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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, escritório 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 SETEMBRO E 
OUTUBRO (Resumo do Relatório Passado) 

 
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 – SÍNTESE DAS ATIVIDADES REALIZADAS ENTRE NOVEMBRO E 
DEZEMBRO 

 
No terceiro bimestre de atividades realizadas pela Cáritas Brasileira Regional 
Minas Gerais em parceria com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, 
através do Programa de Apoio a Pequenos Projetos da Região Central, PROAP, 
houve a consolidação e escolha das propostas trabalhadas e elaboradas nos 
meses anteriores.  
Neste período o Fórum Gestor se reuniu pela primeira vez para analisar e 
aprovar as propostas encaminhadas para o Fundo de Apoio a Pequenos 
Projetos. Recebemos até o dia 19 de outubro, data prorrogada que fechou o 
recebimento das propostas do Edital nº 01/2015, um total de 32 propostas 
direcionadas à modalidade rural, sendo 21 destas resultantes de grupos de 
trabalho acompanhados para esta etapa, ou seja, 65,6% do total de propostas 
recebidas foram acompanhadas diretamente.  
Em novembro e dezembro também demos continuidade aos trabalhos iniciados, 
totalizando 12 atividades com características distintas e complementares, 
contemplando reuniões com parceiros, reunião do Fórum Gestor, 
acompanhamento e suporte para pesquisa da Universidade Federal de Itajubá 
na região, realização de intercâmbio, acompanhamento de grupos produtivos, 
participação de reuniões de formação, ações em defesa dos direitos das 
comunidades atingidas pela mineração, reuniões de equipe, acompanhamento 
técnico e social aos atingidos pela tragédia de Mariana, participação no CMDRS 
de Conceição do Mato Dentro, publicação do resultado do Edital 01/2015 e 
divulgação da Cáritas sobre os trabalhos desenvolvidos. 
As atividades supracitadas foram realizadas nos municípios alvo dos projetos, 
bem como Mariana e Belo Horizonte (Minas Gerais), contemplando um total de 
34 ações e alcançando um público de mínimo de 101 pessoas participantes. No 
montante de atividades, 05 foram realizadas em Alvorada de Minas, 22 em 
Conceição do Mato Dentro, 01 em Dom Joaquim, 03 em Belo Horizonte e 03 em 
Mariana. 
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3.1 – Reunião do Fórum Gestor 
 
Nos dias 11 e 12 de novembro, os membros do Fórum Gestor foram convocados 
a participarem da reunião de avaliação e seleção dos projetos encaminhados 
para o Edital 01/2015. Estavam presentes os membros do Fórum Gestor, 
contemplado por representantes da Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais, do 
Programa Polos de Cidadania, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, 
bem como componentes de Zona Urbana de Conceição do Mato Dentro e das 
comunidades rurais dos municípios de Alvorada de Minas, Conceição do Mato 
Dentro e Dom Joaquim. 
No primeiro dia de reunião foi feito um resgate sobre as premissas do programa 
e quais ações que buscamos apoiar nos projetos. Na parte da tarde foi dado 
início às análises dos projetos das modalidades urbana e rural. 
No segundo dia de trabalho foram finalizadas as apreciações referentes a 
propostas encaminhadas ao edital, sendo posteriormente realizada a 
Assembleia do Fórum Gestor para aprovação dos projetos onde foram 
acordados os valores e a classificação mesmos. Por fim, foi realizada uma 
avaliação do processo e levantamento de indicativos para os próximos editais de 
chamadas de projetos. 

