
APRESENTAÇÃO - Convido aos leitores a apreciarem as ações da Associação em Áreas de Assentamento no 
Estado do Maranhão – ASSEMA, desenvolvidas em 2012, junto às famílias agroextrativistas  de sua área de atuação 
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. 

Como se fosse um rito de passagem, os Planos de Trabalho 
da ASSEMA costumam ser avaliados de forma ampla. Em 2012 
a Avaliação Institucional do triênio 2009 a 2011 se destacou na 
agenda  institucional. As ações submetidas à avaliação externa, 
com objetivo de identificar os resultados positivos e os entraves 
ao trabalho, iniciaram ainda em setembro de 2011. O método 
avaliativo envolveu diversos processos permitindo a participa-
ção ampla dos próprios sujeitos, assim como à suas organiza-
ções de base comunitária e o poder público regional. 
Necessidades de revisão das estratégias, inadequação da es-

trutura programática e governança em relação ao cenário exter-
no e interno, foram apontados. Mas também avanços significati-
vos no âmbito do empoderamento das mulheres, juventude e no 
campo da agroecologia saltaram aos olhos do avaliador. 
Seguindo a linha de raciocínio do avaliador, foi possível identi-

ficar o alcance dos objetivos do triênio no âmbito socioeconômi-
co, onde estão os resultados de produção e comercialização. 
Assim como os aspectos político-institucionais, com os acertos 
e desafios postos à formação e organização institucional das 
bases da ASSEMA. 
Os resultados da avaliação foram os elementos norteadores 

de uma consulta local, às organizações de base, no sentido de 
trazer orientações para possíveis mudanças nos eixos da estru-
tura política, administrativa, programática e focal, a serem im-
plementadas no próximo Plano Institucional. Em função dessa 
decisão 2012 foi um ano de transição, comprometido em finali-
zar metas do triênio passado e de conduzir a consulta às base 
que subsidiaria a construção do novo Plano.  Se destacou tam-
bém em 2012 a elaboração do PLD - Plano Local de Direitos 
para o quinquenal 2013 a 2017. Esse trabalho foi conduzido por uma equipe de 11 pessoas, 
formada por técnicos e diretores, que trabalharam nas consultas entre janeiro a maio de 2012.  
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Período 
Janeiro a   Dezembro 2012  

 

Pedreiras: 15.06.2012 

CONHEÇA NOSSA S AÇÕES REALIZADAS EM 2012. 

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

Site: www.assema.org.br. 

No 8 de Março, ASSEMA em parceria com várias outras organizações do Médio Mearim, saiu às ruas da 
cidade de Pedreiras/MA para protestar contra todo tipo de injustiça social. 
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Participaram das consultas 224 pessoas repre-
sentantes das organizações de base, direção e 
equipe técnica, respeitando a equidade de gênero 
e geração. Como produto final tivemos uma matriz 
com as recomendações validadas pela base em 
seminário entre representantes das 4 Articulações 
Municipais, que foram posteriormente submetidas 
à aprovação da assembleia geral.  

Para dar seguimento ao trabalho, a equipe inici-
al foi reorganizada entre 9 pessoas, para conduzir 
metodologicamente a elaboração do novo Plano. 
A responsabilidade do grupo foi pensar um Plano 
capaz de atender as demandas internas aponta-
das nas consultadas, enfrentar as fragilidades in-
ternas identificadas na avaliação e se reposicionar 
frente ao cenário atual no âmbito nacional e inter-
nacional. Nesta missão o grupo recebeu orienta-
ções metodológicas dos parceiros Actionaid e Ter-
rre des Hommes Schweiz. 

A matriz de recomendações foi a principal fonte 
alimentar na construção deste Plano Local de Di-
reito, pensado pra cinco anos (2013 a 2017). Ele 
traz uma proposta técnica e política, alinhada a 
missão de ampliar a melhoria da qualidade de vida 
das famílias agroextrativistas, através da luta pela 
garantia do direito à Alimentação, direito à Edu-
cação e o direito ao exercício amplo e demo-
crático da Cidadania.  

Sendo 2012 um ano de transição não houve 
mudanças que afetasse o funcionamento organi-
zacional, o PT anual esteve comprometido em fi-
nalizar as ações ainda não concluídas no último 
triênio, as atividades poderão ser vistas no deta-
lhamento dos programas neste documento. 

O PT foi coordenado por meio do trabalho arti-
culado entre a direção, secretaria executiva, admi-
nistração financeira e conselheiros. A secretaria 
executiva  exerceu o papel de orientar e coordenar 
as estratégias de desenvolvimento da missão da 
ASSEMA, fazendo um trabalho transversal aos 

programas, direção, organizações de base, junto 
aos parceiros e apoiadores da causa da ASSEMA. 
Na administração financeira não houve alterações, 
ela se empenhou em qualificar a gestão financeira 
para diversos perfis de financiador (cooperação, 
públicos e privados), orientar os programas e or-
ganizações para otimizar o uso dos recursos e o 
alargamento das parcerias locais. 

O centro de tomada de decisões continua sob o 
olhar da diretoria executiva da organização, junta-
mente com a secretaria executiva que juntas for-
mam o Núcleo Administrativo que delibera sobre 
as questões apresentadas no cotidiano. 

Em 2012 o ritmo de reuniões do Conselho Téc-
nico e direção foram acelerados, em função da 
construção do PT 2013/2017. Pois estes foram os 
fóruns de tomada de decisões estratégicas. O 
Conselho é formado pela secretaria executiva, por 
uma representante do setor financeiro e pelos (as) 
técnicos (as) que coordenam os programas e mais 
4 diretores. Todas as questões técnicas e políticas 
são apreciadas inicialmente pelo conselho técnico 
e em seguida à instancia diretiva, que toma a deci-
são final. 

Na linha de gestão de pessoas, tivemos o desli-
gamento  dos 2 profissionais do programa PDLPP,  
Francinaldo Ferreira de Matos (por motivos pesso-
ais) e Áurea Alves de Sousa (por ter optado por 
outro compromisso de trabalho). Em função do 
processo avaliativo e de possíveis mudanças na 
estrutura programática, optamos por não trazer 
pessoas novas para o programa, ficando essa de-
finição para 2013. 

Atualmente temos 10 profissionais, sendo 5 ad-
ministrativos e 5 de campo, financeiramente não 
temos conseguido cumprir com a medida reparató-
ria do poder de compra dos salários conforme a 
taxa de inflação nacional, mas temos previsão de 
atingir  essa meta em 2013. 

 

Ações de Monitoramento do Desenvolvimento Institucional 
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ASSEMA realizou em sua sede a 47ª Assembleia Geral 
(14,15/12/12), recebeu 95 pessoas entre sócios (as), equipe e convi-
dados (as). O foco principal do debate foram   temas ligados à ga-
rantia de direitos  das famílias agroextrativistas. Confiram as noti-
cias de outras ações no site: www.assema.org.br. 

O novo Plano Quinquenal (2013 a 2017), atingiu o topo no   
Planejamento Institucional realizado entre os dias 03 a 
06/11/2012, com participação de representantes dos asso-
ciados (as) de 08 municípios. 
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Convido aos leitores para apreciarem as estratégias de sustentabilidade da ASSEMA, nos últimos 4 
anos, e na oportunidade, avaliar conjuntamente, a evolução desse quadro através da análise comparati-
va entre os exercícios  graficamente representados. Os dados financeiros do  triênio 2009/2011, se es-
tendendo até 2012, mostram que ASSEMA gestou em médio, recursos da ordem de R$ 1.500.000,00/
ano, tendo em 2009 61% desse volume originário de parceiros internacionais, 44% em 2010,  2011 com 
33% e em 2012 caímos para 13%. Os recursos públicos, se movimentaram de 16% em 2009 para 83% 
em 2012. 

