
Uma proposta de 

Desenvolvimento

Comunitário na 

Amazônia

P r o j e t o

SAÚDE

&

ALEGRIA



a maior floresta tropical,

a maior bacia hidrográfica, e

o maior banco genético do MUNDO, 

Atua na AMAZONIA...

determinantes para o

FUTURO DO PLANETA

RIOS VOADORES: 20 bilhões de toneladas

de água doce evaporadas diariamente



Oeste do Pará, uma região de belezas...



Oeste do Pará, uma região de belezas...



Oeste do Pará, uma região de belezas...



Oeste do Pará, uma região de desafios...

Expansão da fronteira agrícola: pecuária + soja



Saúde e Alegria, a Missão...

“Promover e apoiar processos participativos de 

DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL
que contribuam de maneira demonstrativa no aprimoramento de políticas 

públicas, na qualidade de vida e no exercício da cidadania, com ênfase nas 

POPULAÇÕES TRADICIONAIS DA AMAZONIA"

DESENVOLVIMENTO

com

 Inclusão Social

 Viabilidade Econômica

 Sustentabilidade

 Capacidade de Replicação



Algumas Tecnologias Sociais desenvolvidas

ANOS 90 2013



Algumas Tecnologias Sociais desenvolvidas
ENERGIAS RENOVÁVEIS

constrói soluções limpas e demonstrativas para eletrificação de zonas remotas (micro-centrais 

hidrelétricas de baixo impacto ambiental, sistemas fotovoltaicos, etc), e também para aplicação em 

pontos  de acesso a internet, sistemas de água, conservação de alimentos, empreendimentos 

produtivos, entre outros.



Algumas Tecnologias Sociais desenvolvidas

SANEAMENTO BÁSICO

tecnologias adaptadas, autogeridas e sustentadas pelas próprias 

comunidades – sistemas de abastecimento e tratamento d'água, 

sanitários, etc - implantados junto a mais de 5 mil famílias já estão 

sendo replicadas para outras regiões.

Versão Sandra Bodick
Navegar é preciso ...e impreciso, como o próprio mar, o ar e as correntes, leves ou torrentes; as vezes breves e ternos, as vezes infernos insistentes São entes independentes, as vezes quentes e amigos que te levam de popa forte para tuas tantas proas e



Algumas Tecnologias Sociais desenvolvidas

INCLUSÃO DIGITAL

por meio de celulares, acesso 3G 

e Telecentros implantados junto a 

mais de 7 mil famílias, promove a 

inclusão social e o 

desenvolvimento local através do 

uso comunitário das TICs (apoio 

às escolas, educação a distancia, 

notificação de emergências, 

telesaúde, comércio de produtos 

e serviços, cultura digital, etc).

7mil
famílias 

com acesso 

às TICs

Mais de

9mil
crianças e 

jovens em 

ações 

educativas

Cerca de



Interaja com a Amazonia
BLOG DA REDE MOCORONGA - www.redemocoronga.org.br

http://www.redemocoronga.org.br/


CONCURSO “CULTURA DIGITAL COM CELULARES” 

1° LUGAR: CATEGORIA FOTO 

EUCLIDES MELO – COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE



Energia Renovável!!



Saúde e Alegria 

para você também!


