
 

 

 

Plano de trabalho 

 

1. IDENTIFICAÇÃO  

1.1. Identificação do Projeto  

Nome do Projeto: Protagonismo e Empoderamento da Pessoa Idosa em 
Rondônia. 

Abrangência Territorial: O Projeto será executado no Estado do Rondônia, 

envolvendo os municípios de Buritis, Campo Novo, Cujubim, Nova 

Mamoré e Porto Velho, Governador Jorge Teixeira, Jaru, Machadinho 

D'Oeste, Nova União, Theobroma, Alvorada do Oeste, Castanheiras, 

Ji-Paraná, Presidente Médici, Urupá, Costa Marques,São Francisco 

do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, Cacoal, Espigão 

do Oeste, Ministro Andreazza, Nova Brasilândia do Oeste, Novo 

Horizonte do Oeste, Parecis, Pimenta Bueno, Primavera de RO, Rolim 

de Moura São Felipe do Oeste, Cerejeiras, Chupinguaia, Corumbiara, 

Pimenteiras, Vilhena. 

 Grupo populacional atendido: Pessoas Idosas, gestores, lideranças sociais, 

conselheiros que atuam na promoção e defesa dos direitos das pessoas idosas 

no Estado de Rondônia. 

 

Valor Total do projeto : R$ 634.957,00 (Seiscentos e trinta e quatro mil e 

novecentos e cinquenta e sete reais) 

 

Duração do projeto: a duração do projeto será de dois (02) anos.  

 

Resumo do Projeto: 

O presente projeto tem o firme propósito de promover o Protagonismo e o 

Empoderamento de pessoas idosas, gestores, lideranças sociais, conselheiros 

que atuam na promoção e defesa dos direitos das pessoas idosas no Estado 



 

 

de Rondônia, e a sensibilização de jovens/adolescentes acerca do 

envelhecimento por meio de um processo de formação/capacitação 

abrangendo ações municipais, regionais e estadual tais como oficinas com 

pessoas idosas e lideranças sociais, reuniões com gestores locais para 

aplicabilidade dos direitos sociais das pessoas idosas, encontros regionais e 

estadual, audiência pública, palestras nas escolas da rede pública de ensino 

voltada aos jovens adolescentes e um curso de cuidador de pessoas idosa com 

a função de capacitar multiplicadores para disseminar a cultura da família 

cuidadora, este processo propiciará não só o empoderamento das pessoas 

idosas mas também a organização e o fortalecimento da rede de proteção e 

defesa dos direitos da pessoa idosa, bem como a melhoria da oferta e 

qualidade dos serviços destinados às pessoas idosas no Estado de Rondônia. 

 

Objeto:  Promover o Protagonismo e o Empoderamento de pessoas idosas, 

gestores, lideranças sociais, conselheiros que atuam na promoção e defesa 

dos direitos das pessoas idosas no Estado de Rondônia, e a sensibilização de 

jovens/adolescentes, visando a organização e o fortalecimento da rede de 

proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa, bem como a melhoria da oferta 

e qualidade dos serviços destinados às pessoas idosas no Estado de 

Rondônia. 

 

1.2. Identificação da Organização Proponente  

Nome: Instituição Proponente: Federação dos Trabalhadore s na 

Agricultura de Rondônia (FETAGRO)  

CNPJ: 84.580.992/0001-63 

Data da Fundação: 23 de junho de 1993 em Ji-Paraná/RO 

Endereço Completo: Rua Padre Adolfo Rohl, nº. 696 

Bairro: Casa Preta  

CEP:78.961-420 – Ji-Paraná/RO. 

Telefone: (69)3421-5985/ (69) 3421-4419 

E-Mail:fetagro@fetagro.org.br  

Página na Web(site): www.fetagro.org.br 



 

 

 

1.3. Identificação do Representante Legal da organi zação 

Proponente 

 

Nome: Fábio Assis de Menezes (Presidente) 

CPF: 793.675.002-97 

RG: 2001002416645 SSP/CE 

Profissão: Trabalhador Rural 

Cargo: Presidente 

Estado Civil: Solteiro 

Telefone: (069) 99217-2159 

E-mail: fetagro@gmail.com 

 

2. Descrição do Projeto  

2.1.  Descrição da realidade. 

 O Estado de Rondônia possui 52 municípios e ocupa uma área de 237 
590,547 km², é o terceiro estado mais populoso da Região Norte, com seus 
1.790.692 habitantes, segundo estimativa do IBGE de 2016, sendo superado 
apenas pelo Pará e Amazonas. No entanto, segundo a estimativa do IBGE, 
apenas três de seus municípios possuíam em 2016, população acima de 100 
mil habitantes: Porto Velho, a capital e sua maior cidade, com 511,219 
habitantes, Ji-Paraná, com 131 560 habitantes, Ariquemes, com 105 896 
habitantes. Por sua vez Vilhena é o quarto município mais populoso com 99 
745 mil habitantes, segundo IBGE 2016. A população rondoniense é uma das 
mais diversificadas do Brasil, composta de migrantes oriundos de todas as 
regiões do país, dentre os quais destacam se os paranaenses, paulistas e 
mineiros seguidos por gaúchos, capixabas, baianos, matogrossenses e 
sergipanos, além de cearenses, maranhenses, amazonenses e acreanos, que 
fixaram se na capital, preservando-se ainda os fortes traços amazônicos da 
população nativa nas cidades banhadas por grandes rios, sobretudo em Porto 
Velho e Guajará-Mirim, as duas cidades mais antigas do estado. Em Rondônia 
residem cerca de 124,6 mil pessoas idosas atualmente. Sendo a maioria 
mulheres que migraram da área rural para a área urbana dos municípios, 
buscando superar o isolamento e a falta de serviços públicos imprescindíveis 
no processo do envelhecimento. 
 
 No Estado funciona o Conselho Estadual dos Direitos do Idoso, criado pela Lei 
Estadual n° 458/92 de 29/12/1992, alterado pela Lei Estadual n° 1.581/06 de 
20/01/2006. O espaço do Conselho Estadual do Idoso – CEI/RO, funciona na Capital 
do Estado, vinculado à Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento 



 

 

Social – SEAS. O Estado não possui Fundo do Idoso e o serviço disponibilizado parao 
atendimento as pessoas idosas necessitadas é via a Casa do Ancião São Vicente de 
Paula localizada em Porto Velho (capital), onde residem cerca de 40 pessoas idosas 
abandonados pelas famílias ou que sofrem maus-tratos. Outra ação do Estado foi a 
inclusão de 120 moradias no conjunto Residencial Orgulho do Madeira em Porto Velho 
(capital) voltada a atender as pessoas idosas. Rondônia não possui Delegacias 
especializadas para atendimento a pessoa idosa; O sistema de transporte terrestre 
estabelecido no Estado não respeita a gratuidade e prioridade a pessoa idosa 
estabelecido na Constituição Federal e no Estatuto do Idoso. Entre as problemáticas 
que afligem as pessoas idosas em Rondônia, destacam-se: a falta de respeito no 
transporte coletivo, no atendimento bancário, nos hospitais, e nos próprios lares, 
resultando sempre em violação de seus direitos e em atos violentos contra a pessoa 
idosa. Os dados coletados através de denúncias no Disque 100 são de que de 2011 a 
2015 foram 785 denúncias de violação dos direitos das pessoas idosas em Rondônia. 
 
