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PROJETOS APROVADOS

N

1

2

Numero
do
Projeto

Nome do
Projeto

Organização
Proponente

UF

Local

Valor (R$)

Desenvolver atividades de produção
Cooperativa
de sistemas agroflorestais por meio
Comercialização
Juinense da
COOPERJU
dos Frutos
do fortalecimento da produção e MT
FAM/14/18
Agricultura Familiar
AFA
Agroflorestais
comercialização do palmito de
Agroecológica
pupunha em conserva.

Juína

90.000,00

Puu Popoti:
Resgate da Roça
FAM/14/19
Tradicional do
Povo Panará

Associação Yakiô

Sigla

Descrição

Resgatar a roça tradicional do povo
Panará a partir de duas roças
tradicionais
com
jovens
da
Terra Indígena
comunidade, aumento da produção
Panará de alimentos tradicionais, aumento MT
Guaratã do
do consumo desses alimentos,
Norte e Matupá
resgate do cesto tradicional Panará
no Mato Grosso
com fins na valorização do saber e
trabalho tradicional.

59.886,00

IOV

Contribuir com a organização e
estruturação da Rede de Artesãs
Mulheres de Fibra, através da
qualificação da produção artesanal
e conquista de novos mercados.
MT
Pretende-se adquirir equipamentos
para as oficinas de formação
coletiva, apoio na qualificação
artesanal e apoio na ampliação da
rede.

Nova Canaã

59.860,00

ATANC

Beneficiamento
dos
produtos
oriundos da mandioca com a
instalação de uma farinheira.
Pretende-se a comercialização dos MT
produtos e a capacitação de
agricultores para produção e
beneficiamento da mandioca.

Carlinda

54.100,00

Arame

60.000,00

Zé Doca

89.610,00

Yakiô

FAM/14/20

Mulheres de
Fibra: Unindo
Instituto Ouro Verde
Natureza,
Trabalho e Arte

4

FAM/14/21

Sistemas de
Produção e
Industrialização
como estratégia
de Geração de
Renda e
Qualidade de
Vida

5

Revitalizando a
O projeto pretende conscientizar a
Vida do rio Zutiua
comunidade da importância da
da Terra Indígena
Associação da
preservação das nascentes ao
Araribóia, do
Casa de Cultura e
longo do rio Zutiua; a coleta e
Artesanal das
FAM/14/22 Povo Guajajara
ACCAMIAZ
MA
produção de espécies nativas;
do Município de Mulheres Indígenas
recuperar áreas degradadas nas
Arame, Buriticupu da Aldeia Zutiua
nascentes com plantio de mudas e
e Santa Luziasementes .
MA.

6

Estrutura
Associação dos
Simplificada para
Trabalhadores
FAM/14/23 Beneficiamento e
Rurais da Vila Boa
Aproveitamento
Esperança
de Frutas

3

Associação dos
Trabalhadores
Acampados Nova
Conquista

ATRVBE

Instalação
de
uma
unidade
simplificada de processamento de
frutas de acordo com as normas MA
sanitárias exigidas pelo MAPA na
comunidade Vila Boa Esperança.

7

8

9

Sistema
Integrado de
Produção
Associação da
Agroecológica e
escola Família
FAM/14/24
Educação: A
Agrícola de Lago do
Sustentabilidade
Junco
Produtiva da
EFAF

FAM/14/25

FAM/14/26

10 FAM/14/27

AEFALJ

Fortalecer a associação por meio de
cursos e capacitações sobre meio
ambiente, preservação ambiental e
a importância do babaçu. O projeto
MA
pretende também produzir hortaliças
e frutas como babaçu, feijão,
macaxeira e criação de pequenos
animais.

Lago do Junco

55.350,00

Esperantina

83.575,00

Desenvolver o processamento de
pequi e um espaço adequado às
normas
sanitárias
para
MT
processamento e armazenamento
dessa produção na Comunidade
São Pedro.

Terra Nova do
Norte

59.970,69

Implantar projetos de sistemas
agroflorestais para diversificação
da produção; envolver professores e
alunos nas oficinas como meio de
disseminar a educação agroflorestal MT
na escola rural do PA Caeté;
promover
intercâmbio
com
experiências similares no Mato
Grosso.

Diamantino

60.000,00

Implantação
de
sistemas
agroflorestais em quintais com
espécies
nativas
com
fins
comerciais; capacitações no manejo
e cultivo de espécies adaptadas à
região e de interesse econômico;
produção de mudas como medidas
MA
de proteção e conservação da
região; treinamento na área de
reflorestamento,
realização
de
seminários sobre políticas públicas
para mulheres sobre temas sociais
diversos
e
capacitação
em
empreendimento familiar rural.

Viana

60.000,00

Organização da
Produção
Agroextrativista
de Esperantina

Estruturar a gestão da cooperativa,
planificar o processo de produção e
Cooperativa da
beneficiamento de polpa de frutas e
Produção e
ampliar as possibilidades de acesso
Comercialização
aos mercados institucionais. Essas
dos Agricultores
metas serão realizadas a partir de
Familiares
COOAF-Bico
TO
cursos em gestão financeira,
Agroextrativistas e
consultorias
em
viabilidade
Pescadores
econômica de polpa de frutas e
Artesanais de
implantação de uma agroindústria,
Esperantina Ltda.
articulação com o programa PNAE e
realização de oficinas.

