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Responsáveis pelo planejamento e execução: 

 Equipe Fase-Fundo Dema: Matheus  Otterloo e Sione Marysol Vinagre 

 CGFD: representação Altamira: Ignêz Wenzel e  Paulo  Sousa 

Programação: Ver  anexo I 

Participantes: Ver anexo II 

Total 23 participantes: 10 mulheres, 13 homens 

                                          3 idosos, 5 jovens, 14 adultos, 1 não declarado 

 Auto-identificação (cor): 4 negra, 3 indígena, 5 parda, 6 branca, 

                                            1 morena,  5 sem identificação 

Municípios atingidos: 8 (Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia,  

                                          Pacajá, Placas,Uruará e Belém) 

Comunidades/Bairros: 18 

Movimentos  e instâncias organizativas envolvidos: 24 

Observação preliminar 

Embora que a abertura com a rodada de apresentação e a projeção das 

ideias de projeto da cada participante foi prevista para a noite de dia 13, de 

fato ocorreu esta abertura somente no dia 14. No dia 13 somente 1/3 dos 

participantes previstos se fez presente, enquanto no dia 14 este número se 

completou até o esperado somente a tarde. Mesmo assim a programação 

prevista não sofreu alterações significativas e conseguiu se tratar todos os 

assuntos previstos com bastante qualidade. Ainda no decorrer da oficina 

duas pessoas foram obrigadas de se retirar por motivo de doença. 
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Assuntos tratados e seu desenvolvimento 

1. Quadro das ideias originais apresentado pelos participantes. 

2. Significado do Fundo Dema 

3. Aprofundamento dos objetivos da oficina 

4. O desafio do Fundo Amazônia 

5. A 2ª chamada: linhas de ação, áreas e temáticas priorizadas, 

documentação, roteiro de elaboração de projetos 

6. Preenchimento das fichas de perfil e presença 

7. Elaboração e apresentação de projetos 

8. Avaliação 

Quadro das ideias originais apresentado pelos participantes 

O quadro das ideias para projetos foi solicitado aos participantes como 

elemento da metodologia a ser desenvolvido visando a capacitação da  

elaboração de projetos de acordo com as exigências  do contrato 

Fase;Fundo Amazônia. O quadro composto  progressivamente  com a 

chegada  dos participantes assumiu  a seguinte configuração: 

PARTICIPANTE ENTIDADE MUNICIPIO PROJETO 

Paulo Cezar de Souza CEB-s Brasil Novo Renda familiar polpas de 

frutas 

Katia Webster CPT-CDA Anapu Romaria da Floresta 

Infra-estrutura 

Assessoria 

Cornelio Caldas Prelazia de 

Xingu 

Altamira -Norte Rio limpo, coleta de lixo do 

Igarapé Altamira e Rio 
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Xingu,conscientização 

 Jacinta Maria Sauzen 

(Irmã Ângela) 

Associação 

agroextrativista 

Sementes de 

Floresta-

AAASFLOR 

Uruará  Aquisição de uma 

farinheira=AASFLOR 

comunidade São José, Km 

135 

Elisa Estronioli MAB Altamira Organização dos atingidos 

pelo Belo Monte na cidade de 

Altamira de resistência e 

garantia dos direitos 

Fabiano Alves Piloneto STTR=Uruará Uruará Fixação e fortalecimento da 

agricultura familiar e vasão 

da produção 

Derisvaldo Sousa Mofreira AASFLOR 

  

Uruará Melhorar agricultura 

familiar e a condição da vida 

no campo 

Everaldo Sousa Paróquia Brasil  Novo Aproveitamento do derivado 

de cacau 

Juliana ´Laís dos Santos  Placas Elaboração de hortas 

escolares 

Jiouana STTR Brasil Novo Hortas orgânicas irrigadas 

Maria Perpetua Socorro 

Tenorio 

SOS VIDA Altamira Rio Limpo, Povo Sadio 

Antonio Iris CFR e STTR Pacajá Implantação de UPS da 

família 

Eng. Agrícola Elder Vieira 

da sila 

Movimentos 

Sociais 

Placas Horta na Escola Comunitária 

CF Placas 
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  STTR Anapu Barracao para abate de 

frango 

Irmã Inêz Xingu Vivo Altamira Recuperação área verde de 

Betânia 

Vanveia Brito Xingu Vivo Altamira Capacitação com materiais 

reciclades de comunidades 

atingidas pelo Belo Monte 

Elena Movimento 

Negro 

Transam.Xingu 

Altamira Etnia e biodiversidade 

Antonio Filho STR Medicilândia Proteção Nascente 

Manoel Barbosa Mendes Acosarm-

PEAEX 

Majary 1Terra 

prometida 

 Porto de Moz Cocôrico, criação galinha 

caipira 

 