 Quanto à rede de proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa, dos 52 
municípios rondoniense a maior parte não possui conselhos municipais dos direitos da 
pessoa idosa, criado e ou em funcionamento, o estado não possui delegacias 
especializadas na proteção da pessoa idosa, e os alguns serviços que são 
disponibilizados pelo estado estão localizados na capital, não chegando as pessoas 
idosas dos demais 51 municípios. 

 
 

2.2. Justificativa  

Nos últimos 30 anos o Brasil, passou por profundas mudanças 
demográficas, com queda das taxas de fecundidade e crescimento da 
expectativa de vida. Como resultado, a população idosa vem se expandindo 
em ritmo acelerado, tanto em termos relativos como absoluto os brasileiros 
com faixa etária acima dos 60 anos já são mais de 28.7 milhões representando 
13,7% da população total. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas (IBGE) no Estado de Rondônia residem cerca de 124,6 mil 
pessoas idosas atualmente. Sendo a maioria mulheres que migraram da área 
rural para a área urbana dos municípios, buscando superar o isolamento e a 
falta de serviços públicos imprescindíveis no processo do envelhecimento. 

Em Rondônia funciona o Conselho Estadual dos Direitos do Idoso, 
criado pela Lei Estadual n° 458/92 de 29/12/1992, alterado pela Lei Estadual n° 
1.581/06 de 20/01/2006. O espaço do Conselho Estadual do Idoso – CEI/RO 
funciona na Capital do Estado, vinculado à Secretaria de Estado da Assistência 
e do Desenvolvimento Social – SEAS.O Estado não possui Fundo do Idoso e o 
serviço disponibilizado para o atendimento as pessoas idosas necessitadas é 
via a Casa do Ancião São Vicente de Paula localizada em Porto Velho (capital), 
onde residem cerca de 40 pessoas idosas abandonados pelas famílias ou que 
sofrem maus-tratos. Outra ação do Estado foi a inclusão de 120 moradias no 
conjunto Residencial Orgulho do Madeira em Porto Velho (capital) voltada a 
atender as pessoas idosas. Rondônia não possui Delegacias especializadas 
para atendimento a pessoa idosa; O sistema de transporte terrestre 



 

 

estabelecido no Estado não respeita a gratuidade e prioridade a pessoa idosa 
estabelecido na Constituição Federal e no Estatuto do Idoso. 

Entre as problemáticas que afligem as pessoas idosas em Rondônia, 
destacam-se: a falta de respeito no transporte coletivo, no atendimento 
bancário, nos hospitais, e nos próprios lares, resultando sempre em violação de 
seus direitos e em atos violentos contra a pessoa idosa. Os dados coletados 
através de denúncias no Disque 100 são de que de 2011 a 2015 foram 785 
denúncias de violação dos direitos das pessoas idosas em Rondônia. 

Quanto à rede de proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa, dos 
52 municípios rondoniense a maior parte não possui conselhos municipais dos 
direitos da pessoa idosa, criado e ou em funcionamento, o estado não possui 
delegacias especializadas na proteção da pessoa idosa, e os alguns serviços 
que são disponibilizados pelo estado estão localizados na capital, não 
chegando as pessoas idosas dos demais 51 municípios. 

Estas condições encaradas diariamente pelas pessoas idosas, somada 
às condições sociais, econômicas e epidemiológicas típicas do processo de 
envelhecimento, motivou a Federação dos Trabalhadores na Agricultura de 
Rondônia - FETAGRO a promover o empoderamento e o protagonismo das 
pessoas idosas, para que sejam sujeitos, cidadão de direitos, aquele que se 
envolve e participa das discussões na sua comunidade, nas associações, nos 
Conselhos em todos os espaços em que deseje contribuir com os processos e 
decisões sobre os assuntos do seu interesse, tomando consciência social dos 
direitos sociais, uma consciência que ultrapassa a tomada de iniciativa 
individual de conhecimento e superação de uma realidade em que se encontra. 
Mudando assim a realidade social vivida pelas pessoas idosas rondoniense 
saindo do isolamento e se fazendo ator social para o processo de mudança 
necessário. 

 Com isso o poder público fortalecerá as políticas públicas já existentes, 
adaptará outras políticas a esse novo quadro demográfico irá criar novas 
políticas que possam atender as demandas e materializar os direitos das 
pessoas idosas. Reconhecendo a pessoa idosa como um ser humano que 
possui diversas dimensões, um sujeito que não se desfaz de sua personalidade 
e de suas experiências por ter chegado à velhice. As pessoas idosas, assim 
como vários outros grupos e segmentos de nossa população necessitam de 
políticas que promovam e garantam seus direitos, e de ações que combatam a 
discriminação, a violência e demais opressões. Ademais, é importante 
reconhecer e lembrar que a velhice é uma conquista social e que temos o 
desafio de tornar essa fase da vida ativa. 

O presente projeto visa o Protagonismo e o Empoderamento das 
pessoas idosas, por meio de ações de formação e capacitação, visando a 
organização e o fortalecimento da rede de proteção e defesa dos direitos da 
pessoa idosa, bem como a melhoria da oferta e qualidade dos serviços 
destinados às pessoas idosas no Estado de Rondônia.  



 

 

No processo de formação e capacitação busca-se assegurar 
procedimentos embasados nos termos do Programa Nacional de Direitos 
Humanos – PNDH III, e nos ditames que abrigam e acolhem a pessoa idosa 
em toda sua abrangência, por meio da Constituição federal/88, da Política 
Nacional do idoso(Lei nº. 8.842/1996), do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 
1.º de outubro de 2003) mediante a adoção de iniciativas e implementação de 
atividades planejadas, zelando pelo cumprimento das regras estabelecidas, 
bem como com a convicção e certeza da realização de mudanças 
comportamentais da sociedade em relação à pessoa idosa.  

No desenvolvimento deste projeto, a FETAGRO entende que tendo 
presença em um espaço público, destinado ao diálogo com aqueles que se 
sentem “perdidos” ou “abandonados”, buscando uma orientação que possa 
mudar sua vida, trazendo-lhe mais cidadania, estará implementando sua 
própria razão de ser que é traduzida pelo lema “Não há Ideologia superior à 
Solidariedade”.  

Este também será uma poderosa ferramenta de implementação do 
Plano Nacional de Direitos Humanos III, Política Nacional do Idoso e 
principalmente do Estatuto do Idoso no estado de Rondônia, em relação a 
diversas Diretrizes, principalmente por viabilizar o acesso da população à 
informação sobre seus direitos e sobre como garanti-los, seja na área de 
saúde, de cidadania, de segurança, de educação, dentre outras. 

