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APRESENTAÇÃO 
 

O presente documento é um roteiro para elaboração de um Relatório de Desempenho. O 

objetivo deste relatório é fornecer ao BNDES informações sobre a situação da operação 

contratada no âmbito do Fundo Amazônia, como a evolução física e financeira do projeto, as 

ocorrências relevantes referentes ao beneficiário, o atendimento às obrigações contratuais e o 

monitoramento dos indicadores do quadro lógico, entre outros. O Relatório de Desempenho 

deve ser preenchido, assinado e enviado ao BNDES pelo beneficiário da colaboração financeira 

não reembolsável do Fundo Amazônia, em versão impressa e por e-mail.  

Nas seções “A”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G” e “L” deste modelo de relatório, o beneficiário deve 

preencher as planilhas eletrônicas que compõem este documento como “objetos incorporados”, 

os quais permitem o acesso às planilhas eletrônicas a partir do próprio documento de texto. 

Para o preenchimento, o beneficiário deve clicar duas vezes no ícone do objeto e preencher as 

tabelas conforme as orientações constantes nas planilhas. Estas planilhas devem ser enviadas 

impressas ao BNDES em anexo à versão impressa do Relatório de Desempenho e enviadas por 

e-mail, salvas na versão eletrônica do próprio Relatório de Desempenho. 

A apresentação do Relatório de Desempenho pelo beneficiário é parte integrante das 

obrigações contratuais assumidas pelo beneficiário perante o BNDES, conforme previsto nas 

“Normas e Instruções de Acompanhamento”, da Diretoria do BNDES.  

Além das informações mencionadas no modelo de Relatório de Desempenho, o 

beneficiário deve enviar, quando solicitado, os documentos pertinentes sobre o cumprimento 

das condições constantes no contrato.  

As orientações para preenchimento do Relatório de Desempenho estão no corpo do 

presente documento e a equipe responsável pelo acompanhamento do projeto pode ser 

contatada para quaisquer esclarecimentos. 

O Relatório de Desempenho deverá ser encaminhado, aos cuidados do gerente 

responsável pela operação, para o seguinte endereço: 

 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES 

Área de Meio Ambiente - AMA 

Departamento de Gestão do Fundo Amazônia - DEFAM 

Av. República do Chile, 100 - Protocolo - Térreo 

Rio de Janeiro, RJ - CEP 20031-917 

A/C de (preencher com o nome do gerente responsável) 
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A) ATIVIDADES REALIZADAS E GRAU DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO  

Informar aqui as principais atividades realizadas no período no âmbito do projeto, os 

eventuais problemas enfrentados e as medidas adotadas para solucioná-los. Mencionar a 

execução, no período, das metas estabelecidas no Plano de Monitoramento do Quadro 

Lógico.  O “Grau Percentual de Execução Física” deve ser preenchido na planilha “Grau 

Percentual de Execução Física”, clicando no ícone de objeto incorporado abaixo. O grau 

percentual de execução física deverá ser estimado pelo beneficiário utilizado critérios e 

metodologia de cálculo adequados ao projeto. 

 

COMPONENTE 1 - CONSOLIDAÇÃO DO ORIGENS BRASIL® 

 

Atividade 1.1 - Consolidação da governança 

- Reunião do Comitê Territorial da Calha Norte Origens Brasil®: Foi realizada nos dias 23 e 

24 de maio de 2018 em Alter do Chão/PA, no escritório do Imaflora, a III Reunião do Comitê 

Territorial da Calha Norte do Origens Brasil®. Estiveram presentes os membros das instituições 

ECAM, APIM, ACORQA, ACORQAT, AMIRMO, Mãe Domingas, Imaflora, PDS Paraíso, 

Imazon, AIKATUK, CGPH, ARQMO, com aproximadamente 31 pessoas, sendo elas de povos 

indígenas, quilombolas e extrativistas do território da Calha Norte. O encontro teve como 

objetivo realizar um balanço sobre o primeiro ano de comercialização conjunta dentro do 

Origens Brasil®, com os 3 principais produtos da região: castanha, cumaru e copaíba e discutir o 

melhorias para implementação do Origens Brasil® no território. (Foto 01) 

 

- Reunião do Comitê Territorial do Xingu Origens Brasil®: Foi realizada a VII Reunião do 

Comitê Territorial do Xingu Origens Brasil® nos dias 02 e 03 de outubro de 2018 em Brasília/DF. 

A reunião contou com a participação de 16 pessoas entre povos indígenas, parceiros e 

organizações de apoio do Xingu, dentre elas estavam a ATIX, Instituto Kabu, Instituto Raoni, 

AFP e ISA. O encontro teve como finalidade a discussão das estratégias de mercado, as 

melhorias na plataforma tecnológica e no sistema de monitoramento, discussão de pontos 

sensíveis do sistema para implementação do Origens Brasil® no Xingu, além do 

aprofundamento do processo de coleta dos indicadores de impacto, buscando a melhoria 

contínua do sistema. (Foto 02) 

 

- Reunião do Comitê de Empresas Origens Brasil®: Foi realizada no dia 08 de novembro de 

2018 em São Paulo/SP a V Reunião do Comitê de Empresas Origens Brasil®, O encontro contou 

com a participação de 22 pessoas, sendo 18 presencialmente e 4 à distância. Teve como 

discussão estratégica as avaliações das relações comerciais entre as empresas e comunidades 

que fazem parte do Origens Brasil®, o retorno parcial sobre a pesquisa de percepção de 

valores/benefícios do Origens Brasil®, a apresentação do dashboard com os resultados dos 

indicadores de impacto. O encontro é ainda um espaço importante para integrar as empresas 

membro da iniciativa de forma que possam compartilhar desafios e buscar soluções conjuntas. 

(Foto 03) 

 

Atividade 1.2. Estruturação do ambiente de gestão interna  

Os processos internos para operação do Origens Brasil® foram mapeados e atualmente 

estamos em fase de identificar ferramentas e tecnologias que possam dar apoio à gestão de 
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forma a seguir melhorando a eficiência dos processos e da equipe interna. Sendo assim, 

começou a ser estudada a ferramenta Salesforce, como suporte para controle das atividades e 

registro das informações. Historicamente, o Salesforce é uma ferramenta de CRM, ou seja, é 

utilizado para a gestão de relacionamento com o cliente, sendo assim, a equipe de TI do 

Imaflora fez uma customização no sistema para incluirmos o acompanhamento das atividades e 

processos com o objetivo de monitorar o andamento das ações e produtos do Origens Brasil®. 

Além disso, com o apoio da equipe de qualidade foram incluídas as primeiras atividades para 

verificar se o sistema gera os painéis desejados para visualização dos resultados e a partir 

disso começaremos as novas customizações. 

 

Atividade 1.3. Atualização do Plano de Negócios  

Iniciamos em outubro de 2018 o processo de revisão e construção do novo modelo de negócios 

do Origens Brasil®, cujo objetivo é identificar os valores percebidos pelos membros da iniciativa 

(empresas e instituição de apoio) visando ampliar e potencializar esses valores e desenhar 

mecanismos para perenização da iniciativa a longo prazo, diminuindo a dependência por 

recursos de doação e aumento na geração de receitas. O processo ainda encontra-se em curso 

e até o momento foi realizado: 

• Diagnóstico do modelo atual do Origens Brasil®, identificando os gargalos; 

• Pesquisa de percepção de valor com os membros da iniciativa e potenciais clientes (21 

pessoas no total) e avaliação dos mecanismos de geração de receita; 

• Design, Metodologia e Planejamento do Workshop de Ideação e Prototipagem Coletiva; 

• Realização do Workshop de Ideação e Prototipagem Coletiva (2 dias e com 32 pessoas 

para prototipar soluções para evolução do modelo atual); 

• Sistematização dos resultados do workshop e propostas de encaminhamentos; 

• Apresentação das conclusões iniciais para o Conselho do Origens Brasil®. 

O modelo de negócios está em fase final de delineamento e deverá ser concluído até o final de 

março, considerando as orientações do Conselho, onde será desenhada a estratégia de 

monetização a ser adotada pelo Origens Brasil®, levantamento do tamanho e potencial de 

mercado por público e proposta de valor com projeções e cenários financeiros.  

 

Atividade 1.4. Regras do Fundo de Sustentação Financeira  

- Estruturação das regras e constituição jurídica do Fundo Origens Brasil®: O Fundo foi 

criado, e atualmente o Imaflora enquanto administrador do Origens Brasil® é responsável pela 

gestão do mesmo. Os aportes anuais ao Fundo, atualmente são realizados exclusivamente 

pelos pagamentos das taxas de participação na iniciativa pelas empresas que fizeram a adesão. 

O Fundo possui atualmente, R$ 177.527,47, ante os R$ 61.596,25 do último relatório. Foi criado 

ainda, a 1ª versão das regras de captação e uso do Fundo que visa assegurar sua perenidade. 

Pelas regras, qualquer uso ou destinação deste valor, precisará ser aprovado previamente pelo 

Conselho Gestor do Origens Brasil®. Como foi descrito na atividade 1.3, estamos atualizando o 

novo modelo de negócios da iniciativa, visando diminuir a dependência de grants e a 

manutenção da iniciativa em longo prazo. 
 

 

Atividade 1.5. Customização de coletores e plataforma tecnológica.  

- Consolidação da plataforma do Origens Brasil®: A plataforma do Origens Brasil® está em 

pleno funcionamento, porém, ainda necessita de melhorias visando tornar mais amigável a 

usabilidade da plataforma pelo usuário. Foi realizado um levantamento com os usuários 
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(empresas, instituições de apoio e comunidades) para identificar as melhorias necessárias que 

deverão ser implementadas ao longo do ano de 2019, sendo as principais: 

 

       A- Coletor de dados para o cadastro de produtores: foi desenvolvido um termo de 

referência para a contratação de programador para a criação de um aplicativo (app) próprio do 

Origens Brasil® para a coleta dos cadastros dos produtores. O app permitirá maior autonomia e 

deixará o questionário mais intuitivo e simples, além de possibilitar a coleta dos indicadores e 

realização dos cadastros ao mesmo tempo com um aparelho de tablet. 

 

        B- Coleta dos dados de produção: atualmente os usuários inserem os dados de produção 

através de formulário online, para facilitar o processo está sendo desenhado um produto de 

importação dos dados através de planilhas em Excel. A importação dos dados visa diminuir o 

tempo de subida de dados das instituições de apoio e organizações locais e evitar o retrabalho 

pelos usuários. 

 

        C- Atualização Plataforma: o painel de gestão do Origens Brasil® (plataforma) está 

operando desde 2016. Após um tempo de uso pelos usuários foi feita uma avaliação sobre a 

usabilidade e com o feedback da avaliação vamos remodelar e atualizar a plataforma, ou seja, 

deixá-la com um visual mais atrativo e intuitivo. Estamos no processo de verificação das 

adequações necessárias que deverão ser feitas dentro da plataforma.  

 

 

Atividade 1.6. Implementação do Sistema de Monitoramento. 

- Oficina de Treinamento de Monitores de Impacto Origens Brasil® na Calha Norte: Foi 

realizado entre os dias 30 de junho a 05 de julho de 2018 a Oficina de Treinamento dos 

Monitores de Impacto na Comunidade Curuçá-Mirim, município de Oriximiná-PA, em parceria 

com o Grupo NSC. Estiveram presentes 23 pessoas, dentre elas 14 comunitários (quilombolas, 

ribeirinhas e indígenas), 5 pessoas de organizações comunitárias como ACORQE, AIKATUK, 

CGPH, STTR Alenquer e Phyjahiry, além de 4 técnicos de instituições de apoio (Imaflora, 

IMAZON, ECAM e ISA Altamira). A oficina teve como propósito preparar as instituições para 

coletarem os indicadores de impacto no Território da Calha Norte e do Xingu, visando avaliar o 

impactos das ações do Origens Brasil® sobre os territórios e suas populações. (Foto 04) 

 

- Oficina de Reforço para monitoramento de Impactos do Origens Brasil® na Calha Norte: 

Devido à densidade do conteúdo abordado na Oficina de treinamento para monitoramento de 

Impactos do Origens Brasil®, realizada em julho de 2018, viu-se a necessidade de fazer uma 

atividade de reforço para que os monitores pudessem coletar as informações em campo com o 

conteúdo recentemente fixado.  

Assim, a oficina foi realizada em Oriximiná no dia 06 de novembro de 2018 e contou com a 

participação de 16 pessoas, sendo 13 comunitários quilombolas e indígenas, dos quais dois 

participaram pela primeira vez, e três técnicos de apoio (Imaflora, ECAM e Kirwane 

Desenvolvimento Integral), entre eles o técnico da Kirwane Desenvolvimento Integral, que 

também participou pela primeira vez e acompanhará a coleta de dados nas aldeias indígenas 

em janeiro de 2019. 

O objetivo do treinamento foi rever o conteúdo geral dos questionários, revisar cada questão e 

cada perfil de entrevistados, fixar os significados dos termos técnicos e realizar exercícios 

práticos que simulassem a situação em campo. Além disso, o encontro possibilitou programar a 

janela de coleta em campo, a qual ficou definida entre 15/12/2018 a 15/01/2019, bem como 



7 

organizar a logística para tal. 

 

COMPONENTE 2 - EXPANSÃO DO ORIGENS BRASIL® PARA NOVAS ÁREAS 

PROTEGIDAS 

 

Atividade 2.1. Diagnósticos para expansão para dois novos territórios 

- Diagnóstico Solimões: O diagnóstico detalhado do território do Solimões foi concluído. O 

diagnóstico visa coletar informações do território, do perfil das populações que vivem no 

território, identificar as principais instituições de apoio técnico das comunidades (que apoiam as 

cadeias de valor), identificar os principais produtos e as áreas protegidas onde eles estão sendo 

manejados, para que o Origens Brasil® possa ter as informações necessárias para planejar e 

iniciar a aterrissagem no território. Este território com mais de 12 milhões de hectares de áreas 

protegidas está localizado no Estado do Amazonas, no Corredor Central da Amazônia (CCA). 

Com aproximadamente 77.502 pessoas vivendo nessas áreas, sendo elas extrativistas 

ribeirinhas e indígenas. É composto por 55 áreas protegidas, dentre elas 11 Unidades de 

Conservação e 44 Terras Indígenas, com 12 povos indígenas e 11 línguas.  

 
 

Está inserido numa das regiões mais conservadas da Amazônia brasileira, com alta 

produtividade primária e secundária, além de ter uma diversidade aquática, com mais de 600 

espécies catalogadas. Para essa população, a pesca é uma das principais atividades que são 

fonte de renda e alimentação, sendo o pirarucu uma das espécies de maior importância 

econômica. 

 

 

- Diagnóstico Baixo Amazonas: Em função das demandas dos atores locais, foi realizado um 
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segundo diagnóstico detalhado, que inicialmente não estava planejado, dessa vez para o 

território Sul do Amazonas, que está em vias de ser concluído. Foram realizadas duas reuniões 

virtuais (26/09/2018 e 09/10/2018) somando ao todo 11 instituições: IEB, IDAM, CNS, Instituto 

Desenvolver, OPAN, IDESAM, ICMBio COOPMAS, COOPAGRI, SEMA - Lábrea, APADRIT. Foi 

levantado de forma geral informações sobre as cadeias produtivas, nível de estruturação, 

volumes, gargalos, e o arranjo das organizações/instituições que trabalham com as cadeias nos 

territórios. O sul do Amazonas é uma região de grande diversidade social, cultural e biológica. A 

paisagem local engloba áreas de campos amazônicos, várzeas, rios de águas brancas, igapós, 

florestas densas e igarapés. Diversos povos indígenas e extrativistas habitam a região e 

possuem uma organização social e cultural estreitamente vinculada ao ambiente e ao uso 

sustentável dos recursos naturais. Esta região é considerada pela sua importância estratégica 

para impedir o avanço do desmatamento na Amazônia. Este território contempla mais de 31 

milhões de hectares de Áreas Protegidas, sendo 45 Terras Indígenas e 42 Unidades de 

conservação, com 17 povos indígenas e 15 línguas. O objetivo desse diagnostico ao final é 

avaliar o potencial das cadeias de valor do território e se o Origens Brasil® é uma iniciativa que 

pode contribuir para o fortalecimento delas.  

