
 

SELEÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS PROJETO TERRAMAZ 

2ª CHAMADA 

 

 

1. Contexto 

 

 A ONF Brasil, empresa de direito privado, brasileira, filial da ONF International, criada 

em 1999 para a implementação do Projeto Poço de Carbono Peugeot/ONF Brasil na Fazenda 

São Nicolau em Cotriguaçu – MT. Tem como atual missão: Desenvolver a gestão do ambiente 

florestal com a diversificação de atividades produtivas sustentáveis e replicáveis, para integrar 

viabilidade econômica com impactos socioambientais positivos e está responsável pela 

implementação do Projeto Territórios Amazônicos – TerrAmaz  em Cotriguaçu – MT, em 

parceria com o Instituto Centro de Vida (ICV). 

 

 O Projeto TerrAmaz é financiado pela Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), sob 

coordenação geral do CIRAD, tem como objetivo geral: Apoiar os territórios Amazônicos na 

implementação de sua política de combate ao desmatamento e transição para um modelo de 

desenvolvimento que permita combinar desenvolvimento econômico de baixo carbono e 

conservação de ecossistemas. Terá a duração de outubro de 2020 até setembro de 2024 e 

será implementado em 4 países e 5 sítios piloto (Cotriguaçu e Paragominas no Brasil, Guaviare 

na Colômbia, Yasuni no Equador e em Madre de Dios do Peru). 

 

 Em Cotriguaçu tem como objetivo geral o Planejamento Territorial e Transição 

Agroecológica de Atividades Produtivas, sendo que um dos objetivos específicos é: 

 

- Promover práticas sustentáveis e estabelecer redes de propriedades piloto. 

 

 Assim, o Projeto TerrAmaz está selecionando propriedades em Cotriguaçu – MT para a 

implementação de Unidades Demonstrativas (UDs) de transição agroecológica das cadeias 

produtivas de café e pecuária 

 

O sistema de seleção com os prazos de candidatura será descrito a seguir, os 

benefícios disponíveis, os critérios de seleção e o formulário de inscrição estão disponíveis 

no site da ONF Brasil. 

 

A publicação da segunda chamada tem o objetivo de completar as 3 vagas restantes 

para os beneficiários das UDs de pecuária e 1 vaga para UD café agroflorestal. 

 

 



 

 

2. Cronograma de seleção  

 

01/11/21 – Início da divulgação do projeto através de chamadas na rádio local, apresentações 

na comunidade e divulgado pelas redes sociais da ONFB; 

 

01/11/21 – Abertura das inscrições através do preenchimento do formulário de inscrição 

online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhJdk8PwuyOaW-ckb45pNi-

SuSafmwUUIWmBg1w6o_ZsSIqg/viewform?usp=sf_link, ou solicitando e entregando o 

formulário impresso para Rafael Pereira de Paula na Fazenda São Nicolau de segunda a sexta-

feira das 7h30 às 17h30. 

 

05/11/21 – Encerramento das inscrições 

 

08/11/21 a 12/11/21 – Realização de entrevistas e visitas a campo 

 

15/11/21 – Classificação dos beneficiários por um filtro de critérios e apresentação a um 

Comitê técnico Operacional Extraordinário que validará os melhores classificados. 

 

16/11/21 – Confirmação da seleção aos agricultores 

 

17/11/21 – Início das atividades 

 

Obs.: Devido a pandemia, o sistema de seleção no ano de 2021 foi modificado para atender 

protocolos de biossegurança contra COVID-19, principalmente em não estimular 

aglomerações, seguindo da seguinte forma: 

Para a divulgação do projeto, serão realizadas apresentações individuais do escopo e 

critérios do projeto para os agricultores identificados nas redes de contato já estabelecidas 

nos critérios acima (Projeto Petra, Programa Nosso Leite, Rural Sustentável, Rede ONFB) e 

divulgação no site da ONFB e facebook.  

 

 

3. Anexos 

 

- Critérios de seleção dos agricultores e propriedades 

- Benefícios oferecidos para as Unidades Demonstrativas  

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhJdk8PwuyOaW-ckb45pNi-SuSafmwUUIWmBg1w6o_ZsSIqg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhJdk8PwuyOaW-ckb45pNi-SuSafmwUUIWmBg1w6o_ZsSIqg/viewform?usp=sf_link


 

Contato para perguntas: 

 

Saulo M Thomas 

Coordenador TerrAmaz Cotriguaçu 

WhatsApp: 65 9 9606-9140 

E-mail: thomas.saulo@gmail.com 

 

Rafael Pereira de Paula 

Técnico de Campo TerrAmaz Cotriguaçu 

WhatsApp: 66 9 9953-3092 

E-mail: rafael@onfbrasil.com.br 
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