
 

 
 
 
 
 

1º EDITAL PARA FINANCIAMENTO DE CREDITO ROTATIVO 
SOLIDÁRIO PARA AS JUVENTUDES DO CAMPO DO TERRITÓRIO  

DO BICO DO PAPAGAIO-TO 

 
 
 
 

PRAZO PARA ENVIO DE PROPOSTAS 
De 10/06/2022  a 10/07/2022 

 
 



Apresentação  
 
O AgroEcoLógicas – Fundo para Juventudes é um iniciativa criada pelas 

juventudes organizada num coletivo informal, no dia 23 de outubro do ano de 2021,  

através de um ato administrativo das juventudes do território do Bico do Papagaio no 

estado do Tocantins, composto por estudantes e ex-estudantes da Escola Família 

Agrícola Padre Josimo (EFABIP), jovens residentes em comunidades rurais, 

assentamentos de reforma agrária e acampados e representantes do Grupo de Trabalho 

das Juventudes Rurais do Bico do Papagaio, todos e todas participantes do curso 

Juventudes Cooperativistas promovido pela Associação da Escola Família Agrícola do 

Bico do Papagaio, Cooperativa de Produção e Comercialização dos Agricultores 

Familiares Agroextrativistas e Pescadores Artesanais de Esperantina (COOAF-Bico), as 

Organizações Não Governamentais (ONGs) Alternativa Para a Pequena Agricultura no 

Tocantins (APA-TO) e TRIAS Brasil e o sistema CRESOL de credito cooperativista e 

solidário.  

O Fundo AgroEcoLógicas é  gerido por um Comitê Gestor, formado por 3 três  

jovens e fiscalizado por um Comitê de Fiscalização também formado por 3 jovens, eleitos 

pelo coletivo em ato especifico. 

              E o Comitê Gestor definiu a Alternativas para a Pequena Agricultura no Tocantins 

(APA-TO), por meio de um acordo de parceria, como a entidade responsável para abrigar 

e operar financeira, fiscal e contabilmente os recursos do Fundo AgroEcoLógicas.  

 

 

Objetivo do Fundo AgroEcoLógicas 

O AgroEcoLógicas tem como objetivo oferecer apoio reembolsável,  continuo, 

permanente e sistêmico a projetos liderados pelas juventudes e comunidades rurais da 

Região do Bico do Papagaio, no estado do Tocantins, aspirando a geração de 

oportunidades, renda, autoconfiança, responsabilidade, solidariedade e 

desenvolvimento sustentável em seus territórios e por meio de processos formativos e 

informativos, baseados em princípios agroecológicos. 

O reembolso do apoio oferecido pelo AgroEcoLógicas permitirá que outros(as) 

jovens da região sejam beneficiados(as), através de lançamento de novos editais.  



Quem pode apresentar propostas 
 

Podem apresentar propostas neste edital: 
 

a) Estudantes e ex-estudantes da EFABIP Pe. Josimo;  

b) Jovens do campo residentes em comunidades rurais, assentamentos de 

reforma agrária, acampamentos e comunidades tradicionais da região; 

c)  Jovens vinculados ao coletivo do GT das Juventudes Rurais do Bico do 

Papagaio; 

 
          E os projetos podem ser apresentados individualmente ou coletivamente por um 
grupo de jovens informais ou formais.   
 
 
Recurso disponível para este edital e o valor limite do projeto.  
 
           O recurso deste edital é oriundo da organização APA-TO,  no montante de R$ 

8.900,00 (Oito mil  e novecentos reais).  
 
        As propostas apresentadas deverão ser no valor de até  R$ 1.200,00 (hum mil, cento 
e sessenta reais) para projetos individuais e de até R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos 
reais) para projetos coletivos.  
 
         O prazo de execução do projeto é de 10 meses, a contar da data de assinatura do 
termo.  
 
          O tempo de carência será de 10 meses e o pagamento será efetuado em parcelas 
iguais, com juros de 10% sobre o valor total. O número de parcelas será estabelecida, 
posteriormente, entre o proponente e o Comitê Gestor do Fundo, tendo como base a 
proposta apresentada no projeto.  
 
          Os projetos apoiados pelo AgroEcoLógicas serão obrigatoriamente focados em 
atividades produtivas de base agroecológica e atividades não produtivas de 
comercialização de bens de consumo que estejam integradas as demandas da realidade 
das comunidades rurais.  

 
O que pode ser financiado: 

  Materiais de construção  

 Ferramentas, maquinários e insumos para produção agroecológica e extrativista 

 Equipamentos eletrônicos e de comunicação; 

 Equipamentos de estocagem, logística e comercialização; 

 Materiais e equipamentos para atividades comerciais não agrícolas; 
 
O que não pode ser financiado: 

 Atividades de capacitação; 



 Mão de obra; 

 Agrotóxicos, Insumos agrícolas químicos e sementes transgênicas; 

 Aquisição de bens eletrônicos pessoais para consumo próprio não comercial ou 
não produtivo; 

 Atividades que promovam desenvolvimento sem a devida atenção às questões 
ambientais        e sociais; 

 Atividades de cunho eleitoral e partidário; 

 Aquisição de imóveis 

 Pagamento de dívidas. 
 
