


história
breve



Neste momento, em que o mundo 
inteiro se preocupa com o futuro da 
Amazônia, o IDARIS atua na região a 
partir da experiência de 24 anos e 
persistente resiliência no objetivo 
de colaborar para que a Vila Céu do 
Mapiá seja um exemplo de 
assentamento dentro de  uma 
Unidade de Conservação de Uso 
Sustentável que consegue manter 
seus moradores, conservando o 
ambiente equilibrado.

apresentação



Durante estes anos, o IDARIS atuou em 
diversas frentes, desenvolvendo e 
apoiando projetos de curto, médio e 
longo prazo, alguns já independentes e 
ativos até os dias atuais, promovendo o 
desenvolvimento sustentável e 
regenerativo da comunidade e entorno, 
contando sempre com diferentes 
parceiros locais, regionais, nacionais e 
internacionais, governamentais e não-
governamentais.



2019
janeiro

reativação
um grupo de interessados/as se reune para pensar
a reativação e reestruturação do idaris

com assessoria do programa amagia acontece a
apresentação da proposta e o convite para a reflexão 

sobre cargos e perfis estatutários

2018
2º semestre

2019
marçoeleita a nova diretoria



Secretário Geral: Alfredo Gregório
Presidente: Cristian Curti
Vice Presidente: Gabriela Cony

Joana RosaSecret. de Projetos: 
 Alessandra GuerraSecret. de Comunic.:

 João Arruda CoutinhoSec. Nacional:
Sec. Internacional: Alvino da Silva Melo

Regina PereiraSec. da Mulher: 
 Marcos MalaquiasSec. de Prom. Social:

Amanda Pellegrinelli1ª Tesoureira: 
 João Augusto Mendonça2º Tesoureiro:

Enio Staub, Clara Iura, Conselho Fiscal: 
Irene Villarreal, Jaime Sass, 

Javan Filho e Thiago Barbosa
 

nova gestão

ESCRITÓRIO IDARIS E ICEFLU



primeiros passosprimeiros passosprimeiros passos
2019

nova identidade visual E PRODUÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS

criação gráfica para atividades de projetos comunitários

assessoria a projetos do programa amagaia

participação em diversas atividades e reuniões comunitárias

formações diversas para a equipe

gestão administrativa e financeira

elaboração coletiva de projetos e mobilização de recursos 

APRESENTAÇÕES institucionais E PRESENÇA NAS MÍDIAS SOCIAIS 

planejamento estratégico



2020



2020

projeto

fortalecimento institucional



Equipe e estrutura para a elaboração e 
implementação de projetos sustentáveis e 

regenerativos que promovam a saúde e o bem-
estar da população da Vila Céu do Mapiá e 

comunidades do entorno.

meta 01meta 01

projeto

fortalecimento institucional



Ÿ Aquisição de novo sistema de energia 
solar, pagamento de internet, material 
de PAPELARIA, zeladoria e manutenção 
do escritório;

Ÿ Organização do escritório: documentos 
físicos, documentos no computador, HD 
E PENDRIVES;

Ÿ Manutenção de equipe de trabalho;
Ÿ Organização de documentos da pasta 

matriz (documentos que são exigidos 
em editais);

META 01 - PROJETO DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL



META 01 - PROJETO DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Ÿ Assessoria ao grupo do teatro comunitário;
Ÿ Colaboração com a Campanha de Sementes para o Mapiá;
Ÿ Estudos para possível parceria com a ASSOCIAÇÃO RAIN;
Ÿ Participação de integrantes da equipe IDARIS na formação de 

facilitadores de diálogos.



Ÿ Diálogos com diversos profissionais presentes na 
comunidade para identificação DE talentos e capacidades;

Ÿ Assessoria a diversos projetos do Programa AmaGaia;
Ÿ Elaboração de proposta de projeto para  o edital do Fundo 

Socioambiental CASA;
Ÿ Articulação e participação em diversas reuniões para a 

formatação de um projeto DE ECOturismo COMUNITÁRIO.

