Uma experiência de planejamento participativo:
o caso do assentamento Jerusalém/Taipu -RN

Edmundo Sinedino de Oliveira1
Vamos trabalhar a parte conceitual do que seja planejamento

e posteriormente

planejamento participativo. Na definição de Sérgio Buarque: “planejamento é o processo
ordenado e sistemático de tomada de decisão e escolha de alternativas e definição das
ações

e

iniciativas

necessárias

e

adequadas

à

construção

do

futuro

desejado”(Buarque,1999:32).

Buarque defende o planejamento como elemento técnico e político, e aí ele caracteriza o
técnico como: “sistematização e organização de informações e tratamento com base em
critérios científicos”(Buarque, 1999:32), ou seja de caráter administrativo racional,
enquanto no político nos teremos: “decisões e escolhas que decorrem dos interesses e
opções dos atores que planejam” (Buarque,1999:32).

Indo um pouco em sentido contrário ao afirmado por Buarque, Maranhão argumenta que
partindo deste raciocínio, “na política haveria sempre a criação de algo novo resultante da
definição dos interesses de grupos e classes, situando-se, pois, na esfera da vontade,
enquanto no planejamento estando os interesses definidos e os objetivos dados, a atividade
se reduziria a simples “administração racional” dos recursos e meios” (Maranhão,
1984:86).

Prosseguindo com definições, o próprio Maranhão, procurando fundamentar mais sua tese
do caráter político do planejamento, ele define “o planejamento enquanto atividade do
Estado, não é apenas uma atividade técnica e, por conseguinte, supostamente “neutra”, mas
que se reveste de um caráter essencialmente político constituindo-se na verdade em um
poderoso instrumento de poder capaz de viabilizar os interesses econômicos e sociais das
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classes ou grupos que detêm, total ou parcialmente, o controle do aparato do
Estado”(Maranhão, 2984:86).

Saindo um pouco da temática do corpo e definição do que seja planejamento, deixando
claro em princípio, que dependendo da conveniência do técnico que interfere numa
realidade, argumentando que está naquele espaço enquanto elemento técnico, sem nenhuma
conotação política, coloca de certa forma, ou tenta passar uma visão simplista, ou justificar
a sua ação, totalmente desprendida dele enquanto cidadão.
Mas, vamos a definição do que seja planejamento participativo, comecemos por Pedro
Demo que diz: “planejamento participativo significa, mais que tudo o esforço de impor o
menos possível, sabendo-se que todo planejamento é inevitavelmente um fenômeno
impositivo”(Demo, 1980:20).
E aí ele ressalta que o “instrumento de planejamento participativo pode se tornar facilmente
outra via eficaz de controle das bases”(Demo,1980:15), exemplos deste tipo temos muitos ,
os casos dos políticos que se elegem usando instrumentos do Estado, no caso os Pequenos
projetos via PAPP.

Esta é uma linha que reconhece o caráter dominador do planejamento participativo,
tomemos outra definição, que coloca que: “o planejamento participativo como processo
político, um contínuo propósito coletivo, uma deliberada e amplamente discutida
construção do futuro da comunidade, na qual participe o maior número possível de
membros de todas as categorias que a constituem”.(Cornely, 1980:27). Ressurgindo o
caráter político da sua intervenção, onde Cornely, ressalta que: “mas que uma atividade
técnica, o planejamento participativo, é um processo político vinculado à decisão da
maioria, tomada pela maioria, em benefício da maioria”.(Cornely, 1980:27).
Nesta mesma linha trabalhamos com o conceito de Sérgio Buarque, que argumenta que: “o
planejamento participativo é o processo de tomada de decisões com o envolvimento dos
atores sociais diretamente interessados e comprometidos com o futuro da localidade, vale
dizer, com o ativo comprometimento da sociedade organizada com seus múltiplos
interesses e visões de mundo”. (Buarque,2002:89).

Dowbor também coloca que: “ a participação representa um mudança de uma sociedade
governada por “representantes” para uma sociedade na qual a direta participação cidadão
tem uma importância crescente”. (Dowbor, 1994:8).