Significado do Fundo Dema 

Sob a coordenação de Matheus o grupo desenvolveu uma análise do Fundo 

Dema como elemento de um contexto histórico evidenciado pela linha de 

tempo do Fundo Dema apresentada e aprofundada no encontro do 

Conselho Consultivo do Fundo Dema realizado em Janeiro de 2013
1
. A 

presença de pessoas do grupo que foram pessoas ativas e participantes 

deste processo de mais de três décadas (1987 a 2013) enriqueceu em muita 

a discussão e firmou a missão do Fundo Dema como instrumente de busca 

de justiça ambiental e climática em busca da defesa e conquista dos diretos 

dos povos da floresta.  

 
                                                           
1
 Ver relatório CCR -Fundo Dema Janeiro 2013 
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Aprofundamento dos objetivos da oficina 

Aproveitando a composição didática montada na apresentação do programa 

planejado para a oficina, o grupo subdividido em 4 grupos pequenos, 

analisou o conteúdo das imagens e textos apresentando ao fim sínteses por 

escritos aprofundando o sentido dos projetos como instrumentos da luta 

pela defesa da vida, da resistência a destruição e da construção de 

alternativas. 

Ver anexo III. 

O desafio do Fundo Amazônia 

A exposição participativa de Matheus criou condições distinguir o Fundo 

Amazônia como mais uma criação do capital para continuar a poluição do 

planeta da oportunidade para os movimentos sociais que alimentam o 

projeto de vida na floresta. O Fundo Amazônia não substitui o Fundo 

Dema. O Fundo Dema, mesmo na sua parceria com Fundo Amazônia, 

permanece e pretende fortalecer a sua luta pela vida, combatendo os 

financiamentos pelo BNDES dos grandes e megaprojetos na Amazônia e 

aplicando as doações do Fundo Amazônia no projeto de vida tocado pelo 

movimentos sociais e os povos da floresta. 

 

A 2ª chamada: linhas de ação, áreas e temáticas priorizadas, 

documentação, roteiro de elaboração de projetos 

 

Através de exposições participativas (Matheus e Marysol) reproduzindo o 

material do texto da chamada pública através de data show se percorreu 

todos os etapas previstos, usando o quadro das ideias iniciais de projetos 

para experimentação concreta de aprendizagem em relação às linhas de 

ação e enquadramento nas áreas temáticas priorizadas. O mesmo quadro 

serviu também de referência nas questões de documentação e do roteiro 

para elaboração de projeto. Ao fim desta sessão encaminhou-se um 



    

7 
 

reagrupamento em volta do exercício concreto de elaboração de projeto, 

produzindo o resultado seguinte: 

Participantes Entidade 

Proponente 

Município Nome do Projeto 

    

Maria do Perpétuo  

Pompeu 

SOS Vida Altamira Rio Limpo Sadio 

    

Elena 

Vanuza 

Ignez 

Movimento Negro e 

Xingu Vivo 

Altamira Etnia Biodiversidade 

    

Kátia 

Marksuel 

- Anapu Recuperação APP 

    

João e jiovana Cooperativa   de  

produtos orgânicos 

Brasil Novo Horta Comunitaria 

    

Antonio CFR Medicilandia Proteção de 

Nascente 

     

Derisvaldo 

Fabiano 

ACF Uruara Fortalecimento 

fixação Agricultura 

Familiar 

    

Elder 

 

CFR Placas Horta Orgânica 

    

Manoel 

 

ACDSA Porto Noz COCORICO 

    

 

 



    

8 
 

 

Preenchimento das fichas de perfil e de presença 

Numa sessão aparte (14-03 a noite) as fichas do perfil d@ participante e as 

listas de presença para os quatro dias foram apresentadas e explicadas pela 

assistente do Fundo Dema Marysol. Na mesma sessão tanto a ficha do 

perfil como as listas de presença foram preenchidas. Num momento 

posterior Matheus sistematizou os dados fornecidos e integrou o resultado 

final no relatório da oficina. 