 

- Diagnóstico Expansão Geral: Em dezembro de 2018 foi realizada a atualização do 

diagnóstico geral dos territórios potenciais do Brasil para a expansão do Origens Brasil®. A 

revisão e atualização do diagnóstico que havia sido realizado em 2016 finalizou com 13 

territórios: 

 

# Território UF 

1 “Acre alto Juruá” AC 

2 “Acre Sul” AC 

3 Mosaico Amazônia Oriental AP 

4 Marajó PA 

5 Corredor Ecológico Guaporé-Itenez-Mamoré RO 

6 “Médio Juruá” AM 

7 “Mosaico do Gurupi” MA 

8 “Corredor Tupi Mondé” MT/RO 

9 “Território do Araguaia” GO/TO 

10 “Mosaico Grande Sertão Veredas Peruaçu” MG/BA/GO 

11 Mosaico extremo Sul da Bahia BA 

12 “Vale do Ribeira e Lagamar” SP/PR 

13 “Mosaico do Jalapão” TO/PI/MA 

 

Será apresentada na próxima reunião do conselho gestor do Origens Brasil® os territórios que 

se destacaram em relação aos critérios chaves para a viabilização da implementação da 

iniciativa nesses territórios potenciais, levando em conta os critérios: 

    1. Abrigar diversidade socioambiental; 

    2. Contar com instituições atuantes, articuladas e espaços de governança da produção; 

    3. Possuir cadeias produtivas estruturadas que contribuem para a manutenção do patrimônio 

socioambiental do território. 

 

A partir dessa reflexão com o conselho, serão definidos os próximos territórios para expansão. 
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Atividade 2.2. Construção de plataforma de capacitação à distância 

- Delinear a proposta para treinamento à distância: A proposta de delinear um treinamento à 

distância não foi realizada, pois foi avaliado pela equipe que, considerando o estagio de 

desenvolvimento atual do projeto, parece não fazer mais sentido desenvolver um sistema de 

treinamentos à distância. Temos realizado um treinamento presencial por território, além das 

atualizações anuais que têm sido feitas juntamente com os encontros dos comitês territoriais. 

Além disso, o contato com as instituições locais está sendo bem frequente, e este momento tem 

sido utilizado para tirar duvidas e fazer atualizações. Desenvolver um ferramental para  

treinamento à distancia, parece nesse momento não ser a melhor estratégia. A equipe avaliará 

os materiais que serão produzidos, que poderão dar suporte nas orientações necessárias, e 

fará uma nova proposta. 

 

 

Atividade 2.3. Capacitação para uso da Plataforma Tecnológica 

- Oficina de Capacitação no Solimões Origens Brasil®: Foi realizada entre os dias 30 de 

outubro a 01 de novembro de 2018 em Tefé/AM, na sede do Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável Mamirauá a I Oficina de Capacitação do Solimões Origens Brasil®. A oficina contou 

com a participação de 24 pessoas, dentre elas o Programa de Pesca IDSM, Colônia de 

Pescadores Z4 de Tefé, Programa de Manejo de Agroecossistemas IDSM, Programa de Manejo 

Florestal IDSM, ACJ, AMURMAM, Comunidade Punã e FAS. Foram abordados temas como os 

principais desafios da comercialização, a cadeia produtiva, a apresentação do Origens Brasil® e 

a sua funcionalidade, o mercado, o  passo a passo da adesão ao Origens Brasil® e a 

governança. Além disso, a metodologia da oficina foi remodelada, trazendo dinâmicas, jogos e 

vivências, desenvolvidas juntamente com o time do Conectando Saberes do IMAFLORA. (Foto 

05) 

 

Atividade 2.4. Fortalecimento nas cadeias de valor da Calha Norte. 

- Capital de Giro: Durante o período de abrangência deste relatório o recurso do capital de giro 

foi utilizado para formação de cargas de produtos da sociobiodiversidade, como Cumaru e 

copaíba, possibilitando o pagamento aos extrativistas no ato da entrega do produto enquanto os 

lotes a serem comercializados eram formados, e fomentar cadeias em estagio inicial de 

estruturação com comercialização menos regulares permitindo fomentar a produção esses 

foram os casos da Pimenta em pó, do povo Indígena Waiwai e o óleo de Andiroba dos 

Quilombolas de Oriximiná. Nesses casos o capital também possibilitou o pagamento no ato da 

entrega e os esforços de prospecção de novos mercados estão dando vazão a esta produção 

em comercializações piloto e aproximações de novos parceiros comerciais. 

 

- Realização de reuniões e capacitações com as comunidades da Calha Norte visando 

ampliar engajamento no Origens Brasil® e estruturar as cadeias de produtos 

agroextrativistas:  

          A- Fortalecimento da Cadeia de Valor da Copaíba: essa cadeia é apoiada desde 2012, 

com facilitação de parceria comercial, apoio à organização produtiva e estímulo as boas 

práticas de manejo e gestão do recurso. Dando sequência a essas ações, no período de 

abrangência deste relatório, diversas atividades de capacitação e troca de experiências 

ocorreram.  
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Parte dos extrativistas envolvidos no trabalho constituem dois diferentes grupos com 

certificação de Produção Orgânica de Copaíba. Nesse período, esses grupos obtiveram a 

renovação dos certificados, quando foram realizados os devidos procedimentos de auditoria 

para a renovação. A certificação, além de evidenciar a realização das boas práticas de coleta 

de copaíba e a relação sustentável que os extrativistas têm com a floresta, proporciona também 

a organização de informações sobre as populações das copaibeiras que são exploradas pelos 

extrativistas. 

Os dois maiores parceiros comerciais dos extrativistas coletores de óleo de copaíba são a 

Firmenich e a Beraca Ingredientes Naturais, que desde 2011 e 2015, respectivamente, mantém 

relações comerciais éticas na cadeia do óleo de copaíba, com mais de 100 extrativistas 

envolvidos. Nesse sentido, destaca-se o avanço da Beraca em ter aderido ao Origens Brasil® 

em agosto de 2018 . Os recursos aportados por ambas empresas no início de 2018, juntamente 

com aportes feitos pelo Imaflora, foram utilizados pelos representantes comunitários dos três 

entrepostos locais situados em dois territórios quilombolas e na cidade de Nhamundá/AM, este 

para atender indígenas das Tis Kaxuyana Tunayana e Nhamundá-Mapuera e ribeirinhos da 

Flota de Faro. 

No período do presente relatório, foi efetivada a comercialização de 2.274 kg com as duas 

empresas, dos quais 741 kg são certificados como orgânico, movimentando quase R$ 130 mil. 

Deste recurso, aproximadamente R$ 97 mil são renda direta aos extrativistas, entre 

quilombolas, indígenas e ribeirinhos e R$ 6 mil foram destinados ao fundo de capital de giro. 

Ademais, algumas vendas locais aconteceram com volumes pequenos, mas que abrem 

caminhos para a disseminação dos produtos da sociobiodiversidade com garantia de origem e 

com relações comerciais éticas.  

Com o intuito de ampliar a inserção no mercado do óleo de copaíba e dar visibilidade aos 

quilombolas e seu modo de vida, foi desenvolvido um produto fracionado com a marca 

Quilombos de Oriximiná há alguns anos, porém algumas questões normativas ainda não 

haviam sido atendidas. Para concretizar este produto, foi necessário aprofundar o entendimento 

da legislação sanitária competente e a construção de uma parceria comercial para confecção 

de forma regularizada.  

Após estudo da legislação e de inúmeros contatos com possíveis parceiros comerciais, foi 

possível desenhar a parceria de forma que a empresa selecionada realizasse o envase e 

rotulagem do óleo em frascos de 30 ml de acordo com a legislação brasileira permitindo sua 

comercialização formal direta ao consumidor em farmácias de todo Brasil. Neste formato, a 

empresa ficou responsável por realizar o registro do produto na ANVISA e portanto ficando 

como responsável técnica, enquanto que a comercialização é feita pela CEQMO (Cooperativa 

do Quilombo). Foram utilizados 100 kg de óleo para confeccionar 3.232 unidades de 30 ml 

contendo a identificação do Origens Brasil®.  Esse produto final foi apresentado pela primeira 

vez no “Espaço Amazônia”, stand do Imaflora e do Origens Brasil na 14º  Biofach Brazil, maior 

feira de produtos orgânicos e da agroecologia da América Latina, que ocorreu no início de 

junho de 2018. 

Durante os quatro dias de exposição, passaram mais de 40 mil visitantes, entre consumidores, 

expositores e compradores pela feira. Pelo “Espaço Amazônia” passaram dezenas de pessoas 

por dia, entre consumidores e compradores com as quais foi possível compartilhar o conceito 

da valorização da sociobiodiversidade e dessa forma conectá-los diretamente ao Origens 

Brasil®.  

Atualmente os esforços têm-se dado no sentido de construir parcerias comerciais para o 
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produto, que teve como compradores o Mercado de Pinheiros, Instituto Socioambiental e 

Instituto Feira Livre. (Fotos 06 a 08) 

 

B- Fortalecimento da cadeia do Cumaru: durante o período de abrangência desse 

relatório, foi realizada a segunda operação comercial entre a empresa Lush e as populações da 

Calha Norte, sobretudo do PDS Paraíso em Alenquer, que concentra a maior produção do 

território. Ao todo, entre os meses de Agosto e Outubro foram comercializados 3,9 toneladas de 

sementes secas de cumaru movimentando cerca de R$ 219 mil durante toda a operação. Para 

isso, além da organização da produção nos territórios foi necessário também realizar o 

acompanhamento dos processos de secagem, envase e entrega da carga no porto de 

escoamento. 

Vale ressaltar que o volume de cumaru comercializado pelas populações tradicionais da Calha 

Norte quadruplicou no ultimo ano, demonstrando o engajamento de mais extrativistas e o 

potencial que esse produto tem de gerar renda. Com essa articulação viabilizada pela iniciativa 

Origens Brasil®, foi possível contribuir com a valorização do produto através do sobre preço 

comparado ao mercado local.  

A operação também viabilizou a consolidação de entrepostos comerciais que com o uso do 

capital de giro e adiantamentos da empresa, permitiram o pagamento ao extrativista no ato da 

entrega ao representante comercial local, possibilitando a formação da carga a ser 

comercializada. 

Para tal, foram realizadas várias reuniões e um curso de boas práticas em Outubro de 2018 

com participação de um consultor contratado pela empresa. Nessa ocasião, as melhores 

formas de secagem e o ponto ideal de cada semente foram trabalhados. Após o curso os 

técnicos do projeto e consultores acompanharam o trabalho de secagem orientando para que 

as recomendações fossem seguidas e auxiliando a preparação do lote, bem como o transporte 

e entrega à transportadora em Santarém. (Fotos 09 a 12) 

 

         C- Fortalecimento da cadeia da pimenta Waiwai: Um dos produtos da sociobiodiversidade 

indígena, com grande produção e forte potencial para ser comercializado com o Origens Brasil® 

é a pimenta em pó indígena, produzida em quase todas as aldeias das Terras Indígenas 

Nhamundá Mapuera e Trombetas Mapuera. 

No período de abrangência deste relatório foi finalizado um estudo sobre a cadeia da pimenta 

nas TIs mencionadas, com intuído de subsidiar ações de fortalecimento desta cadeia. Com a 

aproximação do projeto ao grupo de produtores Waiwai, iniciamos apoio à comercialização 

deste produto e orientações para melhorias básicas no processo. 

Algumas comercializações piloto ocorreram com dois novos parceiros comerciais que tem 

potencial para aderir ao Origens Brasil®. 

Em relação ao fortalecimento dessa cadeia, buscamos elementos para compreender como 

avançar no manejo das variedades de pimentas e como organizar de forma efetiva no seu 

beneficiamento e comercialização. Após conversas com os atores envolvidos nesse processo, 

planejamos a realização de um intercâmbio entre os Waiwai e o Povo Baniwa, que tem a 

cadeia da pimenta em uma fase mais estruturada. 

A viagem ocorreu no fim de outubro e foram realizadas visitas às roças de pimenta em uma das 

aldeias produtoras, e também a visita em uma das casas de pimenta situadas dentro da Terra 

Indígena. Esse intercâmbio propiciou uma troca de experiências entre as produtoras das duas 

etnias e apresentou um cenário palpável de avanço na estruturação da cadeia com os Waiwai. 



12 

A oportunidade de conhecer essa experiência bem sucedida de estruturação de uma cadeia foi 

bem aproveitada pelos membros do intercâmbio, e muitos dos aspectos observados podem ser 

replicados no território dos Waiwai. (Fotos 13 a 16) 

 

           D- Acesso a Políticas Públicas de mercados institucionais Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE e Política de Aquisição de alimentos PAA: A operação do PNAE 

em Oriximiná vem sendo apoiada pela equipe do Imaflora no que se refere à organização 

produtiva dos agricultores familiares quilombolas e indígenas, visando o acesso a essa 

importante política pública. Bem como na atuação junto aos órgãos públicos municipais, numa 

construção conjunta e alinhada entre Prefeitura (Setor Financeiro e Setor de Licitação) e 

Secretaria Municipal de Educação (Divisão de Alimentação Escolar e Setor Financeiro).  Na 

questão documental, uma vez que os agricultores necessitam estar com as antigas 

Declarações de Aptidão ao Pronaf (DAP), hoje chamadas de Cadastro de Agricultores 

Familiares (CAF) atualizados, o que exige por vezes articulações e expedições de campo junto 

a EMATER para emissão ou renovação dessa documentação. 

No ano de 2018, foram firmados dois contratos de venda dos agricultores beneficiados pelo 

projeto com a Prefeitura. O primeiro deles referente à primeira Chamada Pública de 2018 teve 

os seguintes resultados consolidados: 

 

  1º sem/2018 (mar a ago) 

Famílias participantes 30 

Renda Total R$ 132.964,90 

Renda Média R$ 4.432,16 

Volume (kg) 18.620 

Volume Médio 620,67 

 

No segundo semestre de 2018 foi realizado novamente o planejamento para a segunda 

chamada pública, ocorrida no mês de agosto e que contou com 28 agricultores, dos quais 12 

são mulheres e 5 são indígenas. Novamente, os técnicos auxiliaram os agricultores e os 

profissionais da prefeitura para fechar os detalhes dos projetos de vendas.  

Ao longo do ano foram feitas diversas articulações com os agricultores e servidores públicos 

para que se cumprissem os contratos estabelecidos, desde rearranjos nas entregas e produtos 

até articulações com Secretária Estadual da Fazenda, para que se emitissem as notas fiscais 

dos agricultores, e no setor de finanças da prefeitura de Oriximiná, para que fossem feitos os 

pagamentos. 

Faz-se importante destacar que na segunda chamada pública foram inseridos no cardápio da 

alimentação escolar quilombola o beiju seco e o pão de farinha de castanha. A inserção do beiju 

seco se deu a partir do teste de aceitabilidade realizado em 2017 bem como do empenho dos 

técnicos do projeto e da nutricionista em regionalizar o cardápio mesmo diante de adversidades.  

A respeito do pão de castanha, destaca-se também o engajamento da nutricionista em parceria 

com o Imaflora em inseri-lo no cardápio da escola da comunidade Tapagem como forma de 

teste piloto. Foram fabricados 375 pães na UBA da Tapagem, conforme as instruções do 
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SENAR (Serviço de Aprendizagem Rural) e da VISA (Vigilância Sanitária), e entregues na 

escola da comunidade. Houve alguns entraves durante o processo de fabricação, 

principalmente com relação ao tempo de entrega, porém o teste foi avaliado como bem 

sucedido pelos educandos e pelos educadores, bem como pela SEMED (Secretaria Municipal 

de Educação). 