META 01 - PROJETO DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL



projeto

fortalecimento institucional

meta 02meta 02
Participação ativa nos fóruns e conselhos do 

território, com o olhar focado nas quatro 
dimensões da sustentabilidade: social, 

ambiental, econômica e cultural.



META 02 - PROJETO DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Ÿ Participação ativa no Grupo de Trabalho Interinstitucional – GTI;
Ÿ Reuniões interinstitucional com os gestores do setor social e  

instituições parceiras, para elaboração de um plano de ação;
Ÿ Reuniões com Secretaria de Assistência Social e da Saúde de Pauini;
Ÿ Participação da reunião da COOPERAR com a presença do Padrinho 

Alfredo, Antonio José, Marilda, José Camilo, representante do INE, 
Pedro Cristo e equipe IDARIS.



projeto

fortalecimento institucional

meta 03meta 03

Acompanhamento do processo de urbanização 
e desenvolvimento local, promovendo equidade 

social e educação ambiental.



META 03 - PROJETO DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Ÿ aplicação de micro-organismos eficientes nos açudes da 
comunidade em parceria com o Sr. João Guerra;

Ÿ Trabalho interinstitucional para ações pontuais em combate a 
pandemia da covid19;

Ÿ Serviços para recebimento do auxílio emergencial, bolsa família e 
aposentadoria para os  moradores, em parceria com a AMVCM; 

Ÿ Visita ao Instituto Nova Era em Ribeirão preto.



projeto

fortalecimento institucional

meta 04meta 04

Integração e comunicação com as instituições 
civis e públicas atuantes na FloNa Purus;



META 04 - PROJETO DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Ÿ Reuniões diversas com gestor da FLONA do Purus, do ICMBIO para 
alinhamentos e planejamento de cooperação interinstitucional; 

Ÿ Parceria com a ICEFLU em diversas atividades e conteúdo para 
diversas edições do boletim Santo Daime Informa;

Ÿ Presença nos mutirões, nas assembleias comunitárias e nos canais 
de comunicação da comunidade;



Ÿ Reuniões para definição de estratégias coletivas com o Programa de 
Soberania Alimentar da Cooperar;

Ÿ Disponibilização de agentes do IDARIS para apoio a casa da produção 
agroecológica, na forma de plantões de venda, recebimento e 
armazenamento da produção da Fazenda e Praia;

Ÿ Assessoria para elaboração da Campanha de ampliação do Terreiro 
7 Forças, elaboração de identidade visual e elaboração de material 
de divulgação.

META 04 - PROJETO DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL



projeto

fortalecimento institucional

meta 05meta 05

União e mobilização junto a redes regionais e 
globais que trabalham pela criação de novos 
modelos de vida sustentáveis e regenerativos.



META 05 - PROJETO DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Ÿ Articulação e comunicação com a Rede 
Global de Ecovilas: Produção texto, 
articulação para entrevistas e outros;

Ÿ Articulação institucional e aprendizados 
com o Instituto de Desenvolvimento 
Regenerativo. Participação no Círculo 
Culturas Regenerativas; 

Ÿ Articulação e aprendizados com o 
Instituto Sociocracia Brasil. Participação 
no SoLT 6. 

Ÿ Participação na organização do Encontro 
Nossa Cultura.



projeto

fortalecimento institucional

meta 06meta 06

Prática de gestão institucional colaborativa, 
orientada por processos circulares e 

transparentes.



META 06 - PROJETO DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Ÿ Prática de realização de reuniões semanais do círculo gestor, 
círculo operacional e círculo de assessoria; 

Ÿ Entrega de relatórios mensais por membros da equipe, realização 
de relatórios trimestrais de atividades;

Ÿ Gerência do Caixa na sede da Instituição (pagamento e contratação 
de serviços) e Internet Banking (pagamentos, transferências e toda 
movimentação na conta bancária da Instituição);



META 06 - PROJETO DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Ÿ Relatórios financeiro semestrais, com a movimentação financeira 
institucional (pagamentos, organização de notas e recibos), 
monitoramento de conta e balancetes dos projetos;