Cozinha de
Processamento
de Pequi

Associação da
Agricultura Familiar
do Portal da
Amazônia

Agrofloresta
Diversificando a
Produção de
Alimentos

AAFPA

Associação dos
Mini e Pequenos
Produtores do
Córrego Grande

Projeto Mulheres:
Reconstruindo
Alternativas para
a Preservação
Instituto Nacional de
Ambiental,
11 FAM/14/28
Apoio Profissional
Produção
Agroecológica e
Agroextrativista
Sustentável

INAP

12 FAM/14/29

Jovens
Associação Escola
Semeando
Família Agrícola do
Agroextrativismo Bico do Papagaio

Associação dos
Agricultura
Trabalhadores e
Familiar
Trabalhadoras na
13 FAM/14/30 AgroecológicaAgricultura Familiar
AFAECO Centro
Rural de Centro
Novo Maranhão
Novo do Maranhão

Formação de jovens da área rural
em agroecologia por meio de
oficinas
com
pedagocia
da
alternância
sobre
produção
Esperantina,
agroecológica e uso sustentável da
Buriti do
EFABIP Pe biodiversidade. Para concretizar o TO Tocantins, São
projeto,
será
elaborado
Sebastião e
instrumentos de divulgação de
Araguatins
experiências
desenvolvidas
ao
longo do projeto nas escolas e
comunidades rurais vizinhas.

ATTRAF

Adquirir equipamentos para o
beneficiamento de polpas de frutas
junto com um freezer para
Centro Novo do
armazenamento e embalagens para MA
Maranhão
a comercialização de polpas de
qualidade, criando possibilidade de
geração de renda e qualidade de
vida para as famílias.
Produção de biojoias com o
endocarpo do coco babaçu e
sementes nativas, e ainda a MA Lago do Junco
produção de papel reciclado com a
fibra palha do coco babaçu.

Jovens
Camponesas:
Associação de
Valorizando
Jovens Rurais de
Saberes e
14 FAM/14/31
AJR
Lago do Junco e
Preservação da
Lago dos Rodrigues
Floresta dos
Babaçuais
Associação de
Modernizar e aumentar a produção
Mulheres da
apícola das mulheres e jovens da
Agricomel do
Projeto Mulheres
AGRICOLME
comunidade Centro do Chicão, com MA Maranhãozinho
15 FAM/14/32
Agroecológicas Centro do Chicão e
L
a aquisição de equipamentos e
Povoados
colmeias.
Circunvizinhos
Capacitações nas temáticas de
direitos
quilombolas
e
meio
ambiente. O projeto pretende
Capacitação de
melhorar a qualidade de vida da
Associação de
Comunidades
Moradores do
a
partir
do
AMOQRUIC comunidade
16 FAM/14/33 Sobre os Direitos
MA
Quilombo Rural da
A
fortalecimento
do
extrativismo
Quilombolas e
Ilha de Camaputiua
equilibrado
e
sustentável;
Ambientais
recuperação de áreas degradadas e
proteção ambiental dos campos
naturais e juçarais.

17 FAM/14/34

18 FAM/14/35

Projeto
Agrofloresta

Associação de
Ajuda Mutua
Agropecuária e
Agroextrativista do
retiro do Índio

Casa de Farinha
Associação
ChiquitanoProdutiva Indígena
Consolidação
Chiquitano

60.000,00

90.000,00

44.190,00

73.155,00

Cajari Território
Quilombola de
Tramaúba
Camaputiua

60.000,00

AAMA

Desenvolver quintais agroflorestais,
produção de alimentos por meio de
um viveiro familiar central incluindo
irrigação e cobertura que dará MT
sustentabilidades
aos
outros
viveiros familiares já desenvolvidos
no Assentamento Keno.

Cláudia

59.361,00

APIC

Consolidar a casa de farinha da TI
Chiquitano por meio de aquisição de
equipamentos,
capacitar
a
comunidade
indígena
na MT
organização da comercialização e
definição do plano de negócio da
casa de farinha e divulgar o projeto.

Porto
Esperidião

90.000,00

Protagonismo
Centro Maranhense
Juvenil e
de Estudo Sócio19 FAM/14/36 Sustentabilidade
Ambiental e
Sócioambiental
Assessoria Rural
no Campo

Desenvolver
atividades
que
contemplem o adensamento vegetal
de áreas degradadas com plantas
nativas, produção de mudas de
espécies nativas, a formação de
jovens filhos das comunidades
CEMEEAR
MA
rurais na atividade de apicultur; e
também a participação destes
jovens, na coleta, seleção e
beneficiamento de frutas nativas da
região para a produção de polpa de
frutas.

Fortalecimento de iniciativa de
produção de artesanato e babaçu
por meio de capacitações em
cooperativismo, apoio na gestão de
Babaçu
Cooperativa
COMESOLnegócio, melhoria do processo TO
20 FAM/14/37 empreendedor e Multifuncional de
TO
solidário
Economia Solidária
produtivo e designer de produtos,
apoio
na
comercialização
e
aquisição
de
insumos
complementares.

21 FAM/14/38

Projeto Babaçu:
Unindo Arte e
Natureza

Associação de
Moradores do Alto
Bonito

AMAB

Realização
de
oficinas
de
capacitação
na
temática
de
conservação
ambiental
e
sustentabilidade, capacitações em
TO
manejo e a utilização do coco
babaçu
e
um
evento
para
divulgação e comercialização dos
produtos.

João Lisboa,
Amarante e
Senador La
Roque

59.410,00

Araguaína,
Piraquê e
Xambioá

59.986,00

Xambioá

59.995,00

