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RESULTADOS
DOS PROJETOS

RELATÓRIO EXECUTIVO RESULTADOS DA ÁREA DE PROGRAMAS
PROJETOS SELECIONADOS
PERÍODO 2011- 2012
I.

Sumário Executivo:

Este relatório apresenta os principais resultados alcançados pelos projetos apoiados pela
BrazilFoundation no período 2012-2013 em sua área de Programas Seleção. Os recursos investidos foram
captados por meio do Gala em Nova York, Gala Miami e pela parceria institucional com a Macy’s.

II.

O Processo de Seleção:

O Edital de Seleção recebeu 515 propostas de todo o Brasil. Após o processo de leitura e análise das
propostas e visitas técnicas aos projetos finalistas, foram selecionadas 29 organizações nas áreas:

O Processo de Seleção da BrazilFoundation utiliza como critérios determinantes para sua escolha: o
potencial transformador da proposta junto ao público e à comunidade onde atuam; a qualidade técnica do
projeto; a escalabilidade; o perfil empreendedor da liderança; a capacidade de gestão e comunicação da
organização; a saúde financeira; a capacidade de articulação e mobilização; capacidade de reflexão sobre
avaliação e monitoramento da organização.

III.

Panorama de Resultados:

IV.

Análise de Contexto: Gerir é dialogar com o contexto

Principais questões sócio-políticas do período que tiveram influência direta ou indireta nos
desenvolvimentos e resultados dos projetos no período:

▪
▪

Baixo crescimento econômico e início da elevação da taxa de juros;
Realização da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) em
junho de 2012, no Rio de Janeiro, chama atenção do grande público para as questões sociais
defendidas pelos apoiados pela BrazilFoundation;
Eleições municipais têm um forte impacto no dia-a-dia dos projetos, sobretudo em pequenas
cidades onde a população mais pobre é alvo de promessas eleitoreiras;
Condições climáticas extremas influenciam diretamente nas condições de plantio, preço de
alimentos, condições de mobilidade além provocarem destruições. Pior seca, fortes tempestades e
maior frio dos últimos anos foram realidades enfrentadas de norte a sul do país;
As manifestações de junho de 2013 deixam clara a necessidade de um ativismo cidadão e uma
sociedade civil em processo de transformação. Tudo isso influenciado por uma comunicação em
mídias sociais que demonstram novas formas de organização.

▪
▪

▪

V.

Resultados por área temática:
Área Temática

Número de
Projetos

Número de pessoas
impactadas

Saúde

2

74

Cidadania

4

511

Direito Humanos

4

1.475

Cultura

3

395

Educação

7

293

Desenvolvimento Local

5

1.665

VI.

Resultados da Capacitação e do Monitoramento no Desenvolvimento
Institucional:
29 projetos selecionados, 21 lideranças dos projetos finalizados declaram que, além dos recursos

Dos
financeiros e todo o bem estar gerado pelo cuidadoso relacionamento com a equipe BrazilFoundation, suas
organizações foram beneficiadas em:
Para 17 líderes, suas ações ganharam mais legitimidade e reconhecimento após o apoio e foram
beneficiados por novas doações e parcerias.

Para 15 líderes, o benefício se deu pelo acesso e implementação de novas práticas de gestão estimuladas
pela BrazilFoundation e para
ampliados.

14

seus conhecimentos em comunicação foram consideravelmente

DEPOIMENTOS
“A parceria com a BrazilFoundation proporcionou à AATR a experiência de gestão de pequenos
projetos e a possibilidade de dimensionar sua funcionalidade para o processo de gestão e
sustentabilidade institucional. Neste sentido, foi possível utilizar a turma de pescadores e
pescadoras como mote para o processo de aprimoramento do Programa Juristas Leigos, no qual
pudemos reformular os módulos, as metodologias das etapas e delinear passos no sentido de
aprimorar a proposta metodológica do curso em si. ” Líder do projeto

