
Programa de Trabalho da Chapa Flor do Pequi,  
candidata à Gestão da Rede de Sementes do Cerrado no período 2022-2024 

 

Introdução: 
Este documento propõe as diretrizes norteadoras da gestão a ser construída 

coletivamente após a posse. As ações propostas para o mandato visam atender às 
disposições estatutárias e regimentais. Também se baseiam nas demandas atuais e 
futuras propondo uma estrutura executora para sua viabilização. 

A Rede de Sementes do Cerrado desfruta atualmente da credibilidade 
conquistada ao longo dos 18 anos de sua existência. Por meio de parcerias valiosas e 
apoiadores comprometidos tem desenvolvido projetos e realizado eventos que 
evidenciam sua herança visionária advinda da saudosa professora Linda Caldas. 

O grupo de associados efetivos que ora se apresenta como candidato à gestão 
da RSC no biênio 2022-2024, se compromete com o fortalecimento institucional através 
da mobilização constante de associados e da integração de ações com outras instituições 
parceiras e financiadoras. 

 
Eixos de atuação prioritários: 
 

1. Institucionalização das relações de parceria existentes, estabelecimento de ações 
conjuntas com os parceiros, resgate e conquista de outras pertinentes aos 
interesses da RSC e sua capacidade executora. 

2. Garantia de excelência na execução dos projetos já contratados e prospecção de 
editais e chamamentos que contemplem projetos socioambientais, tanto em 
parcerias quanto individualmente. 

3. Fortalecimento da cadeia produtiva de sementes nativas do Cerrado 
4. Capacitação e disseminação de conhecimento sobre sementes nativas e 

restauração do Cerrado, fomentando a criação e atuação de novos grupos de 
coletores de sementes 

5. Ações de divulgação estratégicas para o comércio de sementes e restauração 
ecológica  

6. Ampliar o alcance na divulgação das atividades desenvolvidas pela RSC e 
promover maior engajamento nas mídias digitais. 

7. Alinhar o meio acadêmico com as atividades de restauração e coleta de 
sementes do Cerrado 

8. Garantir a transparência e o excelente desenvolvimento das ações de gestão, 
conforme Estatuto e Regimento Interno 
 


