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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 contribuiu para 

criação e consolidação 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 

Assessora Técnica nível Superior  

 

 SAMUEL DA SILVA - Administrador 

Coordenador Geral do Projeto 

 

 LUCIANA CARVALHAES CAMPOS – Zootecnista 

Assessora Técnica nível Superior  

 

 UYARA DE SALLES GOMIDE- Economista  

Assessora Técnica nível Técnico  
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02 – SÍNTESE DAS ATIVIDADES REALIZADAS ENTRE OUTUBRO A 

DEZEMBRO DE 2016 (Resumo do Relatório Passado) 

 

O ultimo trimestre de 2016, referente aos meses de Outubro a Dezembro, os 

trabalhos desenvolvidos pelos técnicos e técnicas da Caritas Brasileira Regional 

Minas Gerais se resumiram a implementação dos projetos produtivos aprovados 

pelo Fórum Gestor em agosto por meio de reuniões com os grupos que tiveram seus 

projetos contemplados, realização de assessoria técnica, realização de espaços de 

formação e aquisição por meio de compra dos equipamentos e serviços para 

iniciarem as atividades, detalhadas na tabela abaixo.  

Esse período foi o que houve mudanças na composição da equipe técnica, onde a 

coordenação do projeto foi assumida por Samuel da Silva no lugar do Marcio 

Adriano, que assumiu uma nova tarefa pela Caritas Minas Gerais em Mariana/MG. A 

assessora técnica Luciana Carvalhaes entrou para equipe no lugar do Marco 

Alexandre que voltou para a cidade onde sua família reside. 

Neste quarto trimestre a Caritas realizou 08 diferentes e complementares atividades, 

que perpassaram por visitas e reuniões de acompanhamento e assessoria técnica 

aos grupos produtivos, realização de oficinas, reuniões de equipe, dia de campo, 

ações em defesa dos direitos das comunidades atingidas pela mineração, reuniões 

com parceiros, espaços de mobilização e atividade da Rede Cáritas Minas Gerais. 

Para o desenvolvimento destas atividades realizamos 85 atividades totais, 

alcançando um total de, no mínimo, 565 pessoas participantes nas ações 

desenvolvidas. Realizamos 27 atividades em Alvorada de Minas, 35 em Conceição 

do Mato Dentro, 18 em Dom Joaquim, 02 em Belo Horizonte, 01 em Itajubá, 01 em 

Valadares e 01 em Aparecida do Norte/SP. 
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03 – SÍNTESE DAS ATIVIDADES REALIZADAS ENTRE JANEIRO A FEVEREIRO 

DE 2017 

 

Os trabalhos desenvolvidos pelos técnicos e técnicas de campo da Caritas Brasileira 

Regional Minas Gerais nos municípios alvo do PROAP foram centrados na 

implementação dos projetos aprovados no segundo edital, bem como em monitorar 

as atividades desenvolvidas em um ano e meio de atividades. 

Em fevereiro foi realizado um Seminário de Monitoramento, momento impar que faz 

parte da metodologia da Caritas em território nacional, e propiciou as pessoas 

assistidas nos projetos produtivos e aos parceiros um momento de escuta, 

acompanhamento, avaliação e encaminhamentos para os próximos anos de 

atividade. 

Entre janeiro a março deste ano a Caritas desenvolveu 09 atividades diferentes e 

complementares, sendo reuniões com parceiros, reuniões, visitas e 

acompanhamentos técnicos aos grupos produtivos, atividades de defesa dos direitos 

humanos, formações e capacitações por oficinas e dias de campo, atividades da 

Rede Caritas Minas Gerais, realização do Seminário de Monitoramento e 

participação em seminários, cursos e encontros nacionais. 

Para os trabalhos descritos acima, a equipe técnica desempenhou 145 atividades 

nestes três meses, alcançando, no mínimo, 679 pessoas participantes. Destas cento 

e quarenta e cinco atividades, 38 delas foram realizadas em Alvorada de Minas, 66 

em Conceição do Mato Dentro, 28 em Dom Joaquim e 01 no Serro, 01 em Mario 

Campos, 01 em Florestal, 01 em Caldas, 01 em Antônio Dias e 01 em Guararema. 
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 Quadro Síntese das Atividades Realizadas no Trimestre  

 

Ref. 1º TRIMESTRE 2017 N° Ativ. N° Part. 

