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1- APRESENTAÇÃO

Esse  relatório  tem  como  objetivo  apresentar  as  atividades 

desenvolvidas  na  Oficina  de  Sensibilização  e  Capacitação  para 

Elaboração de Projetos  Socioambientais  realizada na sala  do Hotel 

Pavesi Palace, localizado na Rua Santa Ana, s/n, Bairro Rui Pires de 

Lima,  CEP  68.180-000 no  Município  de  Novo Progresso,  estado  do 

Pará. 

A Oficina foi desenvolvida no período de cinco dias pelo Fundo 

Dema/Federação de órgãos para Assistência Social e Educacional com 

a Parceria  do Fundo Amazônia/  BNDES para  o  Uso  sustentável  na 

Amazônia Paraense desenvolvida através do Contrato de Concessão 

Financeira não Reembolsável Nº 11.2.0224.1. E seguiu como caminho 

metodológico a dinâmica participativa e interacionista, dando ênfase 

no  questionamento  reconstrutivo  que  é  alimentado  pela  pesquisa 

como princípio científico e educativo que se funda na competência 

advinda do conhecimento inovador.  

A atividade deslumbrou o ato de educar que necessariamente 

deve ter uma qualidade formal, isso significa que necessitam serem 

fundamentados  teórica  e  empiricamente,  exigindo,  além  disto, 

formulação  e  envolvimento  pessoal  dos  sujeitos  para  que  esses 

tornem-se não apenas sujeitos construtores de histórias, mas sim, da 

construtores  e  sujeitos  questionadores  da  própria  história  (DEMO, 

1990)1.

1  DEMO,  Pedro.  Pesquisa:  princípio  científico  e  educativo.  São  Paulo:  Cortez: 
Autores Associados, 1990.
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A atividade de sensibilização e capacitação para elaboração de 

projetos socioambientais contou com a participação de um público de 

22 participantes do Município de Novo Progresso e Distrito de Castelo 

de Sonhos que pertencem ao Território do Pólo da BR 163, dentre 

eles estavam presentes quatorze (14) homens, nove (08) mulheres, 

sendo que, uma (01) Mulher Indígena e seis (06) Homens Indígenas, 

ambos da Etnia Kaiapó. E teve como objetivo sensibilizar e capacitar 

lideranças  comunitárias  e  indígenas  em  elaboração  de  projetos 

socioambientais,  para  que  estas  possam  ter  acessibilidade  a 

Chamada  Pública  nº  2  de  30  de  novembro  de  2012  e  no 

enfrentamento  contra  os  grandes  projetos,  através  da  justiça 

ambiental e climática.

A  Oficina  contou  com  uma  equipe  de  facilitadores  para  as 

atividades composta por Matheus Otterlor, Sione Marysol Vinagre e 

Elmara  Guimarães  que  em  conjunto  com  o  Sindicato  dos 

Trabalhadores  e  Trabalhadoras  do  Município  de  Novo  Progresso 

(STTR)  e  a  Associação  Comunitária  Indígena  Tapiete  (ACIT) 

mobilizaram os participantes, na qual, a demanda para a realização 

desta atividade  surgiu a partir dos anseios dos movimentos sociais 

que gostariam de está adquirindo informações sobre o papel do Fundo 

Dema  e  Fundo  Amazônia,  tendo  em  vista,  a  acessibilidade  a  Chamada 

Pública nº 2 de 30 de novembro de 2012. 

As  entidades  que  estavam  presentes  na  Oficina  eram  o 

Sindicato  dos  Trabalhadores  e  Trabalhadoras  Rurais  do  Distrito  de 

Castelo de Sonhos,  Associações de agricultores familiares de Novo 

Progresso  e  Distrito  de  Castelo  de  Sonhos,  Associações  Indígenas, 

Comunidades de Novo Progresso e Distrito de Castelo de Sonhos e 

Secretarias Municipais da Prefeitura de Novo Progresso.
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Portanto,  a  oficina  contribuiu  significativamente  para  o 

desenvolvimento  e  fortalecimento  das  entidades  do  município  de 

Novo Progresso e Distrito de Castelo de Sonhos, bem como, reafirmou 

as lutas e ações dos movimentos sociais na BR 163.  

2- OBJETIVOS DA OFICINA

 Objetivo Geral:

Promover  a  sensibilização  e  a  formação  de  lideranças 

comunitárias e indígenas do município de Novo Progresso e Distrito de 

Castelo  de  Sonhos  formando-  os  multiplicadores  sobre  o  papel  do 

Fundo  Dema  e  Fundo  Amazônia  e  no  enfrentamento  contra  os 

grandes projetos, através da justiça ambiental e climática na BR 163.

