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01 - APRESENTAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA 
 
Organização fundada em 08 de março de 1989, a Cáritas Brasileira Regional 
Minas Gerais é uma das regionais integrantes da Cáritas Brasileira, sendo um 
organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e uma das 162 
organizações-membro da Rede Cáritas Internacional, de atuação social e 
humanitária, presente em 200 países e territórios.  
A Cáritas Brasileira possui a missão de “Testemunhar e anunciar o Evangelho 
de Jesus Cristo, defendendo e promovendo a vida e participando da construção 
solidária de uma sociedade justa, igualitária e plural, junto com as pessoas em 
situação de exclusão social”. Como diretriz geral de ação, a entidade se 
compromete com o Desenvolvimento Solidário Sustentável e Territorial, na 
perspectiva de um projeto popular de sociedade democrática. 
No decorrer da sua história, a Cáritas Brasileira vem promovendo ações para 
efetivação dos direitos humanos e do desenvolvimento solidário e sustentável, 
tendo como diferencial a articulação entre a teoria e a prática, uma vez que o 
trabalho cotidiano vivenciado junto às comunidades é o principal subsídio para a 
formulação teórica. Nas iniciativas práticas, revela-se a construção de uma 
concepção de desenvolvimento participativa e multidimensional (dimensões 
ambiental, econômica, política, social e cultural), que não se “restringe“ ao 
crescimento econômico como condição única e suficiente para promover a 
melhoria da vida dos trabalhadores e trabalhadoras. 
Em Minas Gerais, a Cáritas Regional é composta por 14 entidades membros e 
possui atuação em sete regiões do Estado: Vale do Jequitinhonha, Norte, Zona 
da Mata, Noroeste, Vale do Aço, Triângulo Mineiro e Região Metropolitana de 
Belo Horizonte. A partir da execução do projeto em parceria ao Ministério Público 
estadual, a Cáritas começou a atuar na região de Guanhães, aproveitando para 
contribuir na construção de uma Cáritas Diocesana. 
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1.1 – Apresentação da Equipe 
 
A equipe da Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais, em seu escritório em 
Conceição do Mato Dentro/MG, conta com uma equipe destacada para atuar nos 
trabalhos em parceria com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, 
comarca de Conceição. Esta equipe é composta por: 

 ANA MARIA DE MORAES - Formação nível médio 
Auxiliar Administrativo 
 

 FILIPE RIBEIRO SÁ MARTINS - Biólogo  
Assessor Técnico nível Técnico 
 

 GEOVANE ASSIS DA ROCHA - Engenheiro Agrônomo  
Assessor Técnico nível Superior  
 

 HEITOR NOVAIS RIBEIRO – Cooperativista 
Assessor Técnico nível Técnico  
 

 JAQUELINE MATA – Administradora 
Auxiliar Financeiro / Departamento Pessoal / Contável  
 

 JULIANA DEPRÁ STELZER – Bióloga 
Assessor Técnico nível Superior  
 

 MÁRCIO ADRIANO LIMA - Engenheiro Agrônomo 
Coordenador Geral do Projeto 
 

 MARCO ALEXANDRE SOUZA SILVA – Zootecnista 
Assessor Técnico nível Superior  
 

 UYARA GOMIDE SALLES - Economista  
Assessor Técnico nível Técnico   
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02 – SÍNTESE DAS ATIVIDADES REALIZADAS ENTRE JULHO A AGOSTO 
(Resumo do Relatório Passado)  

 

No primeiro bimestre de atividades em parceria com o Programa de Apoio a 
Projetos da Região Central, PROAP, a Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais 
buscou conhecer a nova região de atuação, identificar as possíveis parcerias, 
bem como apresentar quem somos, por que viemos e quais atividades iremos 
realizar ao longo dos três anos de projeto junto às comunidades. Iniciamos 
nossas atividades com o público rural dos municípios de Alvorada de Minas, 
Conceição do Mato Dentro e Dom Joaquim, optando por utilizar o nome fantasia 
para o projeto de “Projetos Alternativos Comunitários” (PAC’s).  
Este também foi um importante momento para iniciarmos a organização do 
nosso escritório, desenvolvermos um estudo minucioso das atividades e 
metodologias a serem aplicadas, assim como pensar sobre a divisão de tarefas 
entre a equipe. É importante ressaltar que, devido à demora da chegada dos 
automóveis, o primeiro mês foi centrado no desenvolvimento das atividades 
descritas anteriormente bem como no estudo do projeto a ser desenvolvido.  
Neste período realizamos 08 tipos de atividades com características distintas e 
complementares, compreendendo reuniões nas comunidades rurais dos três 
municípios, reuniões com grupos de produção, reuniões de qualificação da 
equipe, reuniões com parceiros da Cáritas, ações em defesa dos direitos das 
comunidades atingidas pela mineração, reuniões de planejamento, seminário 
inicial de lançamento do PAC’s e reunião com o Fórum Gestor.  
Foram realizadas atividades nos municípios alvo do projeto, como também em 
Belo Horizonte, Serro e Diamantina (Minas Gerais), contemplando o total de 70 
ações e alcançando em média um público de 889 pessoas. Faz-se importante 
lembrar de outras 04 atividades anteriores a julho, com um alcance de 46 
pessoas fundamentais para a organização inicial do projeto e mobilização do 
primeiro seminário interno. No montante das atividades referidas acima, 09 
foram realizadas em Alvorada de Minas, 41 em Conceição do Mato Dentro, 13 
em Dom Joaquim, 05 em Belo Horizonte, 01 em Diamantina e 01 no Serro. 
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03 – SÍNTESE DAS ATIVIDADES REALIZADAS ENTRE SETEMBRO E 
OUTUBRO 