Na esfera dos recursos privados, partimos em 2009 com 16% chegando a 30% em 2011, mas caiu 
para 3% em 2012. Na quarta categoria de mobilização de recurso temos um quadro bastante preocu-
pante em relação às variações. Atingirmos em 2009 7% de recursos próprios, subimos a 15% em 2010, 

em 2011 caímos para 8%, 
chegando a 2012 com 
apenas 1%. 
Fatores específicos saltam 
aos olhos como elementos 
explicativos da crescente 
queda dos recursos da co-
operação internacional, um 
deles gira em torno do re-
desenho dos trabalho dos 
organismos de cooperação 
internacional no mundo, 
frente ao cenário de crises 
financeira. Nesse aspecto, 

aos olhos desatentos de alguns, o Brasil não precisaria 
mais de ajuda humanitária. Por isso, a maioria dos apoia-
dores retiraram as suas ações do pais, embora poucos e 
valiosos tenham permanecido. 
      Por outro lado as estratégias de mobilização de recur-
sos da entidade voltaram-se para o capital nacional. Veja 
que em 2012 trabalhamos com a previsão de 83% do to-
tal do plano orçamentário. 
      Na esfera do acesso aos recursos públicos temos 
caminhado com bastante cautela, pois o mesmo apresen-
ta dificuldades operacionais, tanto por parte da capacida-
de de gestão interna da instituição (acessar e executar), 
quanto relacionado à competência técnica administrativa 
dos gestores públicos, o que ocasiona longa espera pela 
liberação dos recursos e finalização das prestações de 

contas.  
       Para manter sua estrutura de funcionamento, visando 
contribuir com a melhoria da qualidade de vida das famí-
lias agroextrativistas, ASSEMA assumiu o desafio de tra-
balhar essas duas frentes de mobilização de recursos, na 
esfera dos recurso públicos e no âmbito da cooperação 
nacional e internacional. Nesta última a prioridade e quali-
ficar o trabalho com os parceiros que já temos, e a outra é 
estabelecer novas relações com parceiros apoiadores, 
sem contudo, ter que mudar a estrutura ou a estratégia da 
organização. Essas estratégias serão primordiais para que 
a instituição consiga se recolocar no cenário atual e avan-
ce com suas estratégias de sustentabilidade no próximo 
quinquênio. 
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Estrutura política, técnica e administrativa da organização 

Programas Coordenação Política Equipe Técnica 

 

CAG (Coord. e Adminis-
tração) 

 

Antônia Gomes de Sousa 
(Coord. Geral) 

Silvianete Matos Carvalho (Sec. Executiva), Valde-
ner Miranda (Coord. financeira), Terezinha Alvino 
(Coord. financeira), Gerlane Bernadino Silva 
(secretária), Mariza Lima do Nascimento (auxiliar 
de serviços). 

   PAPI (Programa Agro-
extrativista de Produção 
integrada) 

 Antônio Alves de Araújo 
(Dir. de Programa) 

Coordenação colegiada composta por: Agenor Ne-
pomuceno Damasceno (Eixo Sistemas Integrados),  
e Ronaldo Carneiro de Sousa (Eixo de Processa-
mento). 

POMJUR (Programa  de 
Organização de Mulheres 
e Juventude Rural) 

Maria Alaides Alves de 
Sousa (Dir. de Programa) 

Linalva Cunha Cardoso Silva (Coord. de Progra-
ma). 

PDLPP (Programa de De-
senvolvimento Local e 
Políticas Públicas)  

 Elias Sousa Ribeiro 
(Diretora de Programa) 

O programa permaneceu sem profissional durante 
2012, contudo as atividades foram desenvolvidas 
pela coordenação do programa com auxílio da Se-
cretaria Executiva e Direção.  

PCS (Programa de Co-
mercialização Solidária) 

A coordenação é auxiliada 
pelas gerencias das 2 coo-
perativas (COPPALJ e CO-
OPAESP) 

- Darlan Pereira Fernandes Coord. de Programa 

- Aurinéia Pinheiro (Auxiliar de comercialização). 

Neste quadro apresento a equipe que conduziu as ações   programáticas e de coordenação política 

da ASSEMA. Destacam-se duas alterações na equipe permanente, a contratação do técnico em co-

mercialização  Darlan Pereira Fernandes e a auxiliar de serviços Mariza Lima do Nascimento. Na se-

quência seguem em destaque as ações realizadas, os resultados alcançados e os entraves identifica-

dos em 2012. A partir de setembro de 2012 houve contratação de uma equipe técnica interdisciplinar, 

com 25 profissionais,  para desenvolver especificamente as ações de ATER, por um período de 12 

meses. 

Planejamento do Projeto Quibane do Mearim - Com o apoio do movimento sindical da região 
ASSEMA desenvolve atividades de ATER para 2.580 famílias em 16 municípios do Médio Mearim. 
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Ações realizadas - CAG 

  Elaboração do Plano Local de Direitos da ASSE-

MA para o quinquenal 2013 a 2017; 

  Monitoramento e avaliação dos Planos de traba-

lho dos programas e eixos, via Conse-

lho/Equipe/Direção; 

  Acompanhamento das relações institucionais com 

os apoiadores (relatoria semestral, prestação de 

contas, visitas de monitoramento, encontros de 

parceiros);  

  Ampliação da parceria com instituições de ensino 

superior (UFMA/NEAF/UFPA/UEA); 

  Manutenção  das parcerias em projetos específi-

cos (COSSERT, STTR´s do Mearim e Cocais); 

  Ampliação da parceria com órgão públicos 

(Embrapa Cocais/SL, Embrapa Oriental/PA, Em-

brapa Cerrado/DF, CGEN, CONAB, MPF/MA e 

PGR/DF); 

  Participação ativa no CONSEA Estadual e Nacio-

nal e no CNPCT; 

  Mobilização de recurso em consórcio regional en-

tre (COPPALJ, AMTR, EFAF, ACEMEP, AVESOL, 

EFA Santo Agostinho) junto ao Fundo Amazô-

nia/BNDES; 

  Reordenamento dos instrumentos de comunica-

ção institucional (site, blog, facebook); 

  Manutenção dos fóruns de interação de ideias e 

tomadas de decisões sobre as ações da ASSE-

MAR (8 reuniões de direção, 4 reuniões de equipe 

técnica, 6 reuniões de Conselho Técnico, e 2 as-

sembleias);  

  Seminário sobre Conhecimentos Tradicionais e 

Repartição de Benefícios em parceria com os mo-

vimentos sociais e poder público. 

Resultados alcançados - CAG 

 Manutenção do poder de governança das instân-

cias diretivas (Assembleia Geral, Articulações mu-

nicipais, e Direção Geral); 

 Aumento do poder de gestão das instâncias de 

desenvolvimento institucional (Conselho Técnico 

e Direção Executiva); 

 Conquista de 2 novos apoiadores (Fundo Amazô-

nia/BNDES, MMA/DEX); 

  Maior credibilidade frente aos apoiadores; 

 Aperfeiçoamento e qualificação da gestão finan-

ceira e administrativa através do Sistema Opera-

cional Contábil "RADAR CONTABIL"; 

 Boa gestão dos projetos de aplicação e desenvol-

vimento comunitário. 

Entraves identificados - CAG 

 Dificuldade de realizar as ações através de recur-

so públicos em função da grande demora na libe-

ração;  

 Escassez de recursos para a administração e 

pessoal; 

 Nenhum avanço nas parcerias com o poder públi-

co Municipal e/ou Estadual; 

 Desarticulação e desestímulo das organizações 

de base local, dificultando a realização das ativi-

dades; 

 Tímida renovação do quadro de lideranças das 

organizações de base local, dificultando a gestão 

política e o controle social das ações da ASSE-

MA; 

 Dificuldade de transição de pessoal na equipe 

técnica, em função das constantes mudanças por 

insegurança das condições de trabalho ofereci-

das; 

  Limitação de recursos financeiros para realização 

de ações efetivas para ampliar e qualificar o aces-

so e a intervenção nas politicas públicas pelos 

sujeitos; 

 Dificuldade de participar de forma efetiva e qualifi-

cada, dos fóruns e conselhos de articulação das 

políticas públicas, em função da indisponibilidade 

de recursos e pessoas para este fim. 