A cada ano realizamos uma avaliação com os agricultores que participaram do processo de 

comercialização de produtos pelo PNAE, a fim de identificar pontos positivos e necessidades de 

melhorias no processo. Durante a reunião anual de avaliação, os pontos de atenção levantados 

foram (i) as dificuldades com as altas temperaturas do verão amazônico, que ocasionaram 

perdas de produção de banana, (ii) morosidade no pagamento realizado pela prefeitura, que 

deve ser acompanhado e cobrado por eles e (iii) a saída da nutricionista Arine Albuquerque que 

apoiou de forma contundente a entrada dos agricultores quilombolas e indígenas no PNAE, 

entre outros. A reunião se encerrou com a definição da reunião de planejamento do PNAE 

2019, marcada uma reunião para janeiro de 2019, onde serão construídas as ofertas de cada 

agricultor (plano individual) e organizados os grupos para a chamada pública. 

Finalmente, ao encerrar o semestre, os resultados obtidos estão descritos no quadro abaixo. 

 

 

  
 

2º sem/2018 (set a dez) 

Famílias participantes 28 

Renda Total R$ 34.140,45 

Renda Média R$ 1.219,30 

Volume (kg) 4.478 

Volume Médio 159,94 

 

No que se refere à frente de atuação junto aos órgãos públicos de Oriximiná, foram feitas 

diversas articulações com os servidores ao longo de 2018.  

Destacam-se (i) reunião com a secretária de educação, que assumiu o posto em 

setembro/2018, para apresentação dos resultados e objetivos do projeto relacionados ao PNAE, 

os quais são a ampliação de agricultores quilombolas e indígenas acessando o Programa, 

regionalização da alimentação escolar, fornecimento de alimentos processados e beneficiados 

pelas UBAS, efetivo controle social da execução do Programa no município, priorização da 

pauta da alimentação escolar na Lei Orçamentária Anual; (ii) audiência pública na Câmara 

Municipal com a pauta da alimentação escolar, onde foram apresentadas denúncias a respeito 

de irregularidades na operação do PNAE no município, principalmente a respeito da baixa 

quantidade de alimentos fornecidos durante um mês para os alunos e a falta de recursos da 

Prefeitura para complementar o recurso oriundo do FNDE.  

Reitera-se que esta frente é de suma importância para que se consolide cada vez mais o 

acesso desses agricultores ao Programa, o que lhes é de direito, bem como o alcance de 

maiores volumes de aquisição de alimentos da agricultura familiar pela prefeitura de Oriximiná, 

buscando minimamente alcançar o percentual previsto pela lei federal que institui o PNAE. (Foto 

17 e 18) 
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- PAA – Programa de Aquisição de Alimentos:  

O acesso dos agricultores quilombolas e indígenas ao Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE), desde 2016, possibilitou a organização desses grupos e garantiu uma oferta 

constante de alimentos in natura sendo entregues para as escolas do município de Oriximiná. 

Diante desse cenário, foram iniciadas conversas com a Unidade Avançada José Veríssimo 

(UAJV), vinculada a Universidade Federal Fluminense (UFF), com o intuito de oferecer alguns 

dos itens já entregues na alimentação escolar para o Hospital Maternidade São Domingos 

Sávio, administrado pela UAJV, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). 

De acordo com a Resolução do Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos 

(GGPAA) nº 64, de 20 de novembro de 2013, que alterou a Resolução GGPAA nº 50, de 26 de 

setembro de 2012, a modalidade PAA Compra Institucional foi regularizada e possibilitou a 

aquisição de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar de órgãos da administração 

direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Assim, após as conversas iniciais com a coordenação da UAJV, que tiveram foco na 

apresentação da oferta de itens passível de ser absorvida pela Unidade, passou-se para a 

etapa de organizar a produção dos oito agricultores e organizá-los em grupos.  

Com a definição realizada, a primeira entrega ocorreu no mês de julho e se seguiu até 

dezembro, com previsão até fevereiro/2019, com o revezamento dos grupos. As datas são 

definidas pela UAJV e repassadas para o Imaflora, que contata os agricultores e estes 

organizam sua descida para a cidade para entregarem diretamente na UAJV. Após a entrega 

dos itens, é enviada pelo diretor financeiro uma planilha com o volume total recebido para 

posterior emissão da Nota fiscal eletrônica. Essa etapa de emissão da NF tem sido realizada 

em parceria com a Kirwane e com a SEFA - PA. 

Durante o período de vigência desse relatório, nessa articulação foram entregues 1.550kg de 

alimentos in natura, totalizando R$ 7.585,80 em renda para os agricultores. Na tabela abaixo 

seguem informações detalhadas. 

 

ITEM KG R$ 

BANANA PRATA 636  R$     4.131,73  

JERIMUM 232  R$      812,00  

BATATA DOCE 82,4  R$      535,60  

CARÁ 66,15  R$      297,68  

MACAXEIRA 348,5  R$      975,80  

BANANA GRANDE 122,15  R$      610,75  

Laranja  63,5  R$      222,25  

TOTAL 1550  R$      7.585,80  

 

           A- Fortalecimento das cadeias de produtos da Agricultura Familiar: conforme já relatado 

no relatório anterior, e reforçando a importância que as cadeias de produtos agroextrativistas 
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vêm tomando na geração de renda para as populações Quilombolas, foi dada continuidade às 

ações de apoio ao fortalecimento dessas cadeias, com a intenção de contribuir para o aumento 

da diversidade de produtos e a sustentabilidade ambiental da forma de se produzir no território. 

 

 

   B- Organização comercial das comunidades: a organização comercial das comunidades 

envolvidas com o projeto e com a iniciativa Origens Brasil, no território da Calha Norte foi um 

tema muito trabalhado durante todo o período do presente relatório. A ausência de instituições 

comunitárias de comercialização tem sido um dos limitantes. 

A necessidade de instituições comerciais comunitárias capazes de formalizar as 

comercializações tem sido uma demanda nos últimos tempos pelos grupos apoiados pelo 

projeto e em alguns casos tem sido a limitação para se conseguir alcançar escala em 

comercializações ou até inclusão de determinados grupos em parcerias comerciais. 

Neste sentido, o projeto realizou várias oficinas com apoio de consultores externos sobre a 

temática de cooperativismo. Durante esse processo de aprofundamento no tema, os 

beneficiários do projeto avançaram na constituição de duas cooperativas, uma da comunidade 

do Jauari, para condução de um empreendimento comunitário de marcenaria (apoiado pelo 

Fundo Amazônia através do projeto Calha Norte Sustentável) e outra cooperativa geral do 

território, incluindo povos Quilombolas, Indígenas e assentados, beneficiários do projeto e 

abrangidos pela iniciativa Origens Brasil®. 

A Cooperativa dos Povos e Comunidades Tradicionais da Calha Norte – COOPAFLORA, está 

em fase final de constituição e a Cooperativa do Quilombo do Jauari - COQUILOMBO já está 

constituída e legalizada. 

Foram cerca de 9 atividades realizadas no período com a temática de cooperativismo, entre 

reuniões técnicas de alinhamento e oficinas. As atividades foram conduzidas com apoio de 

consultoria externa e participação do analista financeiro do Imaflora, Edenilson Garcia, que 

acompanhou e contribuiu com o processo de constituição de ambas cooperativas que foram 

formadas. 

A cooperativa geral foi nomeada como Cooperativa dos Povos e Comunidades Tradicionais da 

Calha Norte – COOPAFLORA, e construída de modo a ser uma instituição para escoar a 

produção do território, prevendo comercialização de produtos in natura da sociobiodiversidade, 

produtos beneficiados, operação de beneficiamento nas agroindústrias, prestação de serviços 

de agentes comunitários de projeto, comercialização de produtos da agricultura familiar para a 

prefeitura entre outras ações. (Fotos 19 a 26) 

A seguir uma relação das atividades conduzidas no período sobre a temática do 

cooperativismo: 

  

Data Atividade 

19/07/18 Reunião de alinhamento para constituição de grupo de trabalho sobre Cooperativismo 

14/08/18 Oficina cooperativismo Focada no grupo da comunidade do Jauari 

16/08/18 Oficina cooperativismo Focada no grupo da cooperativa Geral do território 

23/08/18 Oficina cooperativismo grupo da comunidade do Jauari 
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28/08 e 

29/08 

 Oficina sobre cooperativismo e Assembleia de constituição da cooperativa Coquilombo na 

comunidade do Jauari 

25/09 e 

26/09 

Oficina cooperativismo Grupo da cooperativa geral 

07/11 Oficina cooperativismo junto a manipuladores das UBAs e agricultores PNAE cidade de 

Oriximiná 

09/11 Reunião de aprofundamento técnico sobre a cooperativa  

06 /12 Reunião com comunitários e oficina de construção do estatuto cooperativa e criação da 

comissão gestora cooperativa Geral 

 

Atividade 2.5. Implementação de unidade de beneficiamento de óleos.  

Ao longo do período de abrangência deste relatório, avançou-se na constituição de uma 

cooperativa dos povos e comunidades tradicionais da Calha Norte, envolvendo as principais 

lideranças que atuam nas cadeias produtivas no território. Nesse sentido, em discussão com 

este grupo sobre o local de instalação da Usina de óleos, o grupo considerou pertinente 

aguardar a eleição da diretoria e que a definição do local da usina fosse uma decisão tomada 

pela nova diretoria da instituição de será responsável pelo empreendimento. Sendo assim, a 

definição do local está planejada para ocorrer ao longo do primeiro semestre de 2019. 

 

Atividade 2.6. Implantação de sistemas de geração de energia solar.  

O presente projeto previu a instalação de sistemas de geração de energia solar nas Unidades 

de Beneficiamento de Alimento (UBAs), das comunidades Quilombolas, com a finalidade de 

reduzir custos com fornecimento de energia para o beneficiamento da produção, possibilitando 

maior sustentabilidade ao empreendimento.  

No período de abrangência deste relatório, todos os equipamentos que compõe o Sistema de 

Geração de Energia Solar “off grid” (que não precisam estar conectados à rede elétrica)  foram 

adquiridos. Os equipamentos comprados junto a Empresa Minha Casa Solar (placas e baterias) 

estão armazenados em Santarém na Empresa Transportes Bertolini, e os Equipamentos 

comprados da Empresa Schneider Electric estão armazenados no escritório local do Imaflora 

em Alter do Chão. Os inversores são os únicos equipamentos que ainda não foram recebidos, 

mas que tem a previsão de entrega, também em Alter do Chão, para o início do mês de março. 

Os materiais elétricos (cabos, eletrodutos, fusíveis, parafusos, entre outros) estão em processo 

de compra e devem ser entregues em Alter do Chão no final do mês de março de 2019. 

O serviço de instalação dos Sistemas de Geração de Energia Solar está previsto para ser 

realizado entre Abril e Maio de 2019 pela empresa Enova Energia com a supervisão da equipe 

técnica do Imaflora e de um consultador especialista. 

 

 

Atividade 2.7. Reforma e ampliação das estruturas e cadeias relacionadas à 

comercialização de produtos do Agroextrativismo na Calha Norte: 

- Adequação de infraestrutura para atender ao Fluxo de Polpas:  

Durante a primeira etapa de reformas, adequações e instalações de equipamentos, a qual visou 

a aprovação da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARA), as 
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pendências resolvidas foram: 

• Janelas, portas e batentes pintados com tinta lavável e de alta resistência (tipo epóxi); 

• Casas de força ampliadas para abrigo das baterias do sistema de energia solar; 

• Biombos em tela na área de recepção e lavagem de matéria-prima instalada. 

Depois de concluída a primeira etapa, os cursos de capacitação do SENAR foram conduzidos e 

puderam subsidiar os testes da estrutura e as análises dos ajustes necessários para melhor 

funcionamento da agroindústria, além dos potenciais operacionais. A partir daí, viu-se a 

necessidade de contatar a ADEPARÁ para analisar as adequações e poder encaminhar para a 

solicitação do registro dos estabelecimentos.  

Desta forma, foi agendada a visita da gerente de produtos artesanais vegetais, Ana Karen 

Neves, para uma vistoria em uma das Unidades, a fim de analisar a estrutura e dar o parecer a 

respeito do atendimento dos requisitos da legislação estadual. 

A visita ocorreu no dia 06/11/2018 apenas em uma Unidade, naquela localizada na Comunidade 

Arancuan de Baixo, uma vez que todas as estruturas são padronizadas e assim uma visita 

atenda as demais unidades. As adequações anteriores foram aprovadas, com exceção do 

biombo que precisa ser ampliado, e foram feitas demais observações. Após a visita em campo, 

foi realizada uma reunião com a fiscal no escritório local em que foram elencados os pontos de 

atenção: 

• Cercar área externa ao redor da Unidade e a área suja (recepção dos alimentos pré-

beneficiamento); 

• Adequar bloqueio sanitário na área externa (ampliar área do biombo); 

• Separação com parede lavável entre área de produção e área de armazenamento; 

• Construir tanques de água em alvenaria com revestimentos de azulejo ou, inicialmente, 

utilizar caixas d’água na área de lavagem externa para as primeiras imersões. 

Além dessas adequações estruturais de competência da ADEPARÁ, o prestador de serviços 

contratado na primeira etapa, verificou a necessidade de outras adaptações hidráulicas e de 

segurança. Com isso foi lançado um novo Termo de Referência para seleção de prestadores de 

serviço para essas atividades e o mesmo foi selecionado, com previsão de conclusão das 

adequações para março de 2019. 

Outro ponto de destaque levantado pela fiscal é a personalidade jurídica do empreendimento 

que abarcará o registro junto ao órgão estadual. Como as UBAs estão vinculadas às 

Associações territoriais, elas devem passar para uma personalidade jurídica que contemple a 

atividade de beneficiamento de alimentos em seus Códigos Nacionais de Atividade Econômica 

(CNAE), a fim de se obter o registro. Nesse sentido, a nova cooperativa em fase de constituição 

ficará responsável pelas UBAs para se efetivar a solicitação do registro e caminhar com os 

processos cabíveis na legislação. (Fotos: 27 a 30) 

 

- Sistema de Tratamento de Água – UBAs:  

Como já relatado anteriormente, para ampliar a operação das Unidades de Beneficiamento de 

Alimento para outras cadeias como a de polpas de fruta, é necessário garantir uma qualidade 

da água utilizada no processo. A água das comunidades foram analisadas e constatadas 

contaminação biológica. 

Com isso, foram realizadas pesquisas para identificar os melhores meios de tratamento para a 

água de modo a atender a qualidade necessária. Diante das análises dos sistemas de 

tratamento e de fornecedores, foi selecionado um sistema de tratamento, eficaz aos analisados 

anteriormente, porém com custo menor e maior facilidade de manutenção. 
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Foram adquiridos filtros de camadas de quartzo e carvão ativado e dosadores de cloro semi-

manual, como ilustram as imagens abaixo, uma vez que são materiais de fácil acesso e relativo 

custo de manutenção. Estes equipamentos são autorizados pelo Ministério da Saúde, capazes 

de atender as demandas das UBAS e a portaria 2914/2011 que estabelece os padrões de 

potabilidade da água de sistemas alternativos de abastecimento para consumo humano. 

A previsão de instalação e de análise físico-química e microbiológica é para o primeiro semestre 

de 2019, período que antecede os próximos cursos de fabricação de polpa de frutas, os quais 

necessitam de água potável em bastante quantidade. (Fotos 31 e 32) 

 

 

COMPONENTE 3 - PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DE CACAU NO ENTORNO DO XINGU 

 

Atividade 3.1. Elaboração de diagnóstico e capacitação das instituições da rede ATER. 

- Cooperativa Mista dos Pequenos Produtores do Alto Xingu – CAMPPAX: 

       A - Intercâmbio CAMPPAX e Instituto Centro Vida – ICV: nos dias 21 e 22 de maio de 2018, 

a CAMPPAX, em parceria com a AMPPF, recebeu um grupo do ICV, composto por 08 de 

agricultores e agricultoras familiares e 02 técnicos. São agricultores e agricultoras do Mato 

Grosso que vieram conhecer o trabalho das entidades locais, inseridas no projeto Florestas de 

Valor. O IMAFLORA foi o responsável pela articulação entre e o ICV e as entidades locais. 