Ÿ contabilidade em dia;
Ÿ Construção coletiva do documento “acordos do círculo gestor”; 
Ÿ Elaboração coletiva de projetos institucionais; 



META 06 - PROJETO DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Ÿ Presença nas redes sociais e acompanhamento do e-mail 
institucional; 

Ÿ Construção do doc. “Histórico IDARIS”; 
Ÿ Organização dos documentos institucionais para acesso fácil;
Ÿ Apresentação das atividades realizadas pelo IDARIS em 2019;
Ÿ organização institucional para seleção e contratação de 

profissionais e jovens aprendizes; 



META 06 - PROJETO DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Ÿ Construção coletiva de documento para solicitação 
de assessoria ao Instituto Nova Era, Universidade 
Federal de Viçosa e Instituto
Socioambiental de Viçosa;

Ÿ Estudos para uma proposta de 
reforma estatutária;

Ÿ Reuniões com Padrinho Alfredo
para atualização das atividades 
da entidade; 

Ÿ Elaboração do Plano de Desenvolvimento 
Institucional;



META 06 - PROJETO DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Ÿ Gestão de tensões e conflitos; 
Ÿ Atas e relatórios de todas as reuniões amplamente disponíveis para a 

equipe;
Ÿ Prévia da construção do Plano de Mobilização de Recursos;
Ÿ Realização da Assembleia Geral Ordinária do ano de 2019;
Ÿ Atendimento no escritório as pessoas interessadas e na solução de 

pequenas demandas comunitárias.



projeto

asc

Avaliação da Avaliação da Avaliação da 
SustentabilidadeSustentabilidadeSustentabilidade

ComunitáriaComunitáriaComunitária
Vila Céu do MapiáVila Céu do MapiáVila Céu do Mapiá



preparação e realização do evento afim de obeter os indicadores 
sugeridos pela Rede global de ecovilas;

Ÿ Sensibilização e entrega do questionário ASC para pessoas 
diversas da comunidade a fim de obter resultados mais precisos;

Ÿ Sistematização e tabulação dos novos resultados;
Ÿ Reunião interinstitucional sobre a proposta de criação do banco 

de dados único da comunidade, com dados da nova fase ASC, dados 
SIS Família e dados dos setores;

primeiros passosprimeiros passosprimeiros passos
2019

2020



Ÿ Elaboração coletiva de projeto para a próxima etapa da ASC
Ÿ Mobilização de pessoas da comunidade com ampla visão das 9  

dimensões da sustentabilidade, para criação de textos de abertura 
dos temas para o relatório final;

Ÿ Compilação e organização dos textos para revisão a fim de se obter 
o resultado final. 



projeto

apoio ao programa amagaia



ações gerais

Ÿ Realização de reuniões diversas para alinhamentos com a equipe 
de Viçosa;

Ÿ Atividades diversas de comunicação ao Programa; 
Ÿ Assessoria aos técnicos que realizaram a Avaliação do Programa 

na comunidade;
Ÿ Recepção e assessoria ao arquiteto Gustavo, voluntário do 

Programa AmaGaia



centro medicina da floresta

projeto

apoio ao programa amagaia



centro medicina da floresta

Ÿ Realização de reuniões de planejamento 
administrativo;

Ÿ Assessoria em gestão financeira, com 
escrituração de movimento financeiro;

Ÿ Assessoria em planejamento de produção, 
com a elaboração de documentos para 
controle e registro da produção;

Ÿ Estruturação da produção de óleos 
essenciais, hidrolatos e álcoois, novos 
produtos com alta rentabilidade;



centro medicina da floresta

Ÿ Organização, participação e cobertura 
fotográfica do feitio comunitário de 
remédios naturais específicos para 
auxiliar na prevenção ao COVID-19 
(Antimalárico e o Tônico da Floresta);

Ÿ Compras online de diversas máquinas e 
equipamentos para melhoria na 
produção e armazenamento, energia e 
abastecimento de água no laboratório;

Ÿ Definição de necessidades de reformas 
nos prédios antigos, para solicitação 
de projeto arquitetônico do Gustavo.  