 
Seleção de projetos 
              O Comitê Gestor do AgroEcoLógicas (CGA) é quem faz a seleção dos projetos 
apresentados ao Fundo, com base nos critérios de elegibilidade. O CGA é formado pelos 
membros do Comitê Gestor e por três representantes de entidades não governamentais de 
atuação no território do Bico do Papagaio e entidades de notório conhecimento em 
agroecologia e economia solidária. 

          
            O processo seguirá os seguintes prazos: 

 

Lançamento do edital 10/06/2022 

Prazo para apresentação do projeto  Até 10/07/2022 

Divulgação dos selecionados 30/07/2022 

Previsão de contratação 08/08/2022 

 
 
Critérios de Elegibilidade  
             O atendimento aos seguintes critérios listados abaixo é obrigatório para que os 
projetos possam participar do processo de seleção:  
a) É obrigatório que a proposta atenda a demanda das juventudes do campo 

geograficamente localizada no território do Bico do Papagaio, dos municípios de: Esperantina, 
Buriti, São Sebastião, Araguatins, Carrasco Bonito, Sampaio, Praia Norte, Sítio Novo, 
Axixá, Augustinópolis, Itaguatins e São Miguel; 
b) Promover a valorização das iniciativas desenvolvidas pelas juventudes do campo; 
c) Fortalecimento de coletivos informais de jovens rurais;  
c) Contribua para a conservação dos recursos naturais nativos da região; 

d) Agricultura familiar de base agroecológica promovedora de geração de renda;  

e) Aproveitamento e beneficiamento de produtos agroextrativistas; 

f) Demonstrar ideia inovadora, se a proposta é passível de ser replicada a outras 
situações; 

g) Iniciativas realmente geridas pelas juventudes. 

 
        O número de projetos aprovados levará em consideração a equidade de gênero.  
 
 
 



Como apresentar uma proposta de projeto 
        
        A proposta deverá ser apresentada, em formulário específico a este edital, 
conforme anexo 1. 
 
         A proposta deverá ser encaminhada até as 23:59 h  do dia 10 de julho de 2022,  

para o email: agroecologicasbico@gmail.com e deverá ser colocada no assunto:  Edital 

do Fundo AgroEcoLógicas nº 01/2022. 

        Cada proponente poderá apresentar apenas uma proposta. No caso de recebermos 

duas propostas, ambas serão eliminadas.  

          A Secretaria Executiva do Fundo AgroEcoLógicas receberá e fará a triagem dos 

projetos e encaminhará ao Comitê Gestor para a leitura e seleção final. 

               O CGA poderá determinar adequações ou condições e solicitar esclarecimentos 

para garantir o enquadramento nos critérios, a execução satisfatória nos prazos 

estabelecidos e a adequação do orçamento. 

             A contratação será formalizada por um Termo de Compromisso que regerá os 
acordos estabelecidos entre os beneficiários e o Comitê Gestor do Fundo 
AgroEcoLógicas.  
 
            Solicitação de esclarecimentos de dúvidas deverão ser encaminhadas para o 
email: agroecologicasbico@gmail.com, até 10 dias antes do prazo final de recepção das 
propostas  e deverá ser colocada no assunto: Dúvidas do edital nº 01/22. 
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ANEXO 01 

EDITAL PARA FINANCIAMENTDO DE CREDITO ROTATIVO SOLIDARIO 
AgroEcoLógicas: Fundo para Juventudes 

Bico do Papagaio – Tocantins – Brasil 
 
 

Formulário para Apresentação da Proposta de Projeto 
 

 
1- Dados do Proponente* 

 

Nome  

RG  

CPF  

Endereço completo   

Celular (DDD)  

E-mail  

*Caso seja coletivo, acrescentar as informações de todos os membros do coletivo que serão 

beneficiados pelo projeto.  Novas linhas poderão ser incluídas.  

2- Categoria identitária 

(   ) Quilombola       (      ) Quebradeira de coco      (     )  Agricultor familiar            

(   ) Outro: __________________________ 

 

3- Critérios de enquadramento 

(   ) Jovem ex-aluno(a) da EFA Padre Josimo 

(   ) Jovem aluno(a) da EFA Padre Josimo 

(   ) Jovem residente em comunidade rural, assentamento ou acampamento  

(   ) Jovem vinculado ao GT das Juventudes Rurais do Bico do Papagaio 

(   ) Jovem vinculado a coletivos de juventudes 

 

4- Tipo do projeto 

(    ) Individual                    (     ) Coletivo 

 

5- No caso de ser coletivo, qual o nome do coletivo? 

 

6- Nome do projeto 

 

7- A que se destina o apoio e onde será implementado 



8- Explique por qual motivo você precisa acessar o AgroEcoLógicas 

 

9- Valor apoiado 

Valor total do projeto (R$): _________________________________ 

Valor total apoiado pelo Fundo (R$):__________________________ 

Valor total de contrapartida (R$):_____________________________ 

 

10- Orçamento dos itens que serão adquiridos 

Item Descrição dos itens Quantidade Valor Unitário 
(R$) 

Valor total  
(R$) 

01     

02     

04     

05     

06     

07     

     

TOTAL  

 

11- Orçamento dos itens de contrapartida (R$) 

Item Descrição dos itens Quantidade Valor Unitário 
(R$) 

Valor total  
(R$) 

01     

02     

04     

05     

06     

07     

     

TOTAL  

 

12- Apresente o prazo e forma de devolução do valor apoiado. 

 

13-  Que garantia pode ser ofertada, em caso de não pagamento. 

 

 

Local e data 

 

Nome e assinatura do proponente ou represent 


