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RELATÓRIO DA OFICINA DE 
SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
SOCIOAMBIENTAIS

“Pertencemos à Terra; somos filhos e filhas da Terra; 
somos Terra.Daí que o homem vem de húmus. Viemos 
da Terra e a ela voltaremos. A Terra não está à nossa 
frente como algo  distinto de  nós  mesmos.  Temos a 
Terra dentro de nós mesmos. Somos a própria Terra 
que na sua evolução chegou ao estágio e sentimento, 
de compreensão,  de vontade, de responsabilidade e 
de veneração.  Numa palavra:  somos a Terra  no seu 
momento de auto-realização e de autoconsciência”.

Leonardo Boff   
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1- APRESENTAÇÃO

Evidencia-se que o Fundo Dema constitui um espaço legítimo 

de atuação na  BR 163, devido sua luta na defesa dos movimentos 

sociais, da floresta e do Rio Tapajós. Para isso diversas atividades de 

qualificação e capacitação foram e são desenvolvidas em distintos 

municípios da BR 163 ao longo dos seus 10 Anos. 

Nessa  década  de  trabalho  o  Fundo  Dema  contribuiu 

significativamente  com  o  fortalecimento  Institucional  de  distintas 

entidades,  através  de  oficinas,  seminários  e  etc.,  atividades  de 

fortalecimento da Comunicação Comunitária nos Territórios pólo da 

BR 163, que possibilitou a construção e a compra de equipamentos 

para o  funcionamento de Rádios  Comunitárias  na  Região,  projetos 

para o desenvolvimento da agricultura familiar e atividades em prol 

da luta em defesa dos povos da floresta e do Rio Tapajós.

Essa atividade de sensibilização e capacitação para elaboração 

de projetos socioambientais contou com a participação de um público 

de  21  participantes  do  Território  do  Pólo  da  BR  163,  dentre  eles 

estavam presentes dez (10) homens, onze (11) mulheres, sendo que, 

seis (06) eram jovens, dois (02) indígenas (Munduruku e Kaiapó) e 

treze (13) adultos.

A  Oficina  teve  como  objetivo  principal  contribuir  com  a 

formação  de  lideranças  comunitárias  dos  municípios  de  Aveiro, 

Itaituba,  Jacareacanga,  Novo  Progresso,  Rurópolis  e  Trairão  em 

elaboração de projetos socioambientais, para que estas possam ter 
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acessibilidade a IIª Chamada Pública de Projetos Socioambientais de 

30  de  novembro  de  2012,  formando-  os  multiplicadores  sobre  a 

temática  Fundo  Dema  e  Fundo  Amazônia,  através  da  justiça 

ambiental e climática na Região do Tapajós.

Deste  modo,  o  presente  relatório  propõe-se  apresentar  o 

processo desencadeado durante a Oficina e a metodologia utilizada 

para este fim, possibilitando assim, uma visão global da atividade e, 

apresentando subsídios no sentindo de contribuir para o processo de 

consolidação de consciência crítica das lideranças como construtores 

de  uma  sociedade  sustentável  na  floresta  Amazônica através  da 

elaboração de projetos socioambientais,  possibilitando aos mesmos 

condições necessárias para que estes possam participar  da para II 

Chamada Pública de 30 de novembro de 2012.

A  Oficina  teve  uma  equipe  para  coordenar  as  atividades 

composta  por  Matheus  Otterlor,  Sione  Marysol  Vinagre  e  Elmara 

Guimarães que em conjunto com os dinamizadores da Região da BR 

163 Jurandir Alves da Silva, Zaira Rodrigues, Egídio Alves Sampaio, 

Raimundo Pereira da Luz e Maria Madalena A. de Oliveira mobilizaram 

os  participantes  e  construíram  em  conjunto  a  programação  da 

Oficina1. 

A  metodologia  utilizada  foi  à  participativa  e  dialógica  “que 

prepara o homem para viver o seu tempo, com as contradições e os 

conflitos existentes, e conscientiza-o da necessidade de intervir nesse 

tempo  presente  para  a  construção  e  efetivação  de  um  futuro 

melhor”2. Esse método é capaz de indagar e propiciar uma pesquisa 

1 Ver em anexo I;
2 FREIRE, Paulo. EDUCAÇÃO E MUDANÇA. Paz e Terra, Rio de janeiro, 1983
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exploratória,  que  de  acordo  com  Lima  (2004)  3,  respeita  as 

singularidades de cada sujeito imbricado no processo. Partindo desta 

concepção,  foi  utilizado  como  recursos  técnicos  e  didáticos: 

dinâmicas,  místicas,  aplicação  de  questionários  e  entrevistas 

individuais,  observação direta e participante,  data show, apostila  e 

textos que contribuíram com o processo e execução da Atividade.

