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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 e iniciou a 
construção da 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 / Contábel  
 

 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 – QUADRO SÍNTESE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA 
CÁRITAS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015 

1º SEMESTRE 2015 
REF. RESUMO DAS ATIVIDADE N° DE ATIVIDADES N° DE PARTICIP. 
01 Seminário Inicial 1 75 

Reuniões do Fórum Gestor 2 42 

02 
Apresentação da Cáritas e do PROAP 45 766 

Alvorada de Minas 10 158 
Conceição do Mato Dentro 19 361 

Dom Joaquim 16 247 

03 
Acompanhamento dos Grupos Produtivos 58 533 

Reunião Grupos Produtivos de Alvorada de Minas 15 145 
Reunião Grupos Produtivos de Conceição do Mato Dentro 34 268 

Reunião Grupos Produtivos de Dom Joaquim 9 120 

04 
Realização de Intercâmbios 2 19 

Encontro de Agrobiodiversidade Semiárido Mineiro - Araçuaí 1 5 
Ato de Solidariedade dos Atingidos de CdMD com Atingidos de Marina 1 14 

05 

Reuniões com Parceiros  35   
Programa Polos de Cidadania da UFMG 11   

CIMOS e Promotoria MPMG 5   
GPACC UFMG 6   

Articulações com Lideranças Locais 3   
REDE, REAJA, Prof. Divino, Secretário André e Secretaria Gabriela  7   

06 Reuniões de Equipe  12   
Reunião de PMAS da Rede Cáritas Minas Gerais 1   

07 Participação no CMDRS de Conceição do Mato Dentro 9   
08 Pesquisa da UNIFEI 3   

09 

Reuniões de Formação 9   
Seminário Interno sobre Mineração na AL: Neoextrativismo e Lutas Terra 1   

Minicurso de Direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais 1   
Reunião de Fundos 1   

Encontro Constituinte 1   
Formação com Samuel - EPS 1   
Módulo Curso Agroecologia 1   

Formação com Prof Bruno Milanez - Mineração 1   
Formação - Seminário CFEM CdMD 1   

Comunicação Popular 1   
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10 

Defesa dos Direitos Humanos 19   
Apoio no Ato Público no Sapo 5   

Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental (CODEMA) - CdMD 4   
Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental (CODEMA) - Serro 1   

Ato Defesa Direitos Humanos - BH 1   
Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM) - Diamantina 3   

Reunião Comunidades/Trabalho de Base 2   
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Social - BH 1   

Secretaria Direitos Humanos - BH 1   
Reunião na Asembleia Legislativa de MG - BH 1   

11 Participação no MP Itinerante de Alvorada de Minas e Dom Joaquim 2   
12 Edital - Abertura e Fechamento 1   

Resultado Final Edital 01/2015 1   
13 

Acompanhamento da Tragédia Mariana 3   
Visita Técnica em Mariana 2   

Mobilização para Recolher Donativos - CdMD 1   
Tabela 1 – Resumo das Atividades do 1° Semestre de 2015 
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03 – SÍNTESE DAS ATIVIDADES REALIZADAS ENTRE NOVEMBRO A 
DEZEMBRO DE 2015 (Resumo do Relatório Passado) 

 
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, no mínimo, 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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04 – SÍNTESE DAS ATIVIDADES REALIZADAS ENTRE JANEIRO A MARÇO 
 