“Nós da APAEB ARACI, avaliamos de grande a importância a parceria com a BrazilFoundation, com
a saída de diversas organizações estrangeiras de apoio ao desenvolvimento, as organizações
sociais ficam forçadas a apoio de governo. Estes apoios não dão conta das necessidades existentes
nas comunidades, bem como não observam as pequenas experiências concretas de
desenvolvimento nas comunidades” Líder do Projeto

“Há mais de 20 anos atuando prioritariamente com recursos advindos de editais públicos, como o
da BrazilFoundation, poucas vezes nos deparamos com uma equipe tão atenta aos detalhes da
formação dos adolescentes e, ao mesmo tempo, tão generosa no espaço e autonomia da
organização. Parabenizamos toda a equipe por este importante apoio ao projeto OLHO VIVO. ”
Líder do projeto
Perspectiva de continuidade dos Projetos:
Dos 21 projetos finalizados, 50% conseguiram das comtinuidade às ações ou a desdobramentos do
projeto por meio de novas parcerias.

20% estão dando continuidade pela atuação em rede ou de multiplicadores.
Projetos Cancelados:

Área: Saúde

Instituição: Associação Beneficente de Assistência Social, Saúde e
Educação para Todos – ABASSET, Cuiabá – Mato Grosso
Projeto: P@p - ações de educação e prevenção às DST/AIDs junto aos
profissionais do sexo em pontos estratégicos do município de Várzea

Grande
Justificativa: falta de capacidade de gestão e de comunicação. Os
recursos foram retornados integralmente para a BrazilFoundation.
Instituição: Instituto Agropecuário de Economia Solidária para
Assessoramento Técnico e Assistencial de Desenvolvimento
Sustentável, Canteiro da Várzea - Amazonas

Área: Cidadania

Projeto: Sementes da Transformação
Justificativa: Incapacidade de gestão financeira.

VII.

Descrição dos Projetos e Resultados por área:

➢ Saúde
Instituição

Área temática

UF

N´Zinga

Prevenção

MG

GAPK

Prevenção:
promoção de
práticas que
diminuem riscos
à saúde

MT

Proposta do Projeto
Instrumentalizar e formar mulheres e
adolescentes quilombolas para atuarem em
seus territórios e nas escolas como Agentes
Comunitárias de Prevenção e Promoção da
Saúde no enfrentamento a DSTs, HIV, AIDS e
hepatites Virais, no Quilombo Mangueiras.
Conscientização sobre os problemas saúde e
alimentação que ocorrem na Reserva indígena
de Dourados e, entre outras causas, a
abundância de lixo, a falta de água,
consequência da falta de políticas públicas.

N° de
Atendidos

27

47

Resultados
▪
▪

Novas práticas e atitudes adquiridas pela População da Aldeia indígena de Dourados em relação à
gestão de resíduos.
Diminuição de riscos à saúde pelo manejo adequado de resíduos, como incidência de dengue,
contaminação por água poluída, diminuição de vetores de doenças como leptospirose etc.

▪
▪

Ampliação do acesso à informação sobre conceitos e práticas em prevenção e promoção da Saúde e
no enfrentamento de DSTs, HIV, AIDS e hepatites virais no Quilombo Mangueiras.
Agentes Comunitários formados e atuando como agentes de saúde para diminuir a incidência de
doenças sexualmente transmissíveis no Quilombo Mangueiras.

“É bom participar de oficinas sobre o lixo e material reciclável, antes eu não sabia que tinha um
lugar certo para levar esses materiais, na minha casa a gente deixava o lixo no quintal, as vezes
minha mãe queimava, às vezes enterrava. Agora eu contei pra ela que é só levar para as lixeiras e
tonéis e que podemos ajudar o meio ambiente com isso sem precisar queimar nem enterrar o que
jogamos fora. Minha casa fica mais limpa e o meio ambiente também. ” Beneficiário do Projeto
Meio Ambiente: Um diálogo entre os povos, GAPK

Atividades Realizadas: Oficinas sobre HIV/AIDS, hepatites, sexualidade e prevenção de DSTs; relações

étnico-raciais e gestão de resíduos; Visitas residenciais para conscientização da população sobre gestão de
resíduos; Implantação de pontos de coleta seletiva; Construção coletiva de cartilha.