01 

Reuniões com Parceiros  13   

Programa Polos de Cidadania da UFMG 3   

Padre Jose Geraldo 1   

Instituto Mineiro de Agropecuária do Serro 1   

Promotoria de Conceição do Mato Dentro 1   

EMATER de Alvorada de Minas 1   

Nutricionista de Alvorada de Minas 1   

Prefeitura de Dom Joaquim 2   

Escritórios Regionais IMA e EMATER de CdMD 1   

Associação Comunitária de Capitão Felizardo 1   

Sindicato Trabalhadores Rurais de Dom Joaquim 1   

02 

Acompanhamento aos Grupos Produtivos 98 443 

Grupos Produtivos – Alvorada de Minas 30 146 

Grupos Produtivos – Conceição  44 220 

Grupos Produtivos – Dom Joaquim 18 77 

03 Atividades de Defesa Direitos Humanos 4   

04 Formação - Oficinas 12 211 

05 Reuniões de Equipe 6   

06 

Atividades Rede Cáritas Minas Gerais 2   

PMAS Rede Caritas Minas Gerais 1   

Farinheira Quilombola 1 25 

07 Formação - Dia de Campo 6   

08 Participação em Seminário/Curso/Encontro 3   

09 Seminário de Monitoramento 1   
Tabela 01 – Resumo das Atividades do 1° Trimestre de 2017 
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3.1 – Reuniões em Comunidades Rurais  

 

As reuniões nas comunidades rurais, em geral, ocorrem em duas circunstancias: são 

os momentos de visita e reconhecimento das comunidades, onde são apresentados 

a Caritas Brasileira e os PAC’s, com seus objetivos e linhas de atuação, ou, no caso 

de já haverem projetos em desenvolvimento, os técnicos se dirigem até as 

comunidades para fazer o acompanhamento e assessoramento técnico e social dos 

projetos aprovados. Quando há momentos de formação na comunidade ou próximo 

a ela, os técnicos também se fazem presentes nas localidades para mobilizar os 

moradores, componentes ou não de grupos produtivos, para participarem de oficinas 

ou dias de campo, por exemplo. 
 

Como se observa na tabela abaixo foi realizado 370 reuniões em 57 comunidades, 

contando a participação de 2.834 pessoas. Nessas 57 comunidades alcançadas 

pela Caritas, 38 tem projetos aprovados pelo PROAP. 

 

Tabela 02 – Reuniões em Comunidades Rurais 

REUNIÕES EM COMUNIDADES RURAIS 

MUNICÍPIOS 

RESUMO ATIVIDADES ANTERIORES 
REUNIÕES DE ACOMPANHAMENTO 

TOTAL 
1º Trimestre 

Nº Reuniões Nº Comun. Nº Partic. Nº Reuniões 
Nº Comun. 

Novas 
Nº Partic. Nº Reuniões Nº Com.  Nº Partic. 

Alvorada de 
Minas 

96 11 720 30 00 146  126 11 866  

Conceição 
do Mato 
Dentro 

188 23 1.378 44 04 220 232  27  1.598 

Dom 
Joaquim 

86 16 736 18 03 77  104  19  813 

TOTAL 370 50 2.834 92 00 443  462  57  3.277 

Fonte: Caritas Brasileira 
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3.1.1 - Reuniões de Avaliação e Processos de Compras 

 

Um processo de avaliação junto às comunidades e grupos alcançados pela Caritas 

Brasileira foi realizado como parte da metodologia do Seminário de Monitoramento. 

Realizamos 26 reuniões com 137 pessoas dos grupos produtivos das 38 

comunidades com projetos produtivos aprovados pelo PROAP, reunindo ou não 

mais de um grupos neste processo, onde a assessoria técnica facilitou a avaliação 

dos grupos, que perpassou no monitoramento da abordagem e clareza inicial da 

Caritas na comunidade ou grupo, avaliação do processo de compra e do 

acompanhamento técnico, maiores dificuldades encontrados pelos grupos, facilidade 

de dialogo com os/as técnicos/as e proposições em geral. 