Tendo como principal meio a Comunicação, a FETAGRO tem 
consciência do valor e do poder da informação de qualidade, oferecida no 
momento certo para pessoas que a procuram. Este também é o princípio de 
diversas Diretrizes do Plano Nacional de Direitos Humanos quando estabelece 
ações que viabilizem o acesso da população à informação sobre seus direitos e 
sobre como garanti-los. Por isso no escopo da visão intergeracional, a 
população estimada em Rondônia, é de 1 790 692 pessoas, deste a projeção 
de 7% corresponde à população idosa, pode-se ter uma noção do contingente 
de crianças, adolescentes e jovens que precisam de informações, formações e 
orientações sobre como viver e conviver com a intergeração ou com as 
pessoas mais velhas, dentro dos padrões de cidadania respeito e dignidade.  

Assim, na busca da excelência de resultados para a promoção do 
Protagonismo e o Empoderamento das pessoas idosas, por meio de ações de 
formação e capacitação, visando a organização e o fortalecimento da rede de 
proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa, bem como a melhoria da oferta 
e qualidade dos serviços destinados às pessoas idosas no Estado de Rondônia, a 
FETAGRO não medirá esforços na conjugação de suas potencialidades de 
articulação junto às instituições de direitos consolidadas, bem como com os 
parceiros públicos e privados já consignados em suas experiências, num 
tratado de união às causas sociais 
 

2.3. Objetivos  



 

 

2.3.1. Objetivo Geral  

Promover o Protagonismo e o Empoderamento de pessoas idosas, 
gestores, lideranças sociais, conselheiros que atuam na promoção e defesa dos 
direitos das pessoas idosas no Estado de Rondônia, e a sensibilização de 
jovens/adolescentes, visando a organização e o fortalecimento da rede de 
proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa, bem como a melhoria da oferta 
e qualidade dos serviços destinados às pessoas idosas no Estado de 
Rondônia.  

 

2.3.2. Objetivos Específicos  

 
1. Capacitar lideranças sociais para a promoção, proteção e defesa dos 

Direitos Humanos das pessoas idosas, por meio da realização de 27 
oficinas municipais, com duração de 8 horas/aulas cada. 

2. Realizar articulação municipal para a aplicabilidade dos direitos sociais 
das pessoas idosas, por meio de reuniões com gestores e lideranças 
locais; 

3. Promover conhecimento a pessoas idosas sobre os direitos garantidos 
em lei e as políticas públicas que promovem o envelhecimento ativo, por 
meio da realização de 06 encontros regionais, com duração de 02 dias; 

4. Demonstrar o protagonismo de pessoas idosas, aos gestores estaduais, 
ao legislativo estadual e ao poder judiciário estadual por meio da 
realização de 01 encontro estadual com duração de 03 dias. 

5. Realizar audiência pública com a participação de pessoas idosas sobre 
o direito ao transporte a pessoa idosa; 

6. Promover a Sensibilização de Jovens /adolescentes para a questão do 
envelhecimento, através de palestras em 37 escolas, integrando os 
Objetivos da Campanha Nacional de Enfrentamento à violência na 
Campanha Nacional de Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa 
Idosa – RESPEITO Direito da Pessoa Idosa: Responsabilidade de 
Todos. 

 

2.4. Nexo entre a realidade descrita e os objetivos  propostos 

 Estas condições encaradas diariamente pelas pessoas idosas, somada 
às condições sociais, econômicas e epidemiológicas típicas do processo de 
envelhecimento, motivou a Federação dos Trabalhadores na Agricultura de 
Rondônia - FETAGRO a promover o empoderamento e o protagonismo das 
pessoas idosas, para que sejam sujeitos, cidadão de direitos, aquele que se 
envolve e participa das discussões na sua comunidade, nas associações, nos 
Conselhos e em todos os espaço sem que deseje contribuir com os processos 
e decisões sobre os assuntos do seu interesse, tomando consciência social 
dos direitos sociais, uma consciência que ultrapassa a  tomada de iniciativa 
individual de conhecimento e superação de uma realidade em que se encontra. 
Mudando assim a realidade social vivida pelas pessoas idosas rondoniense 



 

 

saindo do isolamento e se fazendo ator social para o processo de mudança 
necessário. 
 
 Com isso o poder público fortalecerá as políticas públicas já existentes, 
adaptará outras políticas a esse novo quadro demográfico irá criar novas 
políticas que possam atender as demandas e materializar os direitos das 
pessoas idosas. Reconhecendo a pessoa idosa como um ser humano que 
possui diversas dimensões, um sujeito que não se desfaz de sua personalidade 
e de suas experiências por ter chegado à velhice. As pessoas idosas, assim 
como vários outros grupos e segmentos de nossa população necessitam de 
políticas que promovam e garantam seus direitos, e de ações que combatam a 
discriminação, a violência e demais opressões. Ademais, é importante 
reconhecer e lembrar que a velhice é uma conquista social e que temos o 
desafio de tornar essa fase da vida ativa. 
 
 O presente projeto visa o Protagonismo e o Empoderamento das 
pessoas idosas, por meio de ações de formação e capacitação, visando a 
organização e o fortalecimento da rede de proteção e defesa dos direitos da 
pessoa idosa, bem como a melhoria da oferta e qualidade dos serviços 
destinados às pessoas idosas no Estado de Rondônia. 
 
 No processo de formação e capacitação busca-se assegurar 
procedimentos embasados nos termos do Programa Nacional de Direitos 
Humanos – PNDH III, e nos ditames que abrigam e acolhem a pessoa idosa 
em toda sua abrangência, por meio da Constituição federal/88, da Política 
Nacional do idoso (Lei nº. 8.842/1996), do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 
1.º de outubro de 2003) mediante a adoção de iniciativas e implementação de 
atividades planejadas, zelando pelo cumprimento das regras estabelecidas, 
bem como com a convicção e certeza da realização de mudanças 
comportamentais da sociedade em relação à pessoa idosa. 
 
 No desenvolvimento deste projeto, a FETAGRO entende que tendo 
presença em um espaço público, destinado ao diálogo com aqueles que se 
sentem “perdidos” ou “abandonados”, buscando uma orientação que possa 
mudar sua vida, trazendo-lhe mais cidadania, estará implementando sua 
própria razão de ser que é traduzida pelo lema “Não há Ideologia superior à 
Solidariedade”. 
 
 Este também será uma poderosa ferramenta de implementação do 
Plano Nacional de Direitos Humanos III, Política Nacional do Idoso e 
principalmente do Estatuto do Idoso no estado de Rondônia, em relação a 
diversas Diretrizes, principalmente por viabilizar o acesso da população à 
informação sobre seus direitos e sobre como garanti-los, seja na área de 
saúde, de cidadania, de segurança, de educação, dentre outras.  
 

 Tendo como principal meio a Comunicação, a FETAGRO tem 
consciência do valor e do poder da informação de qualidade, oferecida no 



 

 

momento certo para pessoas que a procuram. Este também é o princípio de 
diversas Diretrizes do Plano Nacional de Direitos Humanos quando estabelece 
ações que viabilizem o acesso da população à informação sobre seus direitos e 
sobre como garantilos. 
 
