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RESUMO

Este projeto busca em demonstrar a viabilidade do reaproveitamento e beneficiamento
de frutos para a fabricação de doces geleias e outros derivados, com o intuito de
agregar maior valor ao produto, evitar o desperdício e contribuir para a elevação da
renda das famílias assentadas, especialmente o grupo de mulheres da Associação do
Assentamento Boqueirão, localizado no município de Santa Maria da Boa Vista PE,
formado por quarenta mulheres assentadas que serão contempladas com esse
projeto que tem como principal objetivo a melhoria das condições de vida das famílias
assentadas.

Palavras-chave: Reaproveitamento e beneficiamento de frutos.

ABSTRACT

This project seeks to demonstrate the feasibility of reusing and benefiting fruits for the
manufacture of sweet jellies and other derivatives, with the purpose of adding greater
value to the product, avoiding waste and contributing to raising the income of settled
families, especially the group of women from the Boqueirão Settlement Association,
located in the municipality of Santa Maria da Boa Vista, PE, made up of forty settled
women who will be contemplated with this project whose main objective is to improve
the living conditions of settled families.

Key words: Reusing and benefiting fruits.
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1. SUMÁRIO DA PROPOSTA

Este projeto tem como objetivodesernvolver ações que venham contribuir para
o desenvolvimento das familias assentadas da reforma agrária através do
beneficiamento de frutas no assentamento Boqueirão no municipio de Santa Maria Da
Boa Vista-PE tendo como principais beneficiadas o grupo de mulheres da associação
do Assentamento Boqueião que fica localizado a quinze quilômetros do municipio.
É notório queafalta de organizaçao ainda é um dos problemas mais graves em
muitos assentamentos que fez e ainda faz muitas familias voltarem para a cidade em
busca de emprego, por não conseguirem se desenvolver no campo. Alguns em busca
de melhoria de vida abondonam seus lotes evão a procura de diversos tipos de
empregos nas cidades da região,só que nem todos tem a mesma sorte e acabam
muitas vezes padecendo sem ter mais seu lote e nem mais uma casa pra morar.
Dessa forma esse projeto de intervenção surge com a intenção detrazer para
essas famíliasuma forma digna de sedesenvolver dentro do seu assentamento através
do beneficiamento de frutas que por muito tempo se perdia devido, a desorganização
por tanto agora de formacoletiva e organizadas na associação, essas mulheres irão
desenvolver seu trabahlho de forma que venham agregar um maior valor a sua
produção vindo a conseguir complementar a rendadas mesmas para a melhoria da
qualidade de vida.
Para a realização desse projeto de intervenção será desenvolvida uma parceria
da Associação de Mulheres do Assentamento Boqueirão com a Diamantina Projetos
que irá fazer o acompanhamento e dará o suporte técnico necessário no
desenvolvimento e acompanhamento do mesmo.
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2. APRESENTAÇÃO DAS ENTIDADES
Associação de mulheres. A associação de mulheres do assentamento
boqueirão foi criada em fevereiro de 2018 após 21anos de existência do
assentamento, após muitos momentos de perdas pela falta de organização por parte
dos agricultores (as) onde os mesmos vinham tendo muitos prejuízos com suas
lavouras devido à falta de conhecimento, foi aí que em 2017 a diamantina projetos
responsável pela assistência técnica do assentamento tiveram a ideia de formar um
grupo de mulheres totalizando 40 componentes inicialmente número este que vem
crescendo a cada dia devido as grandes conquistas que as mesmas vem conseguindo
obter em tão pouco tempo.