 Foto 01 – Reunião do Fórum Gestor no dia 11 de novembro. (Foto: arq. Cáritas)  
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3.2 – Divulgação do Resultado do Edital nº 01/2015 
 
Como fruto do esforço de avaliação do Fórum Gestor, foi publicado, no dia 13 de 
novembro, a lista de projetos aprovados das modalidades rural e urbana pelo 
Edital nº 01/2015. 
Foram selecionados 22 projetos, 14 projetos para a modalidade rural, a serem 
acompanhados pela equipe da Cáritas, e 8 projetos para a modalidade urbana, 
a serem acompanhados pela equipe do Polos de Cidadania da UFMG, 
totalizando um montante de R$450.000,00 liberados pelo Fundo de Apoio a 
Pequenos Projetos. 
Segue abaixo a relação dos projetos bem como os valores aprovados pelo 
Fórum de acordo com a ordem de classificação: 
 
MODALIDADE RURAL 
 
1- Nome do projeto: Casa de Farinha Quilombola 
Número do Protocolo: 067/2015 
Referência: Adriana Maria e outros - Comunidade Cachoeirão – Município de 
Dom Joaquim 
Valor aprovado: R$24.683,22 
 
2- Nome do projeto: Expansão de Apiário 
Número do protocolo: 055/2015 
Referência: Benoni de Assis Santos e outros - Município de Dom Joaquim 
Valor aprovado: R$24.999,00 
 
3- Nome do projeto: Centro Juvenil, Cultural e Artesanal 
Número do protocolo: 048/2015 
Referência: Ladislau Coimbra de Oliveira e outros - Município de Alvorada de 
Minas 
Valor aprovado: R$25.000,00 
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4- Nome do projeto: Projeto Agroecológico Integrado Sustentável - PAIS 
Número do protocolo: 069/2015 
Referência: Neidilaine, Miguel e outros - Comunidade Machado - Dom Joaquim 
Valor aprovado: R$21.386,11 
 
5- Nome do projeto: Desenvolvimento de Turismo de Base Comunitária do Alto 
Cipó 
Número do protocolo: 065/2015 
Referência: Francisco Fernandes Costa e outros - Comunidade de Capão 
Redondo - Conceição do Mato Dentro 
Valor aprovado: R$23.728,50 
 
6- Nome do projeto: Adequação e certificação da Casa de Queijo da Serra 
Número do protocolo: 070/2015 
Referência: Arjemiro Salvador e outros - Comunidade Retiro da Prata - Dom 
Joaquim 
Valor aprovado: R$17.798,20 
 
7- Nome do projeto: Folha Verde 
Número do protocolo: 045/2015 
Referência: Ana Claudia Assis dos Santos e outros - Comunidade Fazenda da 
Ponte - Alvorada de Minas 
Valor aprovado: R$18.758,00 
 
Nome do projeto: Galinheiro Agroecológico 
Número do Protocolo: 068/2015 
Referência: Raquel Rosa de Matos Souza e outros - Comunidade do Turco- 
Conceição do Mato Dentro 
Valor aprovado: R$24.586,10 
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9- Nome do projeto: Reforma Moinho D ‘ água 
Número do protocolo: 043/2015 
Referência: Maria das Dores Silva Alves - Comunidade Três Barras - Conceição 
do Mato Dentro 
Valor aprovado: R$5.625,00 
 
10- Nome do projeto: Arpilleras: mulheres tecendo suas histórias 
Número do protocolo: 066/2015 
Referência: Naiara Rosa de Carvalho Santos e outros - Comunidade Água 
Quente - Conceição do Mato Dentro 
Valor aprovado: R$16.000,00 
 
11- Nome do projeto: Tanque de Leite Comunitário de Ribeirão de Santana 
Número do protocolo: 047/2015 
Referência: Arísio José da Mata e outros - Comunidade Ribeirão Santana - 
Alvorada de Minas 
Valor aprovado: R$25.000,00 
 
12- Nome do projeto: Projeto Bordado Nossa História 
Número do protocolo: 049/2015 
Referência: Alcione Aparecida Mendes e outros - Comunidade Buraco, Três 
Barras e Cubas – Conceição do Mato Dentro 
Valor aprovado: R$25.000,00 
 