 

Foto 01 – Modelo da Ficha de Avaliação aplicada aos grupos acompanhados pela Caritas. (Foto: arq. Cáritas) 

 

Também foram realizados processos de compra para os projetos aprovados, onde 

foram feitos cotações, pesquisas de preços e qualidades dos materiais, bem como 

aquisição e entrega, em alguns casos, dos materiais para os grupos. 
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Seguem elencadas na tabela abaixo as comunidades alcançadas: 

 

Tabela 03 – Comunidades rurais alcançadas pela Caritas por município  

ALVORADA DE MINAS CONCEICÃO DO MATO DENTRO DOM JOAQUIM 

01 Descoberto 01 Água Quente 01 Beira Rio 

02 Fazenda da Ponte 02 Alto Cipó 02 Cachoeira 

03 Itapanhoacanga 03 Beco 03 Cachoeirinha 

04 Jassém 04 Brejaúba 04 Capoeirão 

05 Lapinha 05 Buraco 05 Chambá 

06 Ribeirão de Trás 06 Cabeceira do Turco 06 Condado 

07 Ribeirão Santana 07 Calhau 07 Gororós 

08 São Jose de Arrudas 08 Candeias 08 Lages 

09 Saraiva 09 Capão Redondo 09 Machado 

10 Sede do município 10 Capitão Felizardo 10 Mata do Braga 

11 Serra dos Monteiros 11 Córrego da Luz 11 Paiol 

    12 Córregos 12 Ranca Toco 

    13 Costa Sena 13 São João de Baixo 

    14 Cubas 14 São José da Ilha 

    15 Ferrugem 15 Sapé 

    16 Gondó 16 Sede do município 

    17 Itacolomi  17 Serra 

    18 Ouro Fino  18 Sesmaria 

    19 Parauninha     

    20 Passa Sete     

    21 Sagrado Coração de Jesus     

    22 Santo Antônio do Cruzeiro     

    23 Sapo     

  24 Socorro   

  25 Tabuleiro   

  26 Tapera   

  27 Três Barras   

  28 Turco   

                                                                                      Fonte: Caritas Brasileira 
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3.1.2 – Acompanhamento aos Grupos Produtivos  

 

Neste trimestre foi continuado o acompanhamento aos projetos aprovados no Edital 

01/2015 e iniciaram as implementações dos projetos aprovados no Edital PROAP 

01/2016. Este período perpassou desde a finalização das compras dos 

equipamentos, da entrega de materiais e a assessoria técnica aos projetos.  
 

No período de janeiro a março, foram realizadas 72 reuniões de acompanhamento 

aos grupos produtivos, contando com a presença e participação de 306 pessoas. 

Deste total, realizamos 20 reuniões em Alvorada de Minas com 104 pessoas, 35 

reuniões em Conceição do Mato Dentro com 168 participantes e 10 reuniões em 

Dom Joaquim 34 pessoas. 
 

 

Tabela 04 – Comunidades rurais com projetos aprovados pelo PROAP 

ALVORADA DE MINAS CONCEICÃO DO MATO DENTRO DOM JOAQUIM 

01 Descoberto 01 Água Quente 01 Beira Rio 

02 Fazenda da Ponte 02 Alto Cipó 02 Cachoeira 

03 Itapanhoacanga 03 Brejaúba 03 Cachoeirinha 

04 Jassém 04 Buraco 04 Capoeirão 

05 Lapinha 05 Calhau 05 Condado 

06 Ribeirão de Trás 06 Capitão Felizardo 06 Gororós 

07 Ribeirão Santana 07 Córrego da Luz 07 Machado 

08 São Jose de Arrudas 08 Córregos 08 São João de Baixo 

09 Saraiva 09 Cubas 09 Sede do município 

10 Sede do município 10 Ouro Fino 10 Serra 

  11 Parauninha 11 Sesmaria 

    12 Passa Sete   

    13 Santo Antônio do Cruzeiro   

    14 Sapo   

    15 Tabuleiro   

    16 Três Barras   

    17 Turco   

Fonte: Caritas Brasileira 

 

A situação de implementação de cada projeto produtivo aprovado pelo Fórum Gestor 

no Edital 01/2015 e 01/2016 se encontra da seguinte maneira: 
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Tabela 05 – Situação de implementação dos projetos produtivos  

NOME DO PROJETO SITUAÇÃO 

1. CASA DE FARINHA ASCAXAR 
(Cachoeira - Dom Joaquim) 

As compras foram realizadas e entregues, terminando a 
construção da estrutura e instalação dos equipamentos. 
Já foram realizadas oficinas e intercambio.  

