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IDENTIFICAÇÃO 
 
Onde? 
Base MEAP Afuá Marajó/PA – Centro de Vida 
 
Para quê? 
A produção de alimento desponta como umas das principais fontes de renda das famílias que ocupam 
as áreas ribeirinhas. A criação de frango é uma alternativa viável de baixo investimento, pouco 
impacto ambiental e preservação da várzea, podendo gerar renda extra aos familiares das crianças 
e adolescentes atendidas pelo projeto. 
 
Qual alcance? 
A MEAP oferece cerca de 150 refeições-lanche/dia.  
 
Poderemos, a princípio, uma vez por semana, servir a principal refeição com o frango, abatido na 
hora, com excelente qualidade desprovido de hormônios artificiais, para 70 crianças/adolescentes e 
voluntários/monitores que cooperam nos projetos.  
 
Beneficiaremos, diretamente, 137 famílias nativas estendendo para seus familiares no arquipélago 
de Marajó, agregando aumento direto na qualidade de vida, gerando renda extra.  

Contribuiremos para a preservação da biodiversidade local evitando, consequentemente, a 
fragilização do ecossistema de várzea. 

 
Como? 

1. Manejar e criar 200 frangos até fevereiro 2018. 

2. Capacitar ribeirinhos nesse modelo de manejo de forma que os mesmos se tornem 

multiplicadores do conhecimento até novembro 2018. 

3. Alimentar, semanalmente, as crianças e voluntários do projeto com uma refeição de proteína 

de frango, três meses a partir do início do projeto. 

4. Realizar oficinas de treinamento prático para os pais das crianças e adolescentes do projeto 

desenvolvendo, anualmente, boas práticas de manejo e criação do frango. 

 

Equipe 
Três famílias compõem o quadro de missionários na Base Afuá/Marajó – Centro de Vida, sendo uma 
delas parceiros que residem fora da base. Recebemos, constantemente, equipes de voluntários que 
ajudam na evangelização, treinamento e plantação de igrejas. 
 
O que temos? 
Um galinheiro e uma área para construção de um galinheiro maior para alavancar o projeto. 
 
De que precisamos? 
Construção de um galinheiro com estrutura de 6X10m, 24 sacos de ração e pintinhos. 
 
 
VALOR TOTAL DO PROJETO R$ 8.340,00 
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