 Objetivos Específicos:

 Contribuir  com  a  formação  de  22  lideranças  de 

organizações  de  agricultores  familiares,  indígenas, 

assentados que compõe o município de Novo Progresso e 

o Distrito de Castelo de Sonhos em elaboração de projetos 

socioambientais;
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 Contribuir  com  o  desenvolvimento  socioambiental  das 

comunidades do Território polo da Região da BR 163;

 Contribuir  com  o  fortalecimento  institucional  de  22 

entidades e lideranças      comunitárias e indígenas da 

Região da BR 163;

 Disseminar informações sobre a chamada pública nº II de 

30 de novembro de 2012; 

 Multiplicar  informações  acerca  da  Justiça  Ambiental  e 

Climática no Território no município de Novo Progresso e 

Distrito de Castelo de Sonhos;

 Fortalecer as ações do Fundo Dema e Fundo Amazônia no 

Município  de  Novo  Progresso  e  Distrito  de  Castelo  de 

Sonhos.

3- PARTICIPANTES  E  ORGANIZAÇÕES  PRESENTES  NA 
OFICINA

PARTICIPANTE MUNICÍPIO COMUNIDADE MOVIMENTO

José Bernardo da 
silva

Novo Progresso Bairro Jardim 
Planalto

STTR

Marcelo Reis
Novo Progresso - SEMAGRE

Antonio Gonzaga 
Silva

Novo Progresso Riozinho de 
Arraias

 Associação de 
Produtores 

Rurais Riozinho 
de Arraias

Nelsinda Forster Novo Progresso Bairro Otáveio 
Onetto

Instituto
Renascer

Francisco das 
Chagas Pereira Altamira Esperança IV APEMAGRIVES



 

FASE – FEDERAÇÃO DE ÓRGÃOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL E 

EDUCACIONAL

Parceria Fase/Fundo Dema- Fundo Amazônia/BNDES para o Uso 

Sustentável na Amazônia               Paraense. Contrato de Concessão 

Financeira não Reembolsável Nº. 11.2.0224.1

Izabel Silva Oliveira Altamira Distrito Castelo 
dos Sonhos

Associação Vale 
do Jamaxim- 
ATRDPB

Divaldo Luiz Gomes 
da Silva

Novo Progresso
Rui Pires de 

Lima

Associação dos 
Apicultores e 

Meliponicultores 
de Novo 

Progresso
José Monteiro da 

Silva
Novo Progresso PDS Terra Nossa Associação Sol 

Nascente
Rosineide Sousa de 

Oliveira Novo Progresso Jardim Itália Centro Dietheim 
Birk

Myndjere Kayapó 
Mekrangnotirg Novo Progresso Aldeia Baú Kayapó

Cícero do Espirito 
Santo

Castelo dos 
sonhos-Altamira

Bairro Jardim 
Vitória STTR

Nhákâti Kaiopó Novo Progresso Aldéia 
Nganhakuiapai

Kayapo

Tókákprin Kayopó
Novo Progresso Aldeia Pykany Kayopó

Beiti Mekragnotire
Novo Progresso Aldeia Kamací Kayapó

Bepyre Mekragnotire
Novo Progresso Aldéia 

Kubenkakre
Kayapó

Kagroti Kayapó
Novo Progresso Aldéia Baú Kayapó

Rosilene Choua Silva
Novo Progresso Aldeia Baú ADEPARÁ

João Pedro 
Vasconcelos Oliveiro Novo Progresso Jardim Planalto SEMA

Ivonete Moura
Novo Progresso Bairro Sol 

Nascente
STTR

Elmara de Sousa 
Guimarães Itaituba Comércio Fundo Dema

Matheus Otterloo Belém Bairro Pedreira Fase-Fundo 
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Dema
Sione Marysol 

Vinagre
Belém Bairro Cidade 

Nova
Fase-Fundo 

Dema

4- CONTEÚDOS DESENVOLVIDOS NA OFICINA

 Fundo  Dema  Fundo  Dema  como  instrumento  de  Justiça 

Ambiental;

 Desafio do Fundo Amazônia, Chamada Pública, áreas de ação 

prioritárias,  localização  das  idéias  de  projetos  nas  áreas 

prioritárias; 

 Apresentação do Roteiro da Elaboração de Projetos e modelos 

de documentos necessários à apresentação de projetos;

 Apresentação e explicação da lista de documentos exigidos pelo 

Contrato FASE-BNDES para os projetos serem habilitados;

 Elaboração de projetos.