Maria da Glória Gohn, quando trata da questão do planejamento , ela define de certa forma
a relação que ocorre na etapa de planejamento participativo, com divisão clara entre de um
lado a figura do governo e do outro lado a comunidade. Daí ela define o papel da
comunidade no processo como: “a comunidade vista em termos de forças populares que,
por meio de mecanismos de atuação política, poderiam realizar uma participação concreta
no exercício do poder”. (Gohn, 2001:54).

Gohn coloca um pré-requisito fundamental, o processo de organização da comunidade, e o
real conhecimento da sua realidade e de seus interesses, enquanto seguimento da sociedade.
De todos os pressupostos apresentados, colocamos uma experiência de planejamento
ocorrido em uma área de assentamento, fruto de um processo de convênio entre o governo
federal (INCRA) e uma organização não-governamental(AACC/RN).

Plano de Desenvolvimento do
Assentamento - PDA

Dentro do processo de execução da Reforma Agrária, em uma perspectiva de viabilizar as
áreas de assentamento como unidade de produção, dotada de sustentabilidade e de
competitividade, neste sentido, entra a figura do planejamento como instrumento de
ordenamento das propostas em nível global, com ações que levem a formação de uma
organização social consciente dos deveres e obrigações, com um plano que contemple uma
capacitação dentro das habilidades básicas e profissionais, com implantação de infraestrutura de produção e de serviços sociais. É neste cenário, que o presente trabalho foi
elaborado para contribuir para o desenvolvimento do assentamento.

Metodologia
Como filosofia difundida em todas as construções coletivas,

trabalhamos com a

metodologia participativa, com espaços de discussões e proposições, fugindo das
tradicionais consultas empreendidas em tantos cenários, entendendo o planejamento como
elemento de intervenção política e técnica, sendo que na parte política, teremos a criação de
algo novo, com definições dos interesses dos grupos, enquanto na parte técnica, com uma
realidade definida pelos beneficiários com seus objetivos, ficando a atividade de
planificação dos recursos e meios para alcançar tais metas.

Estamos em fase de conhecimento do espaço, espaço este de construção individual e
coletiva, com um olhar

mais macro, ou seja o contexto em que está inserido o

assentamento e suas relações, resultando nas oportunidades2 que podem ser absorvidas pelo
assentamento, e as ameaças3 que podem atrapalhar o andamento do mesmo.

Saindo da visão macro e lançando um olhar mais particularizado no que costumamos
chamar de um vôo do beija-flor, encontramos os problemas4 e as potencialidades5 do
ambiente interno do assentamento.

Como ressaltamos anteriormente toda a elaboração do plano partiu dos próprios assentados,
cabendo ao facilitador o papel de sistematizar todos os pontos de estrangulamentos e as
propostas.

O trabalho foi sequenciando em fases que listamos a seguir:
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Condições favoráveis(normalmente externas ao objeto de planejamento)que abrem espaços e perspectivas de
desenvolvimento sustentável, facilitando ou estimulando processos e fatores positivos endógenos.
3
Fatores desfavoráveis(normalmente externos ao objeto de planejamento) que podem comprometer ou
restringir as perspectivas de desenvolvimento sustentável, dificultando ou inibindo as condições endógenas.
4
Situação indesejada (estado atual) na realidade e fatores que constituem estrangulamentos (obstáculos) no
processo de desenvolvimento sustentável que impedem ou reduzem as perspectivas de desenvolvimento.

Mobilização: visitas aos assentado(a)s, sindicato rural, poder público local, falando do
objetivo do trabalho e da necessidade da participação massiva de todos os agentes que
interagem naquele espaço.

Oficina de sensibilização: realizada na sede do município, com discussão da estratégia
metodológica, entendimento sobre o que é reforma agrária e assentamentos, nivelamento
de programas governamentais para os assentamentos e por último o chamamento para
participar do processo e avaliação do dia.

Diagnóstico: levantamento feito pelos assentado(a)s com listagem dos problemas,
potencialidades, oportunidades e ameaças, levantamento de informações secundárias,
avaliação dos principais modelos produtivos do P. A. e aplicação de questionário,
sistematização e validação e confecção do documento.

Estudos Básicos: trabalho geofísico e hidrogeológico e levantamento e aptidão de solo.