Deve-se  ressaltar  também a  importância  de  cada pessoa  do 

grupo como agente multiplicador através da utilização de vídeos com 

tema motivadores, com imagens maçantes e sensibilizadoras, acerca 

do  papel  do  ser  humano  enquanto  agente  transformador  a  sua 

realidade, cidadão do mundo, poder de organização do grupo e seu

empoderamento  -  participantes  vão  verbalizar  a  suas  impressões 

sobe  as fotos apresentadas e faz uma síntese das ideais no sentido 

de reafirmar o compromisso de cada um com o meio ambiente.

Portanto,  a  Oficina  de  Sensibilização  e  Capacitação  para  a 

elaboração  de Projetos  Socioambientais,  atividade da  FASE,  Fundo 

Dema-  Fundo  Amazônia  contribuiu  significativamente  para  o 

desenvolvimento  dos  municípios  do  Pólo  da  BR  163,  reafirmando 

assim, as lutas e ações dos movimentos sociais e a defesa dos povos 

da Floresta e do Rio Tapajós.  

2- OBJETIVOS DA OFICINA

 Objetivo Geral:

 Contribuir com a formação de lideranças comunitárias dos 

municípios de Aveiro, Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso, 

3 Ver  em  LIMA,  Monolita  Correia.  Monografia  engenharia  da  produção 
acadêmica. Saraiva. São Carlos, 2004.
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Rurópolis  e  Trairão em  elaboração  de  projetos 

socioambientais,  para  que  estas  possam  ter 

acessibilidade  a  IIª  Chamada  Pública  de  Projetos 

Socioambientais  de  30  de  novembro  de  2012  e 

sensibilizá-las  sobre  o  papel  do  Fundo  Dema  e  Fundo 

Amazônia  nos  Território  Pólo  da  BR  163  e  no 

enfrentamento  contra  os  grandes  projetos,  através  da 

justiça ambiental e climática na Região do Tapajós.

 Objetivos Específicos:

 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  IIª 

Chamada Pública de Projetos. Socioambientais.

3- PARTICIPANTES  E  ORGANIZAÇÕES  PRESENTES  NA 
OFICINA
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NOME PROFISSÃO ORGANIZAÇÃO MUNICÍPIO

01 Jurandir Alves da 
Silva

Agente da 
Comissão 

Pastoral da 
Terra

CPT BR 163/ 
Associação dos 
Moradores de 
Campo Verde 

Km-30

Itaituba/Distrito 
de Campo 

Verde- Km 30

02 Raione Lima 
Campos

Agente da 
Comissão 

Pastoral da 
Terra

Comissão 
Pastoral da 

Terra BR 163
Itaituba

03 Elmara de Sousa 
Guimarães

Dinamizadora 
do Fundo 

Dema 
Itaituba

Movimento dos 
Atingidos por 

Barragens
Itaituba

04 Geraldo Lira de 
Oliveira

Agricultor
Associação dos 

Pequenos e 
Médios 

Produtores 
Rurais Nova 

Aliança

Itaituba

05 Thiago Alves da 
Silva

Militante do 
MAB

Movimento dos 
Atingidos por 

Barragens
Itaituba

06 Maria Madalena A. 
de Oliveira

Agricultora STTR de Itaituba Itaituba

07 Jesielita Roma 
Gouveia

Coordenadora 
do FMS da BR 

163
FMS da BR 163 Itaituba

08 Ana Maria Marialva 
Cativo

Secretária do 
CODETER BR 

163

Secretária do 
CODETER BR 

163

Itaituba

09 Mário Nerison 
Oliveira de Jesus

Agricultor
Associação dos 

Pequenos e 
Médios 

Produtores 
Rurais Nova 

Aliança

Itaituba

10 Gilmara da Silva 
Moreira

Agricultor
Associação dos 

Pequenos e 
Médios 

Itaituba
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Produtores 
Rurais Nova 

Aliança

11 Elisval Frauzino 
Silva

Agricultor

Associação dos 
Pequenos e 
Médios 
Agricultores da 
Comunidade 
Nova Conquista 
I