Dentre os objetivos do intercâmbio, tiveram destaques as atividades de produção de polpas de 

frutas, cadeia do cacau, beneficiamento da castanha do Brasil e Cooperativismo. Contudo, a 

temática sobre Cooperativismo despertou mais interesse nos visitantes. Acerca do 

Cooperativismo, a CAMPPAX fez o resgate histórico da sua construção e caminhada. Depois 

detalhou sua experiência e resultados obtidos com a implantação do Capital de Giro, Fundo 

Rotativo, encargos e tributações, boas práticas, assistência técnica e certificação. De modo 

geral, o objetivo do intercâmbio foi cumprido. Os agricultores e agricultoras ficaram 

entusiasmados com a produção e com o funcionamento da CAMPPAX. Pretendem implementar 

uma cooperativa de cacau e retomar a produção. Ainda avaliaram que o fato de ser um 

intercâmbio entre agricultores, facilitou a troca de conhecimento. (Fotos 33 e 34) 

 

      B- Reunião com o Grupo Sabará: no dia 16 de maio de 2018, a CAMPPAX e a AMPPF 

receberam na sede da Cooperativa integrantes do Grupo Sabará. Tais integrantes são 

representantes do grupo empresarial Sabará, representados pelas empresas BERACA 

(cosméticos) e da Concepta (alimentos). Além desses, a comitiva foi composta por técnicos do 

IMAFLORA. Esses técnicos possuem expertise em mercado e já se relacionam com o Grupo 

Sabará no âmbito do Origens Brasil®. Os objetivos da visita técnica do Grupo Sabará foi 

conhecer a fábrica de beneficiamento da castanha, identificar capacidade da CAMPPAX na 

futura produção de óleo de castanha e outros, conhecer o trabalho das mulheres na produção 

de polpas de frutas, e vislumbrar potenciais parcerias com a CAMPPAX. Dentre os principais 

resultados e encaminhamento, podemos destacar: interesse da BERACA em comprar 

castanhas para produção de óleos essenciais interesse em incentivar a extração de óleo e a 

fomentar a implantação de uma sala para este fim na futura usina da CAMPPAX, e a 

comercialização de sementes de maracujá e cupuaçu, bem como o óleo de buriti; convite para 

que a CAMPPAX conheça a fábrica da BERACA em Belém. (Fotos 35 e 36) 

 

      C- Reuniões do Grupo de Trabalho e Acompanhamento do Projeto: durante o semestre, o 
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Grupo de Trabalho e Acompanhamento do Projeto se reuniu 03 vezes para tomar decisões 

pertinentes à execução, avaliação e monitoramento das ações do projeto. Em média, 08 

pessoas participaram em cada reunião. Fazem parte do grupo de trabalho representantes do 

Imaflora, diretoria e do Conselho Fiscal da CAMPPAX. 

 

•       D- Capital de Giro (CG): tem se demonstrado de extrema relevância para as 

atividades da cooperativa, fazendo com que a mesma se consolide na organização da 

produção para comercialização.  

• Vale ressaltar que as ações desenvolvidas através deste recurso vêm contribuindo para 

que a cooperativa desenvolva seus procedimentos internos, relatórios de fluxos 

financeiros de seus negócios, entre outras atividades administrativas saudáveis para 

gestão financeira de uma cooperativa.  

• Embora os resultados financeiros referentes ao capital de giro tenham sido positivos até 

o período deste relatório, a CAMPPAX, teve dificuldades para abrir uma nova conta 

bancária exclusiva para movimentação do Capital de Giro, contrariando a recomendação 

do Fundo Amazônia. Todavia em dezembro de 2018, a nova conta foi aberta e o valor 

original de R$ 150 mil repassados pelo FAM no inicio do projeto foi demonstrado através 

de extrato.  

• A partir de 2019 as movimentações relativas ao Capital de Giro somente irão acontecer 

através da conta exclusiva. 

 

       E- Consultoria Processos contábeis e de gestão da CAMPPAX: consultoria terminou em 

outubro de 2018 com o fechamento contábil deste mês. A partir de novembro deste mesmo ano 

a CAMPPAX assume os custos de contratação deste serviço. Avaliamos como positiva a 

intervenção, o trabalho com aporte a contabilidade foi regularizado e a cooperativa assumiu o 

protagonismo desta atividade. No momento estamos estudando com a CAMPPAX a 

possibilidade de dar um passo além da contabilidade, avançar na organização dos processos 

internos, gestão da informação e organização do trabalho dos funcionários da cooperativa. 

 

      B- Diagnóstico sobre Status do Programa Nacional de Alimentação Escolar: no dia 26 de 

setembro de 2018, o IMFLORA e AMPPF se reuniram para realização do Diagnóstico sobre a 

situação do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, em São Félix do Xingu. 

Participaram do evento 14 pessoas. Dentre os principais problemas levantados, destacamos:  

• Centralização das decisões do PNAE em apenas dois técnicos do Departamento de 

Alimentação Escolar - DEMAE; 

• Ausência da secretária de educação nas discussões; 

• Insegurança por parte dos agricultores e agricultoras em relação ao cumprimento dos 

Contratos 2018; 

• Diminuição da quantidade e diversidade dos produtos; 

• Atrasos nos pagamentos aos agricultores e agricultoras; 

• Pouca transparência e gestão das informações; 

• Falta de apoio da prefeitura ao processo de adequação na produção das polpas de 

frutas; 
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• Dificuldade de relacionamento entre técnicos do DEMAE e agricultores familiares; 

• Falta de conhecimento e sensibilidade da gestão pública e da comunidade escolar em 

relação às especificidades do Programa e da agricultura familiar; 

• Dificuldade de logística nas estregas. 

 

E dentre as sugestões a serem encaminhadas à Secretaria Estadual de Educação – SEMED 

destacamos:  

• Promover mais reuniões envolvendo a Secretária; 

• Realizar um grande evento no município sobre o PNAE, envolvendo agricultores 

familiares e comunidade escolar; 

• Criar comissão composta por representantes do DEMAE e das comunidades para 

melhorar o programa. (Fotos 39 e 40) 

 

        C- Reuniões PNAE: durante o semestre, o IMAFLORA acompanhou a AMPPF em todas as 

04 reuniões articuladas pelo DEMAE. Além disso, articulou reunião extraordinária com a 

Secretária Municipal de Educação. A reunião foi realizada no dia 21 de novembro de 2018, na 

SEMED, e contou com a participação de 13 agricultores familiares, 02 técnicos da SEMED, 02 

técnicos do DEMAE e 01 técnica do IMAFLORA. O objetivo da reunião foi repassar os dados do 

Diagnóstico sobre a situação do Programa no Município; realizado em 26 de setembro de 2018, 

bem como propor melhorias na execução do mesmo na Chamada Pública 2019. Como 

resultados da reunião, destacamos:  

• Para seleção dos produtos e elaboração do cardápio da merenda escolar, o DEMAE 

ouvirá primeiramente os agricultores que apresentarão sua oferta – produção 

hortifrutigranjeira; 

• Haverá igualdade de atendimento entre os contratos. Todos os agricultores serão 

beneficiados de maneira semelhante; 

• Os contratos serão elaborados com demandas e ofertas mais próximas da necessidade 

das escolas; 

• O IMAFLORA estudará a questão da não obrigatoriedade do cumprimento dos contratos 

2018 e dará posicionamento aos agricultores para que não haja dúvidas quanto à fala e 

à decisão da prefeitura; 

• Será criada uma comissão formada pela DEMAE, IMAFLORA e 01 representante de 

cada comunidade onde há agricultores beneficiados pelo PNAE. Essa comissão se 

reunirá a cada dois meses para avaliar o andamento do Programa; 

• Em janeiro de 2019, os nutricionistas do DEMAE realizarão uma capacitação com os 

agricultores e agricultoras do PNAE sobre Qualidade e Estoque de Produtos par 

Merenda Escolar; 

• Em janeiro de 2019, os agricultores familiares convocarão reunião com o Conselho 

municipal de merenda escolar para apresentação dos agricultores e agricultura familiar e 

as especificidades do PNAE; 

• Viviane Cunha fará reunião com o DEMAE para organizar melhor o PNAE; 

• O IMAFLORA, em parceria com a secretaria de agricultura e a Secretaria Estadual de 

Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca - SEDAP realizará, em fevereiro de 2019, 
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seminário municipal sobre o PNAE. 

 

Atividade 3.2. Estrutura de armazenamento de cacau e castanha.  

Aquisição do terreno e documentação: durante o semestre, a CAMPPAX esteve em 

negociação com a prefeitura municipal de São Félix do Xingu com o propósito de adquirir, 

através da doação, um lote em uma área institucional da prefeitura Municipal de São Félix do 

Xingu. E, no dia 05 de dezembro de 2018, em cerimônia solene na Câmara Municipal de 

Vereadores, a CAMPPAX recebeu o Título Definitivo de Propriedade Urbana pela Modalidade 

de Alienação Gratuita. O tamanho do terreno equivale a 15.843,12 m2. (Fotos 41 e 42) 

 

         B- Lançamento de Editais de Contratação: após a CAMPPAX obter o Título Definitivo do 

Terreno (foto 42), O IMAFLORA lançou dois Editais para contratação de serviços especializados 

para a construção da fábrica de beneficiamento da castanha do Brasil e armazenamento de 

cacau. Sendo eles: 

      - Termo de Referência para Contratação de Serviço de Consultoria para detalhamento de 

projeto técnico de Unidade de beneficiamento de cacau e castanha do Brasil (usina); 

      - Termo de Referência para pré-seleção de empresas de Construção civil para a construção 

de um galpão a ser utilizado como unidade de beneficiamento de cacau e castanha do Brasil 

(usina) no Pará.  

 

         C- Aquisição de maquinários: no semestre, foram adquiridos os seguintes 

equipamentos/maquinários para a fábrica de beneficiamento de castanha que opera atualmente 

e que serão transferidos para a nova fábica após construção:  

• 300 assadeiras de castanha; 

• 15 carrinhos para secagem de castanha; 

• 01 balança de caminhão 100 kg; 

• 01 balança de plataforma – 500 kg; 

• 01 cabo de Wirelles para balança; 

• 01 elevador metálico para saca de castanha; 

• 01 peneirão rotativo para castanha,  

• 01 caldeira.  

 

Atividade 3.3. Reforma da sede e adequação do currículo da CFR. 

        A- Conclusão e entrega da obra: No período de junho a novembro de 2018, a Casa 

Familiar Rural de São Félix do Xingu esteve em obra, reforma do alojamento masculino e 

construção da cozinha e refeitório. O término e entrega da obra ocorreu, em cerimônia solene, 

no dia 14 de novembro. Participaram do evento os representantes da diretoria, dos monitores e 

alunos da CFR, bem como do IMAFLORA e da JH Engenharia.  A inauguração da obra está 

prevista para o mês de abril de 2019. (Fotos 43 e 44) 

 

       B- Roda de Conversa sobre Projeto Político Pedagógico e Regimento Interno com a CFR: 

Está previsto o lançamento do edital para contratação da consultoria para apoio à revisão e 

estruturação das Ferramentas Pedagógicas da Casa Familiar Rural de São Félix do Xingu, que 

deve considerar: Revisão do Projeto Político Pedagógico, Formação das famílias e direção, 

Adequação do Currículo Escolar e Regimento Interno. Embora a consultoria seja contratada 

apenas no primeiro trimestre de 2019, fizemos, nos dias 20 e 21 de novembro de 2018, uma 

roda de conversa com os jovens da CFR para identificar e analisar a representação social do 
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grupo sobre o Projeto Político Pedagógico e o Regimento Interno. Os resultados obtidos 

subsidiarão a consultoria. Participaram da atividade 36 jovens. (Fotos 45 e 46) 

 

       C- Reuniões do Comitê do Grupo de Trabalho e Acompanhamento do Projeto: durante o 

semestre, o Grupo de Trabalho e Acompanhamento do Projeto se reuniu 03 vezes para tomar 

decisões pertinentes à execução, avaliação e monitoramento das ações do projeto. Em média, 

06 pessoas participaram em cada reunião. Fazem parte do grupo de trabalho representantes da 

Diretoria, monitores e pais.  

       

        D- IX Conferência Municipal de Agricultura “Novos Olhares para o Desenvolvimento Rural 

Sustentável – Desafio para garantir a permanência na terra”: a Conferência foi realizada no dia 

09 de novembro de 2018. Após a agenda da Conferência, foi realizada a eleição do Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. A Casa Familiar Rural conquistou 

9 votos e assumiu a 2ª cadeira das 4 pertencentes à sociedade civil.   

 

Atividade 3.4. Criação e capacitação de banco de agricultores técnicos. 

        A- Pré-intercâmbios da Rede Sábios Agricultores e Agricultoras: os pré-intercâmbios foram 

realizados nos núcleos da Tancredo Neves (Tancredo Neves, Xadá e Santa Rosa). Os objetivos 

foram identificar as propriedades sugeridas pelos Núcleos e validar a metodologia a ser utilizada 

nos intercâmbios. Além disso, nos pré-intercâmbios é definida a estratégia de mobilização dos 

vizinhos para a participação no dia do intercâmbio e identificar o que há de inovador na 

propriedade. De modo geral, a metodologia utilizada foi: 

• Recepção dos convidados: boas vindas, café da manhã, entrega do material didático e 

informativo; 

• Resgate do I Encontro da Rede com foco nos conceitos de Rede e Agroecologia; 

• Apresentação da família anfitriã: história de vida, motivações, sonhos futuros; 

• Roteiro de visita à propriedade: construção do mapa da propriedade, desenho do roteiro 

de visitas; 

• Roda de Conversa: O que eu levaria para minha propriedade?  O que eu não levaria? O 

que eu colocaria na propriedade?  

• Plano de Trabalho, agenda de trabalho.  

Os pré-intercâmbios ocorreram: 

       - Tancredo: dia 10/05/2018 – com a participação de 08 pessoas; 

       - Santa Rosa: dia 21/06/2018 – com a participação de 05 pessoas, 

       - Xadá: dia 28/08/2018 – com a participação de 05 pessoas.  

Os Intercâmbios ocorreram: 

       - Tancredo Neves: data 29/06/2019 – com a participação de 34 pessoas. As inovações 

destacadas foram: fossa séptica, cacau orgânico e sistema silvopastoril; 

       - Santa Rosa: data 13/07/2018 – com a participação de 13 pessoas. As inovações 

destacadas foram: produção de cacau em Sistema Agroflorestal; 

       - Xadá: dia 05/09/2018 – com a participação de 15 pessoas. As inovações destacadas 

foram: cacau irrigado, consórcio banana e gueirobas, pomar. (Fotos 47 e 48) 

 

 

COMPONENTE 4 - ACESSO A MERCADOS 
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Atividade 4.1 - Elaboração e implementação de plano de comunicação e promoção do 

Origens Brasil® 

 

Ações de Comunicação: 

O Origens Brasil® nasceu no meio digital com o objetivo de conectar empresas, consumidores, 

instituições de apoio local, populações tradicionais e povos indígenas, ou seja, fazer o elo entre 

cidade e floresta, promovendo relações éticas, transparentes e equilibradas. O Origens Brasil® 

nos convida a repensar nossa relação com a natureza e criar uma lógica de desenvolvimento 

que valorize nosso patrimônio socioambiental. 

Assim, parte das ações de comunicação e divulgação da iniciativa também é ancorada nesse 

ambiente, onde tem cultivado uma base crescente de seguidores – 3.733 no facebook e 16.500 

no Instagram. 

- Nas redes sociais conquistamos: 18,1 mil curtidas e uma média de 147 mil interações. 

- No site conquistamos 15.464 acessos, com 9.703 visitantes únicos. 

- Mailing voltado a 277 pessoas.  