Ações - Resultados - Entraves - CAG 2012 



POMJUR trabalha pelo protagonismo 

feminino e juvenil através do 

fortalecimento de suas organizações 

específicas sócias da ASSEMA, (AMTR, 

AMTQC, AJR, CIJUC, FMJESP). Para 

isso desenvolve ações de fortalecimento 

institucional voltadas para auto-gestão, 

ações de combate às desigualdades de 

gênero e etnia e atividades que acentue 

o protagonismo juvenil rural, primando 

pela formação e estímulo a geração de 

renda. 

O Programa tem atuação em todo raio 

de abrangência da ASSEMA, atendendo 

diretamente 716 famílias e indiretamente  

atinge 2.148 pessoas (a maioria mulhe-

res e jovens) através dos desdobramen-

tos de suas ações. 

Ações realizadas com foco nos direi-

tos da juventude rural. 

  Acompanhamento sistemático das três 

articulações de juventude (AJR/Lago do 

Junco e Lago dos Rodrigues, CIJU-

C/São Luís Gonzaga, Peritoró e Lima 

Campos e  FMJESP/Esperantinópolis), 

com finalidade de montagem dos plano 

anuais e monitoramento da execução 

dos mesmos; 

  Seminário regional para reflexão políti-

ca do trabalho da AJR nos municípios 

de Lago do Junco e Lago dos Rodri-

gues; 

 Intercâmbio do grupo de jovens de 

mangueira com São José dos Mouras 

(06/09/2012); 

 Visita aos GB`S (grupos de base), feita 

pela coordenação da CIJUC; 

  Participação da juventude na Cúpula 

dos Povos na Rio + 20 juntamente com 

jovens do CETRA, Centro Sabiá e CA-

ATINGA no período de 12 a 

22/06/2012. Na oportunidade foi reali-

zado o intercâmbio Olhares e práticas 
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O VI Fórum Social da Juventude Rural da ASSEMA, em 
2012 desenvolveu o  tema: Juventude Rural: Agroecolo-
gia, justiça ambiental e valores sociais. Trouxe 150 jo-
vens rurais de entidades parceiras dos estados Maranhão, 
Pernambuco e Ceará. Recebeu os parceiros apoiadores 
Terre des Hommes Schueiz e Actionaid. O evento ocorreu 
no Campos da UFMA de Bacabal/MA, entre os dias 15 a 17 
de novembro. Confiram programação e registro fotográfico 
deste e dos outros fóruns no endereço: fsjrasse-
ma.blogspot.com.  

PROGRAMA DE ORGANIZAÇÃO DE MULHERES E JUVENTUDE RURAL - POMJUR 

Movimento de mulheres se fortalece em São Luís Gonzaga 
com as ações da AMTQC, que apresenta aqui sua nova dire-

ção. 
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da juventude rural no contexto climático, com o 

objetivo de fortalecer o papel da juventude rural 

através da troca de experiências com o movimento 

mundial pela efetivação de direitos e contra o mo-

delo de desenvolvimento excludente; 

 Realização do VI Fórum Social da Juventude Ru-

ral da ASSEMA, desenvolvendo o  tema: Juventu-

de Rural: Agroecologia, justiça ambiental e valores 

sociais. O objetivo foi proporcionar a juventude um 

espaço de debate pela construção do protagonis-

mo sobre a agroecologia, disseminando práticas 

de justiça social e valores ambientais em parceria 

com povos e comunidades tradicionais; 

 GEJURU da CIJUC com participação de 28 jo-

vens (15 mulheres e 13 homens), desenvolveu a  

temática “Responsabilidade Ambiental e Soci-

al”  

 Oficina de Vídeo durante cinco dias, para 15 jo-

vens (05 mulheres e 10 homens), distribuídos nas 

três articulações de jovens; 

 Acompanhamento aos grupos produtivos de Pal-

meiral, Potó em parceria com o STTR de Esperan-

tinópolis. Aos grupos NARA/AJR  e São Manoel foi 

dado apoio para a aquisição de  matéria prima par 

ao artesanato e equipamentos para lanchonete de 

São Manoel; 

 Organização da juventude para participar da VII 

Encontro e Feira dos Povos do Cerrado. Viveram 

essa experiência 06 jovens (03 mulheres e 03 ho-

mens) representantes das articulações CIJUC, 

AJR e FMJESP;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ações realizadas com foco do direito das mu-

lheres. 

 Acompanhamento sistemático das duas organi-

zações de mulheres (AMT/Lago do Junco e Lago 

dos Rodrigues e AMTQC/São Luis Gonzaga), com 

finalidade de montagem dos plano anuais e moni-

toramento da execução dos mesmos; 

 Assessoria e monitoramento à execução dos pro-

jetos da AMTQC e AMTR, apoiados pelo Fundo 

Brasil de Direitos Humanos (relatoria, prestação de 

contas, visitas do parceiro apoiador); 

 Organização do intercâmbio entre AMTQC e 

AMTR; 

 Audiência com a prefeita municipal de São Luís 

Gonzaga para tratar da construção de salas de 

aula na comunidade de Santarém; 

 Visita itinerante da direção da AMTQC em novas 

comunidades, no sentido de despertar o compro-

misso com a organização feminina; 

 Audiência pública com a Promotoria de São Luis 

Gonzaga para tratar dos resultados das denúncias 

de derrubada de palmeiras na fazendo do Sr. Eno-

que; 

 Organização das mulheres para participarem da 

Conferência de Economia Solidária; 

 Reunião em conjunto com os programas PAPI e 

PCS, para planejar as ações dos grupos produti-

vos de mulheres (Unidade de Licor e Compo-

ta/Santana, Unidade de Sabonete/AMTR); 

 Assessoria continuada à organização institucio-

nal da AMTR e AMTQC (reuniões de direção e as-

sembleias, mobilização de recursos); 

 Reordenamento dos investimentos produtivos da 

AMTR (fechamento de 2 grupo: Papel Reciclado e 

Essências e reorganização do grupo da Farmácia 

viva para atividade de horta e frutíferas); 

Mobilização de recurso para AMTR e AMTQC, 

através da aprovação de 2 projetos junto ao FBDH 

(Fundo Brasil de Direitos Humanos); 

 

Quebradeiras discutem Patrimônio Genético e Co-
nhecimento Tradicional, e se preparam para o deba-
te com outros movimentos e órgãos de controlado-

ria pública. 
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 Organização das mulheres para participarem da 

Audiência Pública na Assembleia Legislativa Esta-

dual para discutir o substitutivo da proposta do pro-

jeto de Lei Estadual Babaçu Livre, onde as mesmas 

solicitavam a retirada do projeto em questão por 

não atender as necessidades da categoria; 

 Ato Público e Caminhada Cidadã do 08 de março 

em combate à violência contra as mulheres. Evento 

realizado em parceria com os movimentos das que-

bradeiras, sindical e movimento negro; 

 Seminário com a temática Gênero e Produção 

visando propiciar às mulheres, homens, juventude, 

grupos produtivos e organizações locais um espaço 

de debate e construção focando a diminuição das 

desigualdades de gênero, tanto no aspecto produti-

vo quanto político (presente - 03 homens e 35 mu-

lheres);  

 Experimento em Turismo Solidário em parceria 

com a cooperativa italiana Mundo Solidário. O obje-

tivo foi estudar a viabilidade de um itinerário de tu-

rismo responsável nas áreas da ASSEMA, para que 

no futuro ela possa tornar-se responsável pelos tu-

ristas apoiadores/parceiros das causa do movimen-

to social no  seu território; 