13- Nome do projeto: Quitanda Solidária 
Número do protocolo: 040/2015 
Referência: Raquel Silvana da Silva Souza e outros - Comunidade Ouro Fino – 
Conceição do Mato Dentro 
Valor aprovado: R$18.400,00 
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14- Nome do projeto: Doces Córregos 
Número do protocolo: 053/2015 
Referência: Zeni Tadeus da Silva e outros - Comunidade Córregos – Conceição 
do Mato Dentro 
Valor aprovado: R$19.214,00 
 
MODALIDADE URBANA 
 
1- Nome do projeto: Vassouras Ecológicas de PET 
Número do protocolo: 030/2015 
Referência: Associação de Catadores de Materiais Recicláveis do Município de 
Conceição do Mato Dentro 
Valor aprovado: R$24.960,00 
 
2- Nome do projeto: Bom de Bola, Bom na Escola 
Número do protocolo: 002/2015 
Referência Milton Orlando de Sousa/Robsom Martins da Silva/Edson Morais de 
Araújo 
Valor aprovado: R$17.000,00 
 
3- Nome do projeto: Cozinha Comunitária 
Número do protocolo: 009/2015 
Referência: Zita Geralda da Silva/Maria da Conceição Reis Santos 
Fernandes/Magdalena de Lima Soares 
Valor aprovado: R$22.000,00 
 
4- Nome do projeto: Capoeirando a Vila 
Número do Protocolo: 028/2015 
Referência: Ascovila - Associação Comunitária da Vila São Francisco e 
Adjacências 
Valor aprovado: R$20.000,00 
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5- Nome do projeto: Espaço Multiuso Terra Jovem 
Número do Protocolo: 017/2015 
Referência: Grupo de Convivência e Aprendizagem Terra Jovem 
Valor aprovado: R$25.000,00 
 
6- Nome do projeto: Encontro de Mestres 
Número do Protocolo: 014/2015 
Referência: Daniel Otechar Ferreira/Francisco Rodrigues de Andrade/Geraldo 
Fernandes Candeia 
Valor aprovado: R$19.000,00 
 
7- Nome do projeto: Música na Comunidade 
Número do Protocolo: 013/2015 
Referência: Centro Social de Formação e Promoção Humana São Joaquim 
Valor aprovado: R$15.000,00 
 
8- Nome do projeto: Radiantes 
Número do Protocolo: 022/2015 
Referência: Maria Cecílio Aparecido de Oliveira/Thaís Gotelipe 
Figueiredo/Hélio Guerra de Morais Junior 
Valor aprovado: R$17.000,00 
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3.3 - Reuniões Internas da Cáritas 
 

Ao longo destes dois meses foram realizadas duas reuniões de equipe com 
intuito de avaliar e planejar as atividades do grupo de trabalho da Cáritas, 
escritório Conceição do Mato Dentro. Dentre os assuntos discutidos nas 
reuniões estavam a avaliação da nossa participação e da reunião do Fórum 
Gestor, planejamento para as devolutivas dos resultados dos projetos aprovados 
e não aprovados, repasses dos acompanhamentos de Mariana; os detalhes 
burocráticos sobre a administração dos recursos do projeto, a proposição de 
formações nas comunidades, a participação em encontros e formações, 
acompanhamento da pesquisa da UNIFEI, a nossa atuação em termos da 
conjuntura política da região, dentre outros. 
 
 

 
Foto 02 – Reunião de Equipe da Cáritas Conceição do Mato Dentro no dia 11 de dezembro. (Foto: arq. Cáritas)  
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3.4 – Reuniões com Grupos Produtivos 
 