5- OFICINA  DE  SENSIBILIZAÇÃO  E  CAPACITAÇÃO  PARA 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS 

A Oficina de Sensibilização e Capacitação para Elaboração de 

Projetos Socioambientais iniciou-se as 9:00 horas do dia 24 de março 

do  corrente  ano  nas  dependências   do  Hotel  Pavesi  Palace  no 

Município  de  Novo  Progresso,  estado  do  Pará  com a  dinâmica  de 

Apresentação  realizada  com  o  objetivo  de:  a)  conhecer  cada 

participante  e  entidade  que  estava   presente  na  Oficina  de 
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Sensibilização  e  Capacitação  para  Elaboração  de  Projetos 

Socioambientais; b) verificar as  expectativas  dos participantes em 

relação a atividade; c) propor uma discussão inicial  sobre o Fundo 

Dema na Região do Tapajós. 

Os  participantes  indagaram  que  traziam  para  a  atividade 

conhecimento,  aprendizado,  alegria,  disponibilidade,  curiosidade, 

vontade,  satisfação  e  oportunidade.  E  a  partir  disso,  Matheus 

Otterlloo  indagou sobre o acordo de convivência  e estabeleceu os 

horários  das  atividades  previstas  para  a  oficina,  bem  como,  a 

apresentou a Programação da Oficina2 para os presentes. Logo após a 

apresentação, iniciou-se a contextualização histórica sobre o papel do 

Fundo  Dema  como  instrumento  de  Justiça  Ambiental  através  da 

metodologia  dialógica  e  interacionista  com  utilização  de  fatos 

históricos e imagens relacionadas com a temática abordada.

Posterior,  apresentou o desafio  do Fundo Dema e a parceria 

com  o  Fundo  Amazônia,  bem  como,  a  sua  aplicabilidade  para  o 

desenvolvimento sustentável dos Povos da Floresta em prol de uma 

Justiça Ambiental.

Dando continuidade, Matheus Otterloo explicitou aos presentes 

que  o Fundo Dema está desenvolvendo  a partir de um contrato de 

colaboração  financeira  não-reembolsável,  constituído  entre  FASE  e 

BNDES com o valor  total  de  9.347.384,00  Chamadas  Públicas  nas 

microrregiões que abrangem o Estado do Pará, sendo elas, Altamira 

na  área  de  influência  da  Transamazônica,  Itaituba  na  área  de 

influência BR 163 e Santarém na área de influência Baixo Amazonas. 

E que  em 30  de novembro de 2012 no município de Santarém foi 

lançado a  II Chamada Socioambiental do Fundo Dema/ Fundo 

2  Ver em anexo;
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Amazônia3 que  tem  objetivo  receber  e  selecionar  projetos 

socioambientais,  para  concessão  de  apoio  financeiro  não-

reembolsável, sendo que estes deverão atender às linhas temáticas 

prioritárias como explicita o quadro abaixo:

ÁREA TEMÁTICA PRIORITÁRIA

I-Manejo florestal comunitário 
sustentável

-  Capacitação  em  Manejo 
Florestal  Comunitário  Madeireiro 
e/ou Não Madeireiro.
-  Elaboração  e/ou  Execução  de 
Planos  de  Manejo  Florestal 
Comunitário Madeireiro e/ou Não 
Madeireiro.

II- Atividades econômicas 
desenvolvidas a partir do uso 

sustentável da floresta – 
valorização da floresta em pé

-  Capacitação  para  o  uso  e 
beneficiamento  de  produtos 
florestais.
-  Agregação  de  valor  e 
comercialização  de  Produtos 
Florestais e Agroflorestais.

III - Conservação e uso 
sustentável da biodiversidade

- Capacitação em proteção e uso 
sustentável da biodiversidade.
-  Capacitação  em  gestão  do 
território.
-  Gestão  da  propriedade  e  do 
território.
-  Elaboração  e  Execução  de 
Planos  de  Uso  Comunitário  de 
Recursos Naturais.
-  Elaboração  e/ou  Execução  de 
Planos  de  Utilização  de 
Assentamentos  Agroflorestais 
e/ou de Unidades de Conservação 
de Uso Sustentável.