 
No segundo bimestre de atividades da Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais, 
em parceria com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais por meio do 
PROAP – Programa de Apoio a Projetos da Região Central –, demos 
continuidade às atividades iniciadas em julho deste ano.  
O primeiro bimestre teve como ação prioritária a apresentação da Cáritas e dos 
PAC’s nas comunidades rurais dos municípios em que atuamos e com entidades 
que se mostraram parceiras em potencial, permitindo que nos meses de 
Setembro e Outubro pudéssemos desenvolver atividades para a construção de 
propostas de projetos produtivos com 46 comunidades. As propostas 
construídas foram enviadas para avaliação e aprovação/reprovação do Fórum 
Gestor, pelo o Edital 01/2015, o primeiro do total de 06 que serão abertos ao 
longo dos 03 anos de atuação na região. 
Em síntese, desenvolvemos 09 tipos de atividades com características distintas 
e complementares, sendo uma reunião de apresentação da Cáritas e do PAC’s, 
reuniões com grupos de produção, reuniões de qualificação da equipe, 
intercâmbio, reuniões com parceiros, representações da Cáritas no MP 
Itinerante, ações em defesa dos direitos das comunidades atingidas pela 
mineração, reuniões de equipe e abertura/fechamento do Edital para 
recebimento dos projetos. 
Foram realizadas atividades nos municípios alvo do projeto, como também em 
Belo Horizonte, Diamantina e Araçuaí (Minas Gerais), contemplando o total de 
86 ações e alcançando em média um público de 543 pessoas alvo somente 
nesta etapa do projeto. No montante das atividades referidas acima, 19 foram 
realizadas em Alvorada de Minas, 30 em Conceição do Mato Dentro, 07 em Dom 
Joaquim, 03 em Belo Horizonte, 02 em Diamantina e 01 em Araçuaí. 
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3.1 – Reuniões de Apresentação em Comunidades  
 

Neste bimestre realizamos 06 reuniões de apresentação da Cáritas e do PAC’s 
em comunidades rurais, sendo 03 em Alvorada de Minas nas comunidades do 
Jassém e duas em Lapinha, 02 reuniões em Conceição do Mato Dentro (uma 
em Candeias e uma na comunidade de Água Quente) e outra no Chambá, 
comunidade rural de Dom Joaquim que teve alcance nas comunidades de 
Condado, Mata do Braga e a própria Chambá. A reunião ocorrida em Alvorada 
de Minas alcançou 16 pessoas; as de Conceição do Mato Dentro foram 
realizadas com a presença de 55 pessoas; e as reuniões em Dom Joaquim 
tiveram a participação de 19 pessoas. Estas comunidades demandaram um 
retorno para apresentação e reapresentação da Cáritas e dos projetos, 
considerando que uma parte considerável de pessoas da comunidade não 
puderam participar das reuniões ocorridas em agosto. 
Em linhas gerais, as reuniões tiveram duração de 01 hora e meia, de modo que 
estas se iniciavam com um momento lúdico de mística e apresentação das 
pessoas presentes, seguido por uma apresentação da Cáritas, de como e por 
que chegamos na região, qual será o trabalho a ser desenvolvido pelos PAC’s, 
além de tirar dúvidas sobre o funcionamento do projeto e como a comunidade e 
grupos poderão acessá-los. Também conseguimos organizar a Comissões de 
Desenvolvimento Comunitárias (CDC) para acompanhamento local dos projetos 
e auxiliar os trabalhos dos/as técnicos/as da Cáritas. 
No primeiro bimestre de trabalhos, foram realizadas 31 reuniões totais, 
somando-se, portanto, 37 reuniões de apresentação nas comunidades ao longo 
do projeto. Deste total, 09 foram ocorridas em Alvorada de Minas (com um 
alcance de cento cinquenta e seis pessoas em 07 comunidades), 16 em 
Conceição do Mato Dentro (sendo 18 comunidades com trezentos e sessenta e 
uma pessoas presentes) e 12 em Dom Joaquim (com duzentos e quarenta e sete 
pessoas de 15 comunidades).  
As comunidades alcançadas nestes dois bimestres foram: 
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 ALVORADA DE MINAS: Fazenda da Ponte, Jassém, Itapanhoacanga, 
Lapinha, Ribeirão de Trás, Ribeirão Santana e na sede do município; 

 CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO: Brejaúba, Socorro, Córregos, Gondó, 
Tapera, Santo Antônio do Cruzeiro, Ouro Fino, Buraco, Três Barras, 
Cubas, Tacolomi, Candeias, Tabuleiro, Água Quente, Capitão Felizardo, 
Costa Sena e Cipó; 

 DOM JOAQUIM: São José da Ilha, Serra, Sesmaria, Machado, Paiol, 
Ranca Toco, Sapé, Capoeirão, Lages, Chambá, Condado, Mata do 
Braga, Cachoeira, São João e Gororós. 

 

REUNIÕES DE APRESENTAÇÃO DA CÁRITAS E DO PAC’S EM COMUNIDADES RURAIS 

MUNICÍPIOS 
1º BIMESTRE 2º BIMESTRE TOTAL 

Número 
Reuniões 

Número 
Comunidad Participant. Número 

Reuniões 
Número 

Comunidad Participant. Número 
Reuniões 

Número 
Comunidad Participant. 

Alvorada de 
Minas 14 07 102 03 02 

(repetida) 56 17 07 156 

Conceição do 
Mato Dentro 06 17 306 02 02 (01 

repetida) 55 08 18 361 

Dom Joaquim 11 15 228 01 03 
(repetidas) 19 12 15 247 

Tabela 01 – Controle de Atividades das Reuniões de Apresentação nas Comunidades Rurais 
 

Foto 01 – Reunião na comunidade de Ribeirão Santana em Alvorada de Minas no dia 02 de setembro. (Foto: arq. 
Cáritas) 
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Foto 03 – Reunião na comunidade de Candeias em Conceição do Mato Dentro no dia 03 de setembro. (Foto: arq. 
Cáritas)  

 
Foto 02 – Reunião na comunidade de Chambá em Dom Joaquim no dia 19 de setembro. (Foto: arq. Cáritas) 
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3.2 – Reuniões com Grupos Produtivos 
 

Após a realização das reuniões de apresentação da Cáritas e dos PAC’s nos 
municípios, iniciadas em agosto, a equipe da Cáritas identificou nas 
comunidades rurais quais os grupos que já estavam organizados e quais 
queriam se organizar para pensar em uma proposta de projeto, somando 46 
reuniões de acompanhamento e/ou orientação a 33 grupos formais ou informais, 
somando a participação de 413 pessoas ao longo desses meses. Em alguns 
casos, estes grupos, denominados Grupos Produtivos ou de Trabalho, surgiam 
na própria reunião de apresentação na comunidade, ou em outros casos as 
lideranças comunitárias ou representações destes grupos entravam em contato 
com os/as agentes Cáritas nos comunicando sobre o desejo de elaborar uma 
proposta. 
No primeiro bimestre de trabalhos, foram identificados 05 grupos produtivos que 
poderiam concorrer ao Edital 01/2015, sendo 03 na comunidade de Ouro Fino 
em Conceição do Mato Dentro e 02 em Dom Joaquim ligados a associações, 
participaram, ao total, 49 participantes (19 pessoas em Conceição e 30 
participantes em Dom Joaquim).  
Nos meses de Setembro e Outubro, conseguimos estar presentes em 27 
comunidades rurais diferentes. Deste total de comunidades, 08 são em Alvorada 
de Minas onde pudemos acompanhar 10 grupos produtivos em 12 reuniões, 14 
comunidades em Conceição do Mato Dentro para construção de propostas com 
18 coletivos em 27 reuniões, e 05 localidades em Dom Joaquim, que 
participaram 05 grupos produtivos em 06 reuniões. Com isso, conseguimos 
acompanhar e/ou orientar os 33 coletivos que ao longo das reuniões 
comunitárias se somaram- a participação de 130 pessoas em Alvorada de Minas, 
212 em Conceição do Mato Dentro e 71 em Dom Joaquim. 
A metodologia adotada nas reuniões para trabalhar com os grupos de trabalho 
foi de realizar o resgate dos princípios e funcionamento dos PAC’s e procurar 
compreender melhor a história dos grupos, as perspectivas de melhorias 
esperadas após o acesso ao fundo do PROAP, deixando os participantes da 
reunião bem à vontade para fazerem suas colocações a respeito do tema, bem 
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como buscarem esclarecimentos e orientações para o preenchimento do Roteiro 
de Elaboração de Projetos. Com os grupos que tiveram mais reuniões com a 
Cáritas, estas posteriores tiveram metodologias adequadas de acordo com o 
andamento da construção da proposta e da consolidação do grupo proponente, 
quando este se iniciava. 
Nas comunidades rurais os grupos formados e/ou acompanhados pela Equipe 
Técnica da Cáritas se organizaram nas seguintes linhas de trabalho: 
 