Desde o início de nossas atividades com as comunidades rurais de Alvorada de 
Minas, Conceição do Mato Dentro e Dom Joaquim, centramos força em 
sensibilizar os moradores de comunidades rurais a compartilhar conosco as 
propostas e ideias para o PROAP, bem como nos apresentarmos e organizar 
grupos de trabalho e de produção. Neste sentido, nossos trabalhos 
contemparam desde a participação de lideranças e representantes de 
comunidades rurais no Seminário Inicial e de Lançamento dos Projetos 
Alternativos Comunitários (PAC’s), a participação de reunião com parceiros e 
reuniões de apresentação dos PAC’s e da Cáritas nas comunidades rurais 
destes municípios. 
Conseguimos, com isso, acompanhar e/ou orientar 33 coletivos que já estavam 
organizados ou que se uniram para elaborar uma proposta, efetivando para esta 
etapa 21 projetos acompanhados que e foram posteriormente analisados pelo 
Fórum Gestor. Se somaram nesta etapa, 481 pessoas participantes, 130 em 
Alvorada de Minas, 231 em Conceição do Mato Dentro e 120 em Dom Joaquim. 
Ao fim da análise feita pelo Fórum Gestor, a equipe Cáritas retornou a todos 
grupos que enviaram proposta o resultado final do Edital, tanto aqueles coletivos 
que acompanhamos quanto aqueles que não tivemos proximidade neste 
processo. Esta devolutiva se deu tanto pela procura de alguns grupos que 
vieram, através de representante (s), no escritório da Cáritas, por telefonema 
recebido/dado ou pela ida nas comunidades para notificação. Quando reunimos 
com um grupo que teve sua proposta aprovada pelo Fórum Gestor, a equipe 
aproveitou para apresentar o modelo de contrato a ser fechado entre nós e este 
grupo, bem como a assinatura do mesmo.  
Pela demanda, realizamos 08 visitas a grupos produtivos, contanto com a 
participação de 52 pessoas, sendo 03 grupos de Alvorada de Minas com 15 
participantes (reunião com grupos das comunidades de Fazenda da Ponte e 
Ribeirão Santana, além do grupo Cultural na Casa Paroquial da cidade) e 05 
grupos de Conceição do Mato Dentro com a participação de 37 pessoas (grupos 
de Três Barras, Córregos e Ouro Fino). 
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REUNIÕES DA CÁRITAS COM GRUPOS PRODUTIVOS 

MUNICÍPIOS 
1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE TOTAL 

Nº 
Reuniões 

Nº 
Comun. 

Nº 
Partic. 

Nº 
Reuniões 

Nº 
Comun. 

Nº 
Partic. 

Nº 
Reuniões 

Nº 
Comun. 

Nº 
Partic. 

Nº 
Reuniões 

Nº 
Comun. 

Nº 
Partic 

Alvorada de 
Minas --- --- --- 12 08 130 03 03 

(repet.) 15 15 08 145 

Conceição do 
Mato Dentro 03 01 19 27 14 (01 

repetida) 212 05 05 
(repet.) 37 35 14 268 

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

Tabela 01 – Controle de Atividades das Reuniões com Grupos Produtivos 

 
 
No primeiro e segundo bimestre nos fizemos presentes nas comunidades por 
meio das reuniões de apresentação da Cáritas e das atividades e propostas dos 
PAC’s nas comunidades rurais dos três municípios alvo, atividade que não 
realizamos neste terceiro bimestre. Porém, realizamos um total de reuniões que 
foram além das apresentadas com os grupos produtivos neste relatório, sendo 
para dar a devolutiva do resultado da chamada pública, como também para 
assinatura dos contratos. 
 
 

REUNIÕES EM COMUNIDADES RURAIS 

MUNICÍPIOS 
1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE TOTAL 

Nº 
Reuniões 

Nº 
Comun. 

Nº 
Partic. 

Nº 
Reuniões 

Nº 
Comun. 

Nº 
Partic. 

Nº 
Reuniões 

Nº 
Comun. 

Nº 
Partic. 

Nº 
Reuniões 

Nº 
Comun. 

Nº 
Partic. 

