FICHA PROJETO - nº 033
Projeto: Frutos do Cerrado – Loreto
Entidade Executora: Cooperativa dos Pequenos Produtores Agroextrativistas de Loreto –
COOPRA
Local: Loreto - MA
Bioma: Amazônia
Endereço: Rua Presidente Médici, 460
Telefone: 98-7441150
Orçamento total:
US$

PDA

CONTRAP.

TOTAL

75.728

20.000

95.728

A questão
Apesar de não possuir grandes conflitos agrários, o município de Loreto se encontra em péssimas
condições ambientais devido à sua cobertura vegetal ter sido quase completamente devastada,
que modificou o microclima,diminuindo as chuvas e o volume de água nos rios e provocando
significativa alteração da produção dos pequenos agricultores. Ainda, as condições de transporte,
saúde e educação são precárias. Para minimizar estes efeitos, há a necessidade de implantar
alternativas de produção entre os trabalhadores rurais, que leve em conta práticas não
destrutivas, autônomas e auto-sustentáveis. Assim, o projeto vem para gerar e diversificar a renda
do produtor rural, utilizando a flora da região e auxiliando na preservação dos recursos naturais.
Objetivo geral:
Viabilizar o pleno funcionamento de uma unidade de processamento e beneficiamento industrial
de frutos do cerrado (buriti, bacuri, bacaba, juçara, caju, cajá, mangaba, murici etc); gerar renda
para o trabalhador rural; fortalecer a organização da comunidade envolvida no projeto; preservar e
valorizar o cerrado.
Objetivos específicos:
•
Estimular e fortalecer a organização dos agricultores
•
Plantio de culturas, coleta de frutas e reflorestamento
Atividades:
•
Plantio de culturas permanentes
•
Fortalecimento da organização e capacitação dos recursos humanos
•
Extrativismo
Principais dificuldades:
Falta de experiência do grupo na gestão e administração de projetos de desenvolvimento;
Excessiva interferência dos representantes da Igreja local nas decisões da Cooperativa.
Estratégia de disseminação:
Cursos, encontros, mutirões de coleta, programa de rádio, espaço em jornais locais,
documentários de vídeo.
Resultados:

•
•

Os objetivos do projeto foram extremamente prejudicados devido ao atraso de verbas,
poucos recursos e problemas técnicos e administrativos.
Apesar dos esforços, as dificuldades não permitiram o desenvolvimento do projeto,
estando este, muito prejudicado.