- 3 grupos de Whatsapp que acolhem as instituições de apoio e as comunidades dos territórios 

do Origens Brasil: Xingu com 43 participantes, Calha Norte com 28 participantes e Rio Negro 

com 20 participantes. 

- Google Adwords (Florestas de Valor): 1,32 mil cliques. 

A ativação junto a influenciadores digitais permite ampliar ainda mais a mensagem de valor que 

está por trás do Origens Brasil®, atingir e engajar públicos fora da nossa segmentação, colher 

histórias e imagens cativantes para gerar conteúdo e ajuda a aproximar o público dos territórios 

e das populações tradicionais e indígenas. 

Além disso, também nos ajuda a alavancar os objetivos de comunicação que são: Informar o 

público interessado e qualificado sobre o propósito do Origens Brasil® e engajá-los com 

possibilidade de adesão a iniciativa. 

Para tanto, nos aproximamos e também levamos influenciadores digitais para visitas guiadas 

aos territórios do Origens Brasil® (Xingu, Calha Norte, Rio Negro e Solimões) e seguimos 

identificando influenciadores potenciais. 

No período também seguimos com ações de apresentação do Origens Brasil® a atores chave, 

por meio do envio de kits sensoriais (fotos 49 a 54), da participação em eventos estratégicos 

como a Biofach Brazil, Mesa SP, CBUC - Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação 

(Fotos 55, 56 e 57), Belém +30, Conferência Ethos, Fórum de Negócios de Impacto, Summit 

Climate Ventures e Presentes da Floresta, além de visitas às empresas que aderiram a 

iniciativa para sensibilizá-las a divulgações conjuntas e da publicação de matérias, que 

renderam 10 inserções em veículos como Valor Econômico, Tv Cultura e Agência Brasil. 

Para tanto, produzimos uma apresentação junto a SOAP, iniciamos a produção de um novo 

vídeo de sensibilização com a CAUSE, iniciamos a atualização do vídeo de funcionamento do 

Origens Brasil®, produzimos 4 vídeos mostrando o processo de coleta e beneficiamento da 

castanha, cumaru, copaíba e andiroba, incrementamos nosso acervo fotográfico, prospectando 

fotos junto aos parceiros e realizando expedições aos territórios, produzimos a animação do 

relatório anual (https://www.youtube.com/watch?v=lO-Wpn58ofM&t=3s) para o segundo ano da 

iniciativa, desenvolvemos materiais de treinamento tais como: Manual da marca Origens Brasil®, 

atualização do Manual de Funcionamento e Operação, boletim semestral e trimestral, materiais 

de relacionamento como camisetas (fotos 58 e 59), totem (fotos 60 e 61), banner (fotos 62 e 63) 

https://www.youtube.com/watch?v=lO-Wpn58ofM&t=3s
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e jogos com ícones de monitoramento (fotos 64, 65 e 66), folders (fotos 67 e 68). 

Tais esforços também contribuíram para que recebêssemos o prêmio “Melhores negócios para 

o Clima”, fossemos citados por diversos influenciadores em redes sociais e para que 

alcançássemos o sexto lugar entre os selos mais conhecidos do Brasil, de acordo com a 

pesquisa realizada pelo H2R em outubro de 2018. (Foto 69 e 70) 

 

- Expedição no Solimões:  

Trabalhando a expansão para o 4º Território, a equipe do Origens Brasil® esteve entre os dias 

02 a 07 de dezembro visitando o trabalho da comunidade ribeirinha Nova Colômbia. O objetivo 

foi produzir acervo áudio visual para ser usado na divulgação da expansão do 4º novo território. 

A comunidade desenvolve o Projeto Molongó, com apoio do Instituto A Gente Transforma, por 

meio do convite da Fundação Amazônia Sustentável (FAS) e o Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável Mamirauá. 

A comunidade produz peças de jogos educativos e de design que carregam neles a identidade 

cultural, contando um pouco dos saberes, cotidiano e histórias, além de se tornar uma fonte de 

renda. Em breve, esse e outros produtos do Território, receberão o selo Origens Brasil®, que 

ajudará a estabelecer a conexão com o consumidor nos grandes centros. (Fotos 114 a 116) 

 

Ações de Mercado: 

 

- Prospecção de mercado e ações de identificação de novas empresas para o Origens 
Brasil®:  
- Adesão de Novas empresas. 
 
Atualmente estamos em contato (relacionamento) com 22 empresas, dos mais variados 

tamanhos e segmentos de atuação (cosméticos, moda, alimentos e varejo); sejam B2B ou B2C. 

Nosso relacionamento visa o engajamento e a sensibilização das empresas aos princípios das 

relações comerciais éticas e transparentes, além do apoio na construção de arranjos que 

facilitem a comercialização com as comunidades, e resultando em adesões ao Origens Brasil®. 

Nosso relacionamento é mantido por meio de reuniões por conferência, presenciais e/ou 

viagens para os territórios (estratégicas). Destacamos como viagem para os territórios a ida do 

Grupo Sabará (com o proprietário da empresa, gerente de suprimentos e coordenadora de 

compras) para a região de Tucumã e São Felix do Xingu – PA, além da visita a beneficiadoras 

de castanhas na região de Belém, visando arranjos para a castanha (Foto 117). 

 

Segue um retrato dos setores de atuação das 22 empresas que nos relacionamos atualmente: 

• 11 empresas do setor de alimentos; 

• 4 empresas do setor varejista;  

• 3 empresas do setor de cosméticos;  

• 1 empresa exportadora;  

• 2 empresas do setor de moda, artesanato e decoração, 

• 1 beneficiadora de alimentos. 

Priorizamos reuniões com tomadores de decisão, como COs e gerentes das áreas de 

sustentabilidade, marketing e suprimentos. Nossa estratégia resultou na adesão de 5 novas 
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empresas em 2018, e agora são 14. Um crescimento de 62% em relação ao ano anterior.  

As novas empresas membro são as seguintes: 

• Culinary Culture Conections: Empresa americana que também aderiu ao Origens Brasil® 

comprando o óleo de castanha das Resex do Xingu e Médio Rio Negro I. A empresa 

visa abrir mercados que reconheçam o valor socioambiental dos produtos importando 

alimentos de fontes sustentáveis da América Latina | 

https://culinarycultureconnections.com/; (Foto 119). 

• Na Floresta/Na´kau: Proprietária da marca de chocolates Na`kau, aderiu ao Origens 

Brasil®, comprando as castanhas da Resex Unini e pimenta baniwa das Tis Alto Rio 

Negro e Médio Rio Negro I, com a finalidade de produzir chocolates com castanha e 

pimenta. A empresa tem como priori a compra de ingredientes vindos diretamente dos 

produtores, com pagamento a preço justo | https://www.nafloresta.com/nakau; (Foto 

120). 

• Grupo Sabará por meio das empresas Beraca e concepta: Possui 4 empresas 

especializadas no desenvolvimento de tecnologias, soluções e matérias-primas de alta 

performance, duas aderiram a iniciativa, a Beraca que atua nos mercados de saúde e 

cuidados pessoais, e a Concepta Ingredientes, que atua no segmento de alimentos, 

nutrição animal e farmacêutica veterinária. A primeira comercializa o óleo de copaíba 

dos quilombolas da Calha Norte | https://www.beraca.com/ ; 

http://www.conceptaingredients.com/; (Foto 121). 

• Soul Brasil: Empresa que tem como objetivo levar a alma brasileira para as suas 

receitas, trabalhando com produtos 100% naturais e dentre eles estão as geleias, os 

vinagres e os molhos de pimenta. Sua adesão ao Origens Brasil® parte da 

comercialização do Cumaru da Calha Norte , com apoio do Imaflora, e da Pimenta 

Baniwa do Rio Negro, com apoio do com apoio do Instituto Socioambiental |  

https://www.soulbrasil.com.br/, (Foto 122). 

• Puro Orgânico: é uma nova empresa brasileira que atua no mercado nacional e 

internacional de produtos alimentícios, e que, por meio da compra de castanha dos 

Extrativistas da Terra do Meio, no Território do Xingu, com apoio do Instituto 

Socioambiental, se tornou membro do Origens Brasil®. (Foto 123). 

As ações de mercado, continuam fortemente alinhadas com a estratégia de comunicação do 

Origens Brasil®, seja participando de feiras, eventos, fóruns, Workshops, palestras em 

universidades e que serão melhor detalhados no componente de comunicação.  

Alguns exemplos:  

• Participação do Origens Brasil® no Workshop interno da WWF : No dia 05 de junho 
de 2018 o Origens Brasil®  participou do workshop interno da wwf sobre iniciativas 
inovadoras da Amazônia. Na qual, tivemos um momento para apresentar a iniciativa. 
Participamos em conjunto com o banco do Brasil e a empresa Michelin. (Fotos 124 e 
125). 

• Participação do Origens Brasil® no Fórum de Negócios de Impacto ICE: No dia 07 

de junho de 2018 o Origens Brasil® participou do Fórum, no painel  “Negócios de 

Impacto Socioambiental na Amazônia”. O Fórum foi criado para com o objetivo de 

promover no Brasil um ecossistema capaz de impulsionar modelos de negócios que 

tenham potencial de gerar transformações por meio de soluções que geram impacto 

positivo na sociedade e no planeta e ao mesmo tempo ser um modelo de negócios 

https://culinarycultureconnections.com/
https://www.nafloresta.com/nakau
https://www.beraca.com/
http://www.conceptaingredients.com/
https://www.soulbrasil.com.br/
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rentável (Foto 126). 

• Participação do Origens Brasil® na Feira Biofach-Natural Tech: Entre os dias 06 a 09 

de junho de 2018 o Origens Brasil® esteve presente na maior feira de produtos orgânicos 

e sustentáveis da América Latina, a Biofach- Natural Tech. Apresentando a marca 

Origens Brasil, difundindo o trabalho da rede de parceiros, estreitando laços entre os 

territórios, além de gerar novos contatos e conexão de mercado; (Foto 127). 

• Participação do Origens Brasil® no Evento do Grupo Pão de Açúcar: no dia 28 de 

junho de 2018 foi realizada uma ação de divulgação do Origens Brasil®, em um evento 

do Grupo Pão de Açúcar voltado para lideranças. Além do material de divulgação (totem 

e folders), ficaram a disposição para degustação algumas opções de finger foods, feitas 

com produtos que possuem o selo Origens Brasil®; (Foto 128). 

• Participação do Origens Brasil® na Feira Belém +30: Entre os dias 08 a 10 de agosto 

de 2018, o Origens Brasil® participou  do grande encontro internacional entre os povos e 

comunidades tradicionais, pesquisadores e população em geral a Feira Belém +30; 

(Foto 129).  

• Participação do Origens Brasil® na Aula da ESPM: no dia 06 de setembro de 2018 o 

Origens Brasil® esteve presente para apresentação da iniciativa num aula na ESPM. 

(Foto 130) 

• Participação do Origens Brasil® na Conferência Ethos SP: No dia 25 de setembro de 

2018 o Origens Brasil® esteve na Conferência Ethos-20 anos em São Paulo. O evento é 

referência para a discussão de temas de responsabilidade social e sustentabilidade para 

o setor empresarial. Participamos do tema: “Diálogo e transparência como mantras de 

engajamento na era da sustentabilidade”; (Foto 131 e 132). 

• Participação do Origens Brasil® na Feira na Rosenbaum: Entre os dias 05 a 07 de 

outubro de 2018 o Origens Brasil® participou da Feira na Rosenbaum na Unibes Cultural, 

buscando promover os fazeres tradicionais e contemporâneos de produtos brasileiros e 

de seus povos (Fotos 133 e 134). 

• Participação do Origens Brasil® no Entreposto Comercial: Entre os dias 22 a 24 de 
outubro de 2018 o Origens Brasil®  participou de uma oficina prolongada para criar uma 

rede de abastecimentos, entreposto comercial de produtos da sociobiodiversidade 

brasileira envolvidos em trabalhos e comercialização justa e ética. (Foto 135). 

• Participação do Origens Brasil® no Sustainable Brands: no dia 04 de novembro de 
2018, a convite do Climate Adventures, o Origens Brasil® esteve presente no espaço 

nova economia para o Sustainable Brands, na qual apresentou a iniciativa como uma 
solução para novos modelos de negócio na Amazonia entre grandes marcas e 

comunidades.(Foto 136). 

• Participação do Origens Brasil® no Mesa SP: Entre os dias  9 e 11 de novembro de 

2018 o Origens Brasil® esteve presente no Mesa SP que é o maior congresso de 

gastronomia da América Latina, visando apresentar a diversidade de produtos da 

sociobiodiversidade e criando novas conexões com chefes do Brasil e do mundo, 

produtores e especialistas nas mais diversas áreas da gastronomia; (Foto 137). 

• Participação do Origens Brasil® na Conferência Ethos Belém: No dia 28 de 

novembro de 2018 o Origens Brasil® marcou presença na Conferência Ethos Belém que 

teve como foco tratar de assuntos que buscam estimular a vontade política e o 

protagonismo das pessoas para a apropriação da economia florestal, da formação e 

consolidação das cadeias produtivas sustentáveis, da garantia de  que as populações 

que vivem na e da floresta tenham vozes para o uso da mesma sendo fundamental para 

o desenvolvimento sustentável da Amazônia e de todo o país; (Foto 138). 
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• Participação do Origens Brasil® no Mercado de Pinheiros: No dia 8 de dezembro de 

2018  o Origens Brasil® participou em conjunto com ISA e Instituto Atá, do evento 

Presentes da Floresta, que foi realizado no Mercado de Pinheiros. O evento teve como 

objetivo montar cestas de natal com produtos das populações tradicionais e povos 

indígenas, conectando quem vive e produz na floresta com aqueles que consomem na 

cidade, contribuindo com a reflexão de uma lógica de consumo; (Foto 139). 

• Participação do Origens Brasil® na Feira na Rosenbaum: Entre os dias 11 a 16 de 

dezembro de 2018 aconteceu a “Feira na Rosenbaum”, na Unibes Cultural em São 

Paulo. A feira busca promover os fazeres tradicionais e contemporâneos de produtos 

brasileiros e de seus povos, e é uma oportunidade para dar maior visibilidade às 

histórias dos povos e os produtos da Sociobiodiversidade. Estiveram conosco o ISA, 

Instituto Kabu, além de alguns indígenas; (Foto 140 e 141). 

Ainda em 2018 fomos convidados a participar de uma nova rede para comercialização de 

produtos da sociobiodiversidade e agricultura familiar (até o momento chamado de conexão da 

sociobiodiversidade), compartilhando nossas experiências, além de criar novos canais de 

comercialização com espaço para ofertantes e compradores. O primeiro resultado foi a compra 

de produtos com Origens Brasil® no Instituto Feira Livre. Também nos aproximamos da equipe 

da Conexsus, para estreitar o diálogo e atuação complementar.  

Reuniões de manutenção das parcerias estabelecidas com empresas no Origens Brasil®: 

Buscamos fortalecer o relacionamento com às empresas membros e  foram realizadas diversas 

reuniões (presencial, Skype, telefone ou viagem a campo), além de uma pesquisa de percepção 

de valor em conjunto com a FEA/USP e  ESPM.  

Incentivamos o aumento de compra de ingredientes, sempre alinhados com as capacidades dos 

territórios, e destacamos: 

• A empresa Lush, ampliou sua compra em 2018 e atingiu 69% de Cumaru com Origens 

Brasil, ante 13% do ano anterior; 

• A empresa Wickbold confirmou a compra dos 3 territórios (Rio Negro, Xingu e Calha 

Norte) e alcançou a marca de 27% de castanhas com Origens Brasil®, ante 2% do ano 

anterior; 

• A empresa Firmenich, além da copaíba, passou a comprar cumaru e a diversificar a sua 

cesta de ingredientes com Origens Brasil®; 

• A empresa Bossapack está prototipando uma nova bolsa, agora com miçangas;  

• E as empresas Na´kau e Soul Brasil estão solicitando cada vez mais ingredientes para 

diversificar a cesta de ativos,  

• Além da empresa Concepta que está com um conjunto de ativos em fase de testes.  