2. EXPANSÃO DE APIÁRIOS 
(Atuação Municipal - Dom Joaquim) 

Projeto finalizado, com assessoria técnica sendo 
realizada. 

3. CENTRO JUVENIL, CULTURAL E 
ARTESANAL (Atuação Municipal - 
Alvorada de Minas) 

Construção finalizada, com assessoria técnica sendo 
realizada.  

4. PAIS: PROJETO 
AGROECOLÓGICO INTEGRADO 
SUSTENTÁVEL (Machado - Dom 
Joaquim) 

Esta sendo realizada a readequação do projeto devido a 
desistência de 02 famílias, no entanto uma das hortas já 
foi implementada e entrou outra família de Três Barras, 
em Conceição do Mato Dentro. Falta comprar 
equipamento de irrigação. 

5. DESENVOLVIMENTO DO 
TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA 
NO ALTO CIPÓ (Alto Cipó - 
Conceição do Mato Dentro) 

Projeto finalizado. 

6. ADEQUAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 
DE CASA DE QUEIJO NA SERRA 
(Serra - Dom Joaquim) 

Terminando a adequação da casa de queijo, aguardando 
a implementação do voisin. 

7. FOLHA VERDE (Fazenda da Ponte 
- Alvorada de Minas) 

Projeto implementado com assessoria técnica sendo 
realizada.  
 

8. GALINHEIRO AGROECOLÓGICO 
(Turco - Conceição do Mato Dentro) 

Projeto em fase de conclusão, ainda falta a compra de 
vacinas e incubadora, com assessoria técnica sendo 
realizada. 

9. REFORMA DE MOINHO D’ÁGUA 
(Três Barras - Conceição do Mato 
Dentro) 

Projeto finalizado. 
 

10. ARPILHEIRAS: MULHERES 
TECENDO SUAS HISTÓRIAS (Agua 
Quente - Conceição do Mato Dentro) 

Compras realizadas, com assessoria técnica sendo 
realizada. 

11. TANQUE DE LEITE 
COMUNITÁRIO (Ribeirão Santana - 
Alvorada de Minas) 

Projeto implementado com assessoria técnica sendo 
realizada. 

12. BORDANDO NOSSA HISTÓRIA 
(Três Barras - Conceição do Mato 
Dentro) 

Projeto finalizado, com assessoria técnica sendo 
realizada.  

13. QUITANDA SOLIDÁRIA (Ouro 
Fino - Conceição do Mato Dentro) 

Construção realizada, faltando apenas alguns itens a 
serem comprados, assessoria técnica sendo realizada. 

14. DOCE DE CÓRREGOS (Córregos 
- Conceição do Mato Dentro) 

Projeto finalizado, com assessoria técnica sendo 
realizada. 

15. QUITANDA DE SANTO 
ANTÔNIO DO CRUZEIRO (Santo 
Antônio do Cruzeiro - Conceição do 
Mato Dentro) 

Processo de compras iniciado. Processo de cotação para 
a construção em andamento. 

16. CONSERVA GURITAS DA 
SERRA (Ouro Fino - Conceição do 

Processo de compras iniciado e material sendo entregue. 
Construção sendo realizada. 
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Mato Dentro) 

17. MOINHO DE CUBAS (Cubas - 
Conceição do Mato Dentro) 

Processo de compras iniciado e material sendo entregue. 
Construção sendo realizada. 

18. PRODUÇÃO DE FARINHA 
QUILOMBOLA (Buraco - Conceição 
do Mato Dentro) 

Processo de compras iniciado.  

19. MULHERES QUE CURAM 
(Tabuleiro - Conceição do Mato 
Dentro) 

Processo de compras iniciado. 

20. HORTA CÓRREGO DA LUZ 
(Córrego da Luz - Conceição do Mato 
Dentro) 

Cotação dos materiais concluída/orçamentos para 
sistema de irrigação sendo realizadas. 