ALVORADA DE MINAS 
COMUNIDADE LINHA DE TRABALHO 

Fazenda da Ponte Horta e Mudas Nativas 
Itapanhoacanga Congado 

Jassém Quitanda 
Lapinha Galinha Caipira e Revitalização de Pastagem 

Ribeirão de Trás Cozinha Comunitária e Tanque de Leite 
Ribeirão Santana Tanque de Leite 
Atuação Municipal Marujada e Trabalho com Idosos 

Tabela 02 – Comunidades Rurais de Alvorada de Minas que foram acompanhadas pela Cáritas 
 

CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO 
COMUNIDADE LINHA DE TRABALHO 
Água Quente Auto-organização Mulheres e Direitos Humanos 

Brejaúba Galinha, Horta, Leite e Quitanda 
Candeias Marujada 

Capitão Felizardo Despolpadeira de Frutas de Época 
Cipó Turismo de Base Comunitária 

Córregos Quitanda e Doces 
Gondó Tanque de Leite e Horta  

Itacolomi Recuperação de Nascentes 
Ouro Fino Quitanda 
Socorro Leite e Quitanda 

ONG Terra Jovem Padaria 
Tabela 03 – Comunidades Rurais de Conceição do Mato Dentro que foram acompanhadas pela Cáritas 
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DOM JOAQUIM 
COMUNIDADE LINHA DE TRABALHO 

Cachoeira Farinha 
Condado Farinha 
Machado Horta 

Serra Casa de Queijo 
Atuação Municipal Apicultura 

Tabela 04 – Comunidades Rurais de Dom Joaquim que foram acompanhadas pela Cáritas 

 
Vale-se saber que nem todos grupos produtivos que foram acompanhados 
enviaram propostas e projetos para o Edital 01/2015, visto que em muitos casos 
os coletivos ou a Equipe Cáritas avaliavam que a proposta necessitava ser 
amadurecida e/ou ainda não refletiam de fato o potencial técnico e social do 
grupo. 
 

REUNIÕES DA CÁRITAS COM GRUPOS PRODUTIVOS 

MUNICÍPIOS 
1º BIMESTRE 2º BIMESTRE TOTAL 

Número 
Reuniões 

Número 
Comunidad Participant. Número 

Reuniões 
Número 

Comunidad Participant. Número 
Reuniões 

Número 
Comunidad Participant. 

Alvorada de 
Minas --- --- --- 12 08 130 12 08 130 

Conceição do 
Mato Dentro 03 01 19 27 14 (01 

repetida) 212 30 14 231 

Dom Joaquim 02 03 49 06 05 (01 
repetida) 71 08 07 120 

Tabela 05 – Controle de Atividades das Reuniões com Grupos Produtivos 
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Foto 03 – Reunião com grupo de Ribeirão de Trás em Alvorada de Minas no dia 15 de setembro. (Foto: arq. Cáritas) 

Foto 04 – Reunião com grupo de Córregos em Conceição do Mato Dentro no dia 29 de setembro. (Foto: arq. Cáritas) 
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Foto 05 – Visita na Área em Fazenda da Ponte em Alvorada de Minas no dia 08 de outubro. (Foto: arq. Cáritas) 
 

 
Foto 06 – Reunião com grupo de Machado em Dom Joaquim no dia 11 de setembro. (Foto: arq. Cáritas) 
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3.3 – Intercâmbio 
 
Com o objetivo de inspirar as famílias a serem envolvidas nos PAC´s com 
experiências bem-sucedidas de outras regiões, participamos nos dias 01, 02 e 
03 de outubro de um intercâmbio para formação e troca de experiências no II 
Encontro da Agrobiodiversidade do Semiárido Mineiro, sediado na cidade de 
Araçuaí no Vale do Jequitinhonha de Minas Gerais. Participaram do encontro 03 
assessores da Cáritas e 05 agricultores dos três municípios alvo do projeto 
(Conceição do Mato Dentro, Alvorada de Minas e Dom Joaquim). 
 
O encontro foi uma boa oportunidade para semear as experiências de produção 
com base na agroecologia e a preservação de sementes crioulas, tendo como 
centralidade de debates e formações temas como as desvantagens em se utilizar 
as sementes transgênicas e híbridas e o uso dos agrotóxicos, os impactos das 
monoculturas de eucaliptos na região (que hoje tem o maior corredor de 
eucalipto plantado do mundo) e ainda as razões para se resistir e fazer 
enfrentamento a mineração. 
 