centro medicina da floresta

Ÿ Diálogos diversos para a retomada da venda online do mix de 
produtos (5 itens), com um maior incremento na produção;

Ÿ Redação do projeto emergencial do Centro Medicina da Floresta;



saberes da floresta

projeto

apoio ao programa amagaia



saberes da floresta

Ÿ Acompanhamento do processo 
produtivo; 

Ÿ Contato com fornecedores;
Ÿ Confecção de etiquetas para 

embalagens;
Ÿ Entrega e acompanhamento da entrega 

da lista de madeiras da primeira fase 
da obra para a equipe do Manejo 
Florestal (Pedro Adnet);

Ÿ Atualização das planilhas de controle 
financeiro do projeto aprovado pelo 
AmaGaia;



saberes da floresta

Ÿ Visita a sede do grupo com o arquiteto 
Gustavo para reconhecimento da obra e 
planejamento de ações;

Ÿ Acompanhamento da assessoria do 
ISES, através do Curso 
Empreendedorismo na Floresta, com 
realização de visitas in loco com 
assessoria da Neucélia e Daniel;

Ÿ Realização do Estudo de Viabilidade 
Econômica;

Ÿ Planejamento produtivo para o 
festival junino da Vila Céu do Mapiá;



movimento saúde ambiental

projeto

apoio ao programa amagaia

Vila Céu do Mapiá    Amazonas



saúde ambiental

Ÿ Articulações para a definição do terreno que irá sediar o galpão de 
armazenamento de lixo limpo reciclável;

Ÿ Diversas conversas e reuniões online 
e presenciais com a equipe;

Ÿ Reunião com a AMVCM para resolver a 
questão de demarcação do terreno 
do Saúde Ambiental e abertura de 
uma passagem pública nos limites do 
terreno;

Ÿ Visita ao terreno do Saúde Ambiental 
para verificar a nova cerca colocada delimitando a nova passagem 
e conversa com comunitários sobre os limites;



saúde ambiental

Ÿ Estudo, junto com o Pedro Adnet, das possibilidades de alocação 
do Aterro sanitário da comunidade, e do terreno do Galpão de 
armazenagem de lixo limpo reciclável;

Ÿ Encaminhamento do orçamento da fundação da obra do Galpão 
de atividades. Contratação de trabalhador para elaboração da 
lista de material necessária para subir a fundação do prédio já 
projetado; 

Ÿ Entrega do Plano de Manejo de Resíduos Sólidos da Vila Céu do 
Mapiá para os candidatos à Prefeitura de Pauini, Renato Afonso
e Eliana Amorim. 

Ÿ criação de proposta para novo logotipo do movimento de saúde 
ambiental.



programa de soberania alimentar

projeto

apoio ao programa amagaia



soberania alimentar

Ÿ Reuniões diversas com equipe do programa de Soberania Alimentar 
e Casa da Produção Agroecológica; 

Ÿ Apoio às atividades do Programa de Soberania Alimentar: plantio, 
colheita, farinhadas, produção de melado e outros;

Ÿ Registro audiovisual de diversas atividades do Programa; 
Ÿ Participação na abertura e plantio de uma nova área de plantio 

coletivo;
Ÿ Incentivo e participação no grupo de roçado de mulheres;



soberania alimentar

Ÿ Apoio na inauguração da Casa da Produção 
Agroecológica, um espaço para 
armazenamento e venda da produção local, 
das famílias do Igarapé, da Fazenda São 
Sebastião e dos parceiros nas praias do Purus. 