➢ Cidadania
N°
de
Atendido
s

Instituição

Área temática

UF

Proposta do Projeto

APAEB

Geração
Trabalho
Renda

de
e

BA

Gerar renda para agricultores de Araci por meio de
um banco de sementes e fundo rotativos
comunitários

150

PEMO

Geração
Trabalho
Renda

de
e

MT

Construção da Casa da Ração, construção dos
tanques para a criação de peixes e a autonomia do
Povo Boe Bororo da Aldeia Meri Ore Eda.

36

ATTR

Fortalecimento
comunitário

BA

Oferecer capacitação jurídica para trabalhadores
rurais de comunidades tradicionais da Bahia

Âncora

Fortalecimento
comunitário

PI

Contribuir para o processo de emancipação
pessoal e comunitária, com atividades de lazer e
integração familiar, de formação de lideranças e
organizações de cooperativas.

Z93

Fortalecimento
comunitário

PA

Melhorar as condições econômicas das famílias
ribeirinhas residentes nas comunidades das ilhas
de Ananindeua.

55

150

120

Resultados
Comunidade fortalecida
▪
▪
▪
▪
▪

Maior participação cívica com a ampliação do número de associados e de participantes por reuniões
nas associações comunitárias.
Qualificação de práticas em gestão administrativa e financeira pelo acesso a novas ferramentas e
implementação de novas práticas de por parte dos diretores das associações.
Ampliação no número de acessos à justiça por meio do aumento do conhecimento sobre garantia
de direitos e sistema judiciário.
Maior articulação e mobilização comunitária por meio do aumento de encontros de troca entre os
moradores.
Adoção de práticas esportivas diárias e hábito de leitura por parte de crianças e adolescentes.

“Nunca tinha visto a comunidade tão unida e tão forte. Quem diria que um dia a prefeita viria aqui
nos ouvir” Beneficiária, Projeto Pescadores em Rede, Âncora
Ampliação da capacidade de gerar renda
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

03 Fundos Rotativos comunitários e solidários de ovinos e caprinos em funcionamento em

propriedade rurais familiares.
03 bancos de sementes com diversidade e variedade de sementes crioulas constituídos.
100 Famílias qualificadas tecnicamente para o processo de produção, colheita e armazenamento de
sementes.
Fortalecimento da imagem da Colônia de pescadores propiciou o aumento da venda de camarão e
açaí dos pescadores das ilhas de Ananindeua.
60 pescadores qualificados em técnicas de pesca artesanal com melhor compreensão sobre as rotas
de comercialização do Açaí.
30 pessoas capacitadas para a prática de piscicultura.
Ampliação de aceso físico ao mercado para venda da produção.

“Acompanho o projeto desde o seu início e o que achei de maior valor foi a entrega das redes de
pesca e a oficina, pois dessa forma a Colônia estava ensinando e dando condições para a própria
pessoa pescar. E isso é melhor do que dar o peixe. ” Beneficiário do Projeto Vivência Ribeirinha,
Dignidade para as Famílias Ribeirinhas das Ilhas de Ananindeua –Z93.

Atividades Realizadas:Oficinas

sobre Fundos Rotativos para agricultores familiares. Contadores de
histórias para mães e educadores de outras ONGs e rodas de griôs, em gestão, venda da produção
pesqueira e mapeamento da cadeia produtiva do açaí para pescadores artesanais. Capacitações em
fortalecimento comunitário. Curso de formação em piscicultur. Cursos em qualificação de agricultores, em
formação de juristas leigos. Escolinha de futebol para crianças, adolescentes e adultos da comunidade como
forma de mobilização e oferta de lazer. Encontros e reuniões comunitárias. Serviços: Implementação de 03
fundos rotativos comunitários e solidários de caprinos e ovinos. Assessoria jurídica e visitas in loco para
acompanhamento das ações ajuizadas em defesa dos territórios e pela garantia de direitos socioambientais
em comunidades tradicionais baianas. Construção de casa de ração para peixes.