O Encontro contou com a realização de uma série de oficinas para a discussão, 
dentre outros temas, a soberania alimentar, a reforma agrária, a comercialização 
solidária, a resistência frente a grandes projetos e a organização de mulheres. 
Os agricultores e agricultoras que participaram do encontro trocaram e 
adquiriram sementes e participaram do intercâmbio cultural com os povos e 
comunidades tradicionais do semiárido mineiro. 
 
Como encaminhamento da atividade ficamos de dar assessoria para o plantio, 
reprodução das sementes crioulas e iniciar projetos de bancos de sementes na 
região. 
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 Foto 07 – Interação e contribuição no Encontro de Agrobiodiversidade em Araçuaí no dia 01 a 03 de outubro. (Foto: 
arq. Cáritas) 

 Foto 08 – Interação e contribuição no Encontro de Agrobiodiversidade em Araçuaí no dia 01 a 03 de outubro. (Foto: 
arq. Cáritas) 
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3.4 - Reuniões de Formação Técnica-Política 
 
Tendo-se em vista o desenvolvimento de um trabalho qualificado, capaz de 
responder aos desafios imprevistos com a devida capacidade e destreza, está 
intrínseca a necessidade de qualificação constante da equipe. Ao longo deste 
bimestre os/as assessores/as técnicos/as da Cáritas participaram de uma série 
de formações que certamente terão um papel chave na implementação dos 
projetos do PROAP. Tais formações traziam em seu cerne o debate acerca das 
temáticas que constituem os pilares do trabalho iniciado em Conceição e região, 
mais especificamente: a economia popular solidária e a utilização dos fundos 
rotativos solidários como estratégia para assegurar a mitigação das 
desigualdades; a agroecologia como ferramenta de soberania alimentar dos/as 
agricultores/as familiares e alternativa ao sistema de produção convencional; o 
debate sobre a conjuntura político e econômica em que nosso país se encontra; 
bem como a formação específica no campo da mineração em Minas Gerais, no 
Brasil e a relação do setor com os mercados financeiros. 
 
Desta maneira, a reflexão em torno da conjuntura política e econômica nacional, 
pôde ser aprofundada com o Encontro Nacional pela Constituinte. O evento, 
ocorrido no dia 04 de setembro na Assembleia Legislativa de Minas Gerais em 
Belo Horizonte, reuniu cerca de 1000 militantes sociais e tinha como objetivo 
trazer e discutir sobre a reforma política no Brasil através da proposta de uma 
Constituinte Exclusiva e Soberana do Sistema Político Nacional, de forma a 
ampliar a participação da população brasileira nas decisões políticas do país. 
Temas como representação das minorias no Congresso Nacional, 
Financiamento Privado de Campanha e Ajuste Fiscal estavam no cerne dos 
assuntos tratados no evento. 
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Foto 09 – Encontro Nacional pela Constituinte em Belo Horizonte no dia 04 de setembro. (Foto: reprodução SindUTE) 

 
 

 
Foto 10 – Encontro Nacional pela Constituinte em Belo Horizonte no dia 04 de setembro. (Foto: reprodução Lidyane 

Ponciano) 
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O estudo mais dedicado acerca da Economia Popular Solidária (EPS) foi 
possibilitado em dois momentos distintos ao longo deste bimestre. O primeiro, 
foi facilitado pelo especialista na área, Samuel da Silva, da coordenação 
colegiada da Cáritas Regional Minas Gerais, no dia 10 de setembro no escritório 
da Cáritas em Conceição do Mato Dentro. O momento girou em torno da reflexão 
acerca da Economia Popular Solidária como estratégia potencializadora da 
libertação dos excluídos e oprimidos do sistema econômico vigente. Foram 
apresentados e discutidos materiais diversos sobre o tema (como vídeos e 
cartilhas), tendo sido uma boa oportunidade para o aprofundamento sobre a 
“Nova Economia” e o esclarecimento de dúvidas recorrentes dos(as) 
assessores(as) quanto a EPS. Ao final, procurou-se pensar sobre as possíveis 
estratégias a fim de aliar os projetos financiados pelo PROAP à criação de uma 
rede de solidariedade em toda a região. 
 

 
Foto 11 – Formação com Samuel sobre EPS em Conceição do Mato Dentro no dia 10 de setembro. (Foto: arq. Pessoal - 

representação) 
 

O segundo momento consistiu na participação no Seminário Estadual de Fundos 
Solidários em BH, nos dias 07 e 08 de outubro, na Escola Sindical 7 de Outubro. 
O evento foi organizado pela Cáritas e Fundação Esquel reunindo, em maioria, 
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membros integrantes das Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais, bem como 
representantes de parceiros atuantes na área. O seminário foi pensado com o 
objetivo de estreitar os laços entre os membros atuantes na rede de 
solidariedade de MG, conhecer e divulgar as experiências de Fundos Rotativos 
que têm sido bem-sucedidas e, ainda, pensar na organização da rede tendo-se 
em vista a legitimação de um marco regulatório que assegure políticas 
integradas contínuas que independam da conjuntura política nacional e estadual.  
 