 

Elaboração e apresentação de projetos 

Usando os três expedientes do segundo dia (15) na integra e mais duas 

horas no dia seguinte os oito projetos propostos (veja quadro anterior) 

foram elaborados e se tornaram aptos para serem apresentados. 

Na apresentação aplicou se a metodologia seguinte: 

 Divisão em grupos com dois projetos por grupo 

 Intercâmbio dos saberes (um analisa o projeto do outro, completa  

e/ou corrige o que falta e anote os pontos de estrangulamento) 

 Assembleia  

Apresentação e aprofundamento dos pontos de estrangulamento 

Analise coletiva de UM projeto 

Em função desta dinâmica se fez a seguinte divisão: 

Trabalhos dos Grupos 

 Brasil Novo e  Placas 

 Uruara e  Altamira ( Xingu Vivo) 

 Medicilandia e Porto Moz  

  Altamira (Rio limpo ) e Anapu  
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Obs,: O Projeto do Anapu vai ser  analisado em Plenária por todos 

A discussão em grupo, analisando a apresentação de dois projetos, ocupou 

o tempo: até a 2ª expediente da tarde do dia 16 e às  16.00 horas se iniciou 

o plenária dedicando o primeiro expediente à apreciação da discussão em 

grupo e iniciando a analise do projeto de Anapu no expediente noturno, 

concluindo no dia seguinte às 10.00 hrs.;Esta metodologia comprovou 

bastante a sua eficiência na interiorização da aplicação do roteiro, 

incentivando a capacitação horizontal e clareando os nós problemáticas em 

relação a justificativas, objetivo geral e específico, atividades e passos 

metodológicos, marca zero e orçamento. 

Avaliação (Quadro de depoimentos por escrito pel@s participantes ao fim 

da oficina) 

QUE BOM QUE PENA QUE TAL 

A oportunidade dada para 
mais esse conhecimento que 
considero extremamente 
importante. Pessoalmente é 
uma capacitação que sempre 
quis fazer, mas que não é tão 
disponibilizado 

Que pena que outras 
entidades não tenham 
como uma constante essa 
prática que o FD tem que 
além de disponibilizar o 
recurso que capacita de 
como fazer 

Ter mais cursos de 
esclarecimento igual a 
este 

O curso em si ( informação, as 
dúvidas esclarecidas e o 
aprendizado) a alimentação  

Que pena que acabou essa 
formação 

Continuar aprendendo 
através das oficinas 

O grupo foi excelente – 
comprometido já vem da luta; 
ambiente favoreceu, 
alimentação ótima, me senti 
acolhido, a equipe do FD 
transmite este novo modo de 
ser e viver com a natureza 

Que pena que nem todas 
as organizações  
comunitárias  tem estas 
informações onde possam 
estar elaborando projetos 
alternativos para 
fortalecimento das 
mesmas 

Não houve melhor 
orientação para me 
preparar para esta 
oficina para ter vindo 
com uma proposta da 
comunidade . Pode ser 
que teve esta 
orientação e não vi 

Aprender a elaborar projetos 
para o FD, o exercício foi 
fundamental para este 
aprendizado, a troca de 

Que pena que já terminou, 
vai ficar saudades. 

Que não foi possível 
articular a realização da 
oficina com a atividade 
do 14 de março ( dia 
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experiência para a avaliação 
dos projetos, o entrosamento 
da coordenação da oficina 
com os participantes, os 
esclarecimentos sobre os itens 
dos projetos, conhecer toda 
esta turma. 

internacional de luta 
contra as barragens) 
que aconteceu na 
região  

O esclarecimento e 
aprendizagem, convivência 
com todos, alimentação ótima 
e com fatura 

Que pena que não vimos 
os projetos um a um – que 
o restante do comitê não 
participou conosco 

Pouco uso dos recursos 
destinados- não 
participação de todos 
os escritos -  desistência 
de alguns participantes 

Convivência, aprendizagem 
ampla, local, as dinâmicas e 
metodologias 

Que pessoas se retiraram – 
não permaneceram no 
local – chegaram tarde – 
que os movimentos sociais 
estão fragilizados 