Ainda em 2018 validamos o nosso método de monitorar as relações comerciais entre empresas 

e comunidades, através do Relatório de Avaliação da Parceria Comercial, dando maior 

transparência e possibilidade de encaminhamentos entre as partes.  

Continuamos mapeando as ofertas e demandas para escalar os números de parcerias. Abaixo 

alguns números da iniciativa relacionada às transações comerciais. 

• 14 empresas membros, ante 8 empresas até o final de  2017. Crescimento de 75%; 

• R$ 4.010.454,92 comercializados via Origens Brasil®, ante R$987.823,07 ante do último 

relatório. Um crescimento de 305%, 

• 34 produtos cadastrados na plataforma, ante 23 no período do último relatório. Um 
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crescimento de 47%. 

 

Em relação aos produtos do Origens Brasil®, temos 8 novos produtos, totalizando então 34 

produtos e matérias-primas, dentre eles estão: alpargata kayapó, óleo de copaíba, pimenta wai 

wai, chocolate com castanha, óleo de pequi, cogumelo yanomami, arte yanomami e mistura 

para bolo – babaçu e cacau. (Foto 142 a 149) 

 

 
DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PROJETO NA INTERNET (Origens e Floresta de 
Valor SFX e CN) 
 
http://www.imaflora.org/comunidades-areas-protegidas_origens-brasil.php 
http://www.imaflora.org/comunidades-areas-protegidas_florestas-de-valor.php 
http://www.imaflora.org/desenvolvimento-local-sustentavel_calha-norte-sustentavel.php 
http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/5947c916ef2df_Detalhamento_florestasdevalor.pdf 
http://www.imaflora.org/doadores-transparencia.php 
http://www.origensbrasil.org.br/ 
 
 
FOTOS DO PROJETO (Origens e Floresta de Valor SFX e CN) 
Devem ser enviadas fotos digitais das atividades realizadas no âmbito do projeto. 
Adicionalmente, para cada foto digital, devem ser enviadas também as autorizações de uso de 
imagem e o termo de cessão de direitos autorais, conforme modelos disponíveis ao clicar nas 
imagens abaixo. 

 

Destacamos ainda a parceria do Origens Brasil® com o Prêmio Ecoera 2018: O Origens Brasil® 

tornou-se parceiro no Prêmio ECOERA que reconhece empresas dos setores de moda, design 

e beleza, que possuem práticas mais sustentáveis, verificadas por indicadores. Essa parceria 

tem como objetivo conectar empresas engajadas em sustentabilidade e trazer a reflexão dos 

princípios de transparência, rastreabilidade/origem e relações comerciais éticas nos diferentes 

setores. (Foto 150 e 151) 

 

E por fim, o Origens Brasil® recebeu o prêmio de Destaque em Melhores Negócios para o Clima 

em 2018. Foram mais 370 soluções e negócios inscritos na premiação promovida pela Climate 

Ventures, que reconheceu aquelas que contribuem com soluções de impacto socioambiental.  

Esse prêmio é um reconhecimento importante do papel dos negócios da floresta, principalmente 

aqueles manejados por populações tradicionais, quilombolas e povos indígenas, que 

conseguem demonstrar ser possível conciliar a produção com a conservação, contribuindo para 

uma nova economia, mais inclusiva e baixo carbono. (Foto 69 e 70) 

 

 

Atividade 4.2 - Desenvolvimento de materiais de treinamento e divulgação do Origens 

Brasil® 

Nesse período foram desenvolvidos jogos para os indicadores de impacto do Origens Brasil®, 

dessa maneira facilita o processo de apropriação das comunidades e instituições de apoio 

sobre o tema dos indicadores de impacto. Além desses, foram confeccionados 450 cartões 

postais, 300 caixas para envio de produtos do Origens Brasil®, 250 camisetas beges, 300 bonés 

e o totem. 

 

 

Atividade 4.3 - Aperfeiçoamento do site do Origens Brasil® 

http://www.imaflora.org/comunidades-areas-protegidas_origens-brasil.php
http://www.imaflora.org/comunidades-areas-protegidas_florestas-de-valor.php
http://www.imaflora.org/desenvolvimento-local-sustentavel_calha-norte-sustentavel.php
http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/5947c916ef2df_Detalhamento_florestasdevalor.pdf
http://www.imaflora.org/doadores-transparencia.php
http://www.origensbrasil.org.br/
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          A- Melhorias no Site do Origens Brasil®: com o intuito de tornar o site 

(http://www.origensbrasil.org.br/) do Origens Brasil® mais atrativo, informativo, rápido e de fácil 

navegação, foram realizadas algumas mudanças no seu visual, além de criar uma página para 

empresas e outra para as organizações comunitárias parceiras.  

 

         B- Avaliação Site Origens Brasil®: foi contratada uma empresa para fazer uma avaliação 

sobre as necessidades de melhorias no site. A pesquisa foi realizada entre os meses de agosto 

e outubro de 2018, com 75 pessoas de diferentes perfis, desde empresas e organizações que 

fazem parte do Origens Brasil®, até especialistas de comunicação e consumidores. Foram feitas 

duas pesquisas com o intuito de identificar as percepções dos entrevistados sobre o conteúdo 

do site, sua relevância, navegabilidade e layout, além de obter sugestões de melhorias. Dessa 

forma, poderemos fazer mudanças para atingir cada vez mais o nosso público alvo. 

 

Atividade 4.4 - Certificação do cacau no entorno do Xingu 

       A – Principais resultados: com relação ao processo de certificação do cacau e assistência 

técnica aos produtores, os resultados são:  

•  114 visitas para adequação das propriedades para certificação orgânica do cacau; 

• O grupo de certificação orgânica passou de 37 produtores certificados para 57 na safra 

2019; 

• Foram inspecionadas 20 propriedades pelo IBD para renovação do certificado de 

produção orgânica de cacau; 

• Foram certificados cerca de 380 hectares de cacau orgânicos no último ano; 

• A produção estimada para safra tem um salto de 150 toneladas no ano de 2017 para 

uma expectativa de 270 toneladas para a safra de 2019, 

• A CAMPPAX conseguiu comercializar 128 toneladas na safra 2018; um aumento de 374 

% em relação ao mesmo período de 2017 com 27 toneladas. 

 

        B- Capacitação da Equipe Técnica do IMAFLORA e CAMPPAX: técnicos da CAMPPAX e 

IMAFLORA participaram do curso de capacitação sobre interpretação de normas orgânicas. O 

curso foi organizado pelo IBD e ocorreu entre os dias 04 a 07 de dezembro de 2018 na cidade 

de São Paulo. Os assuntos abordados no curso foram:  

• Conceitos/aplicações e como funciona o processo de certificação;  

• Produção primária vegetal (interpretação de normas e diretrizes Brasil, Estados Unidos e 

Europa); 

• Certificação em sistema de grupo de produtores; 

• Processamento de alimentos (interpretação de normas e diretrizes Brasil, Estados 

Unidos e Europa). 

 

     C- A consultoria de assistência técnica aos produtores: No período de maio a dezembro de 

2018, tem como principais resultados 2 visitas de assistência técnica em todos os produtores 

orgânicos já certificados e em processo de conversão. Além disso, realizou preenchimento dos 

Planos de manejo de todos os produtores orgânicos do ano de 2018; fato imprescindível para a 
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renovação dos certificados orgânicos dos produtores. (Fotos 152 e 153) 

 

 

Atividade 4.5 - Elaboração de estratégia de divulgação do cacau no entorno do Xingu e 

mercado 

 A- Partnership Meeting: nos dias 24 e 25 de outubro de 2018, o IMAFLORA participou do 

Partnership Meeting, evento organizado pela Fundação Mundial do Cacau, este ano realizado 

no Brasil, a primeira vez em um país produtor. O evento reuniu representantes das principais 

empresas de cacau e chocolate do mundo, além de produtores, ONGs e representantes de 

governo. O IMAFLORA, representado pelo Eduardo Trevisan Gonçalves foi convidado a fazer 

uma palestra sobre os desafios e alternativas do desmatamento na Amazônia e sua relação 

com a produção de cacau. O projeto apoiado pelo Fundo Amazônia foi citado durante a 

apresentação. Em virtude de ser um evento de terceiros, não foi possível coletar assinaturas. 

Além da apresentação, Florestas de Valor também teve um espaço do tipo “stand” oferecido 

pelo evento para apresentação do projeto e produtos. (Fotos 154 e 155) 

Como resultado, foram realizadas diversas reuniões com empresas de cacau e chocolate 

interessadas no cacau de São Felix do Xingu, sendo que novos negócios foram proporcionados.   

Para mais detalhes, acesse:  

https://gallery.mailchimp.com/a7f5c1243d3172c0f53ee3e00/files/9d7a6bfc-58a0-4cde-b129-

b6644445c57e/POR_2018_Partnership_Meeting_Summary.pdf 

     B- Mercados: para viabilizar a entrada do chocolate CAMPPAX nos mercados, optamos por 

entrar primeiro na cidade de São Paulo devido à escala de produção da Cooperativa.  

Para isso, tivemos uma série de reuniões com o Pão de Açúcar, Casa Santa Luzia, AMMA 

chocolates, Solly Orgânicos, Oficinas para criação de uma rede de abastecimento de produtos 

da sociobiodiversidade em parceria com a Central do Cerrado, Central da Caatinga, Conexão 

Solidária, Quitandoca, Instituto Feira Livre, Rede Maniva, e Conexus. Reunimo-nos também 

com alguns representantes interessados no chocolate e cacau, como o Marco Mantovani que 

levou à Itália os produtos (cacau e chocolate) e conseguiu um contato com o Altro Mercato (uma 

rede de mercados na Itália) e assim iniciou-se um processo de negociação ainda não 

terminado. 

Após conversas e negociações diversas, o chocolate está disponivel na Casa Santa Luzia, na 

loja da AMMA Chocolates em São Paulo e Instituto Feira Livre.  

Imaflora e CAMPPAX participaram em algumas feiras e eventos de negócios promovendo0 o 

chocolate dando visibilidade visibilidade para o produto para compradores nacionais e 

internacionais.Os principais eventos foram: Bio Brazil Fair em São Paulo (maior feira de 

orgânicos no Brasil),duas Feiras na Rosenbaum em São Paulo, Mesa SP (feira de 

gastronomia), Festival Ilha e Sabores em Belém (PA), Feira do Empreendedor em Belém, Salon 

du Chocolat em Paris.  

No Segundo semestre e 2018, também finalizamos o layout de um novo produto final da 

Cooperativa, o cacau em pó 100%, também orgânico certificado para mercado nacional e 

internacional, este que ainda estava em teste de embalagem, mas o produto já testado, em 

parceria com a beneficiadora de cacau IBC sediada em Rio das Pedras/SP. A prospecção de 

produção e entrada no mercado é para abril/2019.  

 

https://gallery.mailchimp.com/a7f5c1243d3172c0f53ee3e00/files/9d7a6bfc-58a0-4cde-b129-b6644445c57e/POR_2018_Partnership_Meeting_Summary.pdf
https://gallery.mailchimp.com/a7f5c1243d3172c0f53ee3e00/files/9d7a6bfc-58a0-4cde-b129-b6644445c57e/POR_2018_Partnership_Meeting_Summary.pdf
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Grau Percentual de Execução Física

Produto/Serviço 1 -  

Preencher a tabela conforme a seguinte legenda:

Indicar, na coluna “% Execução Física Realizada”, o percentual de 

execução física já realizado até o momento, utilizando critérios ou 

metodologia de cálculo adequados ao projeto

PRODUTO/SERVIÇO  % Execução Física 

Realizada

Produto/Serviço 2 - 

TOTAL DO PROJETO

...
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B) PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS REFERENTES À INSTITUIÇÃO 

Informar aqui atualizações relevantes referentes à instituição beneficiária e outras 

instituições participantes do projeto, como, por exemplo: novos projetos, novas 

parcerias, novas fontes de recursos, alterações no estatuto social, mudanças na 

diretoria, alterações nas informações de contato, etc. 

 

Nada a relatar 
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C) CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA  

O Cronograma de Execução Física atualizado da operação deve ser preenchido na planilha 
“Cronograma de Execução Física”, clicando no ícone de objeto incorporado abaixo. O 
beneficiário deverá marcar em “Previsto” o último cronograma acordado com o BNDES e, em 
“Realizado”, o efetivamente executado. 

 

A planilha “Cronograma de Execução Física” está representada na figura abaixo. 

 

Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano ... Mês/Ano
Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Cronograma de Execução Física

Atividade 1.1

Marcar com X as células da linha “Previsto” reproduzindo o último cronograma de execução física do projeto 

acordado com o BNDES e as células da linha “Realizado” correspondentes aos meses em que as atividades foram 

efetivamente executadas.  

PRODUTO/SERVIÇO 
Previsto/ 

Realizado

...

Produto/Serviço 1 -  

Atividade 1.2

DURAÇÃO EM MESES

Atividade 2.2

...

Produto/Serviço 2 - 

Atividade 2.1

 

 

 

 

Em caso de mudanças no Cronograma de Execução Física “realizado” em relação ao “Previsto”, 
informar aqui as ocorrências que suscitaram tais mudanças, como eventuais adiantamentos ou 
atrasos na execução de obras, problemas em processos licitatórios, etc.   

 

 

Atividade 2.5. Implementação de unidade de beneficiamento de óleos vegetais: Estava previsto para 
esse período a definição do local em que será implantada a Usina de extração de óleos vegetais. Essa 
definição não foi concluída ainda em função de discussões que estão em curso em relação aos 
empreendimentos já existentes e a operação comercial dos mesmos, levando em consideração também 
a constituição de uma cooperativa dos povos e comunidades tradicionais da Calha Norte que está em 
curso e que esta será responsável pelo empreendimento. Bem como, por conta de aprofundamentos em 
negócios de impacto e incubação de negócios que estão em curso também.  Estamos avaliando 
diferentes arranjos para a operação dessa usina e o arranjo escolhido influencia na decisão de local para 
a implantação das mesmas. Esperamos concluir esse processo de definições nos próximos meses. 
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D) QUADRO DE USOS E FONTES DETALHADO  

O Quadro de Usos e Fontes Detalhado deve ser preenchido na planilha “Quadro de Usos e Fontes Detalhado”, clicando no ícone de objeto 
incorporado abaixo.  

 

A planilha “Quadro de Usos e Fontes Detalhado” está representada na figura abaixo. 

No preenchimento da tabela, devem ser observadas as seguintes instruções:

 Usos 

Produto/Serviço 1 -  

Item 1.1

Item 1.2

Item 1.3

...

Total Produto/Serviço 1 -

Produto/Serviço 2 -  

Item 2.1

Item 2.2

Item 2.3

...

Total Produto/Serviço 2 -

Produto/Serviço 3 -  

Item 3.1

Item 3.2

Item 3.3

...

Total Produto/Serviço 3 -

...

...

...

 TOTAL USOS 

FONTES
 ORÇAMENTO 

APROVADO  
1ª LIBERAÇÃO 2ª LIBERAÇÃO ...

 TOTAL 

LIBERADO 

 TOTAL A 

LIBERAR 

BNDES

BNDES - Rendimentos das Aplicações 

Financeiras

Outras Fontes

 TOTAL FONTES 

Saldo (Fontes menos Usos):                            -                              -                              -   

Quadro de Usos e Fontes Detalhado

Valores em R$ - Posição em .../.../...

USOS/FONTES

ÚLTIMO 

ORÇAMENTO 

APROVADO 

(MÊS/ANO)

TOTAL 

REALIZADO

REALIZADO NO 

PERÍODO DE --/--

/-- a --/--/-- 

“Último orçamento aprovado” refere-se aos valores dos componentes do último Quadro de Usos e Fontes Detalhado que tenha sido 

aprovado pelo BNDES.