 
Foto 12 – Seminário Estadual de Fundos Solidários em Belo Horizonte no dia 11 de setembro. (Foto: arq. Cáritas) 

 
Como o PROAP atua em uma região diretamente impactada pelo 
empreendimento da Anglo American, muito enriquecedora foi a palestra de 
formação do professor Bruno Milanez da Universidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF) “Mineração no Brasil e o bomm das commodities”, ocorrida no escritório 
da Cáritas no dia 11 de setembro. Participaram da formação além dos 
assessores (as) da Cáritas, membros da equipe do Polos de Cidadania, como 
também moradores das comunidades atingidas pela mineração na região. O 
pesquisador trouxe várias informações acerca dos empreendimentos minerários 
no Brasil, perpassando por um histórico da Anglo American no país e no mundo 
e explicou sobre o comportamento das commodities, mais especificamente do 
minério, nos mercados financeiros globais. 
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Foto 13 – Formação com o Prof. Bruno Milanez da UFJF na Cáritas no dia 11 de setembro. (Foto: arq. Cáritas) 

 

 
Foto 14 – Formação com o Prof. Bruno Milanez da UFJF na Cáritas no dia 11 de setembro. (Foto: arq. Cáritas) 



                                                                                                                                                                                                                                                          
 

22 
 

Um momento para troca de experiências e formação teórica de técnicos sobre 
Agroecologia, também foi uma atividade que tivemos oportunidade de participar 
e contribuir. No dia 19 de setembro ocorreu Centro de Formação Vicentina em 
Venda Nova – Belo Horizonte, um módulo do curso de formação em 
Agroecologia com Comunidades Terapêuticas Católicas do Regional Leste II da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Este curso, que tem um total 
de 03 módulos, ocorre com uma parceria entre Pastoral da Sobriedade do Leste 
II e a Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais, contou com a contribuição da 
assessoria técnica de Conceição do Mato Dentro, levando as experiências e 
expectativa de agricultores familiares de Alvorada de Minas, Conceição do Mato 
Dentro e Dom Joaquim, bem como a capacitação sobre a produção agrícola 
saudável a partir da Agroecologia.  
 

 
Foto 15 – Formação em Agroecologia com CTC’s em Belo Horizonte no dia 19 de setembro. (Foto: arq. Cáritas) 
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3.5 - Reunião com Parceiros 
 

Com a constante preocupação de estreitar os laços de união com os parceiros 
afim de melhor desenvolver os trabalhos na região, a Cáritas nestes meses 
continuou dedicando parte de suas ações para fortalecer os vículos com as 
entidades e organizações companheiras. Fruto desta intenção, pode-se elencar 
as seguintes iniciativas: 

 03 reuniões com o Programa Polos de Cidadania da UFMG -  
perpassando desde a construção das propostas do Edital 01/2015, 
metodologias para reunião do Fórum Gestor e reuniões para afinamento 
das atividades realizadas; 

 05 reuniões com o GPACC – referente a prestação de contas do PAC’s 
com o GPACC, bem como esclarecimento e monitoramento dos objetivos 
e metas do projeto; 

 02 reuniões com o Cimos – realizadas em Belo Horizonte e em Conceição 
do Mato Dentro para discutir ações sociais para os conflitos de 
comunidades e mineradora; 

 Participação frequente no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável (CMDRS) - para entender e contribuir nas políticas rurais de 
Conceição do Mato Dentro; 

 Frequência de reuniões com as EMATER de Alvorada de Minas e Dom 
Joaquim, bem como com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Dom 
Joaquim - afim de discutir formas de ação mais eficientes em 
comunidades rurais dos municípios, bem como tomar informações a 
respeito de projetos que já estão sendo desenvolvidos. 
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 Foto 16 – Reunião com Programa Polos de Cidadania da UFMG e Cimos no dia 29 de setembro. (Foto: arq. Cáritas)  
 

 
    Foto 17 – Reunião Programa Polos de Cidadania da UFMG no dia 14 de outubro. (Foto: arq. Cáritas)    
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3.6 - Defesa dos Direitos Humanos e Participação em Mobilizações Sociais 
 

Outra ação que estamos envolvidos desde o início das atividades pelo PROAP 
é a defesa dos direitos humanos das comunidades diretamente atingidas pelo 
empreendimento Minas-Rio da empresa Anglo American.  
Nos 04 meses de trabalho, consolidamos a aproximação com as comunidades 
que reivindicavam uma mudança no posicionamento da empresa, visto a 
urgência de sanar os danos que têm sido causados desde a implantação e início 
das atividades do mineroduto Minas-Rio. Fizemos 02 reuniões nas comunidades 
atingidas, participamos de 01 reuniões na Secretaria de Meio Ambiente do 
Estado de Minas Gerais (SEMAD), 01 com a Secretaria de Direitos Humanos e 
01 na Assembleia de Minas Gerais em Belo Horizonte/MG e participação em 02 
reuniões do Conselho de Política Ambiental (COPAM) em Diamantina/MG. 