O presente relatório de atividades desenvolvido pela Cáritas refere-se ao 
primeiro trimestre de 2016, prazo alterado para de 02 para 03 meses de 
execução. Neste período consolidamos a sede do escritório em Conceição do 
Mato Dentro, pois em janeiro deixamos de ficar provisoriamente no salão da 
Casa do Romeiro, carinhosamente cedida pelo Padre Eduardo, e passamos para 
uma sala na parte inferior do referido local. Foi também nestes meses que 
conhecemos os novos sacerdotes da Paroquia de Nossa Senhora da Conceição, 
os párocos Pe. João Evangelista e Pe. Valter. 
Sobre as atividades do Programa de Apoio a Pequenos Projetos da Região 
Central, PROAP, a Cáritas iniciou a implementação dos projetos aprovados no 
Edital 01/2015 pelo Fórum Gestor em novembro de 2015. Como foi a primeira 
grande compra de equipamentos para os projetos produtivos, carecemos de um 
período pouco maior para que o processo de compra fosse eficiente, seguro e 
dinâmico, tanto os projetos da Cáritas quanto os projetos do Polos de Cidadania. 
Este processo necessitou do envolvimento do setor administrativo bem como 
dos/as assessores/as técnicos/as de campo para detalhar os produtos, orçar e 
entrega-los aos grupos beneficiados pelo Edital. Foi também nessa etapa que a 
técnica da Cáritas, Uyara Salles Gomide, entrou de licença maternidade.  
Neste trimestre realizamos 11 diferentes tipos de atividades, complementares 
entre si, sendo reuniões com parceiros, reuniões de equipe, divulgação dos 
trabalhos pelo portal “Controle Transparente”, apresentação da Cáritas e dos 
trabalhos do PROAP a novos grupos e comunidades, acompanhamento aos 
grupos produtivos, realização de oficinas, contratação de uma assessoria 
técnica, ações em defesa dos direitos das comunidades atingidas pela 
mineração, atividades da Rede Cáritas Minas Gerais, acompanhamento e 
suporte para pesquisa da Universidade Federal de Itajubá na região e reunião 
para formação técnica (conforme segue resumo em Tabela 02). 
Para o desenvolvimento destas atividades, estivemos presentes nos municípios 
alvos do projeto, em Mariana, Guanhães, Belo Horizonte e Mário Campos (Minas 
Gerais), sendo realizadas 76 atividades totais e alcançando um total de, no 
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mínimo, 386 pessoas participantes nas ações desenvolvidas. Realizamos 11 
atividades em Alvorada de Minas, 57 em Conceição do Mato Dentro, 04 em Dom 
Joaquim, 01 em Guanhães, 01 em Mário Campos, 01 em Mariana, 01 em Belo 
Horizonte. 
 

REF. SINTESE DAS ATIVIDADES DO 1º TRIMESTRE 2016 N° ATIV. N° PART. 
01 Reuniões de Equipe 4 13 

02 

Reuniões com Parceiros  9 57 
Programa Polos de Cidadania da UFMG 4 20 

Promotoria da Comarca de Conceição do Mato Dentro - Dr. Marcelo 1 8 
Reunião com GPACC, Polos, Cimos, Promotoria e Comissão 1 16 

EMATER de Alvorada de Minas 1 3 
Movimento dos Atingidos pela Mineração 1 5 

STR Dom Joaquim 1 5 
Participação no CMDRS de Conceição do Mato Dentro 2  

03 
Apresentação da Cáritas e do PROAP 11 75 

Alvorada de Minas 5 30 
Conceição do Mato Dentro 6 45 

Dom Joaquim 0 0 

04 
Acompanhamento dos Grupos Produtivos 26 128 

Reunião Grupos Produtivos em Alvorada de Minas 2 11 
Reunião Grupos Produtivos em Conceição do Mato Dentro 20 104 

Reunião Grupos Produtivos em Dom Joaquim 4 13 
05 Defesa Direitos Humanos (reunião com Polos e PPDDH) 11 75 
06 Realização de Oficinas para Capacitação 3 61 
07 Atividades da Rede Caritas Minas Gerais 2   
08 Capacitação Técnica (ANVISA) 1   
09 Pesquisa da UNIFEI 1   
10 Assessoria Técnica 1   
11 Divulgação dos Trabalhos pelo Portal “Controle Transparente” 3  

Tabela 2 – Resumo das Atividades do 1° Trimestre de 2016 
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4.1 - Reuniões Internas da Cáritas 
  

O encontro dos membros do projeto é, por si só, muito importante para o 
planejamento e monitoramento das atividades. Neste trimestre tivemos 04 
reuniões de equipe, onde pudemos avaliar os primeiros seis meses de atividades 
de campo, bem como fazer nossas relações com parceiros e os trabalhos com 
os atingidos. Foi importante para avaliarmos os andamentos dos projetos em 
processo de implementação e planejarmos quais estratégias a serem adotadas 
para mobilizar novos grupos produtivos a fim de desenvolver novas propostas 
para o Edital 01 de 2016. 
  