➢ Direitos Humanos
Instituição

Área temática

GAAC

Promoção
direitos
humanos

de

Cunhã

Promoção
direitos
humanos

de

Mutirão

Promoção de
direitos
humanos

CDVDH

Assistência a
vítimas de
violação dos
direitos
humanos

UF

Proposta do Projeto

N° de
Atendi
dos

BA

Formação de 30 agentes parceiros para contribuir para a
melhoria da condição de populações vulneráveis como as
LGBT e PVHA e outras relacionadas à AIDS, assim como no
reconhecimento de seus direitos, garantias fundamentais
de dignidade, redução da violência e preconceito,
especialmente no ambiente do trabalho.

30

PB

Elevação de nível de conhecimento das trabalhadoras
domésticas sobre saúde, sexualidade, direitos reprodutivos
e o aumento do acesso aos serviços públicos de saúde.

42

RN

Garantir direitos e a reparação de injustiças territoriais,
ambientais e os consequentes danos sofridos por
comunidades quilombolas e indígenas.

450

MA

Garantir o acesso à justiça às vítimas de trabalho escravo e
outras violações de direitos humanos de Açailândia e
região por meio de atendimento sócio jurídico

995

TOTAL: 1.475 BENEFICIADOS DIRETAMENTE
Resultados
Promoção dos direitos humanos

▪
▪

Aprovação de legislação que protege os direitos dos travestis;
Rede de Combate à homofobia criada com empresas parceiras e diminuição da incidência de casos
de preconceito entre as empresas da rede;
▪ Ampliação do acesso à informação sobre DSTs, AIDS, preconceito, saúde sexual e reprodutiva;
▪ Ampliação da participação política de mulheres nos Sindicatos de Trabalhadoras Domésticas;
▪ 42 trabalhadoras domésticas com melhores práticas de expressão oral
▪ Fortalecimento de causas como de LGBT e PVHA e outras relacionadas à AIDS, direito das
trabalhadoras domésticas, direitos territoriais de populações indígenas e quilombolas e trabalho
infantil e escravo.
Assistência a vítimas de violação dos direitos humanos
▪
▪
▪

▪
▪

Aumento da procura pelo atendimento jurídico social para auxílio na proteção de direitos.
Direitos garantidos por meio de ações judiciais de pessoas portadoras do vírus da AIDS, quilombolas
e indígenas.
Título de propriedade definitiva do Território Quilombola de Acauã emitido em nome da associação
de moradores do próprio quilombo. A emissão deste título também contribui para construção de
jurisprudência relativa a comunidades indígenas e quilombolas.
Direitos garantidos por meio de ações judiciais de combate ao trabalho infantil;
55 pessoas resgatadas do trabalho escravo em Açailândia – MA.

“Quando a moça do centro de defesa me procurou, falei que não queria mexer com negócio de
justiça. Que já estava bom tudo que recebi, mas ela explicou que eu não iria perder nada com isso.
Fiquei com medo, porque “gente que tem dinheiro é quem manda no mundo”. Mesmo assim
arrisquei. Aí eu vi que ainda existe justiça nesse mundo e que todo sofrimento que passei naquela
fazenda foi recompensado por Deus. ” Beneficiária do Projeto Fortalecimento de Acesso á Justiça
ás Vítimas de Direitos Humanos de Açailândia e Região – MA, CDVDH.