3  Ver em www.fundodema.org,br; 



 

FASE – FEDERAÇÃO DE ÓRGÃOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL E 

EDUCACIONAL

Parceria Fase/Fundo Dema- Fundo Amazônia/BNDES para o Uso 

Sustentável na Amazônia               Paraense. Contrato de Concessão 

Financeira não Reembolsável Nº. 11.2.0224.1

IV - Recuperação de áreas
degradadas

- Capacitação em recuperação de 
áreas  degradadas  e  em  uso 
múltiplo.
- Sistemas Agroflorestais (SAFs) – 
implementação e consolidação.
-  Recuperação  de  áreas 
degradadas  em  pequenas 
propriedades  familiares,  em 
assentamentos  e  em  áreas 
protegidas  de  uso  coletivo 
(Unidades  de  Conservação  de 
Uso Sustentável, Terras Indígenas 
e Quilombos).
-  Recuperação  de  Áreas  de 
Preservação Permanente (APPs) e 
de Reserva Legal.

V – Temas Transversais

-  Acompanhamento  do 
desenvolvimento regional e seus 
impactos sobre o desmatamento 
e a degradação da floresta.
-Capacitação  com  vistas  à 
contribuição  em  ações  de 
regularização  fundiária  de 
territórios tradicionais;
- Monitoramento e avaliação dos 
impactos  de  projetos  sobre  o 
desmatamento e degradação da 
Floresta Amazônica.

Posterior,  foi  apresentado  na  integra  a  II  Chamada 

Socioambiental,  na  qual,  Sione  Marysol  Vinagre  indagou  para  os 

presentes  sobre  a  documentação  necessária  para  habilitação  dos 

projetos junto a Secretária do Fundo Dema e o limite do valor e a 

contrapartida das entidades que apresentarem projetos.

Continuando, Sione Marysol Vinagre apresentou o  Roteiro de 

elaboração de Projetos dando ênfase no Orçamento, Cronogramas 

de Desembolso e Execução Financeira Mensal Por Item por Item de 
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Despesa da Doação Solicitada, sendo uma dificuldade apresentada 

pelos participantes durante a parte prática da atividade. 

Nos  dias  25  os  participantes  foram  subdivididos  em  seis 

grupos que representavam as instituições presentes e no dia 26 foi 

socializada a apresentação de dois projetos com o grupo. O primeiro 

a  ser  apresentado  foi  a  da  Associação  Comunitária  Indígena 

Tapiete- ACIT e o segundo do Instituto Renascer de Novo Progresso 

que contou  com a  apreciação  e  avaliação  dos  participantes  que 

sugeriram algumas mudanças significativas  para a  reelaborações 

dos mesmos. 

Posterior,  a  atividade  foi  finalizada  pela  facilitadora  Elmara 

Guimarães que em consonância com os participantes encaminhou 

algumas atividades para a reelaboração final dos Projetos e realizou 

a  avaliação  que  deu-se   positiva  por  todos  os  presentes, 

demonstraram a importância  da atividade para o desenvolvimento 

de parcerias futuras entre Fundo Dema e os Movimentos  Sociais do 

município   e  agradeceram por  estarem participando  da  primeira 

atividade  do Fundo Dema no Município de Novo Progresso.

6- ELABORAÇÃO DOS PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS

A elaboração dos  projetos  teve como facilitadores  Matheus 

Otterloo, Sione Marysol Vinagre e Elmara de Sousa Guimarães, na 

qual, iniciou-se com as discussões de propostas que estivessem em 

consonância com a Chamada Pública Socioambiental nº II de 30 de 

novembro de 2012 e as áreas temáticas prioritárias.

Posterior, houve a divisão de grupos estabelecidos a partir das 

instituições presentes na Oficina que tiveram os dias 25 no período 



 

FASE – FEDERAÇÃO DE ÓRGÃOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL E 

EDUCACIONAL

Parceria Fase/Fundo Dema- Fundo Amazônia/BNDES para o Uso 

Sustentável na Amazônia               Paraense. Contrato de Concessão 

Financeira não Reembolsável Nº. 11.2.0224.1

da manhã,  tarde e  noite  e  o  dia  26 no período  da  manhã para 

elaborarem as propostas de acordo com o roteiro de elaboração de 

projetos.