 Por isso no escopo da visão intergeracional, a população estimada em 
Rondônia, é de 1 790 692 pessoas, deste a projeção de 7% corresponde à 
população idosa, pode-se ter uma noção do contingente de crianças, 
adolescentes e jovens que precisam de informações, formações e orientações 
sobre como viver e conviver com a intergeração ou com as pessoas mais 
velhas, dentro dos padrões de cidadania respeito e dignidade. 
 
Assim, na busca da excelência de resultados para a promoção do 
Protagonismo e o Empoderamento das pessoas idosas, por meio de ações de 
formação e capacitação, visando a organização e o fortalecimento da rede de 
proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa, bem como a melhoria da oferta 
e qualidade dos serviços destinados às pessoas idosas no Estado de 
Rondônia, a FETAGRO não medirá esforços na conjugação de suas 
potencialidades de articulação junto às instituições de direitos consolidadas, 
bem como com os parceiros públicos e privados já consignados em suas 
experiências, num tratado de união às causas sociais. 
 

2.5. Metodologia  

Na execução do projeto a FETAGRO, utilizará toda a sua infraestrutura 
constituída de sede própria e um centro de formação instalados no município 
de Ji-Paraná que fica no centro do Estado de Rondônia, assim como o seu 
capital social constituído pelos 27 sindicatos filiados, e seu quadro diretor e 
funcional constituído por 10 diretores (as) e 08 funcionários com larga 
experiência em administração, ciências contábeis, serviço social, direito, 
pedagogia, psicologia e engenharia. 

Inicialmente será constituída uma equipe de gestão do projeto formada por 
um coordenador geral, profissional de nível superior com experiência em 
administração e um assistente técnico de nível médio, que darão suporte ao 
Diretor de Políticas sociais da FETAGRO na execução das ações do projeto 
tais como: articulação para as ações nos municípios, regionais e estadual, 
realização de cotações de preço, produção de relatórios, listas de presença 
para as atividades dentre outras ações que se fizerem necessárias para o êxito 
do projeto, bem como a locação de equipamento de informática: 01 impressora, 
01 notebook, 01 câmera fotográfica e disponibilização de linha telefônica 
(celular). 

As atividades de formação e Capacitação consiste num processo 
envolvendo, os municípios por meio das oficinas com duração de 8 horas/aula 
cada e participação de 30 pessoas em cada, ao todo serão 27 oficinas 
totalizando 810 pessoas capacitadas para a promoção, proteção e defesa dos 
direitos das pessoas idosas, casados com as oficinas municipais serão 
realizados 30 reuniões com gestores locais nos municípios que não possuem 
conselhos e ou estão enfrentando dificuldades de funcionamento, estas 



 

 

reuniões serão realizadas com a participação do Diretor de políticas sociais da 
FETAGRO, com apoio do conselho estadual do idoso, visando a aplicabilidade 
dos direitos sociais das pessoas idosas nas políticas públicas locais. No 
intercurso formativo para Sensibilização de 1.000 Jovens /adolescentes quanto 
ao processo de envelhecimento, será realizado palestras em 37 escolas, 
integrando os Objetivos da Campanha Nacional de Enfrentamento à violência 
na Campanha Nacional de Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa Idosa – 
RESPEITO Direito da Pessoa Idosa: Responsabilidade de Todos. Por meio do 
projeto será garantido o deslocamento da equipe na execução das ações de 
cunho municipal será efetuada a locação de veículo de pequeno porte, bem 
como a aquisição de combustível, disponibilização de hospedagens e 
alimentação para a equipe, bem como haverá a confecção/reprodução de 
folders e banners. 

Dando sequência ao processo formativo será realizado 06 encontros 
regionais de capacitação envolvendo 900 pessoas idosas, gestores, 
lideranças sociais e conselheiros com duração de 02 dias, sendo 01 
na Regional Porto Velho/Ariquemes com a participação dos 
municípios de Buritis, Campo Novo, Candeias do Jamari, Nova 
Mamoré e Porto Velho; 01 na Regional Jaru  com os municípios de 
Governador Jorge Teixeira, Jaru, Machadinho D'Oeste, Nova 
União,Theobroma; 01 na Regional Centro com os municípios de 
Alvorada do Oeste, Castanheiras, Ji-Paraná, Presidente Médici, 
Urupá; 01 na Regional 429 com os municípios de Costa Marques, 
São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Seringueiras; 01 
na Regional Zona da Mata  que engloba os municípios de Cacoal, 
Espigão do Oeste, Ministro Andreazza, Nova Brasilândia do Oeste, 
Novo Horizonte do Oeste , Parecis, Pimenta Bueno, Primavera de 
RO,Rolim de Moura,São Felipe do Oeste;e 01 na Regional Cone Sul  
englobando os municípios de Cerejeiras, Chupinguaia, Corumbiara, 
Pimenteiras, Vilhena. Durante os dias do encontro haverá palestra 
sobre os direitos das pessoas idosas e as políticas públicas, para 
ministrar as palestras será contratado profissionais com nível 
superior e experiência comprovada na promoção, proteção e defesa 
da pessoa idosa, o pagamento será por meio de hora/aula trabalhada, 
como subsidio aos participantes será fornecido transporte por meio 
de locação de ônibus a partir de seus municípios de origem, durante 
os dois dias de encontros será disponibilizado aos participantes 
alimentação e hospedagens e material de consumo como: bloco de 
rascunho, pasta, caneta. Para subsidiar a adoção dos conhecimentos 
será reproduzido o Estatuto do Idoso, e elaborado uma cartilha sobre 
a Promoção, proteção e defesa dos direitos das pessoas idosas. 

Após o processo formativo municipal e regional será realizado um encontro 
estadual com a participação de 350 pessoas idosas, gestores, lideranças 
sociais, conselheiros, o encontro terá duração de 03 dias, durante os quais os 
participantes apresentaram aos gestores locais os principais desafios 
enfrentados pelas pessoas idosas no estado e ouviram dos gestores estaduais 
dentre os quais o governador, os gestores da área de saúde, educação, 



 

 

assistência social, previdência social, habitação, mobilidade urbana, segurança 
pública e outros, quais são as políticas públicas que promovem o 
envelhecimento digno no estado de Rondônia, como resultado deste encontro 
será construído um compromisso estadual em prol do envelhecimento digno 
em Rondônia, por meio do projeto será disponibilizado aos participantes 
transporte por meio da locação de ônibus/Vans, alimentação, hospedagens e 
material de consumo: pasta, bloco de rascunho e caneta. Para facilitar a 
participação dos gestores públicos o encontro estadual será realizado no 
município de Porto Velho, para isso será necessário a locação de auditório com 
capacidade para 350 pessoas, locação de material audiovisual. O ultimo dia do 
encontro estadual será dedicado a uma audiência pública para debater o direito 
à gratuidade no transporte terrestre de passageiros e definir um plano conjunto 
com os deputados estaduais de Rondônia em defesa dos direitos das pessoas 
idosas. 

Enquanto estratégia de monitoramento das ações do projeto todo o 
percurso será pautado nas reuniões de diretoria da FETAGRO, que ocorrem 
uma vez por mês, bem como as ações fará parte da pauta de debate e 
monitoramento do conselho deliberativo da FETAGRO formado pelos 27 
sindicatos filiados que se reúne a cada três meses.  Finalizado o processo de 
capacitação/formação os resultados obtidos e as ações realizadas serão 
avaliadas pelo Conselho deliberativo da FETAGRO que emitirá um relatório 
avaliativo. 

