ANEXO 1
MODELO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Data:

/

/

20
Ao Projeto RN Sustentável

Prezado Senhor(a)
A Organização Social
devidamente legalizada e abaixo identificada, representando a (as) comunidades de:

Solicita a análise da proposta de financiamento no valor de R$
Atenciosamente,

Presidente

Página 1

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

1 IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
1.1DADOS DA ENTIDADE

DADOS LEGAIS
1. Nome da Entidade
2. Data da fundação

3. CNPJ/MF

4. Inscrição Estadual

5. Inscrição Municipal

6. Endereço Completo
8.CEP

7. Distrito/Comunidade/Bairro
9. Município

10.Localidade:

11. Telefone

Rural

12. E-mail

1.2. DADOS DA DIRETORIA ATUAL
1. Mandato da Diretoria

Data de início:

Data do fim do mandato

2. Nome do Presidente
3. Estado Civil

4. Sexo

6. Data de nascimento

7. Identidade

5. CPF

8. Endereço do Domicílio
9. Telefone fixo

Celular

Trabalho

10. E-mail
11. Nome do Vice-Presidente
12. Estado Civil

13. Sexo

15. Data de nascimento

16. Identidade

14. CPF

17. Endereço do Domicílio
18. Telefone fixo

Celular

Trabalho

19. E-mail
20. Nome do Tesoureiro
21. Estado Civil

22. Sexo

24. Data de nascimento

25. Identidade

23. CPF

26. Endereço do Domicílio
27. Telefone fixo

Celular

Trabalho

28. E-mail
20. Nome do Secretário
21. Estado Civil

22. Sexo

24. Data de nascimento

25. Identidade

23. CPF

26. Endereço do Domicílio
27. Telefone fixo

Celular

Trabalho

Urbano

Periurbano

28. E-mail

1.3. GESTÃO DA ORGANIZAÇÃO
1. Número de associados

2. Número de associadas mulheres

3. Núm. de jovens (<29 anos)

4. A entidade é beneficiada por programas sociais?

Sim

Não

5. Cite o(s) programa(s) sociais, em caso afirmativo

6. A entidade faz parte de algum comunidades tradicionais?

Sim

Não

Quilombola

Indígenas

7. A Entidade participa como do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentável e Solidário - CMDS?

Sim

Não

8. A Entidade promove assembléia anual para aprovação de contas?

Sim

Não

9. A organização realiza reuniões com a diretoria?

Sim

Não

Em caso afirmativo, qual?

Em caso afirmativo, a organização se reune pelo menos uma vez cada (

) mês (es)

10. Com que frequencia a organização realiza assembleias gerais? Se reune pelo menos uma vez cada (
10. A Entidade tem assessoria de apoio a gestão nos últimos 12 meses?

) mês (es)

Sim

Não

Sim

Não

11. Quem prestou esta assessoria?

12. A Entidade possui outras fontes de apoio financeiro?
13. Cite a fonte e o valor desse recurso (em R$)
14.

A organização faz parte da Rede da Economia solidária

15. A entidade adota ações de proteção ao meio ambiente ou pratica princípios da agroecologia (conforme abaixo)? Permite-se mais de 1 item
Sim
Não
Se a resposta for sim, marque as alternativas que mais se adequam as ações que a organização realiza.
Ações de preservação da mata nativa que combatem o desgaste do solo (controle de erosão do solo)
Controle da poluição (não jogar e não queimar lixo, não lançar esgoto sem tratamento em rios, e riachos, lagoas e lagos, não usar agrotóxicos e
defensivos químicos)
Utilização de adubos orgânicos: esterco de vaca, porco, galinha. (correção do solo)
Não desmatar áreas ao redor dos olhos d’água, preservar e melhorar a vegetação as margens dos rios (controle do assoreamento das fontes de água).
Não desperdiçar água (uso racional da água)
Não desmatar e não queimar áreas de vegetação.
Preservação de animais nativos
Outras: Especificar
16. A Entidade utiliza tecnologias de convivência com o semiárido (conforme abaixo)? Permite-se mais de 1 item
Sim
Não
Se a resposta for sim, marque as alternativas que mais se adequam as ações que a organização realiza.
Preservar e plantar vegetação que suporta a falta de água e que produzam alimento e sombra na seca: algaroba, cacto, palma, etc.
Armazenamento de grãos, vagens, raízes, tubérculos, silagem, feno, para períodos de seca
Armazenamento e aproveitamento da água da chuva.
Criação de animais mais adaptados aos períodos de seca: caprinos, ovinos e aves.
Outras: especificar
17. A Entidade adota os princípios de Economia Solidária (conforme abaixo)? Permite-se mais de 1 item