Oficina de planificação: expostos todos os trabalhos produzidos anteriormente, dividimos
o público em grupos que trabalharam as definições de programas e projetos por dimensão
para os próximos dois anos, com apresentação e discussão em plenária.
Realizamos uma nova oficina para rediscutirmos as alternativas, como forma de
amadurecimento e maior domínio por parte dos presentes.

Oficina de devolução: sistematizada todas as opções de exploração para o assentamento,
chegou o momento da validação, com presença substancial dos assentados, confecção do
plano e validação final.
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Fatores ou processos favoráveis que oferecem possibilidades de desenvolvimento sustentável da realidade,
expressos em características próprias, como riqueza e patrimônio em recursos naturais, humanos e social, que

Projeto de Assentamento Jerusalém

Breve histórico
O projeto de assentamento Jerusalém não passou por nenhum processo de luta para a sua
ocupação, segundo informações colhidas dos atuais ocupantes, o processo foi de forma
pacifica.

O imóvel Jerusalém, cadastrado no INCRA sob o código de nº 175.110.001.430-0,
registrado em nome de Alonso Bezerra Comércio e Indústria Ltda., foi oferecido ao
INCRA, que procedeu o processo de avaliação.

O imóvel era explorado com pecuária leiteira e plantio de culturas como: milho, feijão,
mandioca, sisal, cana-de-açúcar, cajueiro e pastagem.

Os beneficiários do novo imóvel, foram inscritos no correio, procedendo ao processo de
chamada, de acordo com a capacidade do imóvel, sendo convocados através do sindicato de
trabalhadores rurais de Taipu, não ocorrendo nenhum envolvimento dos novos donos com o
anterior proprietário da área.

Foram assentados 80(oitenta) famílias, provenientes na sua maioria do município de Taipu.

Nome: Fazenda Jerusalém.
Área registrada: 1.558,8000 ha
Área identificada na vistoria: 1.670,3790 ha
Módulo fiscal do município: 50,0000 ha
Localização: localizado no município de Taipu/RN, distando aproximadamente 60 Km da
capital e 10 km de Taipu.
favorecem ou viabilizam o desenvolvimento sustentável.

Diagnóstico Participativo

Dimensão sócio-cultural

Abordamos os aspectos relacionados a : moradia, água, energia, estradas, transporte,
comunicação, cultura e lazer.

Principais problemas detectados e potencialidades:
Problemas

Potencialidades

 Energia

Casas construídas

Água

Localização do assentamento

Escola
Inexistência de telefone
Ausência de programa de capacitação
Falta de espaço para lazer
Ausência de assistência médica
Creche
falta de um clube de mães
Inexistência de quadra de esporte
problema com estrada de acesso.

Dimensão político-Institucional

Temas trabalhados: formas de organização, distribuídos nas relações entre os assentados
com o sindicato e associação criada.
Problemas

Potencialidades

Desunião entre os assentados

Satisfação dos sócios com a diretoria da
associação

Falta de cooperação dos associados

Condução democrática das reuniões

Liberação das terras para trabalhar

Associativismo

Declaração de trabalho para à associação

A quantidade de sócios nas reuniões

Falta de planejamento da associação
Não elaboração do regimento interno

Dimensão Econômica
Problemas

Potencialidades

falta de crédito

solos

falta de infra-estrutura produtiva

área plantada com cajueiro

falta de alternativas de produção

terra para trabalhar
açudes
área plantada com mandioca
área ideal para exploração com apicultura
área de pastagem
espaço para cultivo de hortas

Dimensão Tecnológica

Problemas

Potencialidades

Falta de acesso as tecnologias

Abertura

da

comunidade

técnicas
Baixa produtividade das culturas

Dimensão Ambiental
Problemas

Potencialidades

Falta de arborização no núcleo urbano

Recursos hídricos

A questão da produção de carvão como Solos
meio de subsistência
Derrubada da mata para lenha
Ausência de mata nativa
Questão do destino do lixo

Analise do Ambiente Externo
Oportunidades

Ameaças

para

novas

Recursos do governo federal

 Mal projeto

SEBRAE

Políticos

PRONAF

Ação do poder público(prefeitura)