Alvorada de 
Minas 14 07 102 15 10 (02 

repet.) 186 03 03 
(repet.) 15 32 08 303 

Conceição do 
Mato Dentro 09 18 325 29 16 (02 

repet.) 267 05 05 
(repet.) 37 43 32 629 

Dom Joaquim 13 18 277 07 08 (04 
repet.) 90 --- --- --- 20 22 367 

TOTAL 36 43 704 51 34 543 08 08 52 95 62 1299 
Tabela 02 – Controle de Atividades das Reuniões da Cáritas nas Comunidades Rurais dos Municípios Alvo do Projeto 
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Foto 03 – Reunião com grupo de Três Barras em Conceição do Mato Dentro no dia 03 de dezembro. (Foto: arq. Cáritas) 

 
 
 

 
Foto 04 – Reunião com Sabores Córregos em Conceição do Mato Dentro no dia 09 de dezembro. (Foto: arq. Cáritas) 
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Foto 05 – Reunião com grupo de Fazenda da Ponte em Alvorada de Minas no dia 18 de dezembro. (Foto: arq. Cáritas) 

 
 
 

 

 
Foto 06 – Reunião com grupo Cultural de Alvorada de Minas no dia 18 de dezembro. (Foto: arq. Cáritas) 
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3.5 - Reuniões com Parceiros 
 

Buscando o melhor desempenho dos trabalhos da equipe na região, tem-se 
como fundamental o estreitamento dos laços com parceiros. Fruto desta 
intenção, pode-se elencar as seguintes reuniões ocorridas ao longo deste 
bimestre: 

 01 reunião com o Programa Polos de Cidadania da UFMG -  perpassou 
no fechamento de proposta para metodologia a ser empregada na para 
reunião do Fórum Gestor para análise e aprovação dos projetos 
recebidos; 

 01 reunião com o GPACC – reunião ocorrida em Belo Horizonte para dar 
um retorno a Cáritas da prestação de contas financeira da primeira 
parcela; 

 01 reunião com o Ministério Público de MG – teve como intenção verificar 
o andamento da prestação de contas, a cargo do GPAAC, para a 
liberação da segunda parcela do PROAP, bem como compartilhar as 
impressões das avaliações do Fórum Gestor ocorridas nos dias 11 e 12 
de novembro. O promotor Dr. Marcelo Matta se mostrou contente pelo 
perfil dos projetos selecionados para serem executados a partir de 2016. 
Também foram encaminhadas as demandas necessárias para que a 
auditoria terminasse sem obstáculos; 

 01 reunião com a EMATER de Alvorada de Minas – reunião para dar 
retorno e repasse dos projetos aprovados na cidade, bem como iniciar a 
traçar uma perspectiva de locais e grupos a serem mobilizados para o 
próximo Edital; 

 01 reunião com a Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas 
(REDE) – o objetivo da reunião foi discutir o fortalecimento do movimento 
agroecológico na região, através de parcerias entre as entidades, que 
possibilitem intercâmbios e formações sistemáticas de agricultores em 
torno da temática. A REDE está trabalhando com o programa do Governo 
Federal, Assistência Técnica e Extensão Rural Agroecológico – ATER 
Agroecológico, desenvolvido em 10 municípios da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte, sendo contempladas as comunidades de Conceição 
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do Mato Dentro. Devido à sinergia dos projetos ficou estabelecido que 
ambas equipes irão listar as iniciativas que poderão desenvolver juntas, 
com objetivo de enriquecer as experiências dos (as) camponeses (as) das 
comunidades de CMD. 

 

 
 Foto 07 – Reunião com Rede de Intercâmbio no dia 27 de novembro. (Foto: arq. Cáritas)  
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3.6 – Participação no CMDRS de Conceição do Mato Dentro 
 