Sendo formados seis grupos, discriminados assim:

1- Associação dos Pequenos e Micros Agricultores do Vale das 

Esperanças- APEMAGRIVES;

2-  Associação Sol Nascente- Assentamento PDS -Terra Nossa;

3- Associação  dos  Apicultores  e  Meliponicultores  de  Novo 

Progresso;

4- Instituto Renascer de Novo Progresso;

5- Associação Comunitária Indígena Tapiete- ACIT;

6- Associação dos Produtores Rurais de Riozinho das Arraias.
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7- RESULTADOS DO TRABALHO EM GRUPO4

 
N
º

PROJETO PROPONENTE OBJETIVO 
GERAL

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ATIVIDADE

0
1

Esperança

Associação dos 
Pequenos e Micros 

Agricultores do 
Vale das 

Esperanças-
APEMAGRIVES

 Promover  a 
recuperação  de 
10  lotes  que 
possuem  suas 
áreas 
degradadas  da 
Comunidade 
Esperança  IV, 
através  da 
implantação  de 
um  Viveiro 
Comunitário 
Florestal, 
visando 
contribuir com o 

 Capacitar 
agricultores 
familiares  em 
técnicas  de 
implantação  e 
condução  de 
Viveiro 
Comunitário 
Florestal  e 
Legislação 
Ambiental;

 Sensibilizar 
os  agricultores 
familiares  da 
comunidade  sobre 

1. Realizar uma 
mobilização 
comunitária  com 
os  agricultores 
familiares  que 
participarão  do 
projeto,  através 
de  uma  reunião 
para  socialização 
do andamento do 
projeto,  as 
atividades 
previstas  e 
escolha  dos 
conselheiros  para 
gerir o Projeto;

4 Ver em Anexo os projetos elaborados pelos grupos.
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fortalecimento 
institucional  e a 
regularização 
ambiental.

as  alternativas  ao 
desmatamento  e 
queimadas;

 Recuperar 
áreas  degradadas 
através  da 
implantação  de 
um  Viveiro 
Comunitário 
Florestal;

 Promover  a 
regularização 
ambiental  de 
propriedades 
familiares;

 Promover  o 
fortalecimento  da 
APEMAGRIVES, 
através  da 
aquisição  de 
equipamentos 
para  a 

2. Realizar 
duas (04) oficinas 
de  capacitação: 
Associativismo, 
cooperativismo, 
Viveiro 
Comunitário 
Florestal  e 
legislação 
ambiental  para 
10  agricultores 
familiares 
envolvidos  no 
projeto;
3. Adquirir  as 
sementes 
certificadas  para 
a implantação do 
Viveiro 
Comunitário 
Florestal;
4. Realizar 
mutirões  para 
construção  e 
manutenção  dos 
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organização. viveiros  de 
produção  de 
mudas;
5. Realizar  o 
plantio  das 
mudas  no  local 
definitivo;
6. Disponibiliza
r  assistência 
técnica  periódica 
nas  propriedades 
para acompanhar 
o  processo  de 
recuperação  das 
áreas 
degradadas;
7. Realizar  06 
reuniões  para 
avaliação  do 
projeto;
8. Elaborar  e 
encaminhar 
relatórios 
técnicos  e 
financeiros;
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9. Realizar  um 
seminário  para 
sistematizar  a 
experiência 
adquirida  pela 
comunidade 
através  do 
Projeto,  divulgar 
e  avaliar  os 
resultados  do 
projeto.

0
2 Cupuaçu da 

Amazônia

Associação Sol 
Nascente

Assentamento PDS 
Terra Nossa

Implantar  16,0 
hectares  de 
Sistemas 
Agroflorestais 
nas  08  unidades 
familiares  de 
produção  do 
Assentamento 
PDS Terra Nossa, 
visando  o 
incremento  de 
produção e renda 

 Fortalecer a 
estrutura da 
entidade 
proponente 
visando a boa 
condução do 
projeto e todas as 
demais atividades 
da entidade;
 Capacitar as 
08 famílias do 
projeto na 
formação de 

1. Reunir  com 
os  agricultores 
familiares  da 
Associação  Sol 
Nascente  para 
socializar  o 
projeto;
2. Adquirir  os 
equipamentos 
para  a  execução 
do  projeto  e 
funcionamento da 
entidade;
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das  famílias 
envolvidas  no 
projeto  e  a 
melhoria  da 
qualidade 
ambiental.

viveiro florestal 
para a 
implantação de 
SAF;
 Implantar 
viveiro florestal 
comunitário para 
12 mil mudas;
 Recuperar 
16,0  de  áreas 
degradadas  em 
Sistema 
Agroflorestal em 
08  unidades  de 
produção 
familiar  do  PDS 
Terra Nossa;

3. Capacitar  as 
famílias 
participantes  do 
projeto em SAF e 
formação  de 
viveiro  florestal 
comunitário;
4. Realizar 
reuniões 
trimestrais  para 
avaliar  a 
execução  e  a 
conclusão  do 
projeto;
5. Elaborar 
Relatórios 
trimestrais  de 
execução  e 
conclusão  do 
projeto  e 
encaminhá-los 
para  o 
financiador. 
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0
3

Abelha Rainha
Associação dos 
Apicultores e 

Meliponicultores 
de Novo Progresso

 Aquisição 
dos 
equipamentos  e 
insumos 
necessários 
para  a 
produção, 
extração  e 
processamento 
do mel.