Governo do Estado

Politicagem

Convênios com Empresas

Fim do PRONAF

Prefeitura de Taipu

Falta de apoio do governo

Secretaria de agricultura do município

Convênio com prefeitura

SENAI/IBAMA/IDEMA/CNI

Promessas falsas de políticos

Cursos profissionalizantes

Projetos políticos

Convênio com sindicato

Políticos dentro do assentamento

Convênio com EMATER
Bancos

Planejamento do Assentamento

Terminada a etapa da construção do d iagnóstico do assentamento, onde
constam as analises: interna e externa , ou seja, trabalhar o ambiente
interno

com

informações

sobre

a

área,

com

seus

problemas

e

potencialidades, em seguida um estudo sobre as pessoas que preenchem este
espaço, feito isto, está terminada num primeiro momento a ambientação do
assentamento.

Em seguida a analise do contexto externo, ou seja, as relações possíveis,
numa perspectiva de aproveitamento das chances surgidas e defesas das
ameaças que possam atrapalhar o desenvolvim ento do assentamento.

Nos estudos básicos, tivemos a parte de solo e recursos hídricos, com
distribuição das classes de solo e aptidão, e distribuição dos espaços e
conseqüentes indicativos de culturas e perfis. Na parte hídrica, a analise das
águas

exist entes

de superfície

e subterrânea,

servindo

de

subsídios

importantes na parte de planificação.

De

posse

de

todas

estas

informações,

passamos

a

construção

das

proposições, com oficinas com uma presença expressiva dos assentados,
seguindo um pouco a metodol ogia do DLIS, com exposição de todo o
material produzido e conseqüente ações para minimizar os problemas, e
ações

de

aproveitamento

das

potencialidades

para

o

conseqüente

desenvolvimento do empreendimento.

A construção seguiu toda uma metodologia de criaç ão dos próprios
beneficiários do processo, sendo o trabalho do facilitador, o ordenamento e
questionamentos com os próprios assentados dos elementos propostos.

Uma preocupação básica na planificação, foi contemplar as dimensões de
estudo, com proposições não só na dimensão econômica,mas, com um peso
relevante na dimensão sócio -cultural e ambiental, seguindo os resultados do
diagnóstico.

Plano de Ação

Dimensão Sócio-Cultural

Diagnóstico: a situação sócio-cultural do assentamento praticamente não
existe, motivo em gr ande parte da ausência dos moradores, principalmente
em função da falta de escola, água em quantidade e qualidade, atendimento
de saúde e lazer.

justificativa: com os dados construídos a partir do diagnóstico, entendemos
a necessidade premente, de uma int ervenção substancial na órbita social e
cultural do assentamento, como elemento de compensação do estágio de
carência dos habitantes, com ações na parte de infra -estrutura, saúde,
educação, cultura e lazer.

Desenvolvimento implica melhoria das condições humanas das pessoas,
logo, torna-se imperativo um conjunto de ações nesta dimensão, como
política direcionada a extinção de um ponto de estrangulamento no objeto
de estudo. Ou seja, uma carga maior de investimento nesta dimensão como
suporte do desenvolvim ento sustentável do assentamento.

Objetivo 1: Implantar uma infra -estrutura no assentamento.

Ações:
1)Perfuração de 03(três) poços no assentamento;
2)Ligação do ramal da água do P. A. Jerusalém a adutora Pureza João Câmara;
3)Restauração das casas da fazenda;
4)Complementação da sede da associação;
5)Abastecimento d’água nas casas;
6)Ampliação da estrada de acesso ao assentamento;
7)Instalação de orelhões.

Objetivo 2: Implantar estrutura educacional no assentamento.

Ações:

1)Construção de 01 (uma) unidade escolar no assentamento, com:
02(duas) salas de aula, 01(uma) cozinha, 01(uma) secretaria e biblioteca;
2)Entrega de material didático suficiente para todos os alunos;
3)Aproveitamento de pessoas qualificadas do assentamento como
professore(a)s;
4)Merenda escolar de qualidade e quantidade suficiente para todos os
ciclos;
5)Reuniões mensais com os pais e mães dos alunos;
6) implantação de 01(uma) creche no assentamento;

Objetivo 3: garantir à população assentada, o acesso aos serviços de
saúde.