 

3. Elementos do Plano de Trabalho 

3.1. Ações, etapas e/ou fases 
 

Ação: Implementar equipe técnica de gestão do projeto 
Fase 1 – Seleção/ contratação de empresa de serviços para 
disponibilização de profissional de nível superior para a função de 
coordenador e um profissional de nível médio para a função de 
assistente técnico, com contrato de duração de 22 meses. 
Fase 2 – Locação de equipamentos de informática: 01 impressora, 01 
notebook, 01 câmera fotográfica, 01 datashow e disponibilização de 
linha telefônica (celular). 
 
Ação: Realizar 27 oficinas municipais, com duração de 8 horas, 
participação de 30 pessoas idosas e lideranças sociais em cada e 
Realizar 30 reuniões com gestores das prefeituras municipais, das 
secretarias municipais de assistência social, de saúde, de segurança 
pública, dentre outras. 
Fase 1 – Mobilização/sensibilização municipal para as oficinas e 
reuniões; 
Fase 2 – Elaboração/reprodução de folders, banners e do Estatuto do 
Idoso. 



 

 

Fase 3 - Custeio do deslocamento da equipe técnica do projeto com a 
locação de veículo, aquisição de combustível, alimentação e 
hospedagens. 
Fase 4 – Aquisição de material de consumo: pastas, bloco de rascunho, 
caneta, pincel atônico, papel madeira. 
Fase 5 – Disponibilização de infraestrutura para as oficinas e reuniões: 
locação de salas com capacidade para 30 pessoas, contratação de 
alimentação/refeições para os participantes. 
 
 
Ação: Sensibilizar 1.000 jovens/ Adolescentes, por meio de palestras 
em 37 escolas da rede pública de ensino, com duração de 04 horas/aula 
cada. 
Fase 1 - confecção/reprodução de folders, banners. 
Fase 2 - Custeio do deslocamento da equipe técnica do projeto com a 
locação de veículo, aquisição de combustível, alimentação e 
hospedagens. 
 
Ação: Realizar 06 Encontros Regionais de capacitação com a 
participação de 150 pessoas em cada encontro e duração de 02 dias(16 
horas). 
Fase 1 – Contratação de empresa para disponibilização de palestrantes: 
profissionais com nível superior e experiência comprovada na promoção, 
proteção e defesa da pessoa idosa o pagamento será por meio de 
hora/aula trabalhada. 
Fase 2 – Elaboração/reprodução do Estatuto do Idoso e cartilha sobre a 
Promoção, proteção e defesa dos direitos das pessoas idosas 
Fase 3 - Custeio do deslocamento da equipe técnica do projeto com a 
locação de veículo, aquisição de combustível, alimentação e 
hospedagens. 
Fase 4 – Aquisição de material de consumo: pastas, bloco de rascunho, 
caneta, pincel atônico, papel madeira. 
Fase 5 – locação de ônibus para transporte dos participantes 
compreendendo os trechos dos municípios de origem ao local do 
encontro e vice-versa. 
Fase 6 - Disponibilização de infraestrutura para as oficinas: locação de 
auditório com capacidade para 150 pessoas, contratação de 
alimentação/refeições e hospedagens para os participantes em cada 
encontro. 
 
 Ação: Encontro estadual com a participação de 350 pessoas idosas, 
gestores, lideranças sociais, conselheiros, com duração de 03 dias (24 
horas/aula). E Audiência pública para debater o direito à gratuidade no 
transporte terrestre para pessoas idosas. 
Fase 1 – Disponibilização de infraestrutura para o encontro: locação de 
auditório com capacidade para 350 pessoas, locação de equipamento 
audiovisual; 



 

 

Fase 2 – Disponibilização de transporte aos participantes por meio da 
locação de ônibus/Vans. 
Fase 3 – Contratação de alimentação/refeições, hospedagens para os 
participantes. 
Fase 4 – Aquisição de material de consumo: pasta, bloco de rascunho e 
caneta.  

 
 

3.2. Metas 
 

Meta 1 - Promover o Protagonismo e o Empoderamento de pessoas 
idosas, gestores, lideranças sociais, conselheiros que atuam na 
promoção e defesa dos direitos das pessoas idosas no Estado de 
Rondônia. 
 
Meta 2 - Sensibilizar Jovens /adolescentes para a questão do 
envelhecimento, integrando os Objetivos da Campanha Nacional de 
Enfrentamento à violência na Campanha Nacional de Enfrentamento à 
Violência Contra a Pessoa Idosa – RESPEITO Direito da Pessoa Idosa: 
Responsabilidade de Todos. 
 

 



 

 

3.3. Cronograma de execução 

Metas Ação  Data início  Data término  Valor  
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
Promover o 
Protagonismo e o 
Empoderamento de 
pessoas idosas, 
gestores, lideranças 
sociais, conselheiros 
que atuam na promoção 
e defesa dos direitos 
das pessoas idosas no 
Estado de Rondônia. 

Etapa 1  Implementar equipe técnica de gestão do 
projeto 

01/07/2017 30/07/2019 
 

177.298,00 
 

Etapa 2   Realizar 27 oficinas municipais, com 
duração de 8 horas, participação de 30 
pessoas idosas e lideranças sociais em 
cada e Realizar 30 reuniões com gestores 
das prefeituras municipais, das 
secretarias municipais de assistência 
social, de saúde, de segurança pública, 
dentre outras..   

 
 
 
 
01/08/2017 

 
 
 
 
01/12/2017 

 
 
 
 
50.903,00 

Etapa 3 Realizar 06 Encontros Regionais de 
capacitação com a participação de 150 
pessoas em cada encontro e duração de 
02 dias (16 horas) cada. 

10/01/2018  30/05/2018 233.050,00 

 
 

Etapa 4  

Encontro estadual com a participação de 
350 pessoas idosas, gestores, lideranças 
sociais, conselheiros, com duração de 03 
dias (24 horas/aula).e Audiência pública 
para debater o direito à gratuidade no 
transporte terrestre para pessoas idosas 

 
 
 
13/06/2019 

 
 
 
15/06/2019 

 
 
 
162.461,00 

 
 
 
 
 
2 

Sensibilizar Jovens 
/adolescentes para a 
questão do 
envelhecimento, 
integrando os Objetivos 
da Campanha Nacional 
de Enfrentamento à 
violência na Campanha 
Nacional de 
Enfrentamento à 

 
Etapa 

1 

Palestras em 37 escolas da rede pública 
de ensino, com duração de 04 horas/aula 
cada, com a participação total de 1.000 
jovens adolescentes.  
 

20/01/2018 15/05/2019 11.245,00 



 

 

Violência Contra a 
Pessoa Idosa – 
RESPEITO Direito da 
Pessoa Idosa: 
Responsabilidade de 
Todos. 
 

