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redes socio

produtivas
Marcado por grandes eventos como a Copa
do Mundo e as eleições gerais, 2018 reuniu
alegrias, surpresas e desaﬁos.
E foi em dezembro desse mesmo
ano que 20 organizações
comunitárias do Norte e
Noroeste de Mato Grosso
comemoraram o primeiro
aniversário do projeto Redes
Socioprodutivas.
Projeto que tem gerado conexões e fortalecimento para 625
famílias de agricultores e agricultoras, por meio de oﬁcinas,
cursos, dias de campo, intercâmbios e novas infraestruturas para a produção de cacau,
café, hortifrutigranjeiros, babaçu, castanha-do-Brasil e leite. A certeza é de que em 2019
as iniciativas se consolidarão
ainda mais, novos ciclos de
melhorias se iniciarão e, cada
vez mais, agricultores familiares terão destaque por produzir
valor, sabores, cores, saúde e
cultura para o estado de Mato
Grosso.

Atrelados ao potencial destaque destas iniciativas estão os
impactos diretos para as cooperativas, associações, agricultores e, principalmente, para os
consumidores. As organizações
locais são fortalecidas para
atender às demandas por atividades produtivas sustentáveis, novos arranjos comerciais
para os produtos e ampliação
do conhecimento técnico e de
gestão comunitária dos empreendimentos. Tais ações geram
também reﬂexos indiretos com
a manutenção da ﬂoresta, uma
vez que todas as ações estão
pautadas e promovem arranjos produtivos sustentáveis das
cadeias agropecuárias e extrativistas, gerando valor econômico e social à produção.
O Projeto Valorizando Cadeias
Socioprodutivas na Amazônia Redes Socioprodutivas atua em

seis municípios de Mato Grosso: quatro localizados no Norte
(Alta Floresta, Paranaíta, Nova
Monte Verde e Nova Bandeirantes) e dois no Noroeste (Cotriguaçu e Colniza). As ações
são realizadas pelo Instituto
Centro e Vida (ICV) com apoio
do Fundo Amazônia.
Agricultura Familiar: Conheça,
consuma e dissemine essa ideia.

O projeto Redes
Socioprodutivas
gera conexões e
fortalecimento
para 625 famílias
de agricultores
e agricultora e
20 organizações
comunitárias do
Norte e Noroeste
de Mato Grosso
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grandes de2018
números

Produção:
232 visitas técnicas;

Atividades de
construção e troca de
conhecimento:

93 novas unidades de produção
(leite, horticultura, babaçu,
cacau, café);

23 capacitações, com foco na
produção sustentável e na
gestão, que atenderam 674
participantes.

Marketing e
consumo:

Aquisição de 323,8 toneladas
de insumos;

10 novas logomarcas;

22 propriedades em processo
de restauração das APPs;

Rótulos para 11 produtos;

Beneﬁciamento e
comercialização:

Reposicionamento de marca
(COMOV);

Aprovação da linha de crédito
rural (Pronaf Agroecologia) no
município de Alta Floresta.

Panﬂetos de divulgação de
produtos (babaçu e cacau);

9 novos acordos
comerciais;

Spot de rádio sobre o babaçu;

2 projetos no aplicativo
PAANet-Conab;
Transporte para
escoamento da produção
em 3 organizações;
5 estudos de viabilidade
econômica.

Cartão informativo sobre
produtos orgânicos.

conquistas
detalhadas

Reuniões, cursos,
encontros, dias
de campo e
intercâmbios:
• 95 reuniões nas comunidades envolvidas;
• 2 encontros de parceiros do
projeto (118 lideranças comunitárias);
• Parceria com o Instituto Federal de Mato Grosso
(campus Alta Floresta), para
o lançamento de um curso
proﬁssionalizante (Formação
Inicial e Continuada – FIC) em

Agente de Desenvolvimento
Cooperativista e execução do
módulo 1 (34 participantes de
9 municípios);
• 7 intercâmbios nas cadeias
do leite, café, cacau e babaçu e
hortifrutigranjeiros nos estados do Maranhão, Pará, Rio
Grande do Sul e Mato Grosso.
(80 participantes);
• 11 oﬁcinas, cursos e capacitações voltadas às práticas de
produção, gestão ﬁnanceira e
recuperação de áreas degradadas (mais de 175 participantes);
• 2 Dias de Campo (220 pessoas).