 Foto 01 – Reunião de Equipe da Cáritas Conceição do Mato Dentro no dia 20 de janeiro. (Foto: arq. Cáritas)  
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4.2 – 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 
trimestre: 

 05 reuniões com o Programa Polos de Cidadania da UFMG – os 
encontros foram para resolver pendências sobre compras e entrega de 
materiais dos projetos produtivos, construção e planejamento para 
abertura do 1° Edital de 2016; 

 Reuniões com o GPACC – conforme acordado anteriormente, a Cáritas 
tem encontrado com o GPACC em Belo Horizonte referente ao 
monitoramento das contas deste projeto; 

 01 reunião com o Ministério Público de MG – esta reunião ocorreu em 
janeiro e teve como pauta a apresentação de 02 relatórios bimestrais e 
sobre os prazos para os próximos editais, firmando 02 para este ano com 
um total de 108 projetos aprovados com o valor máximo de vinte e cinco 
mil reais cada; 

 01 reunião com a EMATER de Alvorada de Minas e 01 reunião com 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Dom Joaquim – a EMATER de 
Alvorada de Minas e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Dom 
Joaquim se tem mostrado como importantes parceiros ao longo do 
desenvolvimento do projeto, e estas reuniões foram pautadas para 
planejamento das atividades nas devidas localidades a partir da indicação 
de potenciais grupos produtivos; 

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

 01 reunião com o Movimento de Soberania Popular na Mineração – esta 
reunião ocorreu em fevereiro deste ano com a coordenação estadual do 
movimento, a fim de conhecer ações ligadas à defesa de direitos humanos 
e levantar futuras ações conjuntas que fortaleçam as comunidades rurais 
de Conceição do Mato Dentro; 
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 01 reunião parceiros executores do PROAP – estes parceiros são a 
Promotoria da Comarca de Conceição do Mato Dentro, a Comissão eleita 
para o monitoramento das atividades, o Cimos, o GPACC, o Polos e a 
Cáritas, que inicialmente apresentaram um balanço das atividades 
desenvolvidas até fevereiro deste ano, bem como apresentação e 
afinamento para o portal de transparência do projeto, denominado 
“Controle Transparente”. 

 

 Foto 02 – Reunião com Promotoria da Comarca de Conceição do Mato Dentro no dia 29 de janeiro. (Foto: arq. Cáritas)  

 

 Foto 03 – Reunião com Parceiros Executores do PROAP no dia 01 de fevereiro. (Foto: arq. Cáritas)  
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4.3 – Divulgação no site “Controle Transparente” 
 
Como foi acordado em reunião ocorrida no dia 01 de fevereiro com a participação 
dos parceiros executores do PROAP (compreendendo estes parceiros sendo a 
Promotoria da Comarca de Conceição do Mato Dentro, a Comissão eleita para 
o monitoramento das atividades, o Cimos, o GPACC, o Polos e a Cáritas), o 
portal “Controle Transparente” receberá notícias das atividades desenvolvidas 
pela Cáritas e pelo Programa Polos de Cidadania. 
 
Neste período publicitamos nossas ações através das seguintes matérias: 
 
 

 24 de fevereiro - CÁRITAS REALIZA MOMENTO DE AVALIAÇÃO E 
PLANEJAMENTO PARA 2016 (publicada no dia 23 de fevereiro de 2016); 
 

 03 de março - CÁRITAS E UNIFEI FAZEM LEVANTAMENTO DAS 
POTENCIALIDADES DA AGRICULTURA FAMILIAR NOS MUNICÍPIOS 
DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, ALVORADA DE MINAS E DOM 
JOAQUIM (publicada no dia 02 de março de 2016); 
 
 