AtividadesRealizadas: Oficinas voltadas para promoção da saúde, sexualidade e direitos reprodutivos;
para qualificação da fala pública para as dirigentes do sindicato das Trabalhadoras Domésticas; sobre direito
indígena e quilombola. Curso de Agentes Parceiros da Cidadania; Combate ao preconceito do HIV no
ambiente de trabalho de empresas. Eventos: Seminário sobre preconceito no ambiente de trabalho; Sobre
saúde das trabalhadoras domésticas e mobilização social do dia da trabalhadora doméstica; Rodas de
conversa sobre direitos humanos, trabalho escravo, direito à terra. Serviços: Encaminhamentos para
serviços de referência no tratamento de DSTs, auxílio transporte, alimentação em programas de assistência
nos municípios. Distribuição de preservativos. Atendimentos jurídicos e encaminhamento a serviços
judiciais para defesa de direitos humanos dos Quilombolas e Potiguaras, tais como: irregularidades
trabalhistas, previdência social, descaso com a saúde pública, violação de direitos das pessoas com
deficiência, direitos do consumidor, trabalho escravo; Diagnóstico nutricional de crianças em aldeias e
quilombos/ Lançamento da Campanha “Sou trabalhadora doméstica” e articulação com a mídia para
disseminação da causa.

➢ Cultura
Instituição

Queimados em
cena

Biblioteca Oscar
Romero
Escola de música

Associação de
Moradores do
Assentamento
São Paulo

Área
temática

N° de
Atendi
dos

UF

Proposta do Projeto

RJ

Realização de oficinas gratuitas de teatro e música e
espetáculos, desenvolvidos pelos próprios artistas da
região, garantindo aos moradores da Baixada e alunos
de escolas públicas o acesso a manifestações culturais.

150

Cultura

RJ

Oferecer capacitação em libras para professores, e
assim democratizar o acesso da população deficiente
auditiva à cultura, tendo a inclusão social como
princípio, além de difundir a LIBRAS (Língua Brasileira
dos Sinais).

45

Cultura

PA

Formação musical de jovens e adolescentes.

200

CE

Fortalecimento sociocultural de um grupo de jovens
moradores do Assentamento São Paulo com
intercâmbios culturais e oficinas culturais

50

Cultura

Cultura

TOTAL: 445 BENEFICIADOS DIRETAMENTE
Resultados
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Ampliação do acesso à cultura e lazer para pessoas que normalmente não têm acesso: teatro,
dança, aulas de música e artesanato.
Divulgação de produtos culturais de qualidade de área fora dos circuitos comerciais.
Aumento do número de parcerias para o projeto e/ou para a organização a partir do apoio da
BrazilFoundation: Prefeitura, comércio local, Secretaria de educação, programas com o Governo
Federal.
Educadores formados na Língua Brasileira de Sinais o que gera um aumento no número de
pessoas que dominam a Linguagem Brasileira de Sinais;
50 jovens formados em iniciação musical e 100 jovens formados para prática de conjunto e
orquestra.
Grupo de mães capacitadas em confecção de figurino para espetáculo de dança.

“Aprendi muito no curso de Libras e agora pretendo ser interprete. Minha filha adora as aulas de teatro para
surdos e sonha em ser atriz. ” Beneficiário do Projeto Inclusão pela Arte, Biblioteca Oscar Romeo

Atividades Realizadas:Oficinas de teatro; musicalização, violão, prática instrumental e de conjunto;
artesanato.Aulas de dança. Curso de confecção de figurino.Curso de formação de Libras para
educadores.Eventos: Festival Fluminense de Monólogos; sessões de cinema com diálogos temáticos.
Caravana de Inclusão; apresentações de peças em Libras em escolas públicas na Baixada. Concertos
didáticos com a Banda “Maestro Vale” em escolas públicas; shows da Banda Vigia Big Band em praças
públicas/Serviços: mapeamento de instituições, escolas e órgãos públicos que trabalham com surdos.