Investimento na
produção:
• 232 visitas técnicas nas
propriedades (114 famílias);
• Hortifrutigranjeiros: 6
propriedades com certiﬁcação
orgânica (ASPOAF), perfuração
do poço artesiano da Associação Comunitária Vila Rural ll,
3 microtratores com carreta
para 3 organizações,
e 5 toneladas de pó-de-rocha,
200 toneladas de cama de
frango, 50 estufas para cultivo
protegido para as 6 organizações;

• Cadeia Produtiva Cacau:
insumos de 400 frutos, 4.280
kg de calcário, 300 kg de pó de
rocha para os plantios agroﬂorestal e orgânico em 2 organizações comunitárias;
• Cadeia Produtiva Castanha:
3 motos e F-4000 para garantir o escoamento de cerca
de 190.000 kg de castanhas,
mapeamento inicial dos castanhais e material de identiﬁcação das matrizes (GPS, placas
etc.);
• Cadeia Produtiva Babaçu:
aquisição de materiais para
6 estufas de secagem para 2
organizações;
• Cadeia Produtiva Café:
viveiro de mudas e 1 propriedade com certiﬁcação orgânica
da produção (AGuA), amostras
de solo para análise em 10
propriedades, adubação verde
em 15 hectares de sistemas
agroﬂorestais, 6 roçadeiras, 9
kits de irrigação, material para
15 terreiros de secagem e uma
carreta agrícola para 5 organizações;
• Cadeia Produtiva Leite:
amostras de solo, mapeamento
com drone e planejamento das
unidades de piquete de leite
em 28 propriedades, 22 unidades de leite com piqueteamento rotacionado em implementação, insumos de calcário (94

toneladas), adubos (17 toneladas) e capim para pastagem
em 2 organizações.

Recuperação de
áreas degradadas:
• Elaboração de mapas (com
uso de drone) e planejamento
participativo do restauro ﬂorestal na cadeia produtiva do
leite (18 propriedades), café (7
propriedades), hortifrutigranjeiros (3 propriedades) e cacau
(5 propriedades);
• Distribuição de lascas, arame, sementes e mudas nas 22
propriedades em processo de
restauração (17,80 hectares).

Beneﬁciamento:
• Auditoria da Vigilância Sanitária de Cotriguaçu nas três
cozinhas comunitárias e laudo
de regularização;
• 1 reunião com Secretaria
Municipal de Agricultura de
Paranaíta e 1 reunião com UHE
São Manoel para construção
da cozinha da AMPA;
• Elaboração da tabela nutricional de 11 produtos beneﬁciados;
• Apoio à construção de 2
unidades de fermentação e secagem de amêndoas de cacau;

• Aquisição de uma carta de
anuência do INCRA autorizando as ações do projeto nos
assentamentos em Cotriguaçu.

Apoio no acesso ao
mercado:
• Apoio em Festivais locais:
ExpoCotri, 7º Encontro de
Saberes e Sabores e V Festival
Juruena Vivo;
• Melhorias de embalagens e
receitas;
• Aumento da renda em 7
organizações com a abertura
de novos mercados, compras
coletivas de insumos, incentivo para aumento do preço dos
produtos, arranjos de comercialização entre cooperativas
e associações, pré-acordo com
supermercado para abrir uma
gôndola de produção orgânica;
• Diminuição do valor de
frete e acesso ao apoio de
prefeitura para o transporte de
produtos;

Gestão de negócios e
marketing:
• Apoio de advogados para
a revisão dos documentos
(concessão, estatutos etc.),
compreensão dos direitos das

232 visitas
técnicas nas
propriedades
(114 famílias)

Elaboração de
mapas (com uso
de drone) e
planejamento
participativo do
restauro ﬂorestal
na cadeia produtiva do leite (18
propriedades),
café (7 propriedades), hortifrutigranjeiros (3
propriedades) e
cacau (5 propriedades)
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associações na emissão de notas ﬁscais e benefícios ﬁscais;
• 05 estudos de viabilidade
econômica: café processado,
amêndoa de cacau, repolho e
beterraba, castanha in natura
(AGuA, Mulheres Esperança,
Coopervila e ACCPAJ);
• Elaboração de 10 logomarcas de 10 grupos comunitários
(COMOV, Amurverde, Apral,
Ampa, Aprofeco, Mulheres
da Paz, Mulheres Esperança,
Mulheres Unidas, ACOPAVIR II
e Mulheres Liberdade);
• Elaboração de rótulos para
11 produtos (AGuA, Mulheres
Unidas, Mulheres Esperança,
AMPA, Mulheres da Paz);
• Reposicionamento da marca da COMOV (leite, iogurte
morango, iogurte coco e queijo
muçarela) e produção de novas
embalagens (manteiga, requeijão e doce de leite).

prestaçãode contas
SALDO RÚBRICAS

Orçado

Realizado

Saldo

RECURSOS HUMANOS PRÓPRIOS

3.456.685,49

-1.505.979,11

1.950.706,38

IMPOSTOS RECURSOS HUMANOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

1.820.696,94

-430.284,08

1.390.412,86

CONSULTORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

1.010.340,00

-313.470,18

696.869,82

INSUMOS

1.863.847,60

-382.724,62

1.481.122,98

LOGÍSTICA

1.481.122,98

-730.145,46

-730.145,46

MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS

1.204.103,40

-826.584,52

377.518,88

OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES

1.757.200,00

-2.568,95

1.754.631,05

COMUNICAÇÃO

877.010,00

-48.538,85

828.471,15

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

487.386,00

-249.428,87

237.957,13

16.404.545,93

-4.489.724,64

11.914.821,29

TOTAL EXECUTADO 2018

relização:

apoio:

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