3.4. Indicadores 

Metas Indicadores de alcance de 
resultados 

Formas de verificação  

1 - Promover o protagonismo e o 
empoderamento de pessoas idosas, 
gestores, lideranças sociais, 
conselheiros que atuam na promoção e 
defesa dos direitos das pessoas idosas 
no Estado de Rondônia. 

Oficinas Municipais; 
Reuniões com os gestores 
municipais; 
Encontros regionais; 
Encontro estadual 
Audiência pública  
Número de pessoas idosas 
capacitadas 
Conselheiros dos Conselhos do 
Idoso participantes 

Listas de presenças 
Relatórios; 
Guia sobre o cuidado para pessoa idosa; 
Cartilha sobre a Promoção, proteção e 
defesa dos direitos das pessoas idosas;  
Relatório de avaliação do conselho 
Deliberativo da FETAGRO 

2 - Sensibilizar Jovens /adolescentes 
para a questão do envelhecimento, 
integrando os Objetivos da Campanha 
Nacional de Enfrentamento à violência 
na Campanha Nacional de 
Enfrentamento à Violência Contra a 
Pessoa Idosa – RESPEITO Direito da 
Pessoa Idosa: Responsabilidade de 

Palestras 
Número de Jovens adolescentes 
presentes nas palestras 
 

Folders 
Banners 
Lista de presença 
relatórios 
 



 

 

Todos. 
 

 

3.5. Previsão de Receitas: 

A receita da FETAGRO consiste na Arrecadação sindical junto aos seus filiados, são 27 sindicatos filiados com uma 
arrecadação de balcão no valor de R$ 38.599,93 mensal e sócio aposentados e pensionista com a arrecadação por 
meio de desconto direto no valor total de R$ 35.757,73 mensal,gerando o montante de R$ 892.291,92 por ano, que 
mantém a estrutura e o desenvolvimento das ações no Estado de Rondônia. 
 
 Para este projeto apresentamos a previsão de receitas a obter financiamento por meio do edital 001/2016 no valor 
de R$: 634.957,00 para o desenvolvimento das Metas/Ações/etapas.  
 

 

3.6. Estimativa de despesas: 

Metas/atividade  
/etapa 

Etapa para 
realização da 
meta 
/atividade/etapa  

Itens de despesas 
para a realização da 
etapa 

Código 
de 
elemento 
de 
despesas 

Qtde Valor 
unit. (R$) 

Valor 
Total (R$) 

Fonte do recurso  

Meta 1 Etapa 1 Contratação dos 
serviços de 
Coordenador (salário 
+encargos) 

339036 22 meses 4.500,00 99.000,00 Despesas de 
Convênio 

Contratação dos 
serviços de Assistente 

339036 22 meses 3.000,00 66.000,00 Despesas de 
Convênio 



 

 

Técnico (salário + 
encargos) 
Locação impressora 
jato de tinta 

339039 22 meses 100,00 2.200,00 Despesas de 
Convênio 

Locação de notebook 339039 22 meses 200,00 4.400,00 Despesas de 
Convênio 

Locação de câmera 
fotográfica, 

339039 22 meses 100,00 2.200,00 Despesas de 
Convênio 

Contratação de linha 
telefônica (celular). 

339039 22 meses 159,00 3.498,00 Despesas de 
Convênio 

Sub total 1  177.298,00  
Etapa 2  Confecção de banners 339039 06 118,00 708,00 Despesas de 

Convênio 
Elaboração/reprodução 
de folders 

339039 810 2,00 1.620,00 Despesas de 
Convênio 

Impressão do Estatuto 
do Idoso 

339039 810 3,90 3.159,00 Despesas de 
Convênio 

Locação de veículo 
pequeno porte 

339039 46 diárias 
 

200,00 9.200,00 Despesas de 
Convênio 

Aquisição combustível 
(gasolina) 

339039 800 lts 4,00 3.200,00 Despesas de 
Convênio 

Alimentação equipe 
técnica 

339039 81 20,00 1.620,00 Despesas de 
Convênio 

Hospedagem equipe 
técnica 

339039 81 85,00 6.885,00 Despesas de 
Convênio 

Pasta elástica 339039 810 2,00 1.620,00 Despesas de 
Convênio 

Bloco de rascunho 339039 810 2,00 1.620,00 Despesas de 



 

 

Convênio 
Caneta esferográfica 339039 810 1,50 1.215,00 Despesas de 

Convênio 
Pincel atômico 339039 20 3,00 60,00 Despesas de 

Convênio 
Tinta para impressora 339039 10 unid 300,00 3.000,00 Despesas de 

Convênio 
Papel sulfite A-4 339039 30 resma 20,00 600,00 Despesas de 

Convênio 
Papel madeira 339039 98 folhas 2,00 196,00 Despesas de 

Convênio 
Alimentação/refeição 339039 810 20,00 16.200,00 Despesas de 

Convênio 
Sub total 2  50.903,00  

Etapa 3 Contratação de 
profissionais com nível 
superior e experiência 
comprovada na 
promoção, proteção e 
defesa da pessoa 
idosao pagamento será 
por meio de hora/aula 
trabalhada como 
palestrante 

339036 96 
horas/aula 

100,00 9.600,00 Despesas de 
Convênio 

Impressão do Estatuto 
do Idoso 

339039 900,00 3,90 3.510,00 Despesas de 
Convênio 



 

 

Contratação de 
consultoria para 
elaboração/ 
diagramação de 
cartilha sobre a 
Promoção, proteção e 
defesa dos direitos das 
pessoas idosas 

339039 01 5.000,00 5.000,00 Despesas de 
Convênio 

Impressão da cartilha 
sobre a Promoção, 
proteção e defesa dos 
direitos das pessoas 
idosas 

339039 900 11,20 10.080,00 Despesas de 
Convênio 

locação de veículo 339039 18 diárias 200,00 3.600,00 Despesas de 
Convênio 

aquisição de 
combustível 

339039 270 lts 4,00 1.080,00 Despesas de 
Convênio 

alimentação equipe 
técnica 

339039 72 20,00 1.440,00 Despesas de 
Convênio 

Hospedagens equipe 
técnica 

339039 36 85,00 3.060,00 Despesas de 
Convênio 

Pasta elástica 
 

339039 900 2,00 1.800,00 Despesas de 
Convênio 

bloco de rascunho 339039 900 2,00 1.800,00 Despesas de 
Convênio 

Caneta 339039 900 1,50 1.350,00 Despesas de 
Convênio 

papel madeira 339039 100 folhas 2,00 200,00 Despesas de 



 

 

Convênio 
pincel atônico 339039 10 3,00 30,00 Despesas de 

Convênio 
locação de ônibus para 
transporte dos 
participantes 

339039 20 1.800,00 36.000,00 Despesas de 
Convênio 

locação de auditório 
com capacidade para 
150 pessoas 

339039 12 diárias 500,00 6.000,00 Despesas de 
Convênio 

alimentação/refeições 
participantes 

339039 3.600.00 20,00 
 

72.000,00 Despesas de 
Convênio 

hospedagens dos 
participantes 

339039 900 85,00 76.500,00 Despesas de 
Convênio 

Sub total 3 233.050,00  
 Etapa 4    locação de auditório 

com capacidade para 
350 pessoas 

339039 02 diárias 500,00 1.000,00 Despesas de 
Convênio 

 locação de 
equipamento 
audiovisual Datashow e 
tela de projeção. 