Itaituba

12 Dalva Maria 
Cordeiro

Agricultora
STTR de Aveiro 

e ASGROAV Aveiro

13 Maria Antonia 
Mendes

Agricultora STTR de Trairão Trairão

14
Osvalina Maria 
Marcelino Alves Agricultora AMA II Trairão

15 Raimundo Pereira 
da Luz

Agricultor STTR de 
Jacareacanga

Jacareacanga

16 Waldelírio 
Manhuary

Secretário da 
Associação 
Indígena 
Pussuru- Alto 
Tapajós

Associação 
Indígena 

Pussuru- Alto 
Tapajós

Jacareacanga

17 Domingas Bonfim 
Santiago

Coordenadora 
da Rádio 
Comunitária 
do município 
de Rurópolis

Rádio 
Comunitária do 
município de 

Rurópolis

Rurópolis

18 Aldair Sales da 
Rocha

Comunicador 
Popular

Rádio 
Comunitária do 
município de 

Rurópolis

Rurópolis

19 Rosilene Uchoa Técnica em 
Agropecuária

Associação 
Comunitária 

Indígena Tapiête

Novo Progresso

20 Kagroti Kayapó Presidente da 
ACIT

Associação 
Comunitária 

Indígena Tapiête

Novo Progresso- 
Aldeia Baú

Matheus Otterloo
Presidente do 

Comitê Fundo Belém
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21 Gestor do 
Fundo 

Dema/FASE

Dema/FASE

22 Sione Marysol 
Vinagre

Assistente 
Administrativ
a do Fundo 
Dema/FASE

Fundo 
Dema/FASE

Belém

4- CONTEÚDOS DESENVOLVIDOS NA OFICINA

 Fundo Dema Fundo Dema, instrumento de Justiça climática e 

Ambiental, quem somos nós;

 Aprofundamento  da  história  FD-10  anos  e  sua  missão  de 

instrumento de justiça ambiental e climática;

 Desafio do Fundo Amazônia, Chamada Pública, áreas de ação 

prioritárias,  localização  das  idéias  de  projetos  nas  áreas 

prioritárias; 

 1ª  Chamada  Socioambiental:  perspectivas  e  desafios  na  BR 

163;

 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;
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 Elaboração de projetos;

5- APRESENTAÇÃO DA II CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS 
SOCIOAMBIENTAIS

A  Apresentação  da  II  Chamada  Socioambiental  do  Fundo 

Dema/Fundo Amazônia iniciou-se  com a  indagação por  Matheus 

Otterloo sobre a parceria do Fundo Dema e Fundo Amazônia, na qual, 

foi realizado a partir de um contrato de colaboração financeira não-

reembolsável, constituído entre FASE e BNDES com o valor total de 

9.347.384,00.  E  esse  capital  está  sendo  distribuído  a  partir  de 

chamadas  públicas  que  beneficiem  projetos  socioambientais  de 

associações  civis,  associações  comunitárias,  associação  de 

produtores,  cooperativas  de  produção ou  comercialização  que não 

tenham finalidade econômica e que possuam no mínimo 2 anos que 

promovam o desenvolvimento sustentável nas regiões que abrangem 

as chamadas públicas.  Posterior, foram apresentados os resultados e 

perspectivas  da  I  Chamada  Pública  Socioambiental  de  18  de 

novembro de 2011 por Elmara Guimarães.

Em seguida, Matheus Otterloo e Sione Marysol Vinagre apresentaram 

a II  Chamada Pública Socioambiental  de 30 de novembro de 2012, 

explicou-se o que se pode financiar  com os recursos  do projeto  e 

deram ênfase as linhas temáticas prioritárias:

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.
-  Capacitação  para  o  uso  e 
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II- Atividades econômicas 
desenvolvidas a partir do uso 

sustentável da floresta – 
valorização da floresta em pé

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.

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.
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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,  foram  levantados  vários  questionamentos  pelos 

participantes que indagaram sobre a documentação necessária para 

habilitação  dos  projetos,  a  questão  dos  Sindicatos  não  poderem 

apresentar projetos para as Chamadas Públicas, do limite do valor dos 

projetos e a contrapartida das entidades que apresentaram projetos. 