Ÿ Apoio a Casa da Produção Agroecológica, na 
forma de plantões de venda, recebimento e 
armazenamento da produção da Fazenda e 
Praia.



jardim da natureza

projeto

apoio ao programa amagaia



jardim da natureza

Ÿ Reuniões diversas com a equipe do jardim, 
oficineiras, Padrinho Alfredo, jovens, 
Karina e assessoria;

Ÿ Documentação das etapas de execução do 
projeto aprovado pelo Programa AmaGaia;

Ÿ Acompanhamento da obra, elaboração da 
nova lista de materiais para a construção, 
articulações diversas a doação de madeiras 
pelo Manejo Florestal;

Ÿ mobilização de recurso;
Ÿ redação do Relatório da obra da reforma;



jardim da natureza

Ÿ Ações diversas para a organização do setor;
Ÿ Organização e participação em mutirões;
Ÿ Apoio na gestão das Oficinas de Estandartes 

para o centenário e redação do relatório do 
projeto;

Ÿ Assessoria financeira, com coleta e 
organização dos recibos do projeto de 
Produção do Jardim da Natureza;

Ÿ Elaboração de relatório do Projeto JARDIM DA 
NATUREZA OFICINA DE PRODUÇÃO, em parceria com 
ISAViçosa;



jardim da natureza

Ÿ Início do Inventário dos materiais existentes;
Ÿ Organização de dois novos projetos para o setor;
Ÿ Realização da avaliação coletiva do projeto jovem aprendiz;



rádio jagube

projeto

apoio ao programa amagaia



rádio jagube

Ÿ Articulação, produção e divulgação para o 
evento de 22 anos da Rádio Jagube;

Ÿ Pesquisa e criação do site da Rádio 
(www.radiojagube.org); 

Ÿ Criação das páginas no Facebook, 
soundClound e canal no Youtube; 

Ÿ Criação de diversos conteúdos visuais e 
manutenção conjunta das mídias sociais com 
outros integrantes da equipe;

Ÿ Criação e mediação dos grupos de WhatsApp;
Ÿ articulação para produção de conteúdos 

para a transmissão na rádio; 
www.radiojagube.org

novena de santo antônio
Com Madrinha Maria Brilhante

03-12

17h

18:30 

junho
2020

Mapiá
17:30
Manaus

brasília

PREPARAÇÃO

PARA O
FESTIVAL

FICA
EM CASA



rádio jagube

Ÿ Facilitação da criação coletiva do projeto de 
funcionamento da rádio;

Ÿ Articulação, mobilização, facilitação, relatoria e 
participação em diversas reuniões da Rádio Jagube: 
Internas, setorizadas, ampliadas, com o Ine, e outras;

Ÿ Criação do App da Rádio Jagube;

TUTORIAL
APRENDA A SINTONIZAR A RÁDIO JAGUBE

NA VILA CÉU DO MAPIÁ

IGREJA DO CULTO ECLÉTICO DA FLUENTE LUZ UNIVERSAL 
PATRONO SEBASTIÃO MOTA DE MELO

www.radiojagube.org

CONCENTRAÇÃO
30.05.2020
19h Mapiá

19:30 Manaus
20:30 brasília

Oração 
Concentração

Nova Jerusalém
(Para os aniversariante 

Albertina Corrente e Raoni)

Cruzeirinho
FIQUE EM

CASA



rádio jagube

Ÿ Criação do App da Rádio Jagube;
Ÿ Vetorização da proposta de desenho 

institucional para a Rádio Jagube; 
Ÿ Apoio na organização (WhatsApp e reuniões 

presenciais) para a construção de 9 dias de 
programação feminina.



projeto

rede fortes

Vila Céu do Mapiá . Amazonas 



projeto

rede fortes

objetivo 1
Compor e capacitar a equipe gestora e 

executiva motivada, valorizada e 
comprometida, contando com uma rede de 

apoio e papéis claros



Compor e capacitar a equipe gestora e executiva

Ÿ Assessoria intensiva in loco e via zoom do Pedro Mendes e ises para 
a equipe IDARIS;

Ÿ Realização de planejamento de atividades do projeto;
Ÿ Contatos e apresentação da proposta da Rede Fortes para a B4H 

Block chain for Humanity e Fundação Yunus Negocios Sociais Brasil.



projeto

rede fortes

objetivo 2

Realizar atividades educativas 
em economia solidária



Ÿ Realização do 1º Encontro da Rede Fortes, 
para celebrar, aplicar os indicadores da 
REDE e coletar opiniões sobre as novas 
ilustrações da nossa moeda. 