Poderia ter mais vagas – 
pessoas que chegaram 
atrasadas isso interferiu 
um pouco na hora da 
explicação dos 
assessores – o ponto só 
foi esclarecido no final 
da elaboração dos 
projetos 

Aprendizado idéia de projeto, 
temos agora uma noção boa 
dos projetos 

Que o comitê gestor que 
aprova  e o BNDES, não 
possam vir até as bases ( 
comunidades, 
assentamentos) para 
conhecer a realidade  das 
comunidades ou famílias  
que solicitam projetos ano 
FD, porque muitas vezes 
que escreve os projetos 
não consegue discorrer o 
máximo de clareza possível 
a realidade e necessidades 
da família 

Esclarecer os critérios 
do encontro, 
pontualidade na hora 
do trabalho – retomar 
em casa os conteúdos, 
as leituras de textos – 
retomar o movimento 
social que ele faça parte 
das nossas ações – 
retomar a organização 
de um movimento 
articulado na região 

Que fiquei informado como se 
da o processo de elaboração 
de projetos ao FD e ao FA 
entendendo a sua dinâmica de 
aplicação 

Porque deveria ter mais 
comunidades discutindo 
mais projetos 

Rever a metodologia 

 

Altamira, 17-03-2013 

Relator: Matheus Otterloo 
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ANEXO I PROGRAMAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 
 
 
 
"A natureza pode suprir todas 
as necessidades do homem, 

menos a sua ganância" 
Gandhi" 

 
 

"Só quando a última árvore 
for derrubada, o último peixe 

for morto e o último rio for 
poluído é que o homem 
perceberá que não pode 

comer dinheiro." 
Provérbio Indígena 

 
REALIZAÇÃO 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

APOIO: 

 
 
 

 
FUNDO DEMA  

FASE – FEDERAÇÃO DE ÓRGÃOS PARA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL  

PROGRAMA AMAZÔNIA 
 

OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

SOCIOAMBIENTAIS DA SEGUNDA CHAMADA 
PÚBLICA DO FUNDO DEMA EM PARCERIA COM 

O FUNDO AMAZÔNIA 
 
 
 

 
 

 
 

13/03 a 17/03/2013 – Região Transamazônica - 
Xingu - Pará 
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Objetivos: 

 Aprofundar a consciência 
crítica das lideranças como 
construtores de uma 
sociedade sustentável na 
floresta Amazônica 
 

 Exercitar e elaborar 
projetos socioambientais 
como instrumentos da 
justiça ambiental de 
acordo com a missão do 
Fundo Dema dentro das 
orientações da II Chamada 
Pública de Projetos 
Socioambientais. 

 
 

 
 
 

“Um projeto é um empreendimento 
planejado que consiste num conjunto de 

atividades inter-relacionadas e 
coordenadas, com o fim de alcançar 

objetivos específicos 
dentro dos limites de um orçamento e de 

um período de tempo dados.”  
(ONU, 1984)  

 

                     Programação da Oficina 
Dia 13/03 Primeiro dia - Quarta 

Chegada e acomodação das/dos participantes.  

18:00 jantar 

19hs/21hs: Rodada de apresentação dos  

participantes  (mística de apresentação Paulo), 

em seguida um levantamento das idéias de 

projetos pré concebidas dos participantes 

(dinâmica com cartelas) 

14/03  segundo dia - Quinta 

7:00 café da manhã 

8:00 mística do dia Ignez 

8:30 Aprofundamento da programação 

 9:30 Apresentação do Fundo Dema como 
instrumento de justiça ambiental ( linha do 
tempo– Matheus 

 
Perguntas e respostas 

10:30 Lanche 

10:50hs: Desafio do Fundo Amazônia: o que é? 

II Chamada Pública, áreas de ação prioritárias, 

localização das idéias de projetos nas áreas 

prioritárias;  
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“No começo pensei que estivesse 

lutando para salvar seringueiras, depois 

pensei que estava lutando para salvar a 

Floresta Amazônica. Agora, percebo que 

estou lutando pela humanidade”.  