Ações:
1) construção de um posto de saúde, com sala para ambulatório,sala
para coleta de exames,sala específica para curativos;
2) implantação de uma farmácia básica;
3) capacitação

de

pessoas

da

comunidade

para

atendente

de

enfermagem;
4) realização de palestras s obre doenças sexualmente transmissíveis;
5) distribuição de materiais necessários a prevenção(camisinhas e
luvas);
6) colocação do assentamento no PSF;
7) visitação periódica dos agentes de saúde ao assentamento;
8) implantação de 01(uma) farmácia viva no assentamento .

Objetivo 4: Trabalhar a parte de cultura e lazer do assentamento.

Ações:
1) construção de 01(um) centro integrado de esporte e cultura;
2) criação de um grupo de capoeira;

3) formação de grupos de interesse por atividade: futebol, teatro,
danças e coral;
4) aquisição de material esportivo: bolas,redes,uniforme,chuteiras e
demais materiais;
5) construção de 01(uma) praça.

Objetivo 5: manter o acesso da população assentada aos programas
sociais

Ações:
1)manutenção do programa bolsa renda;
2)extensão do programa do leite para as famílias assentadas;
3)inclusão das crianças do assentamento ao PETI.

Dimensão Econômica

Diagnóstico: o assentamento não tem no momento nenhuma atividade de
suporte econômico para os produtores, neste ano, eles experimentaram o
primeiro plantio, com uma produtividade baixa,ou produção inexistente para
algumas culturas, no caso especifico com a cultura do milho.

Em relação a pecuária, temos um reduzido rebanho, não representando
quase nada em função de atividades rentáveis. Outro ponto a ser obse rvado,
diz respeito a comercialização, com nenhuma experiência em termos de ida
ao mercado.

Justificativa: o desenvolvimento de um assentamento requer uma
diversificação de atividades, com uma preocupação nos resultados em
termos econômicos, com uma produ tividade que facilite o acesso dos
assentados ao mercado consumidor. Neste sentido são necessários alguns

investimentos para consolidar uma estrutura de produção e beneficiamento,
e conseqüente sustentabilidade do assentamento.

Objetivo 1: Implantar a cad eia produtiva da mandioca

Ações:
1)construção de 01(uma) casa de farinha;
2)capacitação dos produtores na cadeia produtiva da mandioca;
3) produção de goma,sequilhos,tapioca e beiju;
4) aproveitamento da manipueira para alimentação dos bovinos.

Objetivo 2: Consolidar a agricultura familiar no assentamento

Ações:
1)aumento da área plantada com as seguintes culturas:mandioca,
feijão, milho e batata;
2)acesso dos produtores através do crédito do PRONAF;
3)introdução

de

áreas

plantadas

com

as

seguintes

cultur as:

abacaxi,cana-de-açúcar,capim e sorgo;
4) projeto de irrigação, em área comunitária.

Objetivo 3:

Criar

grupo de

pessoas para

trabalhar

com hortas

orgânicas.

Ações:
1)formação do grupo de pessoas interessadas em trabalhar com hortas
orgânicas;
2) capacitação dos produtore(a)s para trabalhar com hortas orgânicas;
3)linha de crédito especial para trabalhar com orgânicos;
4) parceria com as prefeituras de Taipu e Poço Branco para aquisição
de produção orgânica para a merenda escolar.

Objetivo 4: Melhorar a cajucultura

Ações:
1) recuperação da cultura do caju;
2) implantação de novas áreas com caju anão precoce;
3) substituição de copa de alguns cajueiros, de acordo com estudo;
4) capacitação dos produtore(a)s no beneficiamento do pedúnculo e
castanha do caju;
5) aquisição de equipamentos para beneficiar a castanha de caju.

Objetivo 5: Introduzir a criação de animais

Ações:
1)aquisição de bovinos, caprinos,ovinos e aves;
2 construção de instalações individuais;
3)capacitação dos produtore(a)s no manejo adequado dos animais ;
4) implantação de um banco de proteínas(leucena).