➢ Educação
➢
Instituição

Associação de
Estudantes de
Paramoti – ASSEP

Clube de Mães
Frei Gil

Área temática

Acesso ao
ensino
superior

Qualificação
profissional

Gastromotiva

Qualificação
profissional

APAE Itajaí

Qualificação
profissional

FENEIS

Qualificação
profissional

FBC

Educação
ambiental

BEM TV

TICs

N° de
Atendidos

UF

Proposta do Projeto

CE

Capacitação de jovens na metodologia de
aprendizagem cooperativa para atuarem como
articuladores em suas comunidades

35

MA

Qualificar mulheres de baixa renda a partir dos
18 anos em corte e costura

40

SP

Capacitar profissionalmente jovens de baixa
renda entre 18 e 35 anos como auxiliares de
cozinha e inserir pelo menos 90% deles no
mercado de trabalho

42

SC

Qualificar profissionalmente pessoas com
deficiência e incluí-las no mercado de trabalho.

80

MG

Promover a geração de renda a deficientes
auditivos que tenham vocação para o ensino da
LIBRAS, inserindo-os no mercado de trabalho até
2013.

26

CE

Contribuir para que os alunos da escola pública
adquiram nova atitude frente a relação com a
natureza e a biodiversidade.

85

RJ

Formar adolescentes moradores da comunidade
do Viradouro nas áreas de produção de vídeo e
fotografia digital.

60

TOTAL: 293 BENEFICIADOS DIRETAMENTE
Resultados
Acesso ao ensino superior
▪
▪

▪
▪

03 novas células educacionais implantadas em comunidade rurais.
Desenvolvimento de habilidades sociais e competências necessárias para o
amadurecimento educacional de jovens para ingresso em universidades e no mundo do
trabalho como: trabalho em grupo, gerenciamento do seu próprio tempo,
responsabilidade e comprometimento, articulação oral, etc.
30 jovens capacitados na metodologia de aprendizagem cooperativa para agirem como
articuladores em suas comunidades.
02 estudantes ingressaram na universidade

Qualificação social e profissional
▪
▪

▪
▪
▪

Novos equipamentos adquiridos para o fortalecimento de oficinas e cursos
profissionalizantes.
Jovens e adultos capacitados e treinados em corte e costura; gastronomia; na linguagem
de LIBRAS; apicultura; produção de vídeo e fotografia digital, que tiveram suas habilidades
e competências sociais e técnicas aprimoradas.
Ampliação das possibilidades de participação das pessoas com deficiência no mercado de
trabalho pelo aumento de pessoas formadas em LIBRAS;
33 jovens inseridos no mercado de gastronomia.
Aumento das parcerias e articulações em torno das cadeias produtivas ligadas às
qualificações profissionais em gastronomia, comunicação

Sensibilização e práticas voltadas à sustentabilidade
▪

Sensibilização para conceitos e práticas de sustentabilidade ambiental e incorporação de
práticas relacionadas à sustentabilidade.

“Antes, os adolescentes da comunidade não tinham o que fazer. Depois do projeto os jovens têm uma
ocupação, que além de ajudar o meio ambiente ajuda na renda para os adolescentes de nossa comunidade.”
Beneficiário do Projeto de Olho no Futuro, FBC
“Cada aluno que conquista seu espaço no mundo do trabalho é muito importante para todos, pois
percebemos que se tornam mais independentes, planejam seu futuro, fazem compras, querem casar. Tudo
isso são pontos positivos no processo de inclusão e conscientização da sociedade sobre o potencial da
pessoa com deficiência. ” Beneficiário do Projeto CAPACIT, APAE- Itajaí

Atividades Realizadas:Oficinas

de gastronomia dada por alunos do curso em comunidade; sobre
inclusão profissional de pessoas com deficiência; oficina sobre preservação dos ecossistemas e da água,