 Evento de mobilização e protesto contra a viola-

ção e negação de direitos pelo acesso a terra na 

comunidade quilombola São Pedro/São Luís Gon-

zaga. Estiveram presentes 22 pessoas represen-

tantes da ASSEMA, CPT, MST, MIQCB E AMTQC;  

Resultados alcançados - POMJUR 

 Ampliação da parceria  entre organizações que  

trabalham com juventude em outros Estados 

(Cetra, Sabiá, Caatinga); 

 Apoio à campanha plante 1 milhão de árvore e 

viva melhor, do parceiro Centro Sabiá (Juventude   

da ASEMA fez gesto concreto plantando 18 árvores 

nos espaços da UFMA/Bacabal); 

 Edição de três vídeos feitos pela juventude  retra-

tando as degradações ambientais (queimadas nos 

babaçuais, poluição do Rio Mearim), provocadas 

pela indústria de Extração de Gás na região; 

 Mostra de vídeo do VI Fórum de Jovens construí-

do pela juventude a partir das imagens resgatadas 

por eles durante o evento; 

 Mulheres fazendo a auto-gestão das associações; 

 Participação de mulheres em eventos de organi-

zações parceiras. 

 Ampliação do movimento de mulheres em São 

Luís Gonzaga; 

 Mulheres organizadas, denunciando violação de 

direitos nos municípios; 

 Mulheres comprometidas em melhorar seus pro-

dutos para não perder mercado e clientes; 

 15 mulheres capacitadas em viabilidade econômi-

ca da AMTR; 

 02 jovens capacitadas em análise do sabonete; 

 Participação de mulheres em feiras locais e nacio-

nais em parceria com outros movimentos popula-

res; 

 Fortalecimento de parcerias na implementação de 

ações junto às mulheres de outras regiões e movi-

mentos intensificando o intercâmbio e a troca de 

experiências; 

 Empoderamento das mulheres dentro e fora do 

ambiente familiar e nas organizações locais.  

Entraves identificados - POMJUR 

 A saída da juventude rural continua sendo uma 

ameaça para a formação de novos quadros no 

movimento social da região;  

 Ineficiência do poder público municipal em viabili-

zar os direitos básicos para a juventude (educação, 

saúde preventiva, esporte, lazer, cultura); 

 Pouca inserção de mulheres jovens nas associa-

ções e núcleos produtivos; 

 Diminuição da força de trabalho familiar jovem 
nas atividades do babaçu; 

 Pouco acompanhamento agronômico para os gru-
pos que trabalham com agricultura; 

Ações - Resultados - Entraves - POMJUR 2012 



 Desânimo do público a ser atendido em função da falta de implementações das ações em tempo 

hábil; 

 Ausência de intervenção do poder público municipal em relação às problemáticas ambientais;  

 Avanço das empresas de extração de gás e petróleo sob as áreas de babaçuais, o que ameaça  a 

sustentabilidade das atividades  oriundas do babaçu; 

 Área geográfica extensa e escassez de pessoal no programa; 

 Diminuição da participação do público alvo nos espaços promovidos pelo programa; 
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Ações - Resultados - Entraves - POMJUR 2012 

PROGRAMA AGROEXTRATIVISTA DE PRODUÇÃO INTEGRADA - PAPI 

Orientado pelos princípios da agroe-

cologia, o programa desenvolve o Siste-

ma Integrado de Produção Agroextrati-

vista (SIPA). Esta é uma experiência 

que consiste na realização de um con-

junto de atividades produtivas (cultivo 

agrícola, agrofloresta, criação de ani-

mais de pequeno e médio porte, hortali-

ças, fruticulturas, espécies madeireiras 

e adubadeiras) interdependentes e em 

consórcio com a floresta de babaçu.  

O SIPA utiliza alguns princípios da ma-

triz agroecológica e orgânica aonde os 

insumos orgânicos vão gradativamente 

substituindo o uso das queimadas des-

controladas, máquinas pesadas (trator 

para arada e gradear a terra), sementes 

híbridas e geneticamente modificadas, 

capim brachiara (espécie brizantha), adu-

bos químicos e agro químicos. Nessa 

dinâmica as famílias vão aprendendo a 

integrar e otimizar a produção sem, ele-

var os custos energéticos de produção, 

evitando a emissão de GEE (gases de 

efeito estufa)  

Ações realizadas com foco na produ-

ção integrada - PAPI. 

 Implantação de 11 unidades de produ-

ção integradas entre hortaliças e avicultu-

ra em Lago do Junco; 

 Monitoramento da produção de hortaliças das 11 unidades de produção a partir do marco zero levan-

tado em junho de 2012; 

A Família do Srº. João e Srª. Maria José 
desenvolvem atividades integradas entre 

hortaliças e avicultura/Lago do Junco  

Avicultura consorciada com horta no sistema mandala 
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 1.500 diagnósticos das famílias não assentadas 

atendidas pelo Projeto Quibane/ATER, em 10 mu-

nicípios do território da cidadania do Médio Mea-

rim; 

 Seminário de avaliação dos resultados  dos di-

agnósticos e planejamento das visitas técnicas às 

unidade de produção familiar;     

 Dias de campo/mutirão para revitalização do Vi-

veiro de Santana. A juventude que cuida do vivei-

ro tem por objetivo reflorestar áreas degradadas 

na comunidade utilizando espécies nativas; 

 Um intercâmbio na Universidade Federal do Ma-

ranhão UFMA, em São Luis, para conhecer uma 

experiência de criação intensiva de peixe (tilapia) 

integrado com hortaliças utilizando a técnica fertir-

rigação;  

 Intercâmbio ao núcleo de extração de flocos de 

mesocarpo entre as mulheres de Serra do Aristó-

teles e o núcleo de Palmeiral , com objetivo de 

fomentar a formação de novos núcleos; 

 Implantação de dois novos núcleo de extração 

de flocos de mesocarpo, em Serra do Aristótelis/

Poção de Pedras e Lagoinha II/Esperantinópolis; 

 Reativação do núcleo de Jiquiri/

Esperantinópolis; 

 Intercâmbio no sítio do Sr. Abrão e Mariana/São 

Luís para conhecer a  experiência em avicultura. 

Participaram  08 jovens da comunidade de São 

José dos Mouras/Lima Campos; 

 Seminário sobre produção de amêndoas de ba-

baçu em Lago do Junco e Rodrigues. Participarão 

35 sócios (as) da COPPALJ, entre os dias 22 e 

23/06 na comunidade tradicional de Centrinho do 

Acrísio/Lago do Junco; 

 Formação sobre a tecnologia PAIS (Produção 

Agroextrativista Integrada e Sustentável), seus 

princípios e seus objetivos no período de 30/04 a 

05/05 na cidade de Barreirinha/MA. Participamos 

05 técnicos das organizações parceiras, ASSE-

MA, Planeja, TIJUPA, COOSERT e COOSPAT, e 

mais as 20 famílias beneficiarias do Projeto; 

 Participação em formação sobre implantação de 

fossas biodigestora para tratamento de dejetos 

humanos, em sistema anaeróbico, ou seja, sem 

presença de ar;  

 Participação em formação com foco em projetos 

produtivos voltados para áreas do Credito Fundiá-

rio. Foi  coordenado pelo NEPE em Caxias/MA;  

 Participação em oficina sobre Mudanças Climáti-

cas, organizada pela CESE em Salvador/BA, com 

participação das organizações ASSEMA, CCN, 

SMDH e Fórum Carajás.  O objetivo foi socializar  

Ações - Resultados - Entraves - PAPI 2012 

Novo núcleo de mesocarpo da COOPAESP em Serra 

do Aristótelis/Poção de Pedras. 