 31 de março - MULHERES QUILOMBOLAS DE TRÊS BARRAS 
REALIZAM CAPACITAÇÃO EM ARTESANATO COM APOIO DA 
CÁRITAS ATRAVÉS DO PROJETOS ALTERNATIVOS COMUNITÁRIOS 
- PAC’s (publicada no dia 31 de março de 2016). 
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  Foto 04 – Matéria Postada no dia 24 de fevereiro. (Foto: Print Screen do site)  

  
 Foto 05 – Matéria Postada no dia 03 de março. (Foto: Print Screen do site)

  
 Foto 06 – Matéria Postada no dia 31 de março. (Foto: Print Screen do site) 
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4.4 – Reuniões de Apresentação em Comunidades Rurais  
 
Neste trimestre realizamos 05 reuniões de apresentação da Cáritas e do PROAP 
em comunidades rurais e mobilização de novos grupos produtivos, sendo 05 em 
Alvorada de Minas nas comunidades Descoberto, Serra dos Monteiros, Bom 
Jesus e 02 em Jassém, e 06 reuniões em Conceição do Mato Dentro (nas 
comunidades de Ouro Fino, Sagrado Coração de Jesus, Candeias Beco e 02 
Santo Antônio do Cruzeiro), contando com a participação de 75 pessoas nestas 
reuniões. A reunião ocorrida em Alvorada de Minas alcançou 29 pessoas e as 
ocorridas em Conceição do Mato Dentro tiveram a presença de 46 pessoas. 
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 o trabalho desenvolvido pelos PAC’s, além de tirar 
dúvidas sobre o funcionamento do projeto e como os grupos poderão acessar. 
Nos primeiros seis meses de trabalhos realizamos 37 reuniões de apresentação 
nas comunidades ao longo do projeto, somando-se agora 48 reuniões. Deste 
total, 14 foram ocorridas em Alvorada de Minas (com um alcance de cento e 
oitenta e seis pessoas em 10 comunidades), 22 em Conceição do Mato Dentro 
(sendo 20 comunidades com quatrocentos e sete pessoas presentes) e 12 em 
Dom Joaquim (com duzentos e quarenta e sete pessoas de 15 comunidades).  
As comunidades alcançadas foram: 

 ALVORADA DE MINAS: Fazenda da Ponte, Jassém, Itapanhoacanga, 
Lapinha, Ribeirão de Trás, Ribeirão Santana, Descoberto, Serra dos 
Monteiros 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, Beco, Sagrado 
Coração de Jesus, 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. 
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Foto 07 – Reunião em Santo Antônio do Cruzeiro em Conceição do Mato Dentro no dia 02 de março. (Foto: arq. 

Cáritas) 

 

 
Foto 08 – Visita para mobilização para reunião de apresentação em Descoberto em Alvorada de Minas no dia 17 de 

março. (Foto: arq. Cáritas) 
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4.5 – Acompanhamento dos Grupos Produtivos 
 
Com os projetos produtivos sendo implementados, a equipe de assessoria 
técnica da Cáritas Brasileira iniciou os trabalhos de acompanhamento da 
implementação dos projetos. Este acompanhamento perpassou desde a 
verificação das compras dos equipamentos, da entrega de materiais e da 
implementação em si do projeto das 14 propostas que foram aprovadas pelo 
Fórum Gestor em 2015.  
Entendendo esta como uma primeira experiência da equipe de assessoria 
técnica na implementação de projetos bem diversificados um dos outros, bem 
como a equipe do setor administrativo para realização de compras diferentes 
para cada projeto, carecemos de um período pouco maior para que o processo 
de compra fosse eficiente, seguro e dinâmico, tanto os projetos da Cáritas quanto 
os projetos do Polos de Cidadania. 
Neste trimestre conseguimos realizar 26 reuniões com o caráter de 
acompanhamento do grupo produtivo, contando com a presença e participação 
de 128 pessoas. Deste total realizamos 02 reuniões em Alvorada de Minas com 
a presença de onze pessoas, 20 em Conceição do Mato Dentro com cento e 
quatro pessoas e 04 em Dom Joaquim com treze pessoas. 
Até o fim do 1° trimestre de 2016, a situação de implementação de cada projeto 
produtivo aprovado pelo Fórum Gestor no Edital 01/2015 se encontra da seguinte 
maneira: 
 