 Facilitar  os 
trabalhos  das 
famílias,  manter 
uma  maior 
higienização  do 
produto  para 
comercialização.

1. Produção  de 
mel,  cera,  pólen, 
própolis,  geleia 
real, aptopiscina e 
enxames.

0
4

Ecojóias Instituto Renascer 
de Novo Progresso

Desenvolver  um 
programa  de 
educação 
ambiental  junto 
às  famílias 
assistidas  pelo 
Instituto 
Renascer,  com 
ênfase  à  coleta 
adequada  de 
sementes  e  a 
geração de renda 
familiar 
sustentada 

 Estimular  a 
consciência  sócio-
ambiental  no 
jovem  estudante, 
transformando-o 
em  um  agente 
que  poderá 
disseminar  as 
idéias e conceitos 
desenvolvidos  em 
sua família e / ou 
comunidade. 
 Implantar 
uma  oficina  de 

1. Realizar 
capacitação  para 
adolescentes  e 
mães  do  Instituto 
Renascer de Novo 
Progresso  quanto 
a  confecção  de 
biojóias, 
Apresentar  novas 
técnicas  de 
beneficiamento de 
sementes  e 
diferentes 
propostas  de 
designs  para  o 
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através  da 
confecção da jóia 
ecologicamente 
correta. 

artesanato  para 
capacitar artesões 
na  linha  de 
confecção  de  Bio 
Jóias. 
 Coletar 
sementes  de 
forma 
sustentável. 

artesanato  de 
biojóias;
2. Apresentar o 
projeto  aos 
alunos.  Fazer 
reunião  de 
sensibilização com 
os  diretores  das 
escolas  para 
apresentar  o 
projeto  e  seus 
benefícios  e 
conscientização 
ambiental;
3. Desenvolver 
o  projeto  no 
período  de  seis 
meses  onde  as 
famílias  serão 
assistidas 
elevando  sua 
renda;
4. Apoiar  a 
comercialização 
dos  artesanatos 
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em eventos locais 
e  regionais,  como 
as feiras;
5. Dar 
visibilidade  ao 
trabalho feito com 
sementes 
coletadas 
ecologimente 
correto através de 
ampla  divulgação 
em  redes  sociais, 
jornais  impressos 
e  virtuais, 
programas  de 
rádio.

0
  Iniciativa 
Produtiva  de 

Associação 
Comunitária 

 Produção  e 
comercialização 
da 

1. Melhorar 
qualidade  e 
produtividade  da 
banana;
2. Estudo  de 
mercado  para 

1. Construção 
de balcão para 
armazenamento 
de banana;
2. Capacitação 
sobre o manejo 
adequado da 
produção de 
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5 Banana
(Mebengokre)

Indígena 
Tapiete- ACIT

produtividade 
de  banana 
orgânica  da 
comunidade 
indígena  da 
Aldeia Baú.

comercialização 
da produção;
3. Serviço 
marketing; 
4. Valorizar 
iniciativa 
comunitária;
5. Recuperaçã
o  de  áreas 
degradadas; 
6. Valorização 
da floresta em pé;
7. Melhorar  a 
qualidade de vida 
das  famílias 
indígenas.

banana;
3. -Visita de 
intercambio com 
as principais 
produtoras de 
banana local e na 
região;
4. Vista nas 
principais 
empresas 
consumidoras de 
banana;
5. Capacitação 
de 10 indígenas 
para edição de 
imagem, 
fotografias e 
filmagens;
6. Seminário 
de sensibilização 
dos atores locas e 
região.  

