FICHA PROJETO - nº 038
Projeto: Frutos do Cerrado - Santa Maria do Tocantins
Entidade Executora: Associações dos Pequenos Produtores de S. José e Soninho
Local: Santa Maria do Tocantins - TO
Bioma: Amazônia
Endereço: Câmara Municipal de Sta. Maria A/C Vereador José Amâncio
Telefone: 63-4411104
Orçamento total:
US$

PDA

CONTRAP.

TOTAL

109.649

51.120

160.769

A questão: Com as condições sociais e econômicas deficientes, o município de Santa Maria do
Tocantins pode ser beneficiado pelo projeto no sentido de, em curto prazo, evitar a degradação
ambiental dos cerrados e, em longo prazo, contribuir para a recuperação de áreas degradadas,
além de proporcionar ao pequeno produtor rural uma alternativa economicamente viável e autosustentável.
Objetivo geral: Viabilizar
o pleno funcionamento de ma unidade de processamento e
beneficiamento industrial de frutos do cerrado (buriti, bacuri, bacaba, juçara, caju, cajá, mangaba,
murici etc), instalada em Carolina (MA) pelo CTI com apoio da Comunidade Européia e que será
doado oportunamente para a Associação Vity-Cati
Objetivos específicos:
•
Estimular a organização
•
Adquirir infra-estrutura para que se possa executar a comercialização das frutas nativas da
região por meio da associação trabalhando com sócios e não sócios no âmbito de todo o
município.
•
Montagem de infra-estrutura de escritório na sede do município.
•
Capacitar os pequenos produtores para a coleta e o manejo das áreas de extrativismo,
bem como para o cultivo de culturas frutíferas permanentes.
•
Financiar o plantio de 42 hectares de frutas consorciadas nas duas associações,
beneficiando 28 famílias (com 1,5 hectares cada), metade da área no primeiro ano e
metade no segundo.
Atividades:
•
Cursos de manejo, coleta e padronização dos frutos;
•
Aquisição de infraestrutura;
•
Curso de plantio e manejo de frutas tropicais;
•
Cursos para viveirista;
•
Escolha/alocação das áreas de plantio;
•
Análise de solos; Aquisição de sementes;
•
Aquisição de infraestrutura para viveiro;
•
Preparo do solo;
•
Plantio;
•
Avaliação da execução do projeto em assembléia;
•
Cursos de aprofundamento e manejo;
•
Tratos culturais;
•
Curso de Educação ambiental;

•
•
•
•

Curso de legislação ambiental;
Encontros trimestrais para homogeneização da execução pelas diversos cooperativas e
associações;
Encontros semestrais do Conselho Administrativo;
Aquisição de sistemas de radiofonia.

Principais dificuldades: Falta de capacitação/experiência na administração; programas políticos
paternalistas; projetos que não deram certo; falta de apoio/incentivo aos pequenos produtores;
inexistência de política ambiental (Federal, Estadual, Municipal); grandes projetos de
desenvolvimento na região.
Estratégia de disseminação: Cursos e encontros; Vídeo.