  

Foto 18 – Reunião do COPAM em Diamantina no dia 08 de outubro. (Foto: arq. Cáritas) 
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3.7 - Reuniões Internas da Cáritas 
 

Ao longo destes dois meses foram realizadas 05 reuniões de equipe com intuito 
de avaliar e planejar as atividades do grupo de trabalho da Cáritas. Dentre os 
assuntos discutidos nas reuniões estavam a mobilização e a organização de 
grupos nas comunidades tendo em vista a proposição de projetos dentro das 
linhas de atuação dos PAC´s; os encaminhamentos para a abertura/fechamento 
do Edital PROAP; os detalhes burocráticos sobre a administração dos recursos 
do projeto; a proposição de formações nas comunidades; a participação em 
encontros e formações; os encaminhamentos para o início da pesquisa da 
UNIFEI; a nossa atuação em termos da conjuntura política da região, dentre 
outros. 
 

 
Foto 17 – Reunião de Equipe – Cáritas Conceição do Mato Dentro. (Foto: arq. Cáritas)  
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3.8 – Representação no MP Itinerante 
 
Nos dias 23 e 25 de setembro em Alvorada de Minas e Dom Joaquim ocorreu o 
“Ministério Público Itinerante”, um evento destinado a prestação de serviços 
básicos a cidadania, como fornecimento de documentos para pessoas, palestras 
sobre direitos básicos e aproximação entre o Ministério Público e a comunidade. 
A Cáritas foi convidada pela Cimos para se apresentar, divulgar os PAC’s e 
participar da reunião de formação com comunidades tradicionais. 
 
Neste importante momento pudemos montar um stand onde expusemos alguns 
materiais sobre relacionado aos trabalhos da Cáritas, como revista de 
divulgação, cartilha de formação sobre EPS, folder sobre PAC’s, dentre outros. 
Houve também um momento de fala para explicarmos quem somos e qual 
nossos objetivos com os PAC’s na cidade. Em Dom Joaquim participamos de 
uma reunião da Cimos com a Ascaxar, associação quilombola da cidade, onde 
debatemos quais os direitos básicos da comunidade e como podemos contribuir 
para alcançar alguns deles. 
 

 
Foto 18 – Stand da Cáritas no MP Itinerante em Alvorada de Minas no dia 23 de setembro. (Foto: arq. Cáritas) 
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Foto 19 – Apresentação da Cáritas no MP Itinerante em Alvorada de Minas no dia 23 de setembro. (Foto: arq. Cáritas) 

 
Foto 20 – Reunião no MP Itinerante em Dom Joaquim no dia 25 de setembro. (Foto: arq. Cáritas) 
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3.9 – Lançamento do Edital 01/2015 
 
Para conceder caráter democrático ao acesso às iniciativas do PROAP, a Cáritas 
Brasileira Regional Minas Gerais juntamente com o Programa Polos de 
Cidadania da UFMG, publicaram no dia 10 de setembro de 2015 o Edital PROAP 
01/2015 para acesso ao Fundo de Apoio a Pequenos Projetos, tendo como 
propósito beneficiar diferentes projetos de comunidades, coletivos e grupos 
sediados em Alvorada de Minas, Conceição do Mato Dentro e Dom Joaquim. As 
propostas deveriam contemplar as seguintes temáticas: 
 
I. Formação e incentivo para organização de coletivos de produção e serviços; 
II. Redes de produção, comercialização e consumo solidários, trocas solidárias, 
sistemas de marcas e selos de identidade; 
III. Experiências de processamento da produção – beneficiamento de frutas e 
verduras, agroindústrias de carnes, de leite, de mel, quitandas, pequenas 
fábricas de doces, de queijos, artesanatos, dentre outros materiais; 
IV. Experiências agroecológicas, agroflorestais, quintais produtivos e casas de 
sementes crioulas; 
V. Recuperação/preservação de nascentes e ações correlatas; 
VI. Turismo de base comunitária; 
VII. Criação de pequenos animais; 
VIII. Projetos culturais; 
IX. Projetos sociais; 
X. Projetos esportivos e de lazer; 
XI. Projetos ambientais; 
XII. Projetos educativos; 
XIII. Projetos voltados à infância e juventude; 
XIV. Projetos ligados aos Direitos Humanos. 
 