 Implantar uma 
unidade de 
processamento 

1. Mobilizar  os 
membros  da 
associação  e  da 
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0
6

Projeto de 
Fortalecimento 

da Cadeia 
Produtiva do Açaí 
na Comunidade 

Riozinho das 
Arraias

Associação dos 
Produtores 
Rurais de 

Riozinho das 
Arraias

 Agregar 
valor  à produção 
extrativista  de 
açaí, 
(re)formando  o 
espirito 
associativista, 
zelando  pela 
manutenção  dos 
açaizais  nativos 
da  região  dos 
Riozinho  das 
Arraias.

de frutas de 
produtos 
florestais na 
comunidade 
Riozinho das 
Arraias, com 
ênfase na 
produção de açaí;
 Proporcionar 
adequação 
sanitária a todos 
os produtos 
comercializados;
 Agregar valor 
à produção 
artesanal de 
polpas de açaí;
 Incentivar o 
associativismo e 
trabalho em 
grupo.
 Estimular pelo 
exemplo, 
atividades 
econômicas que 

comunidade  para 
participação  nos 
eventos  (mutirão 
de  construção  e 
curso  de  BPF  – 
Boas  Práticas  de 
Fabricação);

2. Realizar  as 
reuniões  mensais 
com  os 
associados  e 
membros  da 
comunidade;

3. Reunir  com  os 
associados  para 
definir quem e de 
que  forma 
participará  da 
execução  do 
projeto;

4. Executar  a 
compra  dos 
materiais 
necessários  à 
construção  da 
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valorizem a 
floresta em pé.

Unidade  de 
beneficiamento;

5. Realizar  a 
construção  do 
galpão;

6. Organizar  a 
comercialização 
de  insumos  e 
vendas  de 
produtos 
excedentes  em 
conjunto, a fim de 
diminuir os custos 
de  produção  das 
propriedades  e 
aumentar  a 
renda;

7. Organizar  e 
sistematizar  as 
experiências  da 
comunidade  (em 
parceria  com  a 
EMATER) a fim de 
repassar  para 
outros  membros 
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da comunidade.
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8- ENCAMINHAMENTOS

Elmara Guimarães explicitou aos presentes que o Município de 

Novo Progresso  necessitava  de  um dinamizador  que  estivesse  em 

constante  comunicação  com  os  movimentos  sociais  e  que 

dinamizasse as ações do Fundo Dema em âmbito municipal  e que 

estes  deveriam  construir  um  Plano  Operacional  para  atender  as 

comunidades  e  as  organizações  que  gostariam  de  participar  da 

Chamada Pública nº II de 30 de novembro de 2012.

Os  representantes  dos  movimentos  sociais  que  estavam 

presentes escolheram para dinamizar as ações do Fundo Dema em 

âmbito  municipal  o  senhor  Kagroti  Kaiyapó  e  a  senhora  Nelsinda 

Forster  como  suplente,  posterior  foi  realizado  em  conjunto  um 

Planejamento Operacional com as seguintes datas:

 A  mobilização  para  as  atividades  reelaboração  dos 

Projetos Socioambientais e Elaboração de novos Projetos 

serão realizadas pelos Dinamizadores Kagroti  Kaiyapó e 

Nelsinda Forster;

 Dia 28 de Março elaboração de Projetos Socioambientais 

às 15 horas na SEMAGRE do Município de Novo Progresso;

 Dia 08 de Abril elaboração de Projetos Socioambientais às 

9  horas  no  Departamento  de  Cultura  do  Município  de 

Novo Progresso;

 A  dinamizadora  Nelsinda  Forster  e  o  Secretário  de 

Agricultura  Marcelo  Reis  irão  à  SEMA  do  Município  de 

Novo  Progresso  buscar  Licença  ou  Dispensa  Ambiental 

para os Projetos Aprovados;
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 A data limite para a postagem dos Projetos do Município 

de Novo Progresso é 20 de Abril.

9- AVALIAÇÃO
 

A  avaliação  da  oficina  foi  realizada  pelos  participantes  da 

atividade a partir da construção da Linha do Tempo e a dinâmica “O 

que faltou? O que precisamos avançar? Idéias!”. Essa atividade teve 

como  objetivo  promover  a  organização,  integração  e  coesão  das 

atividades apresentadas pelos facilitadores, permitiu a configuração 

de uma nova comunicação do Fundo Dema com a inclusão de novos 

atores,  fortalecendo  a  implementação  e  um  gerenciamento  das 

atividades propostas e a construção de novas atividades a partir da 

dinâmica de avaliação.

Posterior,  Sione  Marysol  Vinagre  entregou  aos  presentes  o 

Calendário  Comemorativo  dos  10  Anos  do  Fundo  Dema  e  os 

participantes  indagaram  sobre  a  sua  participação  na  Oficina  de 

Sensibilização  e  Capacitação  para  a  Elaboração  de  Projetos 

Socioambientais.