mudanças climáticas e sobrevivência das espécies; direito, cidadania, inclusão digital, história e memória;
arte e lazer para construção de identidade; contação de histórias; vídeo, fotografias e mídias digitais. Curso
de prática e teoria de gastronomia, cidadania e desenvolvimento pessoal; formação em aplicação da
metodologia de levantamento de histórias; corte e costura para mulheres; Libras para surdos e criação de
abelhas nativas; Estudos semanais por meio de células educativas (metodologia PRECE)/Eventos: visitas a
campus universitários; encontros de integração com estudantes; feiras para exposição de produtos;
plantação de mudas de mangue pelos alunos; mostra de fotos, vídeos e produtos de mídias digitais; feira de
serviços na comunidade (Identificação civil, assistência social CREAS, CRAS, orientação alimentar, aferição
de pressão arterial, corte de cabelo, saúde bucal).Serviços: orientação e qualificação profissional; avaliações
em empresas para implantação de estrutura da acessibilidade; orientações profissionais para jovens;
articulação de parcerias para encaminhamento de jovens ao mercado de trabalho; encaminhamento de
pessoas com deficiência para o trabalho; encaminhamento de adolescentes para oportunidades de trabalho
na área de comunicação.

➢ Desenvolvimento Local

UF

Proposta do Projeto

N°
de
Atendido
s (parcial)

BA

Fomentar a apicultura por todo o
município, se estendendo para a região,
buscando conscientizar toda a comunidade
em uma atividade rentável e que colabore
para a sustentabilidade e o equilíbrio
ecológico

60

RS

Capacitar agricultores e agricultoras
familiares na produção de batata doce
orgânica, e no resgate das tradições
culinárias locais.

1200

TO

Fortalecer o processo de organização da
produção agroextrativista dos agricultores
familiares e pescadores artesanais das
comunidades rurais do município de
Esperantina.

19

Instituto de Pesquisas
Ecológicas – Ipê

Desenvol
vimento
local

MA

Promover a geração de renda e soberania
alimentar
a
partir
da
produção
agroecológica e comercialização de
produtos da agricultura familiar

40

CEPFS

Desenvol
vimento

PB

Promover educação ambiental e o uso 346

Instituição

Área
temática

Associação Agrícola dos Desenvol
Produtores de Mel de vimento
local
Sobradinho – SAJUC

União das Associações Desenvol
Comunitárias do Interior vimento
local
de Canguçu - UNAIC
Alternativas
para
a Desenvol
Pequena Agricultura no vimento
local
Tocantins (APA-TO)

local

sustentável dos recursos naturais ao
redor da casa, com enfoque para o
tratamento adequado do lixo e
constituição de pomares residenciais
de plantas medicinais e ornamentais.

TOTAL: EXPECTATIVA DE 1665 BENEFICIADOS
Resultados
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Maior envolvimento comunitário na realização das propostas
60 agricultores formados em teoria e prática da apicultura
346 pessoas sensibilizadas e mobilizadas para a importância do gestão correto do lixo
Melhoria no descarte do lixo em duas comunidades por meio da implantação de kits lixeira/coleta
seletiva de lixo em 10 Associações Comunitárias
Impacto em política pública local de gestão de resíduos: A Lei Orçamentária Anual inclui, por
influência do CEPFS, a obrigatoriedade de implantação de Kits de Coleta Seletiva de Lixo nas escolas
municipais e nas comunidades locais.
Ampliação de mercado físico para venda de produção.

“Tendo para quem vender a nossa produção, a gente se esforça mais para produzir e a gente fica
mais animado para participar. Agora não vamos perder nenhuma fruta do nosso quintal.”
Beneficiário, Projeto Organização da Produção Agroextrativista das Agriculturas Familiares do
município de Esperantina, APA-TO

Atividades Realizadas:Oficinas

de boas práticas de coleta e manipulação de frutas nativas;
Capacitação no cultivo de batata doce orgânica capacitação em apicultura
Eventos: inauguração e realização de feira semana; do agricultor; encontros de mobilização comunitária e
apresentação do projeto.Serviço: Acompanhamento e Assessoria Técnica a implantação de 40 unidades de
Cultivo de Batata Doce Orgânica, com a realização de visitas de Assistência; assessoria agroecológica para
agricultores familiares; assessoria voltada às boas práticas de produção no beneficiamento dos produtos da
agricultura familiar. Mapeamento da cadeia produtiva de polpa de frutas. Cadastramento de 100
agricultores no programa de apicultura.Oficinas de Implantação de coleta seletiva e implantação de kits de
coleta seletiva.

