotografia) e atividades lúdicas com as crianças e adolescentes. Em 2014

pretendemos fazer um trabalho contínuo nas comunidades durante todo ano, e não

mais por etapas (2/ano), as atividades serão feitas por comunidade individualmente, e

não mais nas comunidades em conjunto.

O significado da solidariedade entre as famílias que participam do projeto de

apadrinhamento é algo fortificado, neste aspecto, temos segurança que é possível

seguir contribuindo com as famílias através do sistema de apadrinhamento solidário. As

famílias compreendem a importância da coletividade para alcançar a melhoria de vida

desejada.

Todas as ações em torno do projeto de apadrinhamento estão sendo trabalhadas

de forma integrada às ações do plano institucional especialmente, pela direção e

conselho técnico, em parceria com as organizações locais.

4.2. Monitoramento e avaliação do Plano de Trabalho 2013.
O Plano de trabalho 2013 foi monitorado através das atividades relacionadas no

quadro abaixo. Os dados coletados serviram para formular a Linha de Base, o ponto de
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partida, da situação em que se encontram os sujeitos de direitos, em relação aos

direitos priorizados.

Institucionalmente a Linha de Base é um marco primordial no processo de

monitoramento e avaliação da capacidade adaptativa dos sujeitos alvo às ações

propostas, o que permitiu à instituição mensurar a necessidade ou não de estabelecer

mudanças no curso da execução do plano.

A mensuração dos dados iniciais foi feita a partir de diagnósticos direcionados ao

público prioritário, com o objetivo de que estes sirvam de parâmetro para análises

avaliativas dos resultados alcançados.

Cada programa trabalhou, separadamente, na elaboração dos seus instrumentos

de coleta de dados, para atender aos indicadores sob a sua responsabilidade. Ao final

chegamos ao total de 05 (cinco) instrumentos de coleta, sendo que ainda lançamos

mão de outros instrumentos já utilizados pelas organizações de base ou

empreendimentos econômicos, tipo ficha cadastro de associados, planilha/mapas de

prestação de contas.

O aproveitamento da experiência de coleta e sistematização de dados, já

acumulada pelo grupos, foi importante para valorizar e potencializar essa prática.

Segue abaixo relacionados os instrumentos construídos e/ou apropriados.

a) Questionário do Censo geral/PAPI,referente aos indicadores5: 1, 2, 3, 4 e 10.

b) Ficha cadastral de associados dos empreendimentos econômicos, referente ao

indicador 5.

c) Planilha de prestação de contas dos empreendimentos econômicos, referente

ao indicador 6.

d) Questionário amostral/PCS, referente ao indicador 7.

5 Todos os indicadores apontados estão contidos no Plano Qüinqüenal (2013 a 2017) e bem detalhados no
Relatório de Linha de base 2013.
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e) Questionário sócio econômico amostral/PCS referente ao indicador 8.

f) Questionário amostral/PFAD, referente ao indicador 12 e 13.

g) Questionário Censo geral nas EFAS/PFAD, referente ao indicador 14.

A abordagem metodológica adotada nas atividades de monitoramento, está

alinhada à pluralidade de idéias da diversidade social, econômica, étnica, cultural e

ambiental dos distintos sujeitos de direitos priorizados pelo Plano Institucional da

ASSEMA, o que permitiu uma interação entre os saberes técnicos e tradicionais dos

sujeitos. Na prática se valora a participação ativa destes no processo de mudanças

pretendidas.

Segue abaixo relacionadas as atividades do monitoramento.

Atividades de Monitoramento planejadas e realizadas.
A1- Aplicação e sistematização do censo geral a 150 famílias para diagnosticar a
riqueza de espécies, diversificação de produtos e o volume de produção por família.
A2–Sistematização da ficha cadastral de associados dos empreendimentos
econômicos.
A3-Sistematização das planilhas de prestação de contas dos empreendimentos
econômicos.
A4-Aplicação e sistematização do diagnóstico amostral junto aos empreendimentos
econômicos para identificar a autonomia média na gestão dos mesmos.
A5-Aplicação e sistematização do diagnóstico amostral junto à famílias, para
identificar o consumo médio em 26 itens de bens e serviços priorizados.
A6-Contagem e sistematização das fichas de inscrição das pessoas que participaram
em eventos de comercialização justa e solidaria
A76- Aplicação e sistematização do censo geral de 150 famílias para diagnosticar a
riqueza de espécies, diversificação de produtos e o volume de produção por família.
A8-Aplicação e sistematização do diagnóstico amostral junto às organizações de base
local, para identificar o nº de pessoas que possuem autonomia nas ações diretivas e
administrativas.
A9- Contagem e sistematização das fichas de cadastro dos conselhos priorizados.

6 Esta atividade é a mesma A1, pois o indicador é mensurado no diagnóstico do censo geral das famílias.
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A10-Aplicação e sistematização de diagnóstico amostral para identificar o rendimento
médio dos conselheiros da base da ASSEMA.

4.3. Desempenho financeiro.
Para manter a estrutura de funcionamento do Plano Quinquenal, visando

contribuir com a melhoria da qualidade de vida das famílias agroextrativistas, ASSEMA

assumiu o desafio de trabalhar a diversificação das fontes de apoio. Nessa expectativa

apostou especialmente em duas frentes, na esfera dos recursos públicos e no âmbito

da cooperação nacional e internacional. Nesta última a prioridade é qualificar o trabalho

com as parcerias firmadas, assim como estabelecer novas relações de parcerias.