Mutirão comunitário para implantar o sistema de trata-
mento de dejetos humanos, utilizando a tecnologia de 

fossa biodigestor/Lago dos Rodrigues.  



uma metodologia de fácil acesso e aplicação pra-

ticas junto as comunidades, a respeito das mu-

danças que são percebidas pelos próprios agricul-

tores. Houve multiplicação do método  por  cinco 

organizações do estado, dentre elas ASSEMA em 

parceria com  SMDH  na comunidade quilombola 

Barro Vermelho, município de Chapadinha/MA; 

sobre os fenômenos climáticos, seca e/ou en-

chentes; 

 Participação na formação do Conselho Municipal 

de Meio ambiente de Pedreiras; 

 Realização de palestra sobre temas ambientais 

em escolas da cidade de Pedreiras, com a partici-

pação de 250 alunos e 10 professores, além de 

diretores secretários, vigias e serviços gerais. Co-

mo produto foi elaborado um manifesto solicitando 

uma estação de tratamento do esgoto urbano;  

 Realização de palestra sobre as modificações 

propostas para o novo código florestal em parce-

ria com ACESA no âmbito do seminário que tratou 

de políticas públicas estruturantes e políticas am-

bientais; 

 Acesso ao Programa de Garantia do Preço Míni-

mo/PGPM pelas quebradeiras de coco e mem-

bros do núcleo de Serra do Aristóteles, Santana e 

COPPALJ; 

 Elaboração do Plano de Negócio do Sabonete 

via CAPINA em parceria com a CESE; 

 Elaboração do Plano de Manejo da COPPALJ  

 Assessorai técnica à produção de abelhas sem 

ferrão (URUÇU) na comunidade Potó/

Esperantinópolis.  

 Levantamento da capacidade de produção de 

castanhas em Esperantinópolis e Poção de Pe-

dras;  

 Planejamento anual dos grupos de geração de 

renda. (COOPAESP, sabonete, licor COPPALJ); 

 Melhoria no processamento do mesocarpo atra-

vés da introdução de novas tecnologias;  

  Formação sobre controle de inimigos naturais,  

abordando teorias sobro os efeitos do surgimento 

das pragas nas lavouras, o uso de agroquímicos  

e os efeitos para o solo, a água e a vidas dos ani-

mais. Prática de solarização de solo para trata-

mento de canteiro, produção de calda sufocalcica, 

calda bordalesa, calda de cinza e cal vigem para 

pulverização em hortaliças e frutíferas; 

Página 11 

D. Antônia e João Filho compõem a família de S. 
João que cuidam  do meliponário de abelha sem 

ferrão. 

Secador de flocos de mesocarpo, alimentado com 

lenha (casca) de coco babaçu. 

Formação  sobre controle de inimigos naturais . 

Ações - Resultados - Entraves - PAPI 2012 



 Organização do processo de 

certificação de produtos. A produ-

ção do SAF da agricultora Sebas-

tiana Gomes Sirqueira está em 

processo de certificação para re-

ceber o selo orgânico de 5 produ-

tos da propriedade; 

 Assessoria técnica sistemática 

aos grupos coletivos e famílias 

inseridas no programa de produ-

ção,  para a realização de ativida-

des produtivas, beneficiamento e 

processamento de alimentos, be-

bidas, e matéria prima para cos-

méticos e indústria saboeira 

(Óleo de babaçu e mesocarpo);  

 Realização de 2 oficinas sobre fabricação de sabonetes a ar frio, com a participação de 4 novas 

pessoas do grupo. Dois destes ainda prosseguiram com a formação na unidade laboratorial da Fábri-

ca Saponólio em Trizidela do Vale/MA;  

 Elaboração do Manual de Boas Práticas da Fábrica de Sabonete. Este instrumento poderá auxiliar 

o grupo na condução da atividade; 

 Reforma e estruturação das unidade de produção de flocos para mesocarpo nas comunidades de 

Palmeiral e Coroatá. Nesta foi construído uma área externa com cobertura para acomodar o secador 

proporcionar mais conforto para as mulheres trabalharem na sobra durante a secagem,  

 Melhoria nos equipamentos. No núcleo de beneficiamento de frutas (produção de licor e compotas) 

em Santana/São Luís Gonzaga, foi instalado 2 toneis de inox para servir de reservatório durante o 

processo de infusão do jenipapo para Licor;  

  Participação em evento de caráter nacional para tratar do decreto/portaria que orienta a regulamen-

tação do PAA;  

 Parceria entre Embrapa Cocais, UEMA e ASSEMA , com objetivo de iniciar um grupo de traba-

lho para contribuir com a formatação da nova proposta do Projeto Transição Agroecológica; 

 Participação do Seminário II Babaçu TEC. São Luis-MA, para discutir tecnologia de aproveita-

mento integral do coco babaçu; 

 Participação na formação elaboração de plano de manejo simplificado espécies florestais, a 

oportunidade foi propiciada pela empresa Natura; 

 Participação na construção da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica - PNAPO, 

em parceria com Rede Cerrado , ANA Norte e Câmara Técnica de Agricultura Orgânica.  
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SAF de abacaxi com banana, manejado e conduzido pela agriculto-

ra Sebastiana Gomes Siqueira/Lago do Junco. 

Ações - Resultados - Entraves - PAPI 2012 



Resultados alcançados - PAPI 

 Melhoria da qualidade dos produtos (mesocarpo + sabonete) a partir da introdução de inovações 

tecnológicas; 

 Melhoria da renda familiar através do aumento  da produção e comercialização de produtos deriva-

dos do coco babaçu (sabonete, mesocarpo, azeite comestível e óleo industrial); 

 Garantia da certificação orgânica do óleo industrial de babaçu produzido pela COPPALJ; 

 Criação do decreto municipal que orienta a formação do CONSEA Municipal de Lago do junco, que é 

um desdobramento da participação da ASSEMA nos CONSEA Nacional e Estadual;   

 Melhoria da qualificação técnica da equipe do programa de produção, através de vários processos de 

formação continuada; 

 Adesão ao trabalho da ASSEMA por parte de novas famílias que já desenvolviam atividades sustentá-

veis apoiadas por outros parceiros; 

 Melhoria do tratamento de águas escuras residenciais, através da introdução de novas tecnologias; 

 Fortalecimento das ações de conservação 

ambiental na região, através da introdução de 

novas atividades produtivas (criação de abe-

lhas, consórcio entre horta e aves utilizando a 

tecnologia social mandala); 

 Fortalecimento das ações de conservação 

ambiental entre algumas famílias, através da 

introdução de novas atividades produtivas 

consorciadas (criação de abelhas, consórcio 

entre horta e aves utilizando a tecnologia soci-

al mandala); 

Entraves identificados - PAPI 

 Escassez da matéria prima  “amêndoa de babaçu” que é o principal insumo para a produção de 

óleo da COPPALJ durante 2012; 

 Escassez de tecnologias de aproveitamento e  armazenamento dos recursos hídricos para a produ-

ção;  

 Crescimento do uso de insumos da agricultura agroindustrial pelos agricultores familiares da região 

de um modo geral, gerando influências sobre os outros;  

 Evasão dos jovens do campo em busca de trabalho e melhoria de vida, através do agronegócio  em 

outras regiões do país, deixando as famílias sem força de trabalho jovem;  

 Lentidão dos processos de transição para a agroecologia, aliada a dificuldade de demonstrar a via-

bilidade produtiva e econômica para o conjunto das familiares trabalhadas; 

Ações - Resultados - Entraves - PAPI 2012 

Consórcio Mandala/Aves e Horta 
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Através deste programa ASSEMA promove 

ações de comercialização solidária e comércio 

justo por via das práticas do cooperativista e as-

sociativismo, visando o desenvolvimento socioe-

conômico das famílias agroextrativistas das áreas 

de trabalho da ASSEMA.  Para tal, desenvolve 

estratégias de auto-gestão  administrativa toman-

do como sujeitos desse processo os próprios agri-

cultores (as) e quebradeiras de coco babaçu, as-

sociadas às cooperativas e associações. 