01 – CASA DE FARINHA ASCAXAR (Dom Joaquim) – as compras foram 
realizadas, e aguarda parte dos materiais serem entregues no local; 
 
02 – EXPANSÃO DO APIÁRIO DA AAPIDOM (Dom Joaquim) – as compras dos 
materiais foram feitas, faltando distribuir aos participantes do grupo; 
 
03 – CENTRO JUVENIL, CULTURAL E ARTESANAL (Alvorada de Minas) – as 
compras dos materiais foram feitas e os mesmos já foram entregues, e a 
construção já foi iniciada; 
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04 – PAIS: PROJETO AGROECOLÓGICO INTEGRADO SUSTENTÁVEL 
(Dom Joaquim) – as compras foram realizadas e aguarda entregar parte dos 
materiais ao grupo; 
 
05 – DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA 
(Conceição do Mato Dentro) – compras realizadas, aguardando ser feito as 
estradas de acesso a comunidade pela Prefeitura para entregar os materiais; 
 
06 – ADEQUAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DA CASA DE QUEIJO DA SERRA 
(Dom Joaquim) – as compras foram feitas e foi iniciado a adequação da casa de 
queijo; aguarda a implementação do voisin; 
 
07 – FOLHA VERDE (Alvorada de Minas) – as compras foram feitas, com parte 
dos materiais entregues e aguardando o restante do fornecedor; 
 
08 – GALINHEIRO AGROECOLÓGICO (Conceição do Mato Dentro) – as 
compras dos materiais foram feitos e iniciaram as construções, aguardando 
compras das matrizes e ração; 
 
09 – REFORMA DO MOINHO D’ÁGUA (Conceição do Mato Dentro) – as 
compras dos materiais foram feitas e entregues, e a construção está sendo feita; 
 
10 – ARPILHEIRAS: MULHERES TECENDO SUAS HISTÓRIAS (Conceição do 
Mato Dentro) – as compras foram realizadas e as formações com o grupo estão 
sendo feitas; 
 
11 – TANQUE DE LEITE COMUNITÁRIA (Alvorada de Minas) – as compras dos 
materiais foram feitas e entregues, aguardando somente a entrega do tanque de 
leite; 
 
12 – BORDANDO NOSSA HISTÓRIA (Conceição do Mato Dentro) – as compras 
foram feitas e estão sendo entregues, estão sendo feitas as formações, incluindo 
uma oficina de capacitação; 
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13 – QUITANDA SOLIDÁRIA (Conceição do Mato Dentro) – os materiais foram 
comprados e foram entregues, com pedreiro contratado, e estão sendo feitas as 
formações com o grupo; 
 
14 -  DOCE CÓRREGOS (Conceição do Mato Dentro) – as compras dos 
materiais foram feitas e foram entregues, aguardando adequação do local para 
início das obras, e as formações com o grupo já se iniciaram. 
 
 

REUNIÕES EM COMUNIDADES RURAIS 

MUNICÍPIOS 
RESUMO SEMESTRE 2015 REUNIÕES APRESENTAÇÃO 

CÁRITAS / PROAP 
REUNIÕES DE 

ACOMPANHAMENTO TOTAL 

Nº 
Reuniões 

Nº 
Comun. 

Nº 
Partic. 

Nº 
Reuniões 

Nº 
Comun. 

Nº 
Partic. 

Nº 
Reuniões 

Nº 
Comun. 

Nº 
Partic. 

Nº 
Reuniões 

Nº Com. 
Novas 

Nº 
Partic. 