Conforme o gráfico

demonstrativo, em 2013,

previmos trabalhar com 41% dos

recursos oriundos da

cooperação, e a Actionaid

contribui com 27% deste total. A

outra fatia significativa vem dos

fundos públicos conferido em

18%. De forma que iniciamos o

plano de 2013 com 71% dos recursos garantidos, restando ainda a mobilizar 29%, o

que é uma quantia razoável a ser ainda conquistada.

Conforme demonstra o gráfico ASSEMA contou com o apoio de outros apoiadores

para executar as ações de 2013, e essa estratégia é primordial para que a instituição

consiga se recolocar no cenário atual e avance com suas estratégias de

sustentabilidade institucional.

No que se referem aos recursos garantidos, as dificuldades financeiras ocorreram

27%

14%
7%18%

5%

29%

Previsão de Recursos 2013
Actionaid

Outras Org.

Privado

Público
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a mobilizar
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por problemas com fluxo de caixa, levando a administração a realizar manejos internos

no sentido de manter as atividades planejadas.

Esse problema é comum na gestão financeira da ASSEMA, uma vez que os

apoiadores, com exceção da Actionaid, possuem anos financeiros diferenciados entre

si, e também em relação ao plano de ação geral da organização. O plano de trabalho

pensado e desejado pelas famílias orientadas pela ASSEMA é sempre maior do que a

sua capacidade financeira assegurada e a mobilizar.

Julgamos extremamente problemático o fato da instituição vivenciar essa situação

a pelo menos 5 anos. Uma medida urgente para equilibrar o fluxo de caixa e a

capacidade de execução financeira, seria fazer cortes no plano geral da instituição.

Politicamente ASSEMA pensa seu Plano de ação institucional, com cronograma

de janeiro a dezembro, independente dos apoiadores, e vai buscando recursos para

executá-lo. Embora os ajustes no cronograma físico financeiro seja um fator que

precisa ser resolvido, a instituição não avalia bem a possibilidade de transformar o

plano geral em planos específicos (plano por projetos), isso traria fragmentação das

ações e também atrapalharia a gestão política e de monitoramento dos resultados do

trabalho.

5. AJUSTES NO PLANO 2013.

Uma mudança foi o remanejamento de uma boa parte das atividades para o plano

de 2014, em função de não termos reunido as capacidades técnicas e financeiras

necessárias em 2013.

O plano de financiamento das atividades é consolidado com a contribuição de

vários apoiadores, muitas vezes uma atividade é paga por mais de uma fonte, quando

uma dessas fontes se atrasa, a atividade fica inviável.
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Os recursos humanos nesse aspecto também representam preocupação, um

profissional chega a ser remunerado por até 3 apoiadores, muito em função do limite

estabelecido pelo apoiadores para esse tipo de despesa. Fatores como estes

inevitavelmente pedem pelo reordenamento do plano de atividade e financeiro.

6. CONSIDERAÇOES FINAIS

Como quem lança as sementes, cuida e espera pela colheita farta, assim

seguimos com a certeza de que o resultado do trabalho da ASSEMA tem sido

importante na construção e na reconstrução da caminhada, rumo a uma nova

sociedade e a novos tempos, com seres mais irmanados, solidários e cooperativos. É

assim que nos lançamos ainda mais ao terreno fértil do aprender e ensinar,

Financeiramente, tivemos um ano bem difícil pelas razões já consideradas,

automaticamente essas dificuldades também provocam uma queda na qualidade da

execução das atividades, assim como desequilibrou nossa capacidade de atingir as

metas previstas, em termos quantitativos não conseguimos atingir as metas do plano.

Por outro lado a organização se sente mais segura e convicta de que suas bases

comunitárias, direção política e equipe técnica têm desprendido todos os esforços para

dar o melhor de si. As parcerias e interlocução com outras organizações que trabalham

na mesma linha, e que também vivenciam problemáticas semelhantes, têm contribuído

para que ASSEMA compreenda que o cenário atual, embora seja extremamente

complexo, ainda existe lugar para um trabalho qualifica e que o espaço da luta por

direitos precisa ser garantido.
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6. ANEXOS
6.1. ANEXO FOTOGRÁFICO DOS RESULTADOS

1. Variedade de melão e tomate caipira resgatado por agricultores (as) da região

2. Fileira de Sabiá em um experimento
combinado com a palmeira de babaçu, após 3 anos da passagem do fogo.
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3. Consorcio de cebola e alface no sistema PAIS

4. Diagnóstico participativo com agricultora do município de Lima Campos.
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Fossa biodigestora – Tecnologia de tratamento de águas escuras

6. Juventude em ação na Câmara Municipal de lago do junco
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7. Mulheres em Assembleia Institucional

AMTR - Lago do Junco e Lago dos Rodrigues.
AMTQC de São Luis Gonzaga.

7. ESTUDO DE CASO DOS RESULTADOS
A entrevista que segue ilustra como a família do seu João de Deus/Lago do

Junco, está conseguindo melhorar sua vida através da produção e comercialização de
alimentos.

ENTREVISTA JOÃO DE DEUS.pdf

A outra entrevista apresentada trata das preocupações da juventude com as questões
ambientais, fala como o apoio da ASSEMA e Actionaid contribuíram para essa
consciência.

ENTREVISTA VÍDEO JOSSÉ LIMA DA SILVA.pdf Pedreiras, 20 de março de 2014.
Responsável técnica pela Elaboração do Relatório

Secretária Executiva
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