FICHA PROJETO - nº 149
Projeto: Programa de Alternativa de produção nos vales dos Rios Acre e Purus II
Entidade Executora: Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Acre FETACRE
Local: Rio Branco - AC
Bioma: Amazônia
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 5000 Vila Ivonete
Telefone: 68-2231527
Orçamento total:
US$

PDA

CONTRAP.

TOTAL

144.899

62.099

206.998

A questão: Assistência prestada pelos órgão governamentais são ineficazes para suprir as
necessidades econômicas e sociais do homem rural.
Objetivo geral: Proporcionar aumento da renda do produtor rural e a fixação do homem no
campo, através da difusão de práticas agroflorestais adaptadas a região.
Objetivos específicos:
•
Ministrar 3 cursos práticos: um de Viveiros e produção de mudas, um de SAFs e um de
Manejo de tanques pra piscicultura;
•
Construção de 45 viveiros florestais;
•
Viabilizar o acompanhamento técnico periódico e das áreas envolvidas no projeto.
Atividades:
•
Serão ministrados cursos práticos de SAFs, manejo de tanques para piscicultura e de
viveiro e produção de mudas, acompanhados de apostilas com informações mais recentes
e adequadas aos sistemas implantados, reforçando e aumentando o conhecimento
adquirido pelos pequenos agricultores, além de fornecer conceitos de EA aos membros da
comunidade.
•
O projeto inclui a construção de viveiros florestais, visando possibilitar ao pequenos
agricultor produzir suas próprias mudas para manutenção e expansão do seu sistema
agroflorestal.
•
Serão contratados novos técnicos para a realização dos cursos e acompanhamento
periódico dos SAFs, tanques e viveiros implantados, dando todas as condições para um
bom andamento do projeto
Principais dificuldades: Difícil acesso pelas estradas da região
Estratégia de disseminação: Cursos
Resultados:
•
O trabalho vem sido desenvolvido em 26 viveiros comunitários e 130 famílias, através de
visitas de avaliação e distribuição de sementes e visitas de acompanhamento.
•
Foi comprada uma pick-up para o projeto e esta vem auxiliando muito o trabalho.
•
Apesar de nem todos os objetivos terem sido alcançados, essas dificuldades estão sendo
sanadas.