Alvorada de 
Minas 32 08 303 05 04 (sendo 

03 novas) 30 02 01 11 34 11 344 

Conceição do 
Mato Dentro 43 32 629 06 05 (sendo 

03 novas) 45 20 09 104 63 35 778 

Dom Joaquim 20 22 367 00 00 00 04 02 13 24 22 380 

TOTAL 95 62 1299 11 06 
(novas) 75 26 02 128 121 68 1502 

Tabela 3 – Controle de Atividades das Reuniões da Cáritas nas Comunidades Rurais dos Municípios Alvo do Projeto 
 

 
Foto 09 – Vista do Projeto “Centro Juvenil, Cultural e Artesanal” de Alvorada de Minas. (Foto: arq. Cáritas) 
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Foto 10 – Entrega de Materiais para o Projeto “Doce Córregos” em Conceição do Mato Dentro. (Foto: arq. Cáritas) 

 
Foto 11 – Vista do Projeto “PAIS: Projeto Agroecológico Integrado Sustentável” em Dom Joaquim. (Foto: arq. Cáritas) 
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Foto 11 – Vista do Projeto “Adequação e Certificação da Casa de Queijo da Serra” em Dom Joaquim. (Foto: arq. 

Cáritas) 
 
 

 
Foto 12 – Vista do Projeto “Galinheiro Agroecológico” em Conceição do Mato Dentro. (Foto: arq. Cáritas) 
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Foto 13 – Vista do Grupo “Arpilheiras: Mulheres Tecendo suas Histórias” em Conceição do Mato Dentro. (Foto: arq. 

Cáritas) 
 

 
Foto 14 – Vista do Projeto “Reforma do Moinho D’água” em Conceição do Mato Dentro. (Foto: arq. Cáritas) 

  



                                                                                                                                                                                                                                                          
 

23 
 

4.6 – Oficinas de Capacitação 
 
Neste trimestre construímos 03 oficinas de capacitação, ação provinda de uma 
das propostas da atuação da Cáritas Brasileira pelo PROAP, a fim de capacitar 
as comunidades por meio de Oficinas e de Dias de Campo, para 
complementação e fortalecimento dos projetos produtivos aprovados pelo Fórum 
Gestor. Nestas oficinas, tivemos a oportunidade de capacitar 61 pessoas ao 
total. 
Duas oficinas foram organizadas a fim de serem complementarem, sendo 
realizadas no dia 26 de janeiro e 13 de fevereiro, onde capacitar lideranças de 
comunidades rurais de Conceição do Mato Dentro que vivem nos entornos da 
atividade de mineração, com o foco nas violações de direitos e impactos na 
agricultura familiar, que contou com a contribuição de dois assessores técnicos 
da Cáritas e de uma advogada popular, no intuito de instruir os agricultores/as 
sobre seus direitos. 
Uma outra oficina foi realizada no dia 27 e 28 de fevereiro, buscando capacitar 
o Grupo de Bordado das Mulheres Quilombolas que teve seu projeto aprovado 
no Edital 01/2015, o Projeto “Bordando Nossa História”. Esta oficina buscou 
capacitar as mulheres do grupo na produção de artesanato em Crochê e 
Macramê, buscando assim contribuir nesta atividade de geração de renda e 
fortalecer a cultura popular local. 
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Foto 15 – Oficina de Capacitação: Agricultura Familiar, Direitos Humanos e Mineração no dia 26 de janeiro. (Foto: arq. 

Cáritas) 

 
Foto 16 – Atividades da Oficina de Capacitação: Agricultura Familiar, Direitos Humanos e Mineração no dia 13 de 

fevereiro. (Foto: arq. Cáritas) 
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 Foto 17 – Atividades da Oficina de Capacitação em Crochê e Macramê para Mulheres Quilombolas na 

Comunidade de Três Barras em Conceição do Mato Dentro nos dias 27 de fevereiro. (Foto: arq. Cáritas) 

 
 Foto 18 – Atividades da Oficina de Capacitação em Crochê e Macramê para Mulheres Quilombolas na 

Comunidade de Três Barras em Conceição do Mato Dentro nos dias 28 de fevereiro. (Foto: arq. Cáritas) 
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4.7 – Defesa dos Direitos Humanos 
 