Finalizando,  foi  apresentado  por  Sione  Marysol  Vinagre  o 

Roteiro de elaboração de Projetos que mostrou o passo a passo 

para  a  elaboração  dos  projetos  socioambientais,  na  qual,  os 

participantes  indagaram  sobre  a  questão  de  se  estabelecer  um 

coordenador  para  o  Projeto  quem poderia  participar,  se  poderiam 

acrescentar fotos para ilustrar o trabalho da comunidade e a questão 

documental  para a  habilitação da  proposta,  questões inerentes  ao 

orçamento, quais despesas poderiam estar colocando no orçamento, 

cronograma  de  desembolso,  cronograma  de  execução  financeira 

mensal por Item de despesa da doação solicitada.

6- ELABORAÇÃO DOS PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS
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O Trabalho em Grupo para a elaboração dos projetos iniciou-se 

com a dinâmica chuva de idéias, na qual, os participantes esporam 

suas idéias sobre o projeto que gostariam de estar elaborando para 

suas  comunidades  o  que deu visibilidade  a  problemática  que eles 

gostariam de estar enfrentando e a partir da elaboração do projeto 

resolver essa problemática em suas comunidades. 

Posterior, foram formandos os grupos mediantes a as propostas 

similares e que estas deveriam estar em consonância com o roteiro 

de  elaboração  de  projetos  da  chamada  pública  nº  II  de  30  de 

novembro de 2012 e as áreas temáticas prioritárias. 

Em seguida,  os  mesmos iniciaram as  propostas  mediante  as 

orientações abaixo:

1) Identificação do Projeto;

2) Identificação  do  Proponente  e  lista  dos  responsáveis  com 

CPF;

3) Identificação do Local onde será realizado o projeto;

4) Descrição da Proposta;

5) Formas de Implantação (metodologia);

6) Avaliação/Monitoramento;

7) Orçamento (anexar);

8) Cronograma de atividades;

9) Cronograma de desembolso;

10) Referências bancárias;

11) Assinatura;

12) Carta de Apoio;

13) Cronograma de Execução Financeira por Item de Despesa 

da Doação solicitada.
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A atividade prática teve como orientadores Matheus Otterloo, 

Sione Marysol Vinagre e Elmara de Sousa Guimarães, foram utilizados 

o dia 15 de fevereiro nos períodos da manhã, tarde e noite e a manhã 

do  dia  16  de  fevereiro  exclusivamente  para  a  elaboração  dos 

projetos, posterior a apresentação no período da tarde e noite do dia 

16 de fevereiro do corrente ano.
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7- RESULTADOS DO TRABALHO EM GRUPO4

N
º

PROJETO PROPONENTE OBJETIVO 
GERAL

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ATIVIDADE

0
1

Associação  Radio 
União  Comunitária 
FM

-

 Capacitar  os 
coordenadores  e 
comunicadores 
sobre 
comunicação 
popular  e 
interagir  nos 
espaços  de 
debates  na 
organização  e 
lutas  pelos 
direitos  humanos, 
justiça  social  e 
ambiental;

1- realização 
de1  seminário 
sobre 
agroecologia  e 
comunicação 
popular;

2- reformar  e 
restaurar o prédio 
onde  funciona  a 
emissora;

3- 5  reuniões 
avaliação  e 
monitoramento;

4 Ver em Anexo os projetos elaborados pelos grupos.
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 Restauração 
do espaço físico e 
aquisição  de 
equipamentos;

 Possibilitar 
uma comunicação 
clara  e  objetiva 
que  contribua 
para  o 
fortalecimento 
das  organizações 
populares;

 Fomentar  o 
diálogo,  a 
convivência  e  a 
diversidade  de 
movimentos 
sociais,  adequar 
um  espaço,  onde 
possamos 
oferecer  uma 

4- apresentar 
um  programa  de 
radio  permanente 
que  aborda 
assuntos 
referentes  a 
cidadania,  justiça 
socioambiental  e 
direitos humanos;

5- Aquisição 
de  material  e 
equipamentos 
necessários;

6- 3  oficinas 
de agroecologia e 
preservação 
ambiental;

7- Levantamen
to  dos  grandes 
prejuízos  dos 
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comunicação  de 
melhor qualidade.

grandes  projetos 
na Região. 