Ÿ Realização do 2º Encontro da Rede para 
sensibilizar e coletar opiniões dos membros 
da REDE FORTES, sobre o microcrédito.

Ÿ Realização do 3º Encontro da Rede Fortes 
para a colheita de definições para a criação 
da política de microcrédito;

Realizar atividades educativas em economia solidária



Realizar atividades educativas em economia solidária

Ÿ elaboração de relatório com as decisões 
tomadas nos encontros da rede para fácil 
acesso;

Ÿ Criação de grupo de WhatsApp da Rede Fortes;
Ÿ Realização da Ação Social da Rede Fortes, em 

parceria com a AMVCM que disponibilizou cestas 
básicas para famílias de baixa renda. O IDARIS 
disponibilizou um envelope personalizado 
contendo V$40 verdes, folder, panfleto 
explicativo e classificados. Na ocasião a entrega 
foi realizada por nós, com explicações para as 
pessoas com dificuldade de leitura; 



Realizar atividades educativas em economia solidária

Ÿ Disponibilização de material informativo 
da REDE aos frequentadores da Casa de 
produção Agroecológica;

Ÿ Atualização do folder da Rede Fortes 
para a nova identidade visual;

Ÿ Reunião com diversos comunitários para a 
sensibilização com relação a REDE FORTES;

Ÿ Realização de Compra Coletiva de 
Orgânicos, como uma ação de 
sensibilização e educação para novos 
hábitos de consumo.



projeto

rede fortes

objetivo 03
Definir um plano de comunicação com 

estratégias de divulgação da essência do 
projeto e de educação comunitária para a 

economia regenerativa.



Definir um plano de comunicação 

• Plano de comunicação construído e em execução.



projeto

rede fortes

objetivo 04
Apoiar a feira na sua estruturação como um 
evento atrativo, com oferta de diversidade 
dos produtos locais, atividades diversas e 

muito conforto.



Apoiar a feira de prdutores/as

Ÿ realização de cinco edições da feira em parceria com o programa 
de soberania alimentar antes da pandemia de covid-19;

Ÿ Apoio ao Programa de Soberania Alimentar e abertura da Casa de 
Produção Agroecológica, como um novo espaço estratégico para 
o fluxo dos verdes e da oferta de diversidade dos produtos 
locais;



Ÿ apoio ao Funcionamento da Casa da Produção Agroecológica: 
recepção da produção da Praia e Fazenda; 

Ÿ disponibilização de pessoas da equipe em  expedientes semanais 
para atendimento aos clientes da casa de produção; 

Ÿ Apoio na produção alimentar com feitio de Melado e farinhadas; 

Apoiar a feira de prdutores/as



Apoiar a feira de prdutores/as

Ÿ Suporte e apoio à Gestão do Programa de 
soberania alimentar, auxiliando na 
organização e estruturação plano de 
desenvolvimento dos plantios e produção 
alimentar na Comunidade (roçados 
comunitários) e nos arredores (Igarapé 
Mapiá, Fazenda e Praias do Purus); 

Ÿ Compra de produtos de produção local de 
Boca do Acre para comercialização na Casa;

Ÿ Redação em parceria com o ISAViçosa de 
projeto para o edital do Fundo 
Socioambiental Casa. 



projeto

rede fortes

objetivo 05

Criar e colocar em circulação a moeda local



Criar e colocar em circulação a moeda local

Ÿ Finalização das ilustrações para a nova 
tiragem dos VERDES e aprovação das 
mesmas pela equipe e pelos membros da 
rede presentes no 1º encontro;

Ÿ Levantamento de decisões a serem 
tomadas antes da impressão das novas 
moedas como características de 
impressão, dispositivos de segurança e 
quantidades para cada cédula;



Criar e colocar em circulação a moeda local

Ÿ Pesquisa e desenvolvimento de moeda 
verde no formato virtual Criptomoeda 
com possibilidade de implementação;

Ÿ Injeção de V$2.000,00 na circulação local 
como resultado da Ação Social IDARIS;

Ÿ Visita à padarias e comércios, para 
apresentar a proposta da Rede FORTES e 
informar sobre a injeção de verdes 
provenientes da ação social;

Ÿ Manutenção do Caixa de V$ (Verdes) e o 
seu Lastro em R$ (Reais);



projeto

rede fortes

objetivo 6

Construir uma estrutura de governança 
para desenvolvimento local que integre e 

articule agentes locais estratégicos.