Desde o mês de julho de 2015, a equipe da Cáritas vem acompanhando as 
reuniões do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável 
(CMDRA) do município de Conceição do Mato Dentro a convite de agricultores 
e outros atores locais, participando, neste bimestre, de 03 reuniões do Conselho. 
O objetivo deste acompanhamento consiste em se aproximar da política local de 
desenvolvimento rural e ter abertura para contribuir com a organização dos 
representantes das comunidades e incidir no desenvolvimento da agricultura dos 
municípios. De forma específica, temos como objetivo desenvolver através dos 
conselhos as capacidades e formas de organização para acesso aos programas 
de compras públicas de produtos da agricultura familiar da região (PAA e PNAE). 
Desde o início do acompanhamento ao CMDRS dois fatos nos chamaram a 
atenção, a baixa participação de representantes da zona rural e a pauta voltada 
apenas para os trabalhos da secretaria de agricultura do município. 
Almejamos, a médio prazo, promover um debate mais profundo nos conselhos, 
tanto de Conceição quanto dos outros municípios, sobre a produção de 
alimentos saudáveis com base na agroecologia e o comércio justo e economia 
popular solidária (redes de comercialização, empreendimentos econômicos 
solidários e feiras livres). 
 

 
    Foto 08  – Reunião do CMDRS de Conceição do Mato Dentro no dia 09 de dezembro no Mercado. (Foto: arq. Cáritas)    
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3.7 - Acompanhamento e Suporte para UNIFEI 
 
A equipe de pesquisadores do Programa de Pós-graduação em 
Desenvolvimento, Tecnologias e Sociedade (DTECS) da Universidade Federal 
de Itajubá (UNIFEI) foi contratada pela Cáritas para fazer um estudo quantitativo 
e qualitativo das comunidades rurais dos municípios de Alvorada de Minas, 
Conceição do Mato Dentro e Dom Joaquim com relação às suas formas de 
organização, produção e potencial para o ecoturismo e utilização da terra e da 
água. A intenção é que a pesquisa sirva de subsídio para elaboração de projetos 
produtivos e para o acesso aos programas de comercialização institucionais, 
como o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) e PNAE (Programa Nacional 
de Alimentação Escolar). O projeto de pesquisa contemplará 6 etapas, de modo 
que até dezembro foram desenvolvidas três etapas do projeto.  
Na primeira etapa, ocorrida em novembro, foram realizadas entrevistas 
individuais e reuniões coletivas com representantes do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais (STR), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 
do Estado de Minas Gerais (EMATER - MG), Secretarias Desenvolvimento Rural 
Sustentável, de Agricultura e de Educação, bem como com os Conselhos 
Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS) para levantamento 
de informações sobre a região contemplada pelo projeto. 
As entrevistas semiestruturadas reuniram informações sobre perfil dos 
agricultores tendo como objetivo realizar a divisão do município em “regiões-tipo” 
a partir das seguintes categorias:  
1. Áreas de maior produtividade  
2. Áreas com grande número de unidades de produção familiares  
3. Áreas de grande integração produtiva com a cidade  
4. Áreas desestruturadas 
Na segunda etapa do projeto, foi realizado o levantamento e análise de dados 
secundários do Censo Agropecuário. A partir destas impressões se elaborou o 
questionário que serviu de modelo para a terceira etapa.  
A partir da divisão do município em “regiões-tipo” e com o modelo de questionário 
em mãos, a equipe da UNIFEI voltou à Conceição do Mato Dentro e região para 
a primeira inserção a campo realizando um total de 18 entrevistas a fim de 
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aferirem o tempo gasto em cada aplicação do questionário, bem como avaliar a 
constituição do mesmo (Etapa 3 -fase de teste do questionário). No momento, 
as informações obtidas nesta fase de teste estão sendo analisadas com objetivo 
de adequar os questionários para a próxima rodada de aplicação, que deverá 
contemplar 40 famílias. 

 Foto 09 – Reunião da UNIFEI, Cáritas e Parceiros no dia 03 de novembro. (Foto: arq. Cáritas)  
 
 

 Foto 10 – Construção do Mapa de Regiões Tipos de Conceição do Mato Dentro.. (Foto: arq. Cáritas)  
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 Foto 11 –Mapa de Regiões Tipos de Conceição do Mato Dentro, construído no dia 03 de novembro.  
 