Com  isso,  os  participantes  escrevessem  livremente  o  que 

acharam da Oficina e desencadearam alguns questionamentos, como: 

O QUE FALTOU?
O QUE 

PRECISAMOS 
AVANÇAR?

IDÉIAS!

 Mais 
conhecimento;
 Finalizar  os 

 O  Fundo  Dema 
retorne  com  mais 
tempo;
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 Faltou Tempo;
 Mais  dias 
para a Oficina;

 Apresentação 
de  todos  os 
Projetos.

Projetos iniciados;
 Aproveitar melhor 
o Tempo;
 Retorno  da 
Equipe;
 Detalhar  o 
Roteiro;
 Avançar 
conhecimento  para 
contribuir  com  a 
nossa cultura e povo;
 Incluir 
observações  no 
Roteiro de Projetos;

 Que  o  Comitê 
Gestor  olhe  com 
carinho os Projetos;
 Comunicação com 
antecedência  para 
que  mais  entidades 
possam participar das 
oficinas;
 Que  os  valores 
dos  projetos  sejam 
maiores;
 Fundo Dema deve 
vim mais  vezes para 
o município;
 Apoiar  mais 
Projetos  para  os 
Indígenas;
 Apoiar Projetos da 
ACIT;
 Oficina  nas 
Aldeias Indígenas.

10- CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Território  Polo  da BR 163,  em especial,  o  município  de Novo 

Progresso  e  o  Distrito  de  Castelo  de  Sonhos,  inserem-se  em  um 

contexto  marcado  por  um  processo  de  ocupação  e  disputas 

territoriais  muito  conflituosas,  baseados  em  dominação  e 

subordinação  dos  pequenos  (agricultores  familiares,  sindicalistas, 

indígenas, ONG’s e etc.). 

Nessa  Região  os  principais  conflitos  existem  são  Conflitos 

socioambientais,  Conflitos  pelo  Território,  Conflitos  em Projetos  de 

Assentamento e Reservas Ambientais, Conflitos em Terras Indígenas 

e os Conflitos relativos á construção de Barragens. Na qual, o objeto 
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de  disputa  na  Região  esta  ligado  aos  recursos  naturais,  território, 

força de trabalho e os bens ambientais. 

Os  interesses  que  perpassam  esses  conflitos  modificam-se  de 

acordo com os interesses dos sujeitos em questão, na qual, podem 

variar, entre sujeitos individuais, grupos sociais e o próprio Estado.

A Região sofre com o esquecimento do Estado, mas ainda pela 

exploração  de  sujeitos  que  utilizam-se  da  força  e  opressão  para 

excluir  os  pequenos  de  suas  áreas  apenas  para  garantirem  a 

concentração de terras, riquezas e a alteração do meio ambiente.

Assim,  construir  um  modelo  de  sociedade  que  favoreça  os 

pequenos é pensar em um projeto que promova a equidade entre 

homem  e  natureza,  através  de  instrumentos  que  possibilitem  a 

defesa do meio ambiente de forma sustentável e com equidade de 

vida para todos e todas. 

Com  isso,  o  Fundo  Dema  surge  para  contribuir  como  um 

instrumento  de  defesa  em  prol  de  uma  sociedade  sustentável  e 

ambiental,  reafirmando a luta dos movimentos sociais da Região e 

promulgando o ônus desse progresso e desenvolvimento que exclui e 

segrega, a Floresta e o seu Povo. 

Assim,  a  Oficina  de  sensibilização  e  capacitação  para 

elaboração de projetos socioambientais possibilitou aos participantes 

conhecimentos  sobre,  justiça  ambiental  e  climática,  fortalecimento 

institucional das entidades participantes, II Chamada Pública de 30 de 

novembro de 2012, importância do papel do Fundo Dema e Fundo 

Amazônia para o desenvolvimento sustentável, ações do Fundo Dema 

e Fundo Amazônia.

Portanto,  o  Fundo  Dema  é  protagonista  na  construção  de 

modelos sustentáveis  alternativos de desenvolvimento e este deve 
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ser utilizado como um instrumento para as pessoas engajadas na luta 

consigam barrar e frear a pressão destrutiva sobre o meio ambiente, 

sendo uma luta que é de todos nós, mas uma luta consciente de que 

o  primeiro  passo  é  proteger  os  pequenos.  Só  assim,  a  justiça 

ambiental  desenvolvida  pelo  Fundo  Dema  será  efetivamente  um 

instrumento de em defesa dos Povos da Floresta.

11- ANEXOS