Tendo em vista a necessidade de melhor organização dos grupos e coletivos 
para o envio da proposta, houve a retificação do item 1 do edital, prorrogando a 
entrega dos projetos até o dia 19 de outubro. 
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A partir do fechamento do Edital, os projetos foram protocolados, reproduzidos 
e arquivados na Cáritas, dando início a leitura por parte dos assessores/as da 
Cáritas e às entregas para o Fórum Gestor nas comunidades, comissão 
responsável pela análise das propostas na próxima reunião do Fórum Gestor, 
agendada para os dias 11 e 12 de novembro. 
 
Relação de Projetos Recebidos na modalidade rural nos três municípios: 
 

PROTOCOLO TÍTULO PROJETO COMUNIDADE CIDADE 
006 Projeto CAR Ambiental Âmbito Municipal Alvorada de Minas 

e Dom Joaquim 
016 Projeto Verde Novo Rio Preto Tabuleiro Conceição do Mato 

Dentro 
018 Projeto Padaria Escola Terra Jovem ONG Terra Jovem Conceição do Mato 

Dentro 
019 Projeto Casa do Marujeito Capitão 

Chiquito Candeias Conceição do Mato 
Dentro 

040 Projeto Quitanda Solidária Ouro Fino Conceição do Mato 
Dentro 

041 Projeto Tanque de Leite Comunitário Gondó Conceição do Mato 
Dentro 

042 Projeto de Estruturação da Fabriqueta 
de Quitandas de Córregos Córregos Conceição do Mato 

Dentro 
043 Projeto Reforma do Moinho D’água Âmbito Municipal / 

Regional 
Conceição do Mato 

Dentro 
044 Projeto Ponto de Cultura e Cidadania Capitão Felizardo Conceição do Mato 

Dentro 
045 Projeto Folha Verde Fazenda da Ponte Alvorada de Minas 
046 Projeto Ecoando Memórias Itapanhoacanga Alvorada de Minas 
047 Projeto de Tanque de Leite 

Comunitário de Ribeirão Santana Ribeirão Santana Alvorada de Minas 

048 Projeto Centro Juvenil Cultura e 
Artesanato Âmbito Municipal Alvorada de Minas 

049 Projeto Bordando Nossa História Três Barras Conceição do Mato 
Dentro 

050 Adequação de Propriedade para 
Produção de Queijo Minas Artesanal Zona Rural Alvorada de Minas 

052 Projeto de Criação de Rede de 
Turismo de Base Comunitária Parauninha Conceição do Mato 

Dentro 
053 Projeto Doce Córregos Córregos Conceição do Mato 

Dentro 
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054 Horta Orgânica Santo Antônio do 
Norte 

Conceição do Mato 
Dentro 

055 Projeto de Estruturação e Expansão 
dos Apiários Âmbito Municipal Dom Joaquim 

056 Projeto Atividade Física para 3ª Idade Âmbito Municipal Alvorada de Minas 
058 Projeto de Unidade Solidária de 

Beneficiamento de Frutas Capitão Felizardo Conceição do Mato 
Dentro 

059 
Projeto para Construção de uma 
Unidade de Processamento de 

Alimentos 
Ribeirão de Trás Alvorada de Minas 

061 Projeto Produção Apícola Cubas Conceição do Mato 
Dentro 

062 Projeto Mães da Terra Tabuleiro Conceição do Mato 
Dentro 

063 Projeto de Escolinha de Futebol de 
Campo Gilberto Pereira de Almeida Âmbito Municipal Conceição do Mato 

Dentro 
064 Projeto de Fomento e Organização do 

Turismo de Base Comunitária Tapera Conceição do Mato 
Dentro 

065 
Projeto de Desenvolvimento do 

Turismo de Base Comunitária do Alto 
Cipó 

Cipó Conceição do Mato 
Dentro 

066 – Projeto Arpilleras: Mulheres Tecendo 
suas Histórias Água Quente Conceição do Mato 

Dentro 
067 Projeto Casa de Farinha Quilombola 

Ascaxar Cachoeira e Xambá Dom Joaquim 

068 Projeto Galinheiro Agroecológico Cabeceira do Turco Conceição do Mato 
Dentro 

069 Projeto Horta Pais Ilha Dom Joaquim 
070 Projeto de Adequação e Certificação 

da Casa de Queijo Retiro da Prata Retiro da Prata Dom Joaquim 

Tabela 06 – Relação de Projetos Recebidos na modalidade rural nos três municípios atendidos 
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Foto 21 – Cartaz chamamento para Edital nº 01/2015 da PROAP. (Foto: arq. Cáritas) 