Diamantina Projetos agrícolas LTDA.
Área de atuação: serviços de agronomia e de consultoria a atividades agrícolas
e agropecuárias, a mesma presta assistência técnica nas áreas de assentamentos da
reforma agrária na região ribeirinha e áreas de cerqueiros da região do vale do São
Francisco.
Endereço: Rua da Paz nº 195 Bairro Gercino coelho – Petrolina –PE
E-mail: diamantinapetrolina@gmail.com
Telefone: (87) 3862-5283
Técnico responsável: Gestor ambiental Francisco Alberto Gomes Dos Santos
CPF: 031.207.264-35 CRA-PE:060629
Razão Social: grupo de mulheres do Assentamento Boqueirão.
Endereço: Assentamento Boqueirão.
Cep:56380.000
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3. JUSTIFICATIVA
O assentamento boqueirão fica localizado na área ribeirinha do Município de
Santa Maria da Boa Vista no mesmo contem cento e cinco famílias assentadas pelo
INCRA-Instituto Nacional De Colonização e Reforma Agrária, essas famílias vieram
de diversas cidades de Pernambuco e até mesmo de outros estados no intuito de
conquistar seu pedaço de chão, em 1997 os acampados em barracos de barros
cobertos com lona preta recebem a posse da terra onde passam a ser assentados,
com a legalização da posse vieram os créditos para construção das habitações que
foram feitas com tijolos de alvenaria trazendo mais um pouco de conforto para as
famílias.
No decorrer dos anos seguintes começam a surgir algumas linhas de créditos
para o preparo da terra para o plantio, foi aí que se começou a perceber grandes
problemas, pois muitos agricultores não tinham conhecimento técnico para
desenvolver sua produção e não sabia administrar os recursos recebidos alguns
desses a fundo, perdido outros como empréstimos do banco do Brasil e BNB- Banco
do Nordeste Brasil e por não terem os conhecimentos devidos ficavam com os nomes
negativados e dessa forma muitos já começavam a irem embora por não conseguir
pagar suas dívidas junto as agência credoras.
Muitos anos se passaram até que surge a ideia se formar uma associação de
produtores, em seguida surge a assistência técnica para ajudar os produtores a se
organizarem, e foi assim que muitos conseguiram resolver suas pendências com os
bancos e voltaram a ter crédito novamente, e agora com ajuda dos técnicos agrícolas
começaram a reestruturar seus lotes com Bombas de irrigação e encanações, foi
então que cada produtor começou a plantar em seus lotes diversos tipos de fruteiras
diversificando afim de melhorar alimentação e renda, enfim, sua qualidade de vida.
Mas ainda faltava alguma coisa, as mulheres perceberam que precisavam se
organizar também foi então que coma orientação da assistência técnica da Em presa,
Diamantina Projetos trouxeram para o Assentamento uma ótima ideia de formar um
grande grupo de mulheres que logo em seguida criaram seu estatuto e agora estão
lutando juntas em busca de melhorias para suas famílias e toda comunidade.
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Durante muitos anos observou-se o grande desperdicio de frutos que se perdia
nas roças dos produtores foi aí que pensamos através desse projeto propor para o
grupo de mulheresda associação do assentamento Boqueirão atentar’ arao
recolhimento dos mesmos para beneficiá-los agregando um maior valor aos produtos
e consequentemente conseguir uma renda extra para sua sustentabilidade e de seus
familiares.
O assentamento tem uma grande variedade de frutos que muitas das vezes no
período das colheitas são comercializadas, os frutos de primeira são comercializados,
já os frutos de segunda são descartados gerando assim um grande desperdicio e
prejuizo para o agricultor e é por esse motivo que esse projeto de intervenção será de
grande relevancia na comunidade a fim de agregar um maior valor a produção, gerar
desenvolvimento e renda para as familias e evitar o desperdicio das frutas no lote dos
produtores.
Essa proposta pode contribuir para o desenvolvimento de ações que envolva
toda comunidade, especialmente o grupo de mulheres do assentamento Boqueirão.
Objetivando uma visão empreendedora para a geração de renda através dos produtos
derivados das frutas que serão comercializados pelo grupo.

4. PÚBLICO ALVO
O público alvo do projeto será constituído de (40 famílias de agricultoras que
fazem parte do grupo de mulheres da associação que sobrevivem exclusivamente da
atividade agrícola e agropecuária como fonte de renda.
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5. OBJETIVOS
5.1 Objetivo Geral:
 Promoção de desenvolvimento e renda complementar para o grupo de mulheres
da associação do assentamento boqueirão através do beneficiamento de frutas e
sua comercialização.

5.2 Objetivos Específicos:
 Desenvolver ações de capacitação para o preocessamento de frutos com maior
valor agregado.
 Promover a produção, de doces e bombons com os frutos do assentamento.
 Promover a Melhoria da qualidade de vida das mulheres da associação do
assentamento Boqueirão e de seus familiares, através da produção e da
complementação de renda.
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6. METODOLOGIA

O projeto será desenvolvido no assentamento Boqueirão Muicipio de Santa
Maria Da Boa Vista - PE e contemplará o grupo de mulheres da associação recem
criada.
A princípio as oficinas ocorrerão na Escola Municipal Antonio Conselheiro
devido à associação ainda não possuir sede própria, situação essa prestes a mudar,
pois já existe um projeto pré-aprovado para a construção de uma cozinha industrial
completa que será doada pela CODEVASF compahiade desenvolvimento do vale do
são Francisco que vem sendo um dos maiores parceiros para a complementação
desse projeto.
A parceria da CODEVASF é elemento decisivo na efetivação deste projeto,
para tanto após a promessa da doação de uma cozinha Industrial para o grupo de
mulheres, elaboramos um projeto inicial de uma cozinha para atender às
necessidades do projeto que beneficiará 40 quarenta participantes da associação de
mulheres do assentamento boqueirão.
A empresa Diamantina Projetos que atua no assentamento prestando serviço de
assistencia tecnica ficará com a responsabilidade de buscar mais parcerias junto a
prefeituras e outras entidades que possam contribuir na formação e capacitação do
grupode mulheres buscando assim o seu aprimoramento.
As demais fases do processamento,embalagens, confecçoes dos produtos
armazenamento, divulgação do produto bem como sua comercialização ficará na
responsabilidade de todo grupo de mulheres,ou a presidente pode selecionar um
grupo em assembélia

que sejam membras da associação para cuidar da parte

administrativa e comercio do produto, para uma melhor organização.
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7. PLANO DE AÇÃO


Apresentar o projeto para o grupo de associados e comunidade presente.