0
2

Gestão 
Produtiva  e 
Sustentável  da 
Propriedade 
Rural

Associação dos 
Pequenos e 
Médios Produtores 
Rurais Nova 
Aliança

 Promover 
uma nova prática 
alternativa  de 
gestão  produtiva 
e sustentável das 
propriedades 
rurais  dos 
agricultores 
familiares  rurais 
da  Comunidade 
Nova  Aliança, 
através  do 
desenvolvimento 
socioambiental 
da 
biodiversidade 
da  Comunidade 
através de cursos 
de  capacitação 
que  proporcione 
conhecimentos 
para  aplicação 

 Mobilizar os 
agricultores 
familiares para 
participar em 
massa de todas 
as etapas de 
execução do 
projeto;

 Capacitar  os 
agricultores 
através de cursos 
de  formação 
sobre  uso 
sustentável  da 
floresta, 
administração 
rural, 
aproveitamento 
dos  recursos 
naturais;

1- Realizar 
uma reunião com 
a diretoria da 
associação, 
beneficiários do 
projeto, 
instituições 
parceiros, e a 
comunidade para 
discutimos o 
marco zero do 
projeto;

2- Convocação 
e Mobilização dos 
comunitários para 
participar dos 
cursos;

3- Aquisição 
de equipamentos 
para estruturar a 
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dessas  novas 
práticas  de 
produção 
sustentável  e  o 
fortalecimento da 
agricultura 
familiar  da 
Comunidade 
Nova Aliança

 Mostrar  as 
novas técnicas de 
cultivo  voltadas 
ao meio-ambiente 
através  de  aulas 
práticas;
 Incentivar  a 
implantação  de 
unidades 
demonstrativas 
de  produções 
sustentáveis.

Sede da 
Associação Nova 
Aliança;

4- Capacitar 
20 agricultores 
familiares em 
gestão 
sustentável da 
propriedade;

5- Capacitar 
20 agricultores 
familiares em 
manejo integrado 
da propriedade;

6- Capacitar 
20 agricultores 
familiares em 
empreendedorism
o rural;
Capacitar 20 
agricultores 
familiares em 
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Associativismo;

7- Realizar 3 
Palestras na Sede 
da Associação 
Nova Aliança com 
os agricultores 
familiares da 
Comunidade;

8- Realizar  o 
acompanhamento 
técnico através de 
visitas  as 
propriedades 
rurais  dos 
agricultores 
envolvido  no 
projeto;

9- Aplicar 
questionários 
para  os  20 
agricultores 
familiares 
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envolvidos  no 
projeto;

10- Realizar 4 
assembléias para 
apresenta a 
prestação de 
contas as famílias 
da comunidade 
Nova Aliança;

11- Realizar o 
seminário final 
com os parceiros, 
diretoria da 
associação, 
comunidade e os 
beneficiários do 
projeto.

 Contribuir 
para  a  resolução 
dos  problemas 
de 
beneficiamento e 

 Criar 
mecanismos  para 
resolver  os 
problemas  com o 
beneficiamento, 

1. Realizar 
uma reunião com 
o coordenador do 
Projeto,  Diretoria 
da  Entidade  e  os 
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0
3

Viver  e  Conviver 
com a Natureza

Associação 
Comunitária 
Menino Jesus

armazenamento 
vivenciados  por 
20  agricultores 
familiares, 
através  do 
processamento 
semiartesanal  e 
congelamento de 
polpas de frutas, 
garantido  assim 
a  geração  de 
renda,  a 
segurança 
alimentar,  o 
incentivo  a 
implantação  de 
sistemas 
produtivos 
sustentáveis  e 
manutenção  dos 
recursos naturais 
das  famílias 
envolvidas  no 
projeto.

armazenamento e 
comercialização 
da  produção  de 
polpa de frutas de 
20  agricultores 
familiares;

 Incentivar  a 
implantação  e 
manutenção  de 
sistemas 
produtivos 
sustentáveis;

 Contribuir 
para o 
Fortalecimento 
Institucional da 
Associação 
Comunitária 
Menino Jesus;

 Contribuir 
para  a 
manutenção  dos 

20  agricultores 
familiares  para 
apresentar  o 
Projeto  e  a 
metodologia  do 
Projeto; 

2. Buscar junto 
aos  órgãos 
competentes  a 
emissão  do 
Cadastro 
Ambiental  Rural 
das  famílias 
envolvidas  no 
projeto  e  que 
ainda  não 
possuem  o 
documento;

3. Buscar  a 
legalização  da 
unidade  de 
processamento  e 
beneficiamento 
de polpa de frutas 
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recursos  naturais 
da  região  do 
município  de 
Trairão;

 Melhorar  as 
condições  de 
renda  e 
alimentação  das 
famílias 
envolvidas  no 
Projeto  Viver  e 
Conviver  com  a 
Natureza;