REALIZADO NO 

PERÍODO DE --/--

/-- a --/--/-- 

... A REALIZAR
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E) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  

A relação dos pagamentos efetuados deve ser preenchida na planilha “Relação de Pagamentos”, clicando no ícone de objeto incorporado abaixo.  

 

A planilha “Relação de Pagamentos” está representada na figura abaixo.  

NÚMERO
DESCRIÇÃO 

DA DESPESA

PRODUTO 

OU 

SERVIÇO

CATEGORIA 

(USOS)

ITEM DE 

CUSTO

TIPO DE 

COMPROVANTE 

DE PAGAMENTO

Nº DO 

COMPROVANTE 

DE PAGAMENTO

VALOR DO 

COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO

DATA DE EMISSÃO 

DO COMPROVANTE 

DE PAGAMENTO

FORMA DE 

PAGAMENTO

Nº DO 

PAGAMENTO

VALOR 

PAGAMENTO

DATA 

PAGAMENTO

NOME DO 

FORNECEDOR

CNPJ/CPF DO 

FORNECEDOR

1

2

3

...

n

“Nº do comprovante de pagamento” refere-se ao número do documento de comprovação do pagamento;

“Valor do comprovante de pagamento” refere-se ao valor em R$ representado no documento de comprovação de pagamento;

Relação de Pagamentos

“Descrição da despesa” refere-se à descrição da despesa a que se destinou o pagamento;

“Produto ou serviço” refere-se ao produto ou serviço do projeto ao qual a despesa está relacionada;

“Categoria (usos)” refere-se à categoria de usos do projeto ao qual a despesa está relacionada, tais como "obras civis e instalações", "máquinas e equipamentos nacionais", "insumos" e "recursos humanos próprios";

“Data pagamento” refere-se à data em que o pagamento foi realizado (data da emissão do cheque, etc);

“Nome do fornecedor” refere-se ao nome do fornecedor do item adquirido;

“CNPJ/CPF do fornecedor” refere-se ao CNPJ/CPF do fornecedor do item adquirido.

No preenchimento da tabela, devem ser observadas as seguintes instruções:

“Data de emissão do comprovante de pagamento” refere-se à data de emissão do documento de comprovação de pagamento;

“Forma de pagamento” refere-se à forma como o pagamento foi realizado (cheque, TED, etc);

“Nº do pagamento” refere-se ao número de identificação do pagamento (nº do cheque, nº do TED, etc);

“Valor pagamento” refere-se ao valor em R$ do pagamento realizado. Ressalte-se que este pode ser diferente do item “Valor do comprovante de pagamento”, uma vez que um mesmo pagamento pode referir-se a diversas 

despesas realizadas, representadas por diferentes comprovantes de pagamento. Por exemplo, um mesmo cheque pode ser utilizado para a aquisição de diferentes itens, possuindo diferentes comprovantes de pagamento;

“Item de custo” refere-se ao item de custo do projeto associado a uma categoria ao qual a despesa está relacionada. Por exemplo, "computadores", "GPS" e "semeadeiras" são possíveis itens de custos da categoria "máquinas e 

equipamentos nacionais";

“Tipo de comprovante de pagamento” refere-se ao tipo de documento de que deve indicar a forma de comprovação do pagamento (nota fiscal, recibo, etc);

 



36 

F) LISTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS 

A planilha “Máquinas e Equipamentos Adquiridos com Recursos do Projeto” deve ser 
preenchida clicando no ícone de objeto incorporado abaixo. 

 

A planilha “Máquinas e Equipamentos Adquiridos com Recursos do Projeto” está representada 
na figura abaixo.  

 

No preenchimento da tabela devem ser observadas as seguintes intruções:

"Máquina / Equipamento" refere-se às máquinas e equipamentos adquiridos com recursos do projeto

Máquina / Equipamento Fabricante Quantidade
Valor Unitário 

(R$)

Valor Total 

(R$) 

N° na Relação de 

Pagamentos

"Quantidade" refere-se ao número de itens adquiridos

Listagem de Máquinas e Equipamentos Adquiridos

"N° na Relação de Pagamentos" refere-se ao(s) número(s) associado à máquina ou equipamento na planilha "Relação de Pagamentos" 

(primeira coluna) do item "E" deste modelo 
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G) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA  

A planilha “Movimentação Financeira” deve ser preenchida, clicando no ícone de objeto 
incorporado abaixo.  

 

A planilha “Movimentação Financeira” está representada na figura abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCILIAÇÃO  

Caso a diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o Saldo 
(Fontes menos Usos) da tabela "Quadro de Usos e Fontes Detalhado” e/ou a diferença 
entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o saldo informado no extrato 
bancário sejam diferentes de zero, justificar abaixo. 

- Conciliação da diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o 
Saldo (Fontes menos Usos) da tabela "Quadro de Usos e Fontes Detalhado": 

 

- Conciliação da diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o 
saldo informado no extrato bancário: 

 

 

 MÊS SALDO INICIAL LIBERAÇÕES 

BNDES

RENDIMENTOS PAGAMENTOS * SALDO FINAL 

(A)

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                           -                           -                                     

                     -   

-                   

                     -   

-                   

Movimentação Financeira

           Diferença de (A) - (B):

* As eventuais despesas bancárias que venham a ser discriminadas devem estar incluídas nos pagamentos

Saldo (Fontes menos Usos) da tabela "Quadro de Usos e Fontes Detalhado" (B):

Totais

Valores em R$ - Posição em .../.../...

Movimentação da Conta Vinculada: Nome do Banco, nº da agência e da conta-corrente

Verificação da diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o Saldo (Fontes menos 

Usos) da tabela "Quadro de Usos e Fontes Detalhado"

Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" (A):

           Diferença de (A) - (C):

Verificação da diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o saldo informado no extrato 

bancário 

Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" (A):

Saldo informado no extrato bancário (C):



38 

H) INDICADORES DO PLANO DE MONITORAMENTO  

 

Deve ser enviada como anexo a este relatório, a planilha do Plano de Monitoramento do projeto, 
acordada entre o beneficiário e o BNDES, preenchida em sua coluna “Dados Coletados”.   

Os dados coletados pelo beneficiário deverão ter como data-base a do término do período de 
acompanhamento coberto pelo Relatório de Desempenho ou data anterior próxima a esta. 

 

 

I) DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PROJETO NA INTERNET  

Informar a seguir o(s) link(s) no sítio eletrônico ocupado pelo beneficiário na INTERNET, com 
informações atualizadas sobre as atividades previstas no projeto e seu estágio de 
implementação. 

 

Link(s): 

 
http://www.imaflora.org/comunidades-areas-protegidas_origens-brasil.php 

http://www.imaflora.org/comunidades-areas-protegidas_florestas-de-valor.php 

http://www.imaflora.org/desenvolvimento-local-sustentavel_calha-norte-sustentavel.php 

http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/5947c916ef2df_Detalhamento_florestasdevalor.pdf 

http://www.imaflora.org/doadores-transparencia.php 

http://www.origensbrasil.org.br/ 

 

 

 

 

http://www.imaflora.org/comunidades-areas-protegidas_origens-brasil.php
http://www.imaflora.org/comunidades-areas-protegidas_florestas-de-valor.php
http://www.imaflora.org/desenvolvimento-local-sustentavel_calha-norte-sustentavel.php
http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/5947c916ef2df_Detalhamento_florestasdevalor.pdf
http://www.imaflora.org/doadores-transparencia.php
http://www.origensbrasil.org.br/
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J) FOTOS DO PROJETO 

Devem ser enviadas fotos digitais das 
atividades realizadas no âmbito do projeto. 
Adicionalmente, para cada foto digital, 
devem ser enviadas também as 
autorizações de uso de imagem e o termo 
de cessão de direitos autorais, conforme 
modelos disponíveis ao clicar nas imagens 
abaixo. 

 

 
Foto 01 – III Reunião do Comitê 
Territorial da Calha Norte – 23 e 
24/05/2018. 
 

 
Foto 02 - VII Reunião do Comitê 
Territorial do Xingu - 02 e 03/10/2018. 

 

Foto 03 - V Reunião do Comitê de Empresas 

- 08/11/2018. 

 

 

Foto 04 – Oficina de Treinamento de 
Monitores de Impacto do Origens 
Brasil®. – 30/06 a 05/07/2018. 

 

Foto 05 – I Oficina de Capacitação do 
Solimões – 30/10 a 01/11/2018. 

 

              
Foto 06 – Copaíba em 
frascos com marca e selo 
Origens Brasil®. 
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Foto 07 – Copaíba em frascos 
com marca e selo Origens Brasil®. 
 

 
Foto 08 - Painel de Controle da ACRQAT 
onde mostra a comercialização de 
copaíba com os parceiros comerciais. 

 

 
Foto 09 – Representante comercial local 
(José Ribeiro – PDS Paraíso) organizando a 
contabilidade do Cumaru. 

 

 
Foto 10 – Lote de Cumaru sendo 
preparado para o embarque no PDS 
Paraíso. 
 

 
Foto 11 - Lote de Cumaru armazenado 
no PDS Paraíso. 
 

 
Foto 12 - Microlote de Cumaru com 
identificação na saca e na TAG. 
 

 
Foto 13 - Variedades de Pimentas em 

pó Wai Wai. 

 

 

 

Foto 14 – Encontro realizado durante o 

intercâmbio da pimenta entre o povo 

Waiwai e o povo Baniwa. 

 

 
Foto 15 - Encontro realizado durante o 
intercâmbio da pimenta entre o povo 
Waiwai e o povo Baniwa. 

 

 

Foto 16 - Encontro realizado durante o 
intercâmbio da pimenta entre o povo 
Waiwai e o povo Baniwa. 
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Foto 17 - Reunião de avaliação do PNAE 
quilombola e indígena no ano de 2018. 

 

 

 

Foto 18 - Audiência na Câmara de 
Vereadores de Oriximiná para 
resolução de denuncias a respeito da 
alimentação escolar no município. 

 

Foto 19 - Oficina Cooperativismo 
focada no grupo da comunidade do 
Jauari – 14/08/2018. 

 

Foto 20 - Oficina Cooperativismo 
focada no grupo da Cooperativa Geral 
do território - 16/08/2018. 

 

Foto 21 - Oficina Cooperativismo Grupo 
da Cooperativa Geral - 25 e 26/09/2018. 

 

 

Foto 22 - Oficina Cooperativismo Grupo 
da Cooperativa Geral - 25 e 26/09/2018. 

 

Foto 23 - Reunião de aprofundamento 
técnico sobre a Cooperativa – 
09/11/2018. 
 

 
Foto 24 - Reunião de aprofundamento 
técnico sobre a Cooperativa - 
09/11/2018. 
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Foto 25 - Reunião com comunitários e 
Oficina de construção do Estatuto 
Cooperativa e criação da Comissão 
Gestora Cooperativa Geral - 06/12/2018. 
 

 
Foto 26 - Reunião com comunitários e 
Oficina de construção do Estatuto 
Cooperativa e criação da Comissão 
Gestora Cooperativa Geral - 06/12/2018. 
 

             
Foto 27.1: Janelas, portas e batentes 
pintados com tinta lavável e de alta 
resistência (tipo epóxi). 
 

                
Foto 27.2: Janelas, portas e batentes 
pintados com tinta lavável e de alta 
resistência (tipo epóxi). 
 

               
Foto 27.3: Janelas, portas e batentes 
pintados com tinta lavável e de alta 
resistência (tipo epóxi). 
 

               
Foto 28.1: Casas de força ampliadas 
para abrigo das baterias do sistema de 
energia solar. 
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Foto 28.2: Casas de força ampliadas 
para abrigo das baterias do sistema de 
energia solar. 

 

 
Foto 29: Biombos em tela na área de 
recepção e lavagem de matéria-prima 
instalados. 
 

 
Foto 30: Vistoria da fiscal da ADEPARA 
na UBA Arancuan de Baixo. 
 

 

Foto 31: Filtro de camadas e dosador 
de cloro.                  

                       

Foto 32: Filtro de camadas e dosador de 
cloro. 

           
Foto 33: Intercâmbio ICV – 21 e 

22/05/2018. 

 

      
Foto 34: Intercâmbio ICV – 21 e 

22/05/2018. 

 

 
Foto 35: Reunião com o Grupo 
Sabará (Beraca) – 16/05/2018. 
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Foto 36: Reunião com o Grupo 
Sabará (Beraca) – 16/05/2018. 
 
 

 
Foto 39: Diagnóstico sobre Status PNAE 
em São Felix do Xingu – 26/09/2018. 
 

               
Foto 40: Diagnóstico sobre Status 
PNAE em São Felix do Xingu – 
26/09/2018. 

 

 

 
Foto 41: Entrega do Título do terreno 
CAMPPAX fábrica de beneficiamento 
castanha – 05/12/2018. 

 

 

 
Foto 42: Entrega do Título do 
terreno CAMPPAX fábrica de 
beneficiamento castanha – 
05/12/2018. 

 

 
Foto 43: Cerimônia de entrega da 
obra Casa Familiar Rural – 
14/11/2018. 
 

 
 

Foto 44: Cerimônia de entrega da obra 
Casa Familiar Rural – 14/11/2018. 
 

 
Foto 45: Roda Conversa sobre Projeto 
Polítio Pedagógica e Regimento Interno 
da Casa Familiar Rural – 20 e 
21/11/2018. 
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Foto 46: Roda Conversa sobre Projeto 
Polítio Pedagógica e Regimento Interno 
da Casa Familiar Rural – 20 e 
21/11/2018. 

 

 
Foto 47: Intercâmbio Rede Sábios 
agricultores na Tancredo Neves. 
 

 
Foto 48: Intercâmbio Rede Sábios 
agricultores na Tancredo Neves. 

 

 
Foto 49–  Caixas do kit sensorial – 
Acervo Imaflora. 

 

 
Foto 50 –  Caixas do kit sensorial – 
Acervo Imaflora. 

 

 
Foto 51 –  cartões do kit sensorial – 
Acervo Imaflora. 
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Foto 52 –  cartões do kit sensorial – 
Acervo Imaflora. 

 

 
Foto 53 –  Entrega do kit sensorial 
para Chef Irina Cordeiro –  São Paulo 
SP – 10/11/2018  – Acervo Imaflora. 

 

 
Foto 54 –  Entrega do kit sensorial para 
Marcos Palmeira  –  São Paulo SP – 
09/11/2018  – Acervo Imaflora. 

 

Foto 55 –  Paticipação no CBUC  –  
Florianopolis  SC – 31/07/2018  a 
03/08/2018  – Acervo Imaflora.  

 
Foto 56 –  Material promocional no evento 
CBUC –  Florianopolis  SC – 31/07/2018  a 
03/08/2018  – Acervo Imaflora. 

 

 
Foto 57 –  Material promocional no 
evento CBUC –  Florianopolis  SC – 
31/07/2018  a 03/08/2018  – Acervo 
Imaflora. 

 

 
Foto 58 –  Camisetas Origens Brasil  
– Acervo Imaflora. 

 

 
  Foto 59 –  Camisetas Origens Brasil  
– Acervo Imaflora. 
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Foto 60 –  Totem Origens Brasil  
– Acervo Imaflora. 

 

 
Foto 61 –  Totem Origens 
Brasil  – Acervo Imaflora. 

 

 
Foto 62 –  Banner Indicadores de 
Impacto – Acervo Imaflora. 
 

 
Foto 63 –  Banner Indicadores de 
Impacto – Acervo Imaflora. 

 
Foto 64 –  Jogo Indicadores 
de Impacto – Acervo 
Imaflora. 

 

 
Foto 65 –  Jogo Indicadores de 
Impacto – Acervo Imaflora. 

 

 
Foto 66 –  Jogo Indicadores de 
Impacto – Acervo Imaflora. 
 

 
Foto 67 –  Folders Origens Brasil – 
Acervo Imaflora. 
 

 
Foto 68 –  Folders Origens Brasil – 
Acervo Imaflora. 
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Foto 69 –  Paticipação Summit Climate 
Venture  –  São Paulo SP  – 22/11/2018   
– Acervo Imaflora. 