Sim

Não

Se a resposta for sim marque a alternativa que mais se adequa as ações que a organização realiza.
Autogestão: As decisões de forma coletiva e participativa.
Democracia: O redimento da produção é repartido de forma justa e igualitária.
Cooperação: os associados trabalham de forma cooperativa
Valorização do trabalho humano:As pessoas são o mais importante, não o lucro.
Valorização da diversidade. Reconhecimento da mulher e a valorização da diversidade, sem discriminação de crença, cor ou orientação sexual.
Valorização do saber local, da cultura do saber local e da tecnologia popular.
Justiça social na produção, comercialização, consumo, financiamento e desenvolvimento tecnológico
Cuidado com o meio ambiente e responsabilidade com as gerações futuras
Outros: especificar
18. A Entidade realiza ações de segurança alimentar (conforme abaixo)? Permite-se mais de 1 item
Sim
Não
Se a resposta for sim, marque as alternativas que mais se adequam as ações que a organização realiza.
Produz alimentos para o consumo da Fámilia
Vende seus produtos na propria comunidade ou município
Cultiva alimentos básicos (feijão, macaxeira, arroz, milho)
Cultiva uma ou mais culturas durante todo ano

Pratica a multicultura ( Cultiva mais de um tipo de cultura)
Vende sua produção a programas governamentais (PAA, PNAE, Compra

Cria animais para consumo proprio e venda na comunidade ou
município que reside
Outro: especificar

1.4. HISTÓRICO/EXPERIÊNCIA
PERFIL DA ORGANIZAÇÃO
Escrever um breve histórico das atividades da organização:

Faça uma breve descrição do patrimonio da organização relacionando (terrenos, maquinas, sede, casas) quando houver

Situação da regularidade fiscal e Bancária (informar R=regular, NR=não regular)
Certidão Negativa de Débitos - CND/INSS
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Certidão Negativa de Débito Municipal
Certidão Negativa de Débito Estadual
Certidão Negativa de Débito Federal
Declaração de adimplência na rede bancária
Liste todos os beneficiários diretos da proposta
Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nome

CPF

Data de

Sexo

Nº do NIS

Nº
DAP

Endereço

RG

Telefone

Celular E-mail

2. DADOS DA PROPOSTA
2.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL
3. Qual a tipologia do Investimento?
Projetos de Sistemas de Abastecimento e Tratamento de Água

Projetos de Obras Hidroambientais

2. Qual a atividade a ser desenvolvida?
4. O que a organização pretende financiar com o apoio do projeto RN sustentável.

iv

5. Considerando os objetivos descritos, quais os itens que melhor resumem a proposta? (permite-se mais de 1 ítem):
Reuso de água para utilização em quintais produtivos
Práticas de convivência com o semiárido
Práticas agroecológicas
Promoção de boas práticas socioambientais
Outros:

Aumentar a quantidade de domicílios abstecidos com água
Aumento da segurança hidríca, alimentar e nutricional
Ampliar ações de esgotamento sanitário simplificado
Elevar a incidência de tratamento de água coletivo
Ampliar infraestrutura física

6. Justifique a escolha de cada item:

7. Qual a localidade do empreendimento?
Rural

Urbano

Periurbano

8. Explique porque este investimento é importante para sua organização ou comunidade.

9. VALOR ESTIMADO DA PROPOSTA:

R$

2.2 GESTÃO DO EMPREENDIMENTO
Participação: Descreva como irá participar da proposta as famílias, as mulheres e os jovens menores de 29 anos?
2. Qual o número de mulheres na proposta?
3. Qual a quantidade de jovens (menores que 29 anos ) na proposta?
4. Quantas famílias estão envolvidas na proposta?
5. Quantas mulheres encontram-se na gestão da organização?
6. Parcerias: A organização pretende realizar parcerias para o desenvolvimento do investimento, sejam estas públicas e/ou privadas? Descreva
2.3. ECONÔMICO/FINANCEIRO
1. Qual tipo de ação ambiental a organização pretende realizar como contrapartida? Explique

2. Quais são os principais destinos dos produtos e serviços produzidos pela organização? (Quando, houver)
Consumo próprio
Feiras Livres
Pequenos estabelecimentos comerciais
Mercado institucional (PAA, PNAE)
Outros Mercados
Em caso de venda da produção ao mercado, houve contrato(s) celebrado(s)?
Sim

Não

2.4. ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS
1. A organização pretende implantar alguma tecnologia ambiental conforme itens abaixo)?
Sim
Não
Se a resposta for sim marque a alternativa que mais se adequa ao que a organização pretende realizar
Energias alternativas (solar, éolica, biomassa, Etc)
Produção Orgânica

Sistemas de tratamento coletivo de esgoto sanitário
Produção e utilização de adúbos orgânicos
Sistemas dessalinizadores
Captação, armazenamento e uso de água (poço, cisternas, etc.)
Sistemas de reuso de água, e águas cinzas.
Uso racional da água para irrigação
Separação e reciclagem do lixo.
2. O Organização deseja fazer a legalização fundiaria de alguma propriedade? (reserva local, APP, estrutura fundiária)
Sim
Não
3. Em caso positivo, em quantas propriedades do grupo? Especifique:

3. DADOS DA COMUNIDADE
Relacione abaixo as características físicas/equipamentos existentes na sua comunidade. Utilizando (S) para sim e (N) para não.

Escola

Cisterna

Energia elétrica monofásica

Água encanada

Energia elétrica trifásica

Chafariz

Posto de saúde

Açudes, rios

Sinal de celular

Poço tubular

Telefonia fixa

Saneamento

Se possuir sinal de celular qual a
operadora?

Coleta de Lixo

