
A estruturação do centro de referência em manejo de
açaizais nativos no Marajó – Manejaí, está sendo
conduzida no âmbito do Projeto Bem Diverso. O projeto
Bem Diverso é executado pela Embrapa em parceria com
o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento –
PNUD e o GEF. Este projeto tem como foco a conservação
da biodiversidade de forma sustentável e no estado do
Pará tem sua atuação no Marajó, em 13 municípios.

O Centro é um desdobramento de uma das atividades do
Projeto Bem Diverso.

O Manejai tem em sua construção forte participação de entidades locais representadas pela ATAA, ASMOGA, STTR-
Portel e também da EMATER/PA e UFRA.



O nome do Centro é uma soma das palavras Marajó,
manejo e açai., MANEJAÍ

É uma construção feita no Marajó, para o Marajó, visando o manejo sustentável, dos açaizais nativos



O comitê gestor do manejaí é formado por
representantes da comunidade santo Ezequiel moreno
(Teofro Gomes), Sindicato dos trabalhadores e
trabalhadoras de portel (Gracionice Corrêa), associação
dos trabalhadores agroextrativistas do rio acuti-pereira
(Nilson da Silva), Empresa de assistência técnica e
extensão rural (Milton da Costa), universidade federal
rural da Amazônia (Gracialda Ferreira) e da empresa
brasileira de pesquisa agropecuária (Cesar Andrade).

Tem como seu coordenador o Teofro Gomes e secretária a Gracionice Corrêa



O Manejaí tem em suas atribuições divulgar informações,
mapear áreas de ocorrência de açaizeiro, quantificar a
produção de açaí, organizar experiências exitosas,
capacitar em manejo e submeter e executar projetos.



O macroprocesso do Manejaí tem 4 processos:
coordenação, pesquisa, socialização e intercâmbio e
gestão comunitária.



O cronograma das atividades do manejai para 2019
envolve estruturação, reuniões do comitê, capacitações,
pesquisa, articulação de parcerias e captação de
recursos.

Seu orçamento para este ano tem como fonte o projeto bem diverso, o projeto
mochila do facilitador e outros recursos diretos e indiretos.



O portfólio de produtos e serviços do manejaí é
composto por pesquisa compartilhada, formação de
facilitador, capacitação de manejador, gestão
comunitária, estágio de vivência, turismo técnico-
científico-cultural e publicações.



Os representantes do centro vem conduzindo reuniões,
visitas e apresentações para fortalecimento da relação
com diversas entidades, com intuito de potencializar a
socialização do conhecimento em torno do manejo de
mínimo impacto de açaizais nativos.



A cooperação entre as diversas entidades, poderá
potencializar esta socialização.



Para capacitação dos futuros manejadores foi construído
de forma participativa a mochila do facilitador

A mochila do facilitador é composta por metodologia e
ferramentas elaborados com uma linguagem adequada
para comunicação com o produtor de açaí.

O conteúdo trata dos principais tópicos de interesse dos moradores das comunidades ribeirinhas sobre o
manejo de mínimo impacto de açaizais nativos: o que é, porque fazer e como fazer o manejo.

A capacitação é ajustada para uma carga horária de 16h, em função do cotidiano dos moradores de
comunidades ribeirinhas do Marajó.



Para compor a equipe técnica colaboradora das ações do
centro, 40 agentes multiplicadores foram selecionados
para capacitação complementar, certificando-os para
atuar como facilitadores da socialização da prática de
manejo de mínimo impacto de açaizais nativos.

Cada facilitador, de posse de sua mochila, poderá atuar na equipe técnica de
projetos, ações e na prestação de serviços.



O planejamento do centro para 2019, envolve a
formação de 40 facilitadores, estruturação do manejai,
realização de 8 cursos de manejo e de 2 cursos de gestão
comunitária.



O grupo de facilitadores é formado por técnicos da
Emater, lideranças, professores e de técnicos moradores
de comunidades que não estão no mercado de trabalho.



A sede do centro está sendo estruturada na comunidade
santo Ezequiel moreno, localizada na peaex acutipereira,
em portel.



Outra forma de acessar o centro é a partir do site
www.manejai.com.br., onde estão disponíveis as
publicações da mochila do facilitador e a agenda de
cursos de manejo de mínimo impacto de açaizais nativos.



Os cursos previstos na agenda do manejaí serão
executados pelos facilitadores que capacitarão
moradores das comunidades que produzem açaí de
várzea.



Outra capacitação conduzida no âmbito do manejaí tem
como foco a gestão comunitária, que busca fortalecer
lideranças para o gerenciamento organizacional das
atividades tanto no centro como em suas comunidades
de origem.



As ações do manejaí tem forte rebatimento na
organização da produção de uma possível cadeia de açaí
manejado.
Essa cadeia poderá ter grande participação de
associações e cooperativas em suas etapas, gerando um
produto diferenciado e competitivo ao mercado.



O projeto bem diverso tem seu encerramento previsto
para 2020 e espera deixar um legado representado pelo
Manejaí, com potencial para democratização do
conhecimento influenciando a produção sustentável e a
manutenção da biodiversidade, e com forte viés no
fortalecimento de pessoas e entidades locais.



Obrigado.