 

 
Foto 70 –  Paticipação Summit Climate 
Venture  –  São Paulo SP  – 22/11/2018   
– Acervo Imaflora. 
 

 

 
 

 
Foto 71 –  Boné Calha Norte  – Acervo 
Imaflora. 

 

 
Foto 72 –  Boné Calha Norte  – 
Acervo Imaflora. 

 
 

 
Foto 73 –  Boné São Felix do Xingu  – 
Acervo Imaflora. 

 

 
Foto 74 –  Boné São Felix do Xingu  – 
Acervo Imaflora. 

 
 

 
Foto 75 –  Banner São Felix 
do Xingu  – Acervo Imaflora. 
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Foto 76 –  Mochila para notebook  
– Acervo Imaflora. 

 

  
Foto 77 –  Mochila para notebook  
– Acervo Imaflora. 

 

 
Foto 78 –  Camisetas 
promocionais  – Acervo 
Imaflora. 

 

 
Foto 79 –  Camiseta 
promocional  – 
Acervo Imaflora. 

 

 
Foto 80 –  Camiseta 
promocional  – Acervo 
Imaflora. 

 

 
Foto 81 –  Camiseta 
promocional  – Acervo 
Imaflora. 
 

 
Foto 82 –  Sacolas promocionais  – 
Acervo Imaflora. 
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Foto 83 –  Folder sobre Áreas 
Protegidas –   Acervo Imaflora. 
 

 
Foto 84 –  Folder sobre Áreas 
Protegidas –   Acervo Imaflora. 

 

 
Foto 85 –  Folder São Felix do 
Xingu –   Acervo Imaflora. 

 

 
Foto 86 –  Folder São Felix do 
Xingu –   Acervo Imaflora. 
 

 
Foto 87 –  Email Marketing CBUC –  
Acervo Imaflora. 
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Fotos 89 a 112 –  Campanha 
“A Amazônia Faz Sentido” –   
Acervo Imaflora. 

 

 
Foto 113 – Ecocopos 
promocionais – Acervo 
Imaflora. 

 

 
Foto 114 – Expedição no Solimões – 02 
a 07/12/2018. 

 

 
Foto 115 – Expedição no Solimões 
– 02 a 07/12/2018.  

 

 
Foto 116 – Expedição no Solimões 
– 02 a 07/12/2018.  
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Foto 117 – Expedição no Solimões 
– 02 a 07/12/2018. 

 

 
Foto 118 –  Viagem com Beraca e 
Concepta  –   Tucumã e São Felix do 
Xingu PA – 14 a 17/05/2018  – 
Acervo Imaflora. 

 

 
Foto 119 – Adesão da empresa 
Culinary Culture Connections. 
 

 
Foto 120– Adesão da empresa 
Na Floresta. 
 
 

 
Foto 121 – Adesão da empresa 
Grupo Sabará – Beraca e 
Concepta. 
 

 
Foto 122 – Adesão da 
empresa Soul Brasil 
Cuisine. 

 

 
Foto 123 – Adesão da 
empresa Purorgânico. 

 

 
Foto 124 –  Paticipação no Workshop 
na WWF - 05/06/2018. 
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Foto 125 –  Paticipação no Workshop 
na WWF - 05/06/2018. 
 

 
Foto 126 –  Paticipação no Forum de 
Negócios de Impacto ICE – São 
Paulo  SP – 06/06/2018 – Acervo 
Imaflora. 

 
Foto 127 –  Paticipação na Biofach 
Natural Tech – São Paulo  SP – 06 a 
09/06/2018  – Acervo Imaflora. 
 

 
Foto 128 –  Evento no Grupo Pão de 
Açúcar  –   São Paulo SP – 28/06/2018  
– Acervo Imaflora. 

 
 

 
Foto 129 –  Paticipação Belém +30  –  
Belém PA – 30/07/2018  a 10/08/2018  
– Acervo Imaflora. 

 

 
Foto 130 –  Participação na Aula da 
ESPM – 06/09/2018. 
 

 
Foto 131 – Conferência Ethos São Paulo 
– 25/09/2018. 

 

 
Foto 132 - Conferência Ethos São Paulo 
– 25/09/2018. 
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Foto 133 –  Participação na Feira 
Rosembaum  –   São Paulo SP – 05 a 
07/10/2018  – Acervo Imaflora. 

 
Foto 134 –  Participação na 
Feira Rosembaum  –   São 
Paulo SP – 05 a 07/10/2018  – 
Acervo Imaflora. 

 

 
Foto 135 -  Entreposto Comercial  –   
São Paulo SP – 22 a 24/10/2018  – 
Acervo Imaflora. 
 
 

 
Foto 136 –  Participação no 
Sustainable Brands  –   São Paulo SP – 
04/11/2018  – Acervo Imaflora. 

 
 

 
Foto 137 –  Paticipação no Mesa 
SP – São PauloSP – 06 a 
09/06/2018  – Acervo Imaflora. 

 

 
Foto 138 – Conferência Ethos Belem – 
28/11/2018. 

 

 
Foto 139 –  Paticipação Presentes da 
Floresta  –  São Paulo SP  – 08/12/2018   
– Acervo Imaflora. 
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Foto 140 –  Participação na Feira 
Rosembaum  –   São Paulo SP – 11 a 
16/12/2018  – Acervo Imaflora. 
 

 
Foto 141 –  Participação na Feira 
Rosembaum  –   São Paulo SP – 11 a 
16/12/2018  – Acervo Imaflora. 
 

 
Foto 142 – Novos produtos com selo 
Origens Brasil. 

 

 
Foto 143 – Novos produtos com selo 
Origens Brasil. 

 

 
Foto 144 – Novos produtos com selo 
Origens Brasil. 

 

  
Foto 145 – Novos produtos com selo 
Origens Brasil. 

 

 
Foto 146 – Novos produtos com selo 
Origens Brasil. 

 

 
Foto 147 – Novos produtos com selo 
Origens Brasil. 
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Foto 148 – Novos produtos com selo 
Origens Brasil. 

 
 

 
Foto 149 – Novos produtos com selo 
Origens Brasil. 

 

 
Foto 150 – Parceira com o Portal 
Ecoera. 

 

 
Foto 151 – Parceira com o Portal 
Ecoera. 

 

 

 

 
Foto 152 - Certificação Assistência 
Técnica. 
 

 
Foto 153 - Certificação 
Assistência Técnica. 
 

 
Foto 154: Participação IMAFLORA 
Partnership Meeting – 24 e 25/10/2018. 

 

 
Foto 155: Participação IMAFLORA 
Partnership Meeting – 24 e 25/10/2018. 
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Autorização de Uso de Imagem Coletiva 

 
Lista de presença e 

autorização de uso de 

imagem – Foto 01. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de presença e 
autorização de uso de 
imagem – Foto 01. 

 

Lista de presença e 
autorização de uso de 
imagem – Foto 02. 
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.  

Lista de presença e autorização 
de uso de imagem – Foto 03. 

 

Lista de presença e autorização 
de uso de imagem – Foto 04. 

 

Lista de presença e autorização 
de uso de imagem – Foto 04. 

 

Lista de presença e autorização 
de uso de imagem – Reforço 
Treinamento para Monitoramento 
de Impacto Origens Brasil na 
Calha Norte – 06/11/2018. 

 

 

Lista de presença e autorização 
de uso de imagem – Foto 05. 

 

Lista de presença e 
autorização de uso de imagem 
– Foto 05. 
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Lista de presença e 
autorização de uso de imagem 
– Foto 05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de presença e 
autorização de uso de imagem 
– Foto 05. 

 

Lista de presença e 
autorização de uso de imagem 
– Foto 05. 

 

Lista de presença e 
autorização de uso de imagem 
– Foto 05. 

 

Lista de presença e 
autorização de uso de imagem 
– Fotos 06, 07 e 08. 
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Lista de presença e 
autorização de uso de 
imagem – Fotos 06, 07 e 08. 

 

 

Lista de presença e 
autorização de uso de 
imagem – Fotos 06, 07 e 08. 

 

Lista de presença e 
autorização de uso de 
imagem – Fotos 06, 07 e 08. 

 

 

Lista de presença e 
autorização de uso de 
imagem – Fotos 06, 07 e 
08.

 

Lista de presença e 
autorização de uso de 
imagem – Fotos 06, 07 e 08. 

 

Lista de presença e 
autorização de uso de 
imagem – Fotos 06, 07 e 08. 
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Lista de presença e 
autorização de uso de 
imagem – Fotos 09, 10,11 
e 12.  

 

Lista de presença e 
autorização de uso de 
imagem – Fotos 09, 10,11 
e 12.  

 

 

Lista de presença e 
autorização de uso de 
imagem – Fotos 13, 14, 15 
e 16.  

 

Lista de presença e 
autorização de uso de imagem 
– Fotos 17 e 18. 

 

Lista de presença e 
autorização de uso de imagem 
– Fotos 17 e 18. 

 

Lista de presença e 
autorização de uso de 
imagem – Fotos 17 e 18. 
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Lista de presença e 
autorização de uso de 
imagem – Fotos 17 e 18. 

 

Lista de presença e 
autorização de uso de 
imagem – Fotos 17 e 18. 

  

 

Lista de presença e 
autorização de uso de 
imagem – Fotos 17 e 18. 

 

Lista de presença e 
autorização de uso de imagem 
– Fotos 17 e 18. 

 

Lista de presença e 
autorização de uso de imagem 
– Fotos 17 e 18. 
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Lista de presença e 
autorização de uso de imagem 
– Fotos 17 e 18. 

 

Lista de presença e 
autorização de uso de 
imagem – Fotos 17 e 18. 

 

 

 

Lista de presença e 
autorização de uso de 
imagem – Foto 19. 

 

Lista de presença e 
autorização de uso de 
imagem – Fotos 20. 

 

Lista de presença e 
autorização de uso de 
imagem – Fotos 20. 

 

 

Lista de presença e 
autorização de uso de 
imagem – Oficina sobre 
Cooperativismo - 
23/08/2018. 
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Lista de presença e 
autorização de uso de 
imagem – Fotos 21 e 22. 

 

Lista de presença e 
autorização de uso de 
imagem – Fotos 21 e 22. 

 

Lista de presença e 
autorização de uso de 
imagem – Fotos 21 e 22. 

 

Lista de presença e 
autorização de uso de 
imagem – Oficina sobre 
Cooperativismo – 
07/11/2018. 

 

 

Lista de presença e 
autorização de uso de 
imagem – Oficina sobre 
Cooperativismo – 
07/11/2018. 

 

Lista de presença e 
autorização de uso de 
imagem – Foto 23 e 24. 
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Lista de presença e 
autorização de uso de 
imagem – Oficina de 
formação cooperativismo – 
15 a 17/05/2018. 

 

 

Lista de presença e 
autorização de uso de 
imagem – Oficina de 
formação cooperativismo – 
15 a 17/05/2018. 

 

Lista de presença e 
autorização de uso de 
imagem - Reunião 

Alinhamento Formação GT 
Cooperativa – 19/07/2018. 

 

Lista de presença e 
autorização de uso de 
imagem - Reunião 
Alinhamento Formação GT 
Cooperativa – 19/07/2018. 

 

Lista de presença e 
autorização de uso de 
imagem - Reunião 
Alinhamento Formação GT 
Cooperativa – 19/07/2018. 

 

Lista de presença e 
autorização de uso de 
imagem - Reunião 
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Alinhamento Formação GT 
Cooperativa – 19/07/2018. 

 

Lista de presença e 
autorização de uso de 
imagem – Fotos 27, 28, 29 e 
30. 

 

Lista de presença e autorização de 
uso de imagem – Fotos 33 e 34. 

 

 

Lista de presença e autorização de 
uso de imagem – Fotos 35 e 36. 

 

Lista de presença e autorização de 
uso de imagem – Fotos 37 e 38. 

 

 

 

Lista de presença e autorização de 
uso de imagem – Fotos 39 e 40. 

 

 

Lista de presença e autorização de 
uso de imagem – Fotos 45 e 46. 
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Lista de presença e autorização de 
uso de imagem – Fotos 45 e 46. 

 

Lista de presença e autorização de 
uso de imagem – Fotos 45 e 46. 

 

Lista de presença e autorização de 
uso de imagem – Fotos 47 e 48. 

 

 Lista de presença e autorização de 
uso de imagem – Fotos 47 e 48. 

 

 

 

 

Lista de presença e autorização de 
uso de imagem – Fotos 47 e 48. 

 

Lista de presença e autorização de 
uso de imagem – Fotos 47 e 48. 
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Lista de presença e autorização de 
uso de imagem – Fotos 47 e 48. 

 

Lista de presença e autorização de 
uso de imagem – Fotos 47 e 48. 

 

Lista de presença e autorização de 
uso de imagem – Fotos 47 e 48. 

 

Lista de presença e autorização de 
uso de imagem – Reuniões do 
Grupo de Trabalho e 
Acompanhamento do Projeto. 

 

Lista de presença e autorização de 
uso de imagem – Reuniões do 
Grupo de Trabalho e 
Acompanhamento do Projeto. 

 

Lista de presença e autorização de 
uso de imagem – Fotos 150 e 151.  
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Lista de presença e autorização de 
uso de imagem – Fotos 150 e 151.  

 

Lista de presença e autorização de 
uso de imagem – Fotos 150 e 151.  

. 

 

 

K) DEPOIMENTOS SOBRE O PROJETO  

Devem ser enviados depoimentos sobre os resultados e impactos do projeto, bem como sobre 
outros aspectos do projeto considerados relevantes, prestados por beneficiários, parceiros ou 
por membros da equipe responsável pelo projeto. Esses depoimentos (ou trechos) poderão vir a 
ser utilizados na divulgação do projeto e seus resultados. 

O depoimento deve ser enviado com assinatura do seu autor e se possível acompanhado de 
sua fotografia em alta resolução. Adicionalmente, para cada depoimento e fotografia, devem ser 
enviados também autorização de uso de imagem e depoimento e termo de cessão de direitos 
autorais, conforme modelos disponíveis ao clicar nas imagens abaixo. 

 

 

Autorização de uso de imagem e 
depoimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termo de Cessão de Direitos Autorais 
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L) ASPECTOS AMBIENTAIS  

Preencher a planilha “Aspectos Ambientais”, clicando no ícone de objeto incorporado abaixo, com os dados referentes às exigências 
contratuais de comprovação da regularidade ambiental das intervenções previstas no projeto.  

Deverão, portanto, constar na planilha a descrição das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer 
forma, possam causar degradação ambiental, bem como  as informações referentes às respectivas manifestações do órgão ambiental 
competente autorizando a execução da atividade. No caso de emissão de declaração de inexigibilidade de licenciamento ambiental pelo 
órgão competente para algumas ou todas as atividades do projeto, deverão constar na planilha a descrição das atividades 
correlacionadas ao documento que declarou inexigível o seu licenciamento. 

 

A planilha “Aspectos Ambientais” está representada na figura abaixo. 

No preenchimento da tabela, as seguintes instruções devem ser observadas:

Cada linha deve se referir a uma atividade efetiva ou potencialmente poluidoras ou que, sob qualquer forma, possa causar degradação ambiental;

O produto/serviço deve ser um daqueles previstos no projeto;

O tipo de autorização deve indicar o meio pelo qual o órgão ambiental autorizou a realização da atividade (licença de instalação, licença de operação, dispensa de licenciamento, etc);

O número deve indicar o número do documento do órgão competente que autorizou a atividade; e

A validade do documento deve ser informada, quando aplicável.

Atividade Produto / Serviço Tipo de Autorização Órgão Expedidor Número Data de Expedição Validade

Aspectos Ambientais
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Os representantes legais da declarante estão cientes de que a falsidade da declaração ora 
prestada acarretará a aplicação das sanções legais cabíveis, de natureza civil e penal. 

 

 

 

 

 

 

José Marcos de Carvalho 

Gerente Administrativo Financeiro 

Representante Legal 

 

 