 Foto 12 – Reunião de Equipe da Cáritas com UNIFEI no dia 07 de novembro. (Foto: arq. Cáritas)  
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3.8 - 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 assessores técnicos da Cáritas participaram de três espaços para 
qualificação técnica e social que certamente terão um papel chave na 
implementação dos projetos do PAC’s.  
No dia 25 de novembro foi realizado uma Oficina sobre Comunicação Popular a 
partir da demanda de divulgar os trabalhos da Cáritas com uma abordagem afim 
com o público alvo do projeto, o respeito para com as informações que os dizem 
respeito e a forma de mostrar sua realidade, são maneiras de trabalhar a 
Comunicação com e para as famílias agricultoras de maneira Popular. O 
assessor técnico Geovane Assis, que já atuou com a função de Comunicador 
Popular na Cáritas Diocesana de Almenara/MG e pela Cáritas Brasileira 
Regional Minas Gerais, deu enfoque nas ferramentas de produção de 
texto/matérias, e registro fotográfico, bem como a sistematização de 
experiências rurais através de boletins informativos. 
 

 
Foto 13 – Oficina de Comunicação Popular realizado na Cáritas no dia 25 de novembro. (Foto: arq. Cáritas) 
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Nos dias 14 e 15 de dezembro, participamos do lançamento do Programa de 
Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos em Minas Gerais, que é 
executado pelo Instituto DH que faz parte da Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República (SDR) e da Secretaria Estadual de Desenvolvimento 
Social (SEDESE). O Programa apresentou as linhas gerais de atuação, sendo 
quem será o público alvo, o que é preciso para participar, qual o objetivo e o que 
o programa pode fazer. Nesse sentido, além de conhecer as linhas propostas, a 
Cáritas se dispôs a contribuir enquanto parceira na defesa e na proteção dos 
direitos humanos junto ao programa. 
 

 
Foto 14 – Lançamento do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos em MG.. (Foto: arq. Cáritas) 

 
Nos dias 19 e 20 aconteceu o I Seminário Responsabilidade do gestor público 
na aplicação sustentável da Compensação Financeira pela Exploração Mineral 
organizado pela Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro, reunindo 
especialistas sobre o tema. A participação da Cáritas se deu com o intuito de 
acumular conhecimento sobre o funcionamento da CFEM e discussões acerca 
da temática, aproximar-se cada vez mais dos debates públicos do município e 
contribuir no empoderamento das comunidades sobre as questões referentes à 
mineração. 
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Este também foi um espaço de denuncia das violações de direitos e 
desestruturação produtiva que as comunidades rurais vêm sofrendo com os 
impactos das atividades da mineradora. 
 

 
Foto 15 – Programação do Seminário sobre CFEM de Conceição do Mato Dentro nos dias 19 e 20 de novembro. (Foto: 

arq. Cáritas) 
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3.9 - Defesa dos Direitos Humanos  
 

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 seis 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. Participamos da visita do GT do 
COPAM de Diamantina na Água Quente e acompanhamos as denúncias de 
violação de Direitos Humanos na Cabeceira do Turco, no dia 26 de novembro, 
além de acompanhamento do despejo da Dona Natalina da Água Quente no dia 
09 de dezembro. 
 

  
Foto 16 – Acompanhamento do Despejo da Dona Natalina na Água Quente no dia 09 de dezembro. (Foto: arq. Cáritas) 
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3.10 – Acompanhamento Técnico Social a Tragédia de Mariana 
 