Ações realizadas com foco na comercialização 

Solidária - PCS. 

 Registro da fabrica de sabonete Babaçu Livre 

junto a  ANVISA. Isto lhe permite solicitar registro 

dos seus produtos (sabonete e sabão) junto ao 

ministério da Saúde; 

 Orientação e monitoramento da gestão financei-

ra dos empreendimentos econômicos solidários 

(EES),  (Sabonete, COPPALJ,  COOPAESP    

Grupo de Mulheres de Santana. As duas coopera-

tivas já possuem bom domínio sobre esta ativida-

de administrativa); 

 Atualização das planilhas de custo dos produtos 

Babaçu Livre (óleo babaçu , mesocarpo, sabone-

te, licor, compota, torta de babaçu); 

 Orientação e monitoramento da legalidade fiscal 

e contábil dos EES (Alvará municipal de funciona-

mento, certidões negativas, prestações de contas 

e balanço contábil; 

 Orientação e monitoramento da legalidade co-

mercial da COPPALJ (nota fiscal eletrônica, certi-

ficados Orgânico,  NOP,  faturas de embarque 

para exportações, DRAFT´s COMMERCIAL, IN-

VOICCE e transações bancárias para liquidação 

de ordens de pagamento; 

 Expedição do certificado orgânico de cada lote 

de óleo vendido e encaminhar ao cliente;  

 Promoção de 02 cursos de gestão administrativa 

e financeira para a transferência de conhecimento 

prático aos gerentes e direção nos núcleos de 

produção da COPPALJ; 

 Instalação de um programa de gerenciamento 

financeiro para consulta de saldos bancários nos 

escritórios da COPPALJ e COOPAESP;  

 Construção do Plano de Controle (planilha sim-

plificada) de entrada, saídas  e estoque dos pro-

dutos da Cooperativa Babaçu Livre;  

 Atualização das planilhas de dados de controle 

de estoque da produção de amêndoas de babaçu 

e óleo, que servem de rastreabilidade de fiscaliza-

ção de procedência do produto na inspeção do 

IBD; 

 Levantamento patrimonial da AMTR; 

 Comercialização de  amêndoas de babaçu no  

PGPM (programa de garantia de preço mínimo) 

através da COPPLAJ. Os associados receberão a 

diferença de 0.90 centavos por quilos declarados;  

 Elaboração e aprovação de projetos em chama-

das pública do PNAE, PAA/CONAB e  PGPM, via 

COOPESP; 

 Participação na 8ª Edição da Feira Nacional de 

Agricultura Familiar e Reforma Agrária – Brasil 

Rural Contemporâneo/Rio de Janeiro; 
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PROGRAMA DE COMERCIALIZAÇÃO SOLIDÁRIA - PCS 

Isabel/AMT, Maria MIQCB e José Filho/COPPALJ 
participaram  da Feira Nacional de Agricultura 

Familiar. 



 Participação do Encontro Preparatório para V 

Plenária Nacional do  FBES; 

 Participação em 2 reuniões da Coordenação 

do FEES-MA;  

 Participação na Assembleia Nacional da UNI-

CAFES; 

 Participação na Feira da Agricultura Familiar 

de Esperantinópolis/MA  

 Oficina Ponto de Apoio Cirandas, voltado pa-

ra a juventude das áreas da ASSEMA com ob-

jetivo de apoia-los na participação das feiras; 

 Participação na oficina sobre a metodologia Va-

lue Links, de abordagem da formação de cadeia 

de valor dos produtos da sociobiodiversidade, pro-

movida pelo MDS/MMA/PNUD; 

 Participação na formação para assistente técnico 

dos Arranjos Produtivos Locais (APL) voltados pa-

ra os produtos da sociobiodiversidade;  

 Participação  no Seminário sobre a Metodologia 

do Agro B (Programa de Organização Produtiva 

da Agricultura Familiar), promovido pelo ICN 

(Instituto cidadania Nordeste) visando o fortaleci-

mento da Rede SISATER através de alternativas 

para a organização produtiva da agricultura famili-

ar;  

 Participação na Plenária de Economia Solidaria 

da Região do Mearim, objetivo de eleger os dele-

gados regionais pra a Plenária Estadual; 

 Participação como delegado na Plenária Estadu-

al de Economia Solidária no GT: sustentabilidade, 

autogestão e autonomia, emancipação econômica 

e política dos EES; 

 Participação no VII Encontro e Feira dos Povos 

do Cerrado, promovido pela da Rede Cerrado; 

 Participação na Feira Saberes e Sabores da 

Economia Solidária para apresentar os produtos 

da linha Babaçu Livre;   

 Participação na Feira Terra Madre/SANA/ITALIA, 

com objetivo de prospectar clientes do mercado 

justo para o óleo de babaçu. 

Resultados alcançados - PCS 

 Aumento da renda dos cooperados que estão 

acessando o mercado institucional (PAA, PNAE e 

PGPM) através das cooperativas;  

Cooperativas (COPPALJ e COOPAESP) comer-

cializando com nota fiscal eletrônica; 

 Agilidade no controle financeiro da COPPALJ e 

COOPAESP, através de gerenciador financeiro 

on-line; 

 Aperfeiçoamento no sistema de controle de esto-

que dos produtos comercializado, através do lan-

çamento e controle de planilhas; 

 Aumento no numero de associados nas coopera-

tivas; 

 Satisfação no desenvolvimento de trabalho sem 

interferência de fatores discriminatórios de gênero 

ou geração. 

 Conquista de novos pontos de vendas do sabo-

nete em São Luís. 

 Entraves - PCS 

 Oscilação na oferta de matéria prima (amêndoa) 

para produção de óleo e torta de babaçu; 

 Precariedade no serviço de logística de transpor-

te dos produtos (óleo, mesocarpo e sabonete) pa-

ra fora da região; 

 Escassez de recursos para ações de formação 

(produtiva e comercial) continuada; 

 Ausência de DAP jurídica das organizações pro-
dutivas, isso dificulta a ampliação da comercializa-
ção dos produtos da agricultura familiar nos pro-
gramas sociais do governo; 

  Pouca disponibilidade de pessoal da base em 

participar dos fóruns temáticos de economia soli-

dária; 

 Escassez de marketing comercial dos produtos. 

Ações - Resultados - Entraves - PCS 2012 

Página 15 

http://folhamaranhao.com/noticias/maranhao/economia-solidaria-comemora-resultados-da-sbpc-15593.html
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Empreendimentos Econômicos Solidários que 

estão comercializando no mercado justo. 

 

1- COPPALJ 

Óleo orgânico de baba-

çu, Torta de babaçu, Ar-

roz, Milho, feijão, Merca-

dorias industrializadas 

2- COOPAESP Mesocarpo de babaçu 

3 - AMTR (sabonete) Sabonete 

4 - Grupo de Mulheres 
de Santana 

Licor, compota, Geleia 

6 - Cooperativa Baba-
çu Livre 

Todos os produtos 

Preços praticados aos produtos da 

linha Babaçu Livre - ano 2012 

Produtos (Kg, G, Un, ml) Preços (R$)  

Óleo Orgânico no mercado justo 8,00 

Óleo Orgânico no mercado convenci- 5,00  

Mesocarpo (500Kg) 7,90 a 8,50 

Sabonete (Un 90g) 2,00 

Licor (375 ml) 7,25 

Compota(490g)  4,00 

Dados comparativos da COPPALJ - ano 2012 

Em relação a produção alcançada em 2011, 
houve queda significativa conforme demonstra 

o gráfico. 

Dados comparativos da COOPAESP - ano 2012 

Em relação a produção alcançada em 2011, 
houve queda significativa conforme demonstra 

o gráfico. 