Objetivo 6:explorar atividades não agrícolas

Ações:
1)formação do grupo de pessoas que trabalham com bordados;
2)formação do grupo de pessoas que trabalham com redes;
3)formação do grupo de pessoas que t rabalham com cestas de palha;
4)formação do grupo de pessoas que trabalham com sequilhos;
5)formação do grupo de pessoas que trabalham com esculturas em
madeira;
6)capacitação dos grupos por atividades e

em associativismo e

gestão;
7)realização de feiras de artesanato nos municípios de Taipu e Poço
Branco.

Objetivo 7: introduzir a infra -estrutura de produção e beneficiamento
do mel de abelha

Ações;

1)capacitação

dos

produtore(a)s

no

manejo,

beneficiamento

e

embalagem;
2)aquisição de equipamentos para ben eficiamento dos produtos da
apicultura. Kit(decantadora, desoperculadora,centrífuga,garfo e caixa
de esvaziamento);
3)aquisição de conjunto de apoio a produção e extração do mel.
Conjunto(máscara,macacão,botas,

luvas,chapéu,caixa

de

madeira

completa e supo rte, cera,saca-quadro e formão);
4) construção de uma casa de mel, na sede do assentamento.

Objetivo 8: Introduzir a piscicultura no assentamento

Ações:
1) peixamento dos açudes existentes no assentamento( Paraguai e
Açude da casa sede);
2) capacitação dos asse ntado(a)s no manejo;
3) capacitação no beneficiamento do pescado.
4)sensibilização dos agentes para expansão das linhas de crédito para
trabalhar a atividade pesqueira.

Objetivo

9:

construir

um

plano

de

comercialização

para

os

produtore(a)s do assentamento

Ações:
1)celebração de convênios com as prefeituras de: Taipu e Poço
Branco para aquisição dos produtos do assentamento para a merenda
escolar;
2)montagem
proximidade

de
do

comercialização

algumas

barracas

assentamento,
dos

na

BR -402,

como

ponto

produtos(espécie

de

feira

aproveitando

a

estratégico

de

permanente

da

agricultura familiar);
3)criação de selo de qualidade para os produtos do assentamento.

Dimensão Ambiental
Diagnóstico: em visitas e caminhadas no assentamento Jerusalém,

foi

levantada a preocupação com os recursos naturais, a partir de algumas
constatações, podemos observar que toda a área do assentamento já foi
trabalhada, o que significa que não temos mais mata nativa, ocorrendo a
presença de uma vegetação rala, com grandes espaços de capoeira.

Outro ponto observado diz respeito a sua própria estrutura, de acordo com
informações do geólogo que visitou a área, ela está numa posição de recarga
do aqüífero açu com uma preocupação muito grande com a contaminação do
seu aqüífero, em função do uso in discriminado de venenos.

Justificativa : em função da sua posição geológica, o meio ambiente é
uma das dimensões mais importantes deste assentamento, revestindo -se de
uma importância maior.
aNeste sentido, deve ser observados por ocasião da exploração agrí cola, o
uso de forma cuidadosa de defensivos e outros elementos que possam de
forma perniciosa modificar na sua essência o ecossistema do assentamento.

Objetivo 1: reciclar o lixo doméstico

Ações:
1) Realização de campanhas educativas;
2) Realização de coleta seletiva do lixo;
3) Realização de palestras na escola sobre a coleta seletiva do lixo;
4) Capacitação das pessoas envolvidas na campanha da coleta
seletiva do lixo.

Objetivo 2: preservar o meio ambiente

Ações:
1) Palestras sobre a importância de preservar o meio ambiente;

2) Criação de um horto florestal com espécies nativas da região;
3) Conscientização

dos

assentados

sobre

a

importância

de

preservação das áreas de reserva(palestras e caminhadas);
4) Limpeza e preservação dos açudes e barreiros existentes no
assentamento;
5) Arborização do núcleo urbano do assentamento com espécies
frutíferas;
6) Criação de um banco de semente;
7) Replantio de algumas áreas com espécies nativas, principalmente
na área de preservação ambiental;
8) Utilização de práticas conservacionistas do solo.