Após a tragédia que assolou os moradores de distritos de Mariana e o todo Rio 
Doce a partir do rompimento das barragens de rejeito da empresa mineradora 
Samarco, a Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais, que há mais de 25 anos 
vem atuando com gestão de risco e com situações de emergência a partir de 
mobilização com ações preventivas e de redução de danos, procurou ter uma 
presença solidária para atuar na defesa dos direitos humanos. 
Em Conceição do Mato Dentro, local onde situamos nosso escritório, fizemos 
uma campanha de arrecadação de doações para os atingidos, realizando 
mobilização via rádio e divulgação ao final das missas. Foi uma atividade em 
parceria com o Programa Polos de Cidadania, que também se propôs a ser uma 
ponto de recolhimento de donativos, e com a Paróquia Nossa Senhora da 
Conceição. 
Com o foco em auxiliar as comunidades de Mariana atingidas pela tragédia, 
tivemos a presença de uma assessora técnica, juntamente a outros Agentes 
Cáritas do estado, para conhecer a realidade das comunidades e famílias 
atingidas e realizar ações em solidariedade, além de buscar elementos para 
contribuir no processo de busca da garantia de direitos das comunidades 
beneficiadas pelos projetos alternativos comunitários (PAC’s) em Alvorada de 
Minas, Conceição do Mato Dentro e Dom Joaquim.  
Tivemos presentes em dois momentos, o primeiro entre os dias 09 a 16 de 
novembro, e a segunda entre os dias 23 de novembro a 07 de dezembro, com 
visitas às comunidades atingidas, conversas com moradores e com a 
participação em reuniões com as lideranças das comunidades atingidas, com a 
arquidiocese de Mariana, organizações não governamentais (ONG’s), 
movimentos sociais, prefeitura e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).  
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Foto 17 – Reunião com grupo Cultural de Alvorada de Minas no dia 18 de dezembro. (Foto: arq. Cáritas) 

 
Foto 18 – Reunião com grupo Cultural de Alvorada de Minas no dia 18 de dezembro. (Foto: arq. Cáritas) 
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3.11 – Intercâmbio 
 
O intercâmbio é uma atividade muito estratégica para as atividades previstas da 
Cáritas com o PROAP, sendo que neste terceiro bimestre na região, esta 
atividade foi executada a fim de estabelecer uma troca de experiência e vivência 
com famílias que são atingidas pelo empreendimento Minas-Rio e são 
acompanhadas pela Cáritas e pelo Programa Polos de Cidadania.  
Como a Cáritas, em seu âmbito de estadual de trabalho em Rede, esteve 
presente acompanhando os atingidos no acidente de Mariana, Minas Gerais, os 
agentes do escritório de Conceição do Mato Dentro realizaram um dia de entrega 
de donativos recolhidos na cidade. Este ato simbólico de solidariedade foi 
realizado no dia 13 de novembro com a presença de 14 atingidos de nossa 
região, afim de exercerem auxílio e um ato de caridade, bem como conhecer a 
situação de pessoas com a realidade bem próximas as daqui. Este ato de 
solidariedade contou com o apoio da Câmara Municipal de Conceição do Mato 
Dentro. 
 

 
Foto 19 – Interação e solidariedade com os atingidos pela tragédia em Mariana, no dia 13 de novembro. (Foto: arq. 

Cáritas) 
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 Foto 20 – Interação e solidariedade com os atingidos pela tragédia em Mariana, no dia 13 de novembro. (Foto: arq. 

Cáritas) 
 
 

 
 Foto 21 – Interação e solidariedade com os atingidos pela tragédia em Mariana, no dia 13 de novembro. (Foto: arq. 

Cáritas) 
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3.12 - Divulgação da Cáritas e seus trabalhos na Região 
 

Pensando em divulgar a Cáritas e as atividades que estão sendo desenvolvidas, 
visando alcançar um maior número de parceiros, agricultores e lideranças, foi 
feito um artigo para a “Revista Conceição”, uma publicação bimestral da 
Paróquia Nossa Senhora da Conceição. O artigo foi publicado na edição 01, ano 
01 de dezembro de 2015. 

  
Foto 22 – Capa da Revista Conceição, Edição 01 do Ano 01 de 2015. (Foto: arq. Cáritas)  



                                                                                                                                                                                                                                                          
 

33 
 

  Foto 23 – Artigo na Revista Conceição, Edição 01 do Ano 01 de 2015. (Foto: arq. Cáritas)  