Dados comparativos produção de Sabonete - ano 2012 

Em relação a produção alcançada em 2011, houve re-

cuperação significativa conforme demonstra o gráfico. 

Leitura gráfica dos entraves identificados pelo PCS em 2012 

Ações - Resultados - Entraves - PCS 2012 



 O Programa está comprometido em promover 

o fortalecimento das Associações comunitárias 

nas áreas da ASSEMA dos oito municípios, para 

atender as demandas de políticas públicas, numa 

lógica de desenvolvimento local desejado, plane-

jado e implementado pelas famílias. 

O PDLPP se ocupa nas ações de articulação 

das bases, mediando a relação entre Associa-

ções e poder público, para atender as demandas 

locais. A principal característica do programa é 

promover a inserção de lideranças comunitárias e 

diretores (as) da ASSEMA nos espaços de dis-

cussões e intervenções de políticas públicas, que 

seja, nos conselhos públicos como nas reuniões, 

audiências, seminários internos e externos. 

Em 2012 o Programa  viveu uma situação atípi-

ca, pois ficou descoberto de pessoal técnico ten-

do suas ações de formação paralisadas. Apenas 

as ações de articulação política e investimentos 

comunitários foram executadas pela coordena-

ção do programa.   

Ações realizadas - PDLPP 

 Realização de 08 Reuniões de Articulação Regi-

onal para monitoramento e avaliação das estraté-

gias nos municípios de base da ASSEMA; 

 Monitoramento das atividades com as crianças 

da educação infantil comunitária em Lago do jun-

co e Lago dos Rodrigues; 

 Audiência com o prefeito municipal de Lago dos 

Rodrigues e Lago do Junco para apresentar as 

demandas da Educação Infantil e propor parceri-

as com o movimento em prol da educação do 

campo; 

 Realização de 2 cursos para educadores infan-

tis, sobre aprimoramentos pedagógicos; 

 Coordenação de 2 etapas de Escolarização do 

curso Pedagogia da Terra;  

 Apoio às ações pedagógicas dos Sistemas Inte-

grados das  EFA´s (ACEMEP e EFAF) através 

das unidades do PAIS; 

 Participação nas reuniões de Conselho de Edu-

cação do Campo (CEDRUS-MA);  

 Coordenação e monitoramento das ações do 

Sistema de Vínculos Solidários;  

  Participação no Colegiado do Território da Cida-

dania Médio Mearim; 

  Participação na Rede SISATER; 

  Coordenação e monitoramento da Construção 

de 3 cisternas com capacidade de 22 mil li-

tros/cada, em regime de mutirão comunitário;  

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E POLÍTICAS - PDLPP 
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ASSEMA vem trabalhando tecnologias de apro-
veitamento de água na comunidade de Cerrari-

a/Esperantinópolis/MA 



 Coordenação e monitoramento da construção 

da Unidade de beneficiamento de arroz na comu-

nidade de Potó/Esperantinópolis;  

 Coordenação e monitoramento da construção 

de 12 conjuntos de banheiros de fossas cépticas 

na comunidade Olho D´ Água dos Grilos/São Luís 

Gonzaga , feito em sistema de mutirão comunitá-

rio; 
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Vista interna e externa da unidade de benefi-
ciamento de arroz na comunidade de Po-
tó/Esperantinópolis. Possui capacidade de 
atender mais de 100 famílias produtoras de 

arroz. 

Vista interna e externa dos conjuntos de ba-
nheiros e fossas cépticas na comunidade 

Olho D´ Água/São Luís Gonzaga. 



Resultados alcançados - PDLPP 

 90% das comunidade que têm crianças apadri-

nhadas pelo SVS, já receberam obras comunitá-

rias de saúde pública; 

 Cooperativa e agricultores assessorados pela 

ASSEMA acessando o PAA, PNAE e PGPM;  

 Garantia de assessoria técnica com recursos 

públicos para famílias não assentadas dentro e 

fora da área da ASSEMA; 

 250 novas crianças inscritas no Sistema Víncu-

los Solidários; 

 Equipe de trabalho do SVS originárias das pró-

prias comunidades e monitorada pelas organiza-

ções locais; 

 Parceria com o poder público de Lago dos Rodri-

gues na educação infantil;  

 Agricultores da base da ASSEMA assumindo 

secretarias municipais de agricultora; 

 Melhoria na infra estrutura produtiva; 

 Melhoria  no aproveitamento dos recursos hídri-

cos; 

 Boa interlocução com os conselhos de educa-

ção; 

 Garantia dos espaços de participação política 

institucional da ASSEMA. 

Entraves identificados - PDLPP 

 Ausência de ações dos órgão fundiários, pois 

temos 08 assentamentos (PA/PE) com titulação 

vencida ou sem nenhuma regularização fundiária 

em Lago do Junco e Rodrigues; 

 Ausência do poder público municipal dificulta 

manutenção da educação infantil na área rural de 

forma geral; 

 Escolas Famílias com dificuldades financeiras de 

manter suas atividades pedagógicas;  

 Atraso de recursos para realizar as etapas do 

curso Pedagogia da Terra, causando desestímu-

los e desistências entre os alunos; 

 Atuação fragmentada das organizações locais; 

 Rotatividade da equipe e direção do programa; 

 

A presença qualitativa das mulheres e juventu-

de nos espaços diretivos das organizações locais, 

é uma realidade que representa os resultados po-

sitivos da luta pela igualdade e contra ações dis-

criminatórias, embora careça de avanços do ponto 

de vista quantitativo, que possa assegurar o exer-

cício deste direito para as gerações futuras. 

Para trazer a dinâmica da intervenção das mu-

lheres no movimento, traduzo uma concepção de-

las sobre a luta pelo livre acesso aos babaçuais e 

pela organização sócio-política. “O babaçu é uma 

briga das mulheres que estão dentro das 

organizações, por entender que o babaçu não é 

apenas uma briga ambiental mais sócio-política. E 

que além delas outras instituições parceiras, que o 

tem como bandeira de luta, também 

defendem” (Relatório do POMJUR). 

 As várias temáticas transversais aos afrodes-

cendentes, ainda pouco aprofundadas nos traba-

lhos da ASSEMA, revelam a necessidade de am-

pliação dos compromissos, em termos de estraté-

gias voltadas para o enfrentamento das problemá-

ticas da comunidades quilombolas. 2012 não foi 

um bom ano para praticar essa intenção, mas de 

oportunidades para construir as estratégias de 

intervenção para dentro do Plano Quinquenal a 

ser executado a parti de 2013. 

No exercício de intervir nas questões dos afros 

descendentes, o fortalecimento institucional de 

organizações específica de mulheres negras, 

exemplo a AMTQC, representa um foco dissemi-

nador da luta pelo despertar da consciência crítica 
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sobre  os direitos quilombolas negados. 

A participação da juventude nos diversos espa-

ços proporcionados pela ASSEMA assegura a 

interlocução entre juventude e organizações locais 

e parceiros. Os jovens envolvidos neste contexto 

conseguem adquirir conhecimentos e empodera-

mento que os ajudam a desenvolver competên-

cias dentro das organizações de base e nas orga-

nizações parceiras dentro de uma dinâmica multi-

plicadora. A ideia é fazer com eles se sintam pre-

parados para dar visibilidade ao seu protagonismo 

enquanto jovem e sujeito de direitos e de transfor-

mação de suas vidas, famílias e sociedade.  

Cabe lembrar que ASSEMA se auto-identifica 

como uma organização que luta por direitos. Direi-

to à alimentação, ao consumo ético e comercio 

justo, à igualdade de oportunidades entre 

mulheres, homens e juventude, pela educação 

contextualizada e de qualidade.  