21. FRUTICULTURA CAPITÃO 
FELIZARDO (Capitão Felizardo - 
Conceição do Mato Dentro) 

Cotações/orçamentos para sistema de irrigação sendo 
realizadas. 

22.  HORTICULTURA 
AGROECOLÓGICA (Calhau - 
Conceição do Mato Dentro) 

Processo de cotação concluída. 

23. GALINHEIRO DE OURO FINO 
(Ouro Fino - Conceição do Mato 
Dentro) 

Galinheiro pronto. Cotação dos pintinhos em andamento. 

24. PLANTAR PARA CRESCER 
(Santo Antônio do Cruzeiro - 
Conceição do Mato Dentro) 

Processo de compras iniciado. 

25. QUITANDA SOLIDÁRIA  
(Brejauba - Conceição do Mato 
Dentro) 

Contrato assinado. 

26. CRIAÇÃO DE TURISMO DE 
BASE COMUNITÁRIA BASEADO 
EM CAPACITAÇÃO DE 
CONDUTORES E MEIOS DE 
HOSPEDAGEM NO POVOADO DE 
PARAUNINHA (Parauninha - 
Conceição do Mato Dentro) 

Processo de compras iniciado  

27. UNIDAS VENCEREMOS: 
FORTALECENDO A AUTONOMIA 
DAS MULHERES (Córregos - 
Conceição do Mato Dentro) 

Processo de compras iniciado (alguns equipamentos já 
foram adquiridos) e estão sendo orçado o material para a 
construção. 

28. PRV CAPITÃO FELIZARDO 
(Capitão Felizardo - Conceição do 
Mato Dentro) 

Processo de compras iniciado, já realizaram algumas 
compras.  

29. FORMAÇÃO DE DEFENSORES 
EM DIREITOS HUMANOS 
(Comunidades Atingidas pela 
Mineração - Conceição do Mato 
Dentro e Alvorada de Minas) 

Processo de compras iniciado  

30. PROTEÇÃO DE NASCENTES DA 
COMUNIDADE ITAPANHOACANGA 
(Itapanhoacanga - Alvorada de Minas) 

Projeto finalizado, com assessoria técnica sendo 
realizada. 

31. CAPTAÇÃO DE ÁGUA EM 
DESCOBERTO (Descoberto - 

Projeto finalizado, com assessoria técnica sendo 
realizada. 
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Alvorada de Minas) 

32. ECOANDO MEMÓRIAS 
(Itapanhoacanga - Alvorada de Minas) 

Contrato assinado. 

33.  ADEQUAÇÃO DA QUEIJARIA 
ARTESANAL SR. ASSIS (Área Rural 
de Alvorada de Minas) 

Processo de compra finalizado, aguardando entrega.  

34. ADEQUAÇÃO DE QUEIJARIA 
SR. LOURO (Lapinha - Alvorada de 
Minas) 

Material cotado e aguarda disponibilidade do pedreiro. 

35.  ADEQUAÇÃO DA QUEIJARIA 
ARTESANAL SR. DELFINO (Lapinha 
- Alvorada de Minas) 

Processo de compras finalizado e obras iniciadas. 

36. QUITANDAS JASSÉM (Jassem - 
Alvorada de Minas) 

Parte dos materiais comprados. Falta comprar 
equipamentos.  

37. DELICIAS DE SÃO JOSÉ DO 
ARRUDAS (Arrudas - Alvorada de 
Minas) 

Processo de compras iniciado  

38. DOCES E GELEIAS DE 
RIBEIRÃO SANTANA (Ribeirão 
Santana - Alvorada de Minas) 

Contrato assinado. 

39. REVOLUÇÃO DA JUVENTUDE 
(Passa Sete, Itapanhoacanga, 
Arrudas, Saraiva, Jassem, Agua 
Quente e Sapo - Alvorada de Minas e 
Conceição do Mato Dentro) 

Processo de compras iniciado  

40. COZINHA COMUNITÁRIA DE 
RIBEIRÃO DE TRÁS (Ribeirão de 
Trás - Alvorada de Minas) 

Processo de compras iniciado. 

41. ADEQUAÇÃO DA QUEIJARIA 
ARTESANAL DO SR. MILTON 
(Ribeirão