Chico Mendes 

 

 12:30 – Almoço 

15:30hs - mística do dia 

15:50hs - Resultado da 1ª Chamada 

Socioambiental: perspectivas e desafios 

Altamira/ Transamazônica ( Paulinha) 

16:00 - Lanche 

16:15 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; 

(Marysol) 

18:15 Formação de grupos por projeto 

19:00 Jantar 

20:00 Preenchimento Ficha do Perfil e 
 

15/03 Terceiro dia - Sexta 

7:00 café da manhã 

8:00 mística do dia Ignez 

8:30 Elaboração de projetos 

10:00 Lanche 

10:15 Continuação Elaboração de projetos 

12:30 – Almoço 

19:00 - Continuação Elaboração de projetos 
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16/03 Quarto dia - Sábado 

7:00 café da manhã 

8:00 mística do dia  

8:30 Continuação Elaboração de projetos 
 
10:00 – Lanche 
 
10:20 – Continuação Elaboração de 
projetos 
12:00 – Almoço 
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  15:00 – Preparação para dos grupos para a 
apresentação dos projetos elaborado de 
acordo com o roteiro de elaboração de 
projetos 
 
16:00 – Lanche 

16:15 – Apresentação do projeto por grupo 
e comentários, Críticas, complementações 
pela plenária 
 

18:00 – Jantar 

19:00 - Apresentação do projeto por grupo 

e comentários, Críticas, complementações 

pela plenária 

17/03 Quinto  dia - Domingo 

7:00 café da manhã 

8:00 mística do dia  

8:30 – Apresentação do projeto por grupo e 
comentários, Críticas, complementações 
pela plenária 
 
 
8:40 – Apresentação do projeto por grupo e 
comentários, Críticas, complementações 
pela plenária 
 
10:00 – Lanche 
 
10:20 – Apresentação do projeto por grupo 
e comentários, Críticas, complementações 
pela plenária 
 
12:00 – Almoço - Encerramento 
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ANEXO II: Lista dos participantes 

Nome do participante Município Comunidade sexo idade Indigena movimento Auto Identificação 

Ignez Wenzel Altamira Santa Ana F 74  Xingu Vivo  

Juliana Laís dos Santos 

Danette 

Placas  F 18  Pastoral da  

Juventude 

Parda 

Manoel Barbosa Mendes Porto de 

Moz 

Rio Majari 

Gleba 1 

Terra 

Prometida 

M. 52   Pardo 

Elder Vieira da Silva Placas Vila Bela 

Vista   km 

221 

M 27  Cons.Desrl. Branco 

Maria Elena de Arauja 

Silva 

Altamira Sudam I F 46  Mov.Negro 

CFNTX 

Xingu Vivo 

Negra 

Jacinta Maria Sauzen 

(irmã Angela) 

Uruará Centro F 59  CEB´s   

Cornélio Caldas Pompeu Altamira Centro M 51 x Prel.Xingu Ind. 

Kathryne Elizabeth 

Webster 

Anapu Nova Parana F 60  CPT CeB´s 

CDA 

 

Maria Perpetua do 

Socorro Tenório 

Altamira Bairro Santa 

Ana 

F 48 x SOS vida Ind; 

Antonio Reis do 

Nascimento Filho 

Medicilân

dia 

Centro M 34  CFR Parda 

Paulo Cezar de Souza Altamira Centro M 41  CGFD mab Moreno 

Derivaldo Sousa Morira Uruará N.Sra do 

Rosario 

M 43  STTR 

Cons.MMa 
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Marksuel Sandro Silva de 

Medeiros 

Anapu Novo 

Progresso 

M 26  STTR  Branco 

Antonio Iris Viana Silva Pacajá Centro M 30  CFR Pardo 

Januzia Brito de Souza Altamira Centro F 40  Xingu vivo 

e 

Negra 

Fabiano Alves Piloneto Uruará Boa 

Esperança 

M 23  Mov.Juvent Pardo 

SIONE Marysol Vinagre Belém  F 33 x Fase FD Ind; 

Matheus Otterloo 

 

Belém Pedreira M 76  Fase FD Branco 

Adriano Pereira dos 

Santos 

Uruará  M   STTR  

Jiorvana Lunelli Brasil 

Novo 

NSra de 

Nazaré vic 16 

F 42  Sttr´coopori

m 

Branca 

João da Silva Araujo Brasil 

Novo 

Centro M 43  Cooperativa 

de produtos 

orgânicos 

Negro 

Everaldo Sousa Amorim Altamira Sagrada 

Coração de 

Jesus 

M 46  Conselho 

paroquial 

CDCA 

Negra 

Elisa Mergulhão 

Estronioli  

Altamira  F   MAB  

 