Institucionalmente faz recortes específicos no 

plano das ações práticas e orientação político ins-

titucional. É uma organização mista, composta por 

mulheres, homens e juventude, que também es-

tão inseridos em organizações de bases diversas. 

Trabalhamos com organizações especificas de 

mulheres, de juventude rural, associações que 

possuem na maioria homens como sócios, associ-

ações de assentamentos com quadro misto/

paritário e cooperativas mistas que praticam a co-

tização institucional. 

Essa diversidade de sujeitos, faz com que ASSE-

MA adote necessariamente uma orientação trans-

versal e estruturante a todos os programas e ei-

xos da organização que trabalham pela conquista 

dos direitos acima citados  

Por fim concluo nesta análise sobre as mulhe-

res, juventude e afrodescendentes que as esco-

lhas, estão voltadas para o empoderamento e o 

protagonismo destes sujeitos de direitos, traba-

lhando na construção da consciência critica, res-

gatando e interagindo com os conhecimentos des-

tes, e trazendo o processo de tomada de decisão 

para eles. 

O Plano de Trabalho de 2012, foi um plano de 

transição, comprometido em concluir os compro-

missos pendentes de 2011, e por outro lado, total-

mente envolvido na elaboração do novo plano, 

submetido a uma dinâmica ampla de participação 

democrática de suas bases políticas. 

Portanto avaliamos que a prática do monitora-

mento e avaliação em 2012, apenas revisitou  as 

estratégias utilizadas no ano anterior, no sentido 

de coordenar as ações e reconduzir ao atingimen-

to das metas planejadas. O método seguiu garan-

tindo a ampla participação da diretoria, equipe téc-

nica e representação equitativa (mulheres, ho-

mens e juventude) das organizações de base das 

quatro articulações regionais da ASSEMA, que 

fazem o controle social de suas ações . 

O primeiro momento do planejamento é a avali-

ação das atividades executadas ou não, do plano 

em exercício. A partir daí surgem a identificação 

dos resultados, o levantamento dos entraves e 

das possíveis soluções que deverão ser imple-

mentadas pelos programas no ano seguinte.  

O monitoramento e avaliação das atividades 

foram realizadas por várias instâncias já constituí-

das nas práticas de trabalho da ASSEMA, tais co-

mo; Conselhos de Articulações Municipais, Coor-

denação de programas, Conselho Técnico, Nú-

cleo Diretivo, Assembleias das organizações lo-

cais onde incidem as ações, Avaliações de pro-

gramas onde estão as representações das organi-

zações e famílias atendidas e Assembleias gerais 

da ASSEMA que acontecem semestralmente.  

Destaco aqui algumas dificuldades constatadas 

cumulativamente, ao longo da execução do último 

triênio.  Os planos previam monitorar linhas gerais  

relacionadas às ações institucionais e programáti- 
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cas, mas na prática faltou aperfeiçoamento dos  

instrumentos de coleta de dados para dar conta 

dos objetivos de mudanças. Constatou-se dificul-

dades de sistematização dos dados coletados pa-

ra que os mesmos pudessem dar suporte às refle-

xões  e melhoria da gestão institucional. 

Enquanto orientação para o próximo plano te-

mos o seguinte: Definir indicadores que estejam 

ao alcance de ser mensurado; Planejar tempo pa-

ra as ações de monitoramento e sistematização 

dso dados; Ter bons instrumentos para dar conta 

da coletar dos indicadores definidos, Criar um 

banco de dados eletrônico; E utilizar os espaços 

institucionais para avaliar as informações sistema-

tizadas e tomar as decisões institucionais e pro-

gramáticas pertinentes; 

 

 

 

1. Iniciar a execução do Plano Quinquenal da 

ASSEMA para 2013 a 2017 

2. Fazer o processo de transição metodológica 

do trabalho da ASSEMA junto aos sujeitos a se-

rem atendidos pelo novo plano; 

3. Reafirmar as parcerias e envolvê-las no pro-

cesso de construção do novo Plano, assim como 

construir novas estratégias de parcerias para im-

plementação das ações; 

4. Mobilizar recursos (humanos e financeiros) 

para garantir as ações no novo plano; 

5. Construir a Linha de Base do Plano Quinque-

nal; 

6. Valorizar as competências políticas e técnicas 

da direção e equipe técnica da ASSEMA na con-

dução do novo plano; e 

7. Concluir as ações remanescentes do último tri-

ênio. 

 

 

 

Quanto à execução do triênio 2009 a 2011, 

que inclui também 2012, em termos quantitativos 

não teve bons resultados. O planejamento não 

conseguiu estabelecer satisfatóriamente priorida-

des e focos estratégicos de trabalho. 

Em 2010 alcançou-se o rendimento máximo do 

triênio em execução de atividades, mas ficamos 

na casa dos 77%, o que, para a avaliação, deveria 

ser o patamar mínimo para todos os programas. 

Ao longo do triênio e frente à mudança de ce-

nário, ASSEMA foi enfrentando crescentes desafi-

os, relativos à amplitude e diversidade das de-

mandas, à mudança da situação social e econô-

mica de sua base social, à pertinência e viabilida-

de de suas estratégias de ação, à intensidade e 

modalidades de acompanhamento das organiza-

ções e empreendimentos produtivos e, também, 

desafios de estrutura e gestão institucional. 

Em termos de gestão o projeto foi coadjuvante 

das consequências geradas pela hibridez da AS-

SEMA, ora operando com a lógica de um movi-

mento de massa, ora agindo como orientadora de 

processos produtivos e mercados, o que em si só, 

já são desafios separadamente. Os relatórios ins-

titucionais do triênio já vinham apontando três hi-

póteses explicativas, para a execução do projeto: 

(i) lentidão nos processos de tomada de decisões 

políticas e administrativas; (ii) lentidão no proces-

so de compreensão e implementação do PMA da 

ASSEMA, por parte da equipe técnica e direção; 

(iii) rotatividade de pessoal, a equipe técnica não 

teve oportunidade de formar um conjunto por lon-

go período e funcionar de forma azeitada e experi-

ente, embora tenha dado o melhor de si. 

Ainda no âmbito do último triênio, destaca-se a  

participação dos sujeitos. A forma atual de or-

ganização e mobilização da ASSEMA, demons-

tram enfraquecimento em seu poder de conquistar  
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pessoas,  pois nos últimos anos não temos conse-

guido atingir a meta quantitativa de pessoas nos 

eventos, contudo temos qualidade, refino e experi-

ência acumulada, por parte daqueles que formam 

o tecido social mais forte da ASSEMA, das bases 

à administração. 

Existem momentos onde temos eventos mais 

robustos, por exemplo, nas assembleias, que é 

um momento mais festivo e de sustentação políti-

ca.  Em outras ocasiões em que e exigido dedica-

ção em longo prazo a participação ficou bem abai-

xo do esperado. 

 No geral é sentido a necessidade de um repo-

sicionamento da ASSEMA, frente a seu público 

alvo, até mesmo se perguntar qual é mesmo o 

seu público alvo hoje ? e quais as estratégias 

mais adequadas ? A avaliação institucional afir-

mou, embora timidamente, a importância da AS-

SEMA para os agricultores e agricultoras do Mé-

dio Mearim, fortaleceu sua identidade de organi-

zação comprometida e capaz de implementar mu-

danças estruturais a longo prazo, a exemplo, a 

organização cooperativista,  o empoderamento 

das mulheres e juventude e os elementos da tran-

sição agroecológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite nosso Site : www.assema.org.br 

Escreva para nós : gentedefibra@assema.org.br 

e/ou Skype: assema.secretaria.executiva 

Nossos programas: 

- assemaproducao@assema.org.br 

- assemacomercio@assema.org.br 

- assemapomjur@assema.org.br 

- assemafinanceiro@assema.org.br  

Nossas redes sociais: 

- http://www.facebook.com/assema.maranhao 

- http://fsjrassema.blogspot.com.br 
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