Instalar cozinha industrial em benefício do grupo de mulheres da associação do
Assentamento Boqueirão.



Promover cursos de capacitação para as mulheres da associação.



Desenvolver ações que visem o envolvimento de toda associação nos trabalhos.



Comercializar os produtos coletivamente através dos programas de aquisição de
alimentos PAA PNAI e feiras livres do município.



Desenvolver planos e estratégias de vendas conjuntamente.



Construir uma escala de trabalho para uma melhor distribuição de tarefas das
equipes de mulheres.

7.1 Sistema de acompanhamento e avaliação



O projeto será executado pelo grupo de mulheres capacitadas na fabricação e
transformação de alimentos, além do assessoramento prestado pela assistência
técnica da empresa Diamantina Projetos.



A Empresa Diamantina Projetos juntamente com a ajuda da associação deverá
estabelecer um sistema regular de acompanhamento ao projeto para que se
alcancem os objetivos desejados.



O projeto deverá ser objeto de uma avaliação periódica, afim de medir a sua
eficácia e redirecionamento das suas ações se necessário.



Para a implantação da cozinha industrial o grupo de mulheres contou com a
parceria da CODEVASF que mediante acordo da Diamantina Projetos com a
mesma firmaram um acordo da construção de uma cozinha equipada com toda
estrutura para beneficiamento de frutos que será implantada no assentamento
boqueirão, investimento esse que vai ajudar ao grupo de mulheres da associação
na realização desse empreendimento.
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8. ORÇAMENTO
QUANT

UNID

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNIT.
(R$)

VALOR TOTAL
(R$)

AGENCIA
FINANCIADORA (R$)

1

UNID

Fogão industrial

1.150,00

1,150,00

CODEVASF

1

UNID

Freezer horizontal 2 portas 427 litros 220 V

2.350,00

2.350,00

CODEVASF

1

UNID

Balança eletrônica – 10 kg 220 V

730,00

730,00

CODEVASF

1

UNID

Liquidificador industrial 6 Litros 220

950,00

950,00

CODEVASF

1

UNID

2.450,00

CODEVASF

1

UNID

Batedeira Industrial 12 kg planetária
PB -12 -1/2 CV 220

2.450,00

Cilindro de mesa Industrial 1/3-cv 300
mm monofásico, 220 v

2.630,00

2.630,00

CODEVASF

1

Unid

Mesa em aço inox,1,90 x 0,70x0,85

1.500,00

1.500,00

CODEVASF

1

Unid

Moedor para cereais café 1/3

1.130,00

1.130,00

CODEVASF

100

UNID

Potes de vidro c/ tampa 600 ml

3,70

370,00

CODEVASF

300

UNID

Potes de plásticos c/tampa 500 ml

0.50

150,00

CODEVASF

250

UNID

Potes de plásticos c/ tampa 250 ml

0,40

100,00

CODEVASF

1

UNID

Embaladora a vácuo dz 400, semi automatica

8.975,00

8.975,00

CODEVASF

1000

UNID

Bandeja de isoporrasa B2 14x21 x 1,5
cm

0,10

80,00

CODEVASF

R$

SUBTOTAL

22.565,00

2

PC

CAFÉ

4,00

8,00

DIAMANTINA

4

PC

LEITE

4,00

16,00

DIAMANTINA

2

CX

BISCOITO CREAM CRACK

3,00

60,00

DIAMANTINA

4

PC

COPO DESCARTAVEL

4,00

16,00

DIAMANTINA

1

PC

PAPEL HIGIÊNICO

16,00

16,00

DIAMANTINA

5

FD

REFRIGERANTE

25,00

125,00

DIAMANTINA

60

PF

REFEIÇÕES

8,00

480,00

DIAMANTINA - INCRA

60

UNID

CANETAS

1,00

60,00

DIAMANTINA

60

UNID

PASTAS

2,00

120,00

DIAMANTINA

2

RESMA

FOLHAS

17,00

34,00

DIAMANTINA

6

UNID

PINCÉIS

4,00

24,00

DIAMANTINA

60

UNID

LÁPIS/COM BORRACHA

1,00

60,00

DIAMANTINA

R$

SUBTOTAL

R$

VALOR TOTAL

1.019,00
23.584,00
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9. PERSPECTIVAS FUTURAS

Este projeto está Previsto para iniciar-se nos primeiros meses deste ano esperase que através do mesmo muitas famílias venham conseguir melhorar sua renda,
através do beneficiamento de frutas e capacitações recebidas ao longo desse
processo.
Como fruto deste projeto almeja-se também que a comunidade venha conseguir
se destacar na produção e comercialização de produtos derivados dos frutos
beneficiados, que cresçam em conhecimento e economicamente cada vez mais em
suas localidades, e que possam dar um largo passo em qualidade de vida. Espera-se
que através desses exemplos positivos outras pessoas de outras organizações
sociais, povos quilombolas, ou até mesmo outras associações possam sentir o desejo
de se organizar e perceber os benefícios do trabalho coletivo organizado.
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