339039 02 diárias 500.00 1.000,00 Despesas de 
Convênio 

 
Locação de veículos 
 

 
339039 

 
4 diárias 

 
200,00 

800,00 Despesas de 
Convênio 

locação de ônibus Para 
o transporte aos 
participantes  

339039 08 7.000,00 56.000,00 Despesas de 
Convênio 

alimentação/refeições 339039 2.100 20,00 42.000,00 Despesas de 



 

 

para os participantes. 
 

Convênio 

Hospedagens para os 
participantes 

339039 700 85,00 59.500,00 Despesas de 
Convênio 

Banner para 
identificação do 
encontro 

339039 02 118,00 236,00 Despesas de 
Convênio 

Pasta elástica 339039 350 2,00 700,00 Despesas de 
Convênio 

bloco de rascunho 339039 350 2,00 700,00 Despesas de 
Convênio 

Caneta 339039 350 1,50 525,00 Despesas de 
Convênio 

Sub total 4 162.461,00  
Meta 2 Etapa 1 confecção/reprodução 

de folders sobre 
enfrentamento a 
violência 

339039 1.000 2,00 2.000,00 Despesas de 
Convênio 

Confecção de banners 
sobre enfrentamento a 
violência 

339039 05 118,00 590,00 Despesas de 
Convênio 

locação de veículo 
transporte equipe 
técnica 

339039 22 diárias 200,00 4.400,00 Despesas de 
Convênio 

Aquisição de 
combustível 

339039 370 lts 4,00 1.480,00 Despesas de 
Convênio 

Alimentação equipe 
técnica 

339039 111 25,00 2.775,00 Despesas de 
Convênio 



 

 

Sub total 2.1  11.245,00  
Total geral  634.957,00  

 

 

3.7. Cronograma de Desembolso 

 

Parcela  Mês/ Ano  Valor  
Parcela 1  2017 378.224.50 
Parcela 2  2018 256.732,50 
Total do Desembolso  634.957,00 



 

 

4. Capacidade Técnico-Operacional da Organização Pr oponente 

A Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Rondônia (FETAGRO) é uma 
entidade sindical de representação, articulação e mobilização dos trabalhadores 
rurais na agricultura familiar, integra o Movimento Sindical dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais - MSTTR, caracterizando-se entidade sindical sem fins 
econômicos, constituída para fins de estudo, defesa e coordenação dos 
interesses individuais e coletivos dos trabalhadores rurais. 
 
Esta organizada nas seguintes Regionais Sindicais: Regional Porto 
Velho/Ariquemes: Buritis, Campo Novo, Candeias do Jamari, Cujubim, Guajará-
Mirim, Monte Negro, Nova Mamoré e Porto Velho; Regional Jaru: Governador 
Jorge Teixeira, Jaru, Machadinho D'Oeste, Mirante da Serra, Nova União, 
Theobroma; Regional Centro: Alvorada do Oeste, Castanheiras, Ji-Paraná, 
Presidente Médici, Urupá; Regional 429: Costa Marques, São Francisco do 
Guaporé, São Miguel do Guaporé, Seringueiras; Regional Zona da Mata: 
Cacoal, Espigão do Oeste, Ministro Andreazza , Nova Brasilandia do Oeste, 
Novo Horizonte do Oeste , Parecis , Pimenta Bueno, Primavera de RO, Rolim 
de Moura, São Felipe do Oeste; Regional Cone Sul: Cerejeiras, Chupinguaia, 
Corumbiara, Pimenteiras, Vilhena. 
 
Tem por objetivos amparar e defender os interesses coletivos e individuais da categoria 
que a integra, bem como representá-la perante os poderes públicos; e organizar e 
manter serviços técnicos que possam ser utilizados para os sindicatos filiados e 
prestar-lhes assessoria especializada. Desenvolve, organiza e apoia ações que visam 
à conquista de melhores condições de vida e de trabalho para os integrantes da 
categoria e para o conjunto da classe trabalhadora. É filiada a Confederação dos 
Trabalhadores na Agricultura – CONTAG e a Central Única dos Trabalhadores – CUT; 
e é administrada por uma Diretoria composta por 10 (dez) membros e fiscalizada por 
um Conselho Fiscal. Ao longo de seus 23 (vinte e três) anos de existência a Federação 
dos Trabalhadores na Agricultura de Rondônia (FETAGRO), firmou e executou 
acordos, convênios e parcerias com diversas instituições públicas e privadas que a 
credenciam para apresentar o presente projeto. 
 
Nestes anos também faz parte de sua agenda O Grito da Terra Estadual é uma ação 
de massa dos trabalhadores e trabalhadoras rurais que foi instituído na década de 90 
para servir de espaço permanente de negociação de políticas públicas para a 
agricultura familiar e os povos do campo. A Marcha Estadual das Margaridas é uma 
ampla ação estratégica das mulheres do campo, da floresta e das àguas para 
conquistar visibilidade, reconhecimento social e político e cidadania plena. O Festival 
da Juventude Rural, realizado anualmente, estampa as bandeiras da juventude rural 
por melhores condições de vida e trabalho no campo e a garantia de uma sucessão 
rural de qualidade, que possibilite ao jovem permanecer no campo com garantia de 
acesso à terra, sustentabilidade ambiental, condições de trabalho decente e políticas 
públicas diferenciadas. O Encontro Estadual dos Trabalhadores e trabalhadores da 
terceira idade e idosos, para reconhecer e valorizar a história de lutas e conquistas do 
MSTTR por meio do protagonismo dos trabalhadores e trabalhadoras rurais da terceira 
idade e idosos. 
A FETAGRO, possui de sede própria e um centro de formação instalados no município 
de Ji-Paraná que fica no centro do Estado de Rondônia, o seu capital social é 



 

 

constituído pelos 27 sindicatos municipais filiados, e seu quadro diretor e funcional 
constituído por 10 diretores (as) e 08 funcionários com larga experiência em 
administração, ciências contábeis, serviço social, direito, pedagogia, psicologia e 
engenharia. 
 
 
 
 
5. Informações complementares: 

A FETAGRO vem realizando em seus últimos oito anos encontros 
municipais e regionais com o publico específico sendo as pessoas idosas. É 
pratica realizar os encontros estaduais. Nos dois últimos inovamos 
realizando o encontro estadual da pessoa idosa juntamente com a 
juventude, experiência exitosa em colocar a juventude para ouvir as 
experiências acumuladas pela terceira idade e a terceira idade ouvir da 
juventude como está pensando o seu futuro. 
Os nossos trabalhadores também participaram da plenária nacional com 
mais de 20 pessoas; 
 
Como encaminhamento destes encontros e plenárias tem:  

• Lutar pela implantação de políticas e programas voltados a 
atender diretamente as pessoas da terceira idade e idosas, 
garantindo os mecanismos que assegurem o acesso à moradia 
digna, programas educacionais, atividades culturais, saúde 
pública, esporte e lazer no meio rural, dentre outros. 