 Garantir  a 
Soberania 
Alimentar  das 
famílias 
envolvidas  nos 
Projeto.

do Projeto Viver e 
Conviver  com 
Natureza  junto 
aos  Órgãos 
competentes;

4. Adequar 
espaço físico para 
resolver  os 
problemas  com o 
beneficiamento, 
armazenamento e 
comercialização 
da  produção  de 
polpa de frutas de 
20  agricultores 
familiares;

5. Aquisição  e 
instalação  de 
equipamentos 
para  organização 
da produção e da 
Instituição;

6. Realizar  um 
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curso  de 
capacitação  em 
técnicas  de 
produção  de 
polpas  de  frutas 
para  20 
agricultores 
familiares;

7. Organizar  a 
colheita, 
transporte, 
recepção, 
lavagem  e 
seleção das frutas 
para  o 
processamento  e 
beneficiamento 
de  polpa  de 
frutas;

8. Realizar  o 
processamento  e 
armazenamento 
das frutas;

9. Buscar 
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mercados  para  a 
comercialização 
da polpa de fruta;

10. Participar 
de  chamadas 
públicas  do 
Programa 
Nacional  da 
Merenda Escolar – 
PNAE;

11. Avaliar  o 
Projeto através de 
quatro reuniões e 
um  seminário 
para  identificar  o 
resultado  do 
Projeto.

 Incentivar o 
desenvolvimento 

 Criar 
mecanismos  de 
capacitação  para 
as  05  famílias 
para produção de 
produtos  de 
hortaliças 

1. Preparar  o 
espaço  físico/ 
área,  fazer  a 
aquisição  e 
instalação  da 
horta  orgânica. 
lonas,  telas, 
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0
4

A  Vida  em 
Harmonia  Com a 
Natureza

Associação dos 
Moradores de 

Campo verde km 
30 - AMC KM 30 
CAMPO VERDE

da  horticultura 
orgânica 
fortalecendo  a 
segurança 
alimentar  e  a 
geração de renda 
para  05  famílias 
do  Distrito  de 
Campo  Verde- 
Km 30 através da 
implantação  de 
01  Horta 
Orgânica 
Comunitária.

orgânica;

 Desenvolver 
habilidades  de 
horticultores  de 
produção 
orgânica;

 Incentivar  a 
implantação  e 
manutenção  de 
sistemas 
produtivos 
sustentáveis;

 Contribuir 
para  a 
manutenção  dos 
recursos  naturais 
da  região  do 
Distrito  campo 
verde;

 Melhorar  as 
condições  de 

madeira,  regador, 
bomba  e  caixa 
d,agua,  moto 
cultivador, bomba 
de  pulverizador,e 
EM  micro 
organismo 
eficiente 
ferramentas.

2. Realizar  um 
curso  de 
capacitação  em 
técnicas de Adubo 
orgânico  com 
aproveitamento 
de resíduo;

3. Realizar  um 
curso  de 
capacitação 
técnico agrícola.

4. Realizar  um 
curso  de 
capacitação  em 
gestão  de 
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renda  e 
alimentação  das 
famílias 
envolvidas;

 Melhorar  as 
condições  da 
alimentação  dos 
consumidores. 

negócio.

5. Organizar  a 
colheita, 
transporte, 
recepção lavagem 
e  seleção  das 
verduras.

6. Realizar 
visitas  a 
supermercados 
para  ofertar  as 
verduras.

7. Concorrer 
nos  editais  dos 
municípios  da 
região  que 
compram 
verduras  pelo 
Programa 
Nacional  da 
Merenda Escolar – 
PNAE.

8. Enviar  um 
ofício  a  EMATER 
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solicitando 
acompanhamento 
técnico. 

9. Realizar 
reuniões  para 
lançamento, 
avaliação  e 
monitoramento 
sistemático  do 
projeto.

10. Realizar  um 
evento  de 
encerramento  do 
projeto.

0
5

Mulheres 
Cidadãs 
Criando 
Galinhas 
Caipiras

Associação  das 
Mulheres 
Produtoras  da 
Zona  Rural  do 
Município  de 
Itaituba

Levar  o 
conhecimento, 
através  da 
capacitação  no 
desenvolvimento 
da  atividade  da 
criação  de 
galinha  caipira, 
viabilizando  uma 
nova  fonte  de 

 Facilitar  a 
mulher do campo 
um  novo 
conhecimento;
 Fomentar as 
associadas  uma 
nova  fonte  de 
renda;
 Oportunizar 
conhecimentos 

