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Como desdobramento do 
trabalho da Abrapalma 
liderado pela Consultora Dra. 
Kátia Garcez, aconteceu em 
São Domingos do Capim 
(PA), com apoio da ADM, um 
evento destinado a fortalecer 
a agenda de valorização do 
trabalho decente e incentivar 
a gestão social da pequena 
propriedade na cadeia da 
palma de óleo. 

O encontro reuniu cerca de 
40 pessoas, entre 
agricultores e lideranças que 
representaram Associações, 
Central Produtora e 
Sindicato Rural. Também 
participaram agentes 
públicos e pesquisadores. 

Os principais temas 
abordados foram:  

 Cooperativismo e 
economia solidária; 

 Acesso a mercados 
sustentáveis; 

 PNAE e segurança 
alimentar; 

 Formação profissional; 

 Novas tecnologias. 

Os participantes assistiram a 
palestras de importantes 
instituições como IFPA, 
ICRAF-BRASIL, OCB, 
Sebrae, Emater e 
Abrapalma. No final da 
manhã, presenciaram a 
apresentação do uso de 
drones na agricultura, pela 
coordenadora do Laboratório 

de Geotecnologias do IFPA, 
Prof.ª M.Sc. Tatiana Pará.  

Também foi aberto espaço 
para divulgar produtos da 
rica gastronomia da região 
do rio Capim, produzidos por 
agricultores que participaram 
da atividade, tais como 
pupunha, açaí, pescado, 
galinha caipira, farinha, bolo 
de milho e sucos regionais. 
Tais produtos foram servidos 
ao público presente.  

Na avaliação dos 
agricultores, o evento foi de 
grande contribuição para o  
negócio que representam, a 
agricultura familiar. Isso ficou 
retratado na fala do agricultor 
José Carlos Ribeiro, ao 
afirmar que “o evento foi 
histórico no Município e que 
venham outras iniciativas 
como estas”. 

Para Roberto Yokoyama, 
que preside a Abrapalma, 
“qualquer projeto de 
responsabilidade social 
corporativa, ou de inclusão 
social, só alcança seus 
objetivos se muitas mãos 
estiverem unidas, e é isso 
que queremos fazer, andar 
de mãos dadas com nossos 
colaboradores e parceiros”.  
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WORKSHOP 
MERCADOS 

SUSTENTÁVEIS: 
Inclusão e 

Diversidade 
Financeira na 

Cadeia da Palma 
de Óleo  

 

• Local: São Domingos 
do Capim/PA; 

• Data: 12.04.2019; 

 Escopo: 

o valorizar o trabalho 
decente; 

o incentivar o 
protagonismo de 
agricultores; 

o estimular ações da 
carta do trabalho 
decente da Palma; 

o qualificar para 
tecnologias 
apropriadas ao meio 
rural; 

o incentivar ações de 
associativismo e 
cooperativismo; 

o estimular a obtenção 
de selos da 
agricultura familiar 
(SIPAF); 

o estimular a inclusão 
de jovens e 
mulheres à cadeia 
produtiva. 

 