Seguindo um dos principais princípios que a Cáritas Brasileira carrega ao longo 
de seus sessenta anos de trabalho no país, atuamos em defesa dos direitos 
humanos. Na região de atuação do PROAP estamos atuando com os atingidos 
e atingidas pelo empreendimento Minas-Rio da empresa Anglo American. Nesta 
etapa entre janeiro a março deste ano, tivemos 07 ações junto as pessoas 
impactadas pelo empreendimento minerário. 
Em janeiro acompanhamos o desastre do incêndio na casa da Dona Helena na 
comunidade de Lambari em Conceição do Mato Dentro e participamos da 
reunião com os membros do Centro de Referência ao Idoso sobre a situação da 
família da vítima da tragédia ocorrida, além de acompanhar os moradores da 
Cabeceira do Turco na mobilização da comunidade que questionava a 
perfuração de um poço artesiano pela empresa mineradora.  
No mês de fevereiro reunimos ao Programa Polos de Cidadania e ao Programa 
de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos (PPDDH-MG) sobre a 
necessidade de pensar estratégias de avanço de proteção de defensores de 
direitos humanos do município. Acompanhamos também um processo de 
denúncia da comunidade Água Quente sobre a qualidade da água e do odor 
gerado pela barragem de rejeito da empresa.  
Em março acompanhamos a denúncia da comunidade Sagrado Coração de 
Jesus, no Sapo, sobre a qualidade da água que estavam entregando as famílias, 
mobilizamos e reunimos com comunidades atingidas para levantarem as 
demandas e denúncias sobre violações de direitos humanos, impacto na 
produção agrícola familiar e desafio para implementações de projetos 
produtivos, e reunimos com o Programa Polos de Cidadania e o IBAMA sobre 
os constantes problemas causados pelo mineroduto a população local. Além 
disso participamos entre os dias 04 a 06 de março de um seminário em Mariana 
com o tema “Nossa Casa Comum – Corresponsabilidade de todos frente à vida 
ameaçada”, que reuniu as dioceses do Rio Doce para discutir os problemas 
enfrentados pelas populações atingidas pelas atividades da mineração, em 
especial sobre o rompimento da barragem de rejeitos da empresa Vale/Samarco. 
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Foto 19 – Questionamento da comunidade Cabeceira do Turco contra perfuração do poço artesiano no dia 18 de 

janeiro. (Foto: arq. Cáritas) 
 

 
Foto 20 – Acompanhamento da denúncia da Água Quente sobre qualidade da água e Bacia de Rejeito no dia 25 de 

fevereiro. (Foto: arq. Cáritas) 
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Foto 21 – Seminário “Nossa Casa Comum” em Mariana entre os dias 04 a 06 de março. (Foto: arq. Cáritas) 

 

 
Foto 22 – Reunião com IBAMA sobre impactos mineroduto em 28 de março. (Foto: arq. Cáritas) 
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4.8 – Atividades enquanto Rede Cáritas Minas Gerais 
 
Entendendo a importância do trabalho conjunto, apoiando a quem necessita e 
nivelando as ações a partir dos princípios e diretrizes, articulando e 
compartilhando os trabalhos. A Cáritas Brasileira, bem como a Regional Minas 
Gerais, trabalha com a metodologia de “rede” em sua estrutura, ou seja, 
articulando nacionalmente, regionalmente e no âmbito diocesano. Nesta 
estrutura atuamos de duas maneiras neste trimestre, contribuindo na 
organização de uma Cáritas em que iniciamos os trabalhos pelo PROAP, 
diocese de Guanhães, e participando da reunião da Rede Minas Gerais. 
Quanto a organização da Cáritas Diocesana de Guanhães, estivemos presentes 
e contribuímos para formação e organização de uma diretoria no dia 30 de 
janeiro na cidade de Guanhães. 
Pudemos também participar nos dias 26 a 28 de junho do seminário de 
“Planejamento, Monitoramento, Avaliação e Sistematização”, PMAS, ocorrida 
em Mário Campos. Este seminário, que ocorre 03 (três) vezes ao ano, teve por 
objetivo planejar as ações ao longo deste ano. Para esta ação, tivemos a 
oportunidade de apresentar a toda Rede os trabalhos desenvolvidos pelo 
PROAP e alinhar nossas ações com as diretrizes estaduais e nacionais da 
Cáritas. 