Dimensão Político-Institucional

Diagnóstico: em função do tempo de funcionamento da associação do
assentamento Jerusalém, podemos observar alguns pontos críticos no seu
funcionamento, principalmente no seu processo de criação, com falhas
gritantes no seu estatuto, e conseqüente processo de funcionamento, com
um desconhecimento substancial dos assentados e dirigentes sobre os
deveres e direitos do associado.

Justicativa: com os dados do diagnóstico, podemos traçar algumas linhas
de ação para o bom desempenho das atividades internas e externas do órgão
de representação dos assentados.

Entre estes pontos podemos antever a cuidadosa capacitação na questão do
funcionamento burocrático da associação e por atividades,de acordo com o
programado ao longo da planifica ção.

Objetivo 1: trabalhar com a gestão interna do assentamento

Ações:
1)liberação das terras para trabalho por parte dos assentados(contatos
com INCRA e IBAMA);
2)organização da

associação

existente

para

enfrentar

as

novas

demandas;
3)organização da part e contábil da associação;
4)convocação dos assentados para proposta de mudança no estatuto;
5) apresentação de proposta de parcelamento do assentamento.
Objetivo 2: traçar um amplo programa de capacitação

Ações:
1)elaboração de calendário com todos os curs os planejados por
atividade;
2)constituição de comissão de capacitação.

FONTES E USOS

Dimensão Sócio-cultural
Projetos

Fontes

Prazo

Perfuração de poço

INCRA

2003

Ligação do ramal/adutora

INCRA/PMT/Gov. do Estado

2003

Restauração das casas

INCRA/assentados

2003

Abast. D’água

PAPP

2003

Estrada de acesso

INCRA/associação/confinantes

2003

Instalação de orelhão

TELEMAR

2003

Escola

PRONAF-infra-estrutura

2003

Material didático

Prefeitura de taipu

2003

Creche

PRONAF –infra-estrutura

2003

Merenda escolar

Prefeitura de taipu

2003

Reuniões mensais com alunos

Assentados

2003

Professores do assentamento

Prefeitura/associação

2003

Posto de saúde

PRONAF/infra-estrutura

2003

Farmácia básica

Prefeitura/associação

2003

Curso de atendente de enferm.

Prefeitura/asso ciação

2003

Palestras sobre DST

Secretaria da Saúde

2003

Assentamento no PSF

Prefeitura

2003

Distribuição de preventivos

Prefeitura

2003

Visita dos agentes de saúde

Prefeitura

2003

Farmácia viva

Associação

2003

Centro integrado de esporte

INCRA/Gov. Federal

2004

Criação de grupo de capoeira

Associação

2003

Formação de grupos de interesse

Associação

2003

Material esportivo

Secretaria de educação

2003

Construção de praça

Prefeitura

2003

Manutenção do bolsa renda

Associação

2003

Programa do leite

Gov. do Estado/associação

2003

Inclusão no PETI

Prefeitura/associação

2003

Dimensão Econômica

Projetos

Fontes

Prazos

Casa de Farinha

PRONAF-infra-estrutura

2003

Capacitação na cadeia da mand.

STR/FETARN

2003

Produção de derivados da mand.