• Valorizar a participação das pessoas idosas na estrutura 
sindical (em nível nacional, estadual e municipal) estimulando 
estes trabalhadores (as) a permanecerem ativos no quadro 
social fortalecendo os coletivos da terceira idade e pessoa 
idosa. 

 
O estatuto social da FETAGRO regula e orienta o trabalho com a terceira 
idade e idoso, visando promover, valorizar e assegurar a participação dos 
trabalhadores na terceira idade e jovens nas ações sindicais, encaminhando 
e defendendo as suas reivindicações específicas. 
 

A Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Rondônia - FETAGRO no 
ano de 2012, foi semifinalista no Prêmio CAIXA Melhores Práticas em 
Gestão Local 2011/2012, como Melhoria da Qualidade de vida e 
Habitacional Rural de Rondônia . Premiada pelo Governo Federal e Caixa 
Econômica Federal. 
 

CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL PARA EXECUÇÃO DO OBJETO 

 
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 



 

 

 
1. Governo Federal e Caixa Econômica Federal e FETAGRO parceiros na 

Habitação Rural em 2011 - O Governo do Estado de Rondônia firmou 
acordo de cooperação com a Federação dos Trabalhadores na Agricultura 
de Rondônia (Fetagro), para a parceria na execução do Programa Nacional 
de Habitação Rural (PNHR) com a garantia de um complemento 
orçamentário no valor de R$ 1,5 milhão; 
 

2. O Conselho Paritário de Produtores e Indústrias de Leite do Estado 
de Rondônia (Conseleite-RO) é grupo de pessoas, formado 
paritariamente pelo mesmo número de representantes dos 
produtores rurais de leite e das indústrias de laticínios de 
Rondônia. Trata-se de uma associação civil, regida por estatuto e 
regulamentos próprios, com o principal objetivo da busca pró-ativa 
de soluções conjuntas, pelos produtores rurais e indústrias, para 
problemas comuns do setor lácteo rondoniense, por meio de uma 
relação mútua de confiança que visa uma maior clareza no 
estabelecimento de preços de referência para a matéria-prima leite 

 
GOVERNO FEDERAL  
 
Projeto de Alternativa à Agricultura Migratória – 1 996. Área de atuação do 
Projeto:  desenvolvido nos municípios da grande região de Ariquemes. 
Atividades realizadas:  implantação de 100 experiências em sistemas 
agroflorestais.  

Projeto Inovador - PLANAFLORO/FETAGRO – PGE - Pesquisa para 
diagnosticar os impactos causados pelos agrotóxicos sobre a saúde dos 
trabalhadores rurais e orientar os mesmos sobre os riscos potenciais dos 
agrotóxicos. Área de atuação do Projeto:  o projeto atendeu todo Estado de 
Rondônia (1995 e1996) Atividades realizadas:  levantamento e treinamento 
sobre o uso de agrotóxicos em Rondônia 

Campanha de Valorização das Reservas Legais e Matas  Ciliares - Realizado 
em parceria entre a FETAGRO e a ECOPORE com apoio da WWF Brasil. Este 
projeto possibilitou uma maior sensibilização e conscientização dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais frente ao alto índice de desmatamento das 
matas ciliares e de reservas legais, bem como a importância da água. Área de 
atuação do Projeto:  realizado em todos os 52 municípios do estado entre os 
anos de 1999 a 2003. Programa de “Mobilização e Capacitação para a 
Prevenção de Incêndios Florestais na Amazônia” – PR OTEGER (1998 a 
2003). Área de atuação do projeto:  Foram trabalhadores de 20 municípios do 
Estado, caracterizados como municípios do “arco do desmatamento e com maior 
incidência de queimada”, Publico Alvo:  Agricultores e Agricultoras Familiares, 
Extrativistas, Comunidades Indígenas e Ribeirinhos. Atividades realizadas:  
Seminários estaduais, cursos de capacitação de monitores; reuniões de 
mobilização municipais; cursos locais de capacitação de agricultores, extrativistas, 



 

 

indígenas e ribeirinhos; formação de puxiruns ambientais; visitas de intercâmbio, 
seminário estadual sobre produção sem o uso do fogo; formulação de protocolos 
ambientais; implantação de experiências para recuperação de áreas degradadas. 

Projeto de Apoio as Ações Ambientais no Estado de R ondônia (2002 a 2003) 

Área de atuação do projeto:  nos municípios atendidos pelo projeto PROTEGER 
visando desenvolver atividades práticas em ações ambientais. Atividades 
realizadas:  Construção de viveiro para produção de mudas para atender 
iniciativas coletivas de recuperação de áreas degradadas (reserva legal e mata 
ciliar); Programa de sensibilização sobre Cooperativismo de Crédito - Área 
de atuação do projeto:  Os municípios que compõe os dois territórios prioritários 
no estado de Rondônia.  

Projeto Silvipastoril: Agricultores Familiares Prom ovendo o Equilíbrio 
Ambiental em Rondônia - O projeto Silvipastoril, foi implantado em 53.24 
hectares, envolvendo 22 propriedades da agricultura familiar em 09 municípios do 
estado de Rondônia. Estas áreas foram denominadas “piloto” onde foi produzida 
60.000 mudas plantadas na pastagens e mata ciliares no decorrer dos 03 anos de 
duração do PDA/PADEQ.  

PROJETO AGROECOLÓGICO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL – PAI S -E um 
projeto apoiado pela Fundação Banco do Brasil e SEBRAE em que a FETAGRO 
está acompanhado 20 famílias na produção agroecológica em diferentes 
municípios do estado.  

Projeto Direitos Humano: NÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS , JUSTIÇA E 
CIDADANIA MASSACRE DE CORUMBIARA  

Com o intuito de criar o Núcleo de Direitos Humanos, Justiça e Cidadania 
Massacre de Corumbiara - Rondônia, com instalação de um balcão de direitos 
promovendo um melhores níveis de acesso à Justiça e aos serviços psicológicos 
e sociais preferencialmente das famílias vitimas do Massacre de Corumbiara e 
dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de Rondônia. 

HABITAÇÃO RURAL - A FETAGRO vem trabalhando com o Projeto de 
Habitação Rural uma conquista dos movimentos sociais onde foram construídas 
4054 habitações em 2006/2015. O projeto Habitação rural tem por finalidade 
proporcionar aos trabalhadores rurais moradias dignas e com um mínimo de 
conforto priorizando os idosos  

 

AÇÃO COM A TERCEIRA IDADE E DEFESA DA PESSOA IDOSA – FETAGRO 
tem acumulado grandes experiências com a realização de 6 ENCONTROS 
ESTADUAIS com a terceira idade e pessoa idosa, nos anos de 2011 a 2016. E 
desde 2013 tem sido feito um encontro por regional somando – se 6 (seis) 
encontros por ano totalizando 24 (vinte e quatro) encontros regionais nos últimos 4 
(quatro) anos. Todos voltados a discutir os direitos da pessoa idosa, combate à 



 

 

discriminação e à violência e apoio e incentivo à organização social para garantia 
de direitos. 

 

 

Ji – Paraná – RO,12 de junho de 2017. 

 

 