1- Oficina  de 
formação  e 
capacitação  para 
o 
desenvolvimento 
da  atividade  de 
criação de galinha 
caipira.
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renda a todas as 
comunitárias 
envolvidas com o 
projeto.

técnicos  as 
associadas.
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12- ENCAMINHAMENTOS

Matheus  Otterloo  explicou  que  a  comunicação  dos 

dinamizadores para a chamada pública nº II de 30 de novembro de 

2012 é necessário que seja realizado um planejamento operacional 

para atender as comunidades e as organizações que gostariam de 

está  participando e que este deve ser até o mês de abril  quando 

finaliza a Chamada Pública nº II  de 30 de novembro de 2012. Para 

esta atividade, estarão disponíveis algumas diárias (10 até 15 diárias) 

para realizar a atividades de contribuição na elaboração de projetos, 

acompanhamento e monitoramento as comunidades que apresentem 

projetos,  na  qual,  esta  atividade  estará  sob  a  orientação  e 

coordenação da Elmara de Sousa Guimarães que em conjunto com os 

dinamizadores construíram o planejamento operacional e coordenará 

a execução.

Os  dinamizadores  que estão  incumbidos  dessa  atividade  são 

eles:

 Zaira Rodrigues – Trairão;

 Raimundo Pereira da Luz (Doquinha) – Jacareacanga;

 Egidio Alves Sampaio – Ruropólis;

 Jurandir Alves da Silva – Itaituba/ Campo Verde- km 30;

 Elmara de Sousa Guimarães – Itaituba

Em  seguida,  foram  apresentados  também  os  membros  do 

Comitê  Gestor  do  Fundo Dema na  BR  163,  que são  o  Padre  João 

Carlos Portes que representa a Comissão Pastoral da Terra/Prelazia de 

Itaituba e a Maria Madalena A. de Oliveira que representa o Sindicato 

dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Itaituba- STTR.
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Sendo que,  Maria  Madalena  A.  de  Oliveira  que  representa  o 

STTR de Itaituba iniciará o processo de sensibilização e articulação 

junto às delegacias sindicais e associações comunitárias que estão 

sob a jurisdição do STTR de Itaituba. Posterior, foi apresentado aos 

participantes  que  nos  dias  23  a  28  de  março  ocorrerá  em  Novo 

Progresso  uma  oficina  de  sensibilização  e  capacitação  para 

elaboração de projetos socioambientais, na qual, foi solicitado pelos 

movimentos sociais e indígenas do município.

O processo de preparação da Oficina será desencadeado pela 

Associação Indígena Tapiete-  ACIT  e será coordenado por  Rosilene 

Uchoa e Kagroti Kayapó, bem como, a mobilização e reunião com as 

entidades que participaram da oficina.

Em seguida,  Sione  Marysol  Vinagre  distribuiu  os  Calendários 

comemorativos dos 10 Anos do Fundo Dema e, falou aos presentes 

sobre os meios de comunicação utilizados pelo fundo para divulgar as 

ações  do  Fundo  sendo  eles:  o  site  no  endereço  eletrônico 

http://www.fundodema.org.br/site/ e  o  blog  do  Fundo  Dema  no 

endereço eletrônico http://fundodema-para.blogspot.com e que esses 

endereços podem ser encontrados no Calendário Comemorativo.

13- AVALIAÇÃO 

A avaliação da oficina foi realizada pelos participantes a partir da 

dinâmica “Que bom! Que Pena!  Que Tal!”  Que possibilitou  que os 

participantes  escrevessem livremente  o  que acharam da Oficina  e 

desencadearam alguns questionamentos, como:

QUE BOM! QUE PENA! QUE TAL!

http://fundodema-para.blogspot.com/
http://www.fundodema.org.br/site/
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 O conteúdo;
 Os instrutores;
 Que  eu  vim 

aprender;
 Eu  consegui 

aprender;
 Empenho  dos 

participantes;
 Reafirmamos  o 

compromisso  com  a 
nova sociedade tendo 
o Fundo Dema como 
instrumento de Luta;

 As  dinâmicas 
utilizadas  para 
desenvolver  os 
conteúdos da oficina;

 Construção  de 
6  projetos  e 
apresentação;

 Equipe  de 
facilitadores;

 Temas 
abordados;

 Aprendi  a 
elaborar projetos;

 O debate sobre 
as Barragens- MAB;

 Excelente  os 
alojamentos  e  a 
alimentação;

 A  motivação 
dos  participantes  em 
elaborar projetos;

 Aprendemos 
com esta oficina.