Associação

2003

Aproveitamento da manipueira

Associação

2003

Cultivo de: mandioca,feijão etc

PRONAF

2003

Acesso ao PRONAF

Associação

2003

Projeto de irrigação

PRONAF

2003

Formação de grupos de interesse

Associação/assentados

2003

Capacitação em hortas or gânicas

STR/FETARN

2003

Parceria com prefeitura

Associação/prefeitura

2003

Recuperação do cajueiro

PRONAF

2003

Novas áreas com caju

PRONAF

2003

Substituição de copas

Emparn

2004

Capacitação no beneficiamento

STR/FETARN

2004

Aquisição equip. p/ benefi ciar a PRONAF

2003

castanha
Aquisição de animais

PRONAF

2003

Construção de instalações

PRONAF

2003

Capacitação no manejo dos animais STR/FETARN

2003

Banco de proteínas

PRONAF

2003

Formação de grupos por atividade

Associação/assentados

2003

Capacitação dos grupos

STR/FETARN

2003

Realização de feiras de artesanato

Associação/prefeituras

2004

Exploração da apicultura

PRONAF

2004

Construção da casa de mel

PRONAF

2004

Peixamento dos açudes

Gov. do Estado

2004

Capacitação na atividade

STR/FETARN

2004

Convênios com prefeituras

Associação/prefeitura

2004

Montagem de feira permanente na Asssociação/prefeitura
BR

2004

Criação de selo de qualidade

Associação

2004

Dimensão Ambiental

Projetos

Fontes

Prazos

Realização de campanhas educativas

Associação

2003

Coleta seletiva

Associação/prefeitura 2003

Palestras sobre coleta seletiva

Associação/prefeitura 2003

Capacitação das pessoas envolvidas

Associação/prefeitura 2003

Palestras sobre meio ambiente

Associação

2003

Criação de horto florestal

Associação/ IBAMA

2003

Limpeza dos açudes

Associação

2003

Arborização do núcleo urbano

Associação

2003

Criação do banco de sementes

Associação

2003

Replantio de espécies nativas

Associação

2003

Conservação de solo

Associação

2003

Dimensão Político-Institucional
Projetos

Fontes

Prazos

Liberação das terras

Associação/ INCRA

2003

Organização da associação

Associação

2003

Elaboração do calendário

Associação

2003

Constituição de comissão de capacitação Associação

2003

Parcelamento da área

2003

INCRA

Gestão do Plano

O plano de Desenvolvimento do Assentamento Jerusalém, passa por uma
proposta de Gestão democrática e descentralizada, que prima pelo principio
da participação e transparência nas ações empreendidas por ocasião da
implantação das inversões.

Em termos de tomada de decisão, para a implementação do plano de
desenvolvimento sustentável do assentamento, a assembléia continuará
sendo o órgão máximo de discussões e definições, tendo uma pequena
diferença em termos de condução, pois na associação só os associados
podem votar, nesta assembléia todos os moradores podem opinar e votar nas
matérias objeto de apreciação.

Temos várias comissões formadas que serão distribuídas por dimensão, com
atribuições claras para cada uma. Com o surgimento de algumas atividades,
teremos grupos específicos dentro da própria dimensão, temos como
exemplo o caso da exploração da apicultura, será formado um grupo, e
dentro deste próprio grupo, será formado um grupo de coordenação,
composto por 03(três) membros, que responderão por esta ativi dade, dentro
de uma coordenação maior, que é do grupo da dimensão econômica, sendo
este procedimento seguido nas outras dimensões.

A diretoria da associação terá um papel fundamental, como elemento de
coordenação e interlocução. Internamente com um traba lho constante com
as comissões formadas, com os
perspectiva

de

negociação

com

agentes externos, uma interlocução na
organizações

governamentais

governamentais as diversas propostas contidas no plano.

e

não -

Outra atribuição é a própria divulgação do plano no âmbito da sociedade
civil,
ganhar

com apresentações dos pontos contidos no documento, tentando
aliados

e

parceiros

para

impulsionar

o

desenvolvimento

do

assentamento, numa perspectiva de abertura e perfeito conhecimento do
documento construído.

Contido na gestão o monitoramento do plano, com o acompanhamento
constante, observando os prazos de cada ação, e os prazos de execução de
cada atividade, ao final de cada semana, ocorre uma reunião e relato das
atividades.

Será feita uma avaliação de desempenh o por ano, com distribuição dos
indicadores e índices, como elemento de acompanhamento e de reflexão,
para efeito de andamento dos trabalhos, com correções e aprimoramentos.

A finalidade social é o ponto central de todas as dimensões da gestão do
plano e da própria associação,neste sentido é importante traçar um quadro
com necessidades de recursos humanos e financeiros, evitando desperdícios
e ociosidade, com a finalidade de garantir a eficiência e eficácia na ação
proposta, pois entendemos que fome e des envolvimento estão intimamente
ligados.

Uma gestão integrada como elemento fundamental para um empreendimento
da agricultura familiar, administrando a falta de pessoal e recursos
financeiros, planejando todas as ações, com objetivos definidos para
alcançar bons resultados com os recursos disponíveis.
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