Construir uma estrutura de governança 

Ÿ Instâncias de governança 
Definidas: 
1- Grupo Gestor: IDARIS;
2- Grupo de Conselheiros da Rede FORTES;
3- Fórum da Rede FORTES.

Ÿ Organização da Planilha de 
filiados;

Ÿ Sensibilização para novas 
adesões à REDE;

Ÿ Construção do Termo de 
Participação Pessoa Jurídica;



projeto

rede fortes

objetivo 7

Ampliar a diversidade e volume de produtos e 
serviços que são aceitos pela moeda.



Ampliar a diversidade e volume de produtos e serviços 

Ÿ Fortalecimento do Programa de Soberania 
alimentar e da Casa de Produção 
Agroecológica;

Ÿ Entrega da nova edição do catálogo da Rede 
Fortes, na nova identidade visual e inclusão 
das ofertas dos novos associados;

Ÿ parceria com a cooperar para lista de 
produtos com descontos em Verdes;

Ÿ parceria com a Casa de Produção 
Agroecológica para o fluxo dos verdes;

Ÿ  parceria com a amvcm para pagamento da 
mensalidade associativa em verdes. 

CLASSIFICADOS

Veja aqui onde e como você 
pode usar seus Verdes!



Ampliar a diversidade e volume de produtos e serviços 

Ÿ Parceria com o Instituto BIO que 
além de fornecer assessoria para a 
obtenção de selo orgânico, organiza 
uma plataforma de compras de 
produtos orgânicos online;

Ÿ Realização de duas edições da 
compra coletiva AmOrgânico e 
Cooperar, com a oferta de dezenas 
de variedades de alimentos e 
descontos em Verdes.

Uma possibilidade de 

adquirimos juntos

 alimentos saudáveis!

COMPRA COLETIVA

LISTA DE PRODUTOS 
 COM DESCONTOS EM VERDES PARA 

PARTICIPANTES DA REDE FORTES

FORTALECIMENTO DA
ECONOMIA SOLIDÁRIA

EDE
R 

FORTES 

PRODUTO QUANTIDADE
PREÇO DE 

TABELA
PREÇO EM

VERDES

Óleo de castanha acima de 2 litros R$ 60 V$ 52

Óleo de castanha 500 ml R$ 38 V$ 28

Óleo de castanha 100 ml R$ 30 V$ 24

Farinha de castanha 1kg R$ 50 V $ 42

Farinha de castanha 500 gr R$ 25 V$ 22

Pasta de castanha

 

220 gr

 

R$ 20 V $ 18

Pasta de castanha

 

1 kg

 

R$ 80 V $ 70

Manteiga de cacau

 

1 kg

 

R$ 90 V$ 78

Cacau em pó

 

1kg

 

R$ 50 V$ 40

Cacau em pó

 

500gr

 

R$ 25 V$ 20

Óleo

 

de gergelim

 

100 ml

 

R$ 35 V$30

Óleo

 

de gergelim

  

1 kg

 

R$110 V$85

Farinha de gergelim

 

1 kg

 

R$ 58 V$ 44

Pasta de gergelim

 

preto

 

1kg

 

R$ 85 V$72



projeto

rede fortes

objetivo 8

Estruturar uma linha de microcrédito



Estruturar uma linha de microcrédito

Ÿ Construção de questionário para obter respostas para a 
construção da política de microcrédito;

Ÿ Realização do 3º Encontro da Rede Fortes, onde foram debatidas e 
colhidos entendimentos coletivos para a construção da política 
de microcrédito.



PARCERIA e apoio

GLOBA L
ECOV I L L AGE
NE TWORK