 Que  a  noite 
cultural  não 
aconteceu;

 O  tempo  foi 
curto;

 Que não vieram 
mais 
associações  e 
outros 
representantes 
de comunidade;

 Deveria  ser 
mais dias;

 O Fundo  Dema 
tem  que  ser 
mais  presente 
em  nossas 
vidas;

 Pouco tempo;
 Ficou 

companheiros 
que não vieram 
participar.

 Se  todos  nós 
fossemos 
dinamizadores;
 Os  projetos 

somente  para 
preencher;
 Aprofundar  nas 

próximas  oficinas  os 
temas  Justiça 
Ambiental  e 
Climática;
 Destacar  uma 

manhã ou tarde para 
debater 
politicamente  os 
objetos  estratégicos 
que  norteiam  a  luta 
popular  tendo  uma 
análise de conjuntura 
ampliada,  entre 
outros  conteúdos 
pertinentes;
 O  bom  nível 

que  alcançamos 
poderia ser extensivo 
a  mais  pessoas  e 
entidades;
 Por  em  prática 

o que aprendemos;
 Formulários 

mais fáceis;
 Multiplicarmos 

o  grupo  e  motivar 
mais  representações 
de comunidades;
 Encontrarmos 

em outra oficina;
 Mas tempo para 

elaboração  de 
projetos;
 Mais dinâmicas;
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 Oficinas  com 
outros temas.

14- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tem-se percebido que na Região da BR 163 a realidade não se 

diferencia  das  demais,  ou  seja,  existem  vários  conflitos  agrários, 

extração ilegal  de madeira,  avanço do agronegócio,  alto  índice  de 

desmatamento, mineração em terras indígenas, grandes projetos e 

etc.. O que faz com que, a população busque alternativas contra o 

modelo  de  sociedade  que  visa  apenas  o  lucro  a  todo  e  qualquer 

custo.

Uma alternativa para construir uma sociedade ambientalmente 

justa é o Fundo Dema que surgiu como um instrumento de defesa dos 

povos da floresta, reafirmando a luta dos movimentos sociais e das 

comunidades através de projetos que promovam o desenvolvimento 

local.  Contribui  ainda,  para  a  valorização  e  fortalecimento  da 

identidade cultural dos povos da floresta para que possam atuar na 

sua própria realidade e transformar para melhor suas condições de 

vida. 
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Assim,  a  Oficina  de  sensibilização  e  capacitação  para 

elaboração de projetos socioambientais possibilitou aos participantes 

conhecimentos sobre:

 Desenvolvimento  sustentável  através  de  justiça 

ambiental  e  climática  e  a  co-responsabilidade  dos 

movimentos sociais pela multiplicação de informações;

 Fortalecimento institucional das entidades participantes;

 Disseminou informações sobre a II  Chamada Pública  de 

30 de novembro de 2012;

 A  importância  do  papel  do  Fundo  Dema  e  Fundo 

Amazônia para o desenvolvimento sustentável da BR 163;

 Fortalecer as ações do Fundo Dema e Fundo Amazônia na 

Região  da  BR  163  como  instrumentos  de  apoio  as 

Comunidades.

Com  isso,  os  participantes  mostraram-se  interessados  e 

motivados  a  apresentarem  propostas  a  II  Chamada  Pública 

Socioambiental,  na  qual,  os  mesmos  rediscutirão  as  propostas 

elaboradas  na  oficina  com  as  suas  comunidades  e  disseminarem 

informações sobre o Fundo Dema/ Fundo Amazônia.

Portanto, os projetos aprovados pelo Fundo Dema não são um 

fim em si  mesmo,  mas  sim,  uma alternativa  para  que  o  povo  da 

floresta  comprometa-se  com  o  desenvolvimento  sustentável  dos 

recursos naturais de sua comunidade viabilizando assim, a redução 

das  desigualdades  socioambientais,  através  da  elaboração  de 

propostas  que  contemplem  as  realidades  locais  e  as  demandas 

específicas  da  agricultura  familiar  regional,  visto  que,  este  setor 



 

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

produtivo é de fundamental importância para a segurança alimentar 

dos povos da floresta.

“Eu acredito que o mundo será melhor, quando o menor 

que padece acreditar no menor” 
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