 
Foto 23 – PMAS da Rede Cáritas Minas Gerais em Mário Campos entre os dias 26 a 28 de fevereiro. (Foto: arq. Cáritas) 
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4.9 – Reunião de Capacitação e Diálogo com ANVISA 
 
Dentre as ações de projetos produtivos previstos para serem executados nas 
comunidades rurais de Alvorada de Minas, Conceição do Mato Dentro e Dom 
Joaquim, estão a construção de pequenas infraestruturas de agroindústrias, 
como adequação de casa de queijo, construção de fábrica de doces, bem como 
construção de locais para beneficiamento de mandioca e cana-de-açúcar. Por 
esta demanda, reunimos com a representante da ANVISA em Conceição do 
Mato Dentro, Bruna, para compreender melhor sobre as normas exigidas pela 
Vigilância Sanitária para uma pequena agroindústria de caráter familiar. 
Esta reunião ocorreu no dia 02 de fevereiro e teve o intuito capacitar os trabalhos 
dos assessores técnicos e iniciar um diálogo para melhoria das ações por virem. 
 
 

 
Foto 24 – Reunião com ANVISA em Conceição do Mato Dentro no dia 02 de fevereiro. (Foto: arq. Cáritas) 
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4.10 – Realização da Etapa 3 da UNIFEI 
 
Desde outubro de 2015 contamos com a parceria da Cáritas com o Núcleo 
Travessia – antigo Detecs – da Universidade Federal de Itajubá, UNIFEI, na 
realização de um diagnóstico local com o objetivo de caracterizar as 
comunidades envolvidas no trabalho da Cáritas, as relações sociais vigente na 
região e gerar apontamentos para o trabalho a ser desenvolvido pelo programa 
de apoio à agricultura familiar da região. 
Em 2015 foram realizadas duas etapas, uma primeira com os “agentes de 
desenvolvimento” da região (EMATER, Secretários/as de Agricultura dos 
municípios, conselheiros/as, entre outros agentes). 
A segunda etapa, também realizada em 2015, teve como foco realizar testes do 
questionário para as entrevistas de caracterização da produção e da cultura 
popular das comunidades, onde foram realizadas 18 entrevistas nas 
comunidades de Capitão Felizardo, Costa Sena, Tabuleiro, Itacolomi, 
Parauninha e São Sebastião do Bom Sucesso, todas em Conceição do Mato 
Dentro. 
Em fevereiro de 2016 foi realizada a terceira etapa, onde foram realizadas 40 
entrevistas em 18 comunidades rurais, sendo 14 realizadas em Alvorada de 
Minas, 14 em Conceição do Mato Dentro e 12 em Dom Joaquim. 
Esta etapa encerrou o momento de caracterização da produção e cultura popular 
das comunidades rurais da região, sendo que está planejada uma quarta etapa, 
ainda para o primeiro semestre de 2016 cujo objetivo é pesquisar as políticas 
públicas de compra institucional (PAA e PNAE)1, feiras livre e comércio local. 
 
 
  

                                                 
1 PAA – Programa de Aquisição de Alimentos, ligado ao MDS via Programa Fome Zero; PNAE – Política 
Nacional da Alimentação Escolar, ligado ao MEC via FNDE (política que institui a obrigatoriedade de 
compra de no mínimo 30% de alimentos da agricultura familiar destinados à merendas das escolas). 
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4.12 – Assessoria para o Trabalho com as Mulheres 
 
Entendendo a importância a ser dada ao trabalho com as mulheres camponeses 
em nossos trabalhos pelo PROAP, a Cáritas Brasileira busca melhorar seus 
trabalhos com este gênero. Visto o afastamento de uma assessora devido a 
benção da maternidade, procuramos não desfalcar nossos trabalhos com as 
mulheres e buscar uma Assessoria para suprir esta demanda. 
Visto as experiências com os trabalhos ligados a agroecologia, organização de 
grupos produtivos e auto-organização de mulheres, contatamos a Engenheira 
Florestal Jackeline Canuto para nos auxiliar. Sua escolha se deu pela sua 
experiência na utilização de ferramentas de Diagnóstico Participativo e a 
formação nas temáticas de gênero, feminismo, agroecologia, divisão sexual do 
trabalho, políticas públicas, saúda da mulher etc. 
 
 