Total 23 participantes: 10 mulheres, 13 homens 

                                          3 idosos, 5 jovens, 14 adultos, 1 não declarado 

 Auto-identificação (cor): 4 negra, 3 indígena, 5 parda, 6 branca, 

                                            1 morena,  5 sem identificação 

Municípios atingidos: 8 (Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia,  

                                          Pacajá, Placas,Uruará e Belém) 

Comunidades/Bairros: 18 

Movimentos  e instâncias organizativas envolvidos: 24                                         
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ANEXO III – Sínteses dos subgrupos sobre o aprofundamento dos  

                          objetivos da oficina ( Interpretação das imagens e  

                          textos da programação da oficina) 

 

Grupo 1 (Irmã Angela, Derivaldo, Geovane, Eliza) 

, 

1. A ganância do homem cria a poluição e degradação da natureza; O 

meio ambiente responde a isso. 

2. Diante deste quadro, os povos tem que criar alternativas para a 

sobrevivência e para contrastar a esta devastação 

3. Há dois projetos em disputa para a região: o projeto do capital, que 

visa somente o lucro, o outro é o nosso projeto (dos movimentos 

sociais, pescadores, agricultores familiares, indígenas) que via a vida 

em primeiro lugar. 

4. Do projeto do capital fazem parte: a devastação da natureza,o 

desmatamento, as grandes criações de gado, a expulsão dos 

ribeirinhos e a criação dos megaprojetos como também a produção 

de monoculturas em grande escala. 

5. Do nosso projeto, em oposição ao outro, fazem parte a preservação 

da natureza, o manejo sustentável da floresta, a agricultura familiar, 

o respeito aos rios e ribeirinhos e a diversidade de alimentos 

saudáveis. 

6. A luta entre os dois projetos é muito desigual pois “eles” tem 

dinheiro e poder enquanto “nós”  não temos; isto se reflete no avanço 

muito rápido do capital sobre os territórios nossos e na facilidade que 

eles tem para financiar os seus negócio  enquanto nós não temos. 

7. Diante deste quadro, precisamos nos organizar e lutar para nos 

fortalecermos a defesa de vida, dos povos e do meio ambiente. 
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Grupo 3 (Pompeu,Paulo Cezar, Marksuel, Elder)) 

 

A natureza pode suprir todas as necessidades do homem menos a sua 

ganância (Ghandi) 

 

A ganância do homem adquirir bens materiais e  ter cada vez mais, faz que 

não se importa com quem não tem nada; Retira todo o bem que a natureza 

lhe oferece e não se preocupa de proteger e preservar destruindo grandes 

florestas para plantar soja ou fazenda de gado; Você vê  a resposta da 

natureza, clamando pela sua defesa: grandes secas, alta 

temperatura,descontrole do ciclo da natureza: onde era para chover, tá seco 

e vice versa com furacão e mortalidade de peixes e aves por contaminação 

causada pelo homem. 

 

Grupo 4 (Fabiano-Uruará, Everaldo-Brasil Novo, Kátia-Anapu) 

 

 A natureza pode suprir todas as necessidades do homem, menos a 

sua ganância (Ghandi) 

 

No atual mundo capitalista que vivemos, a ganância, a necessidade pelo 

poder, prevalece sobre todos e tudo, principalmente a natureza. 

 

 O agro negócio está monopolizando a produção dos alimentos 

enquanto os produtores da agricultura familiar tem a sua produção 

diversificada. 

 

 O desmatamento anda junto com o agronegócio gerando assim 

grandes problemas diretamente para o meio ambiente, contribuindo 

para a poluição do ar, da água, do solo, causa assoreamentos dos 
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rios. A falta de chuva nos períodos certos, prejudicando assim 

primordialmente os pequenos produtores da agricultura familiar, que 

produzem o que come ou comem o que planta. 

 

 Levar o conhecimento, as informações até as comunidades de base 

para dar condições a elas para que possam amenizar um pouco dos 

problemas ambientais. 

 

ANEXO IV – Relatório visual: fotografias  

(ver: www.fundodema.org.br site galeria de imagens) 

ANEXO V – Depoimentos (11) em vídeo: (ver: www.fundodema.org.br 

site galeria de imagens) 

 

 

 

 

http://www.fundodema.org.br/
http://www.fundodema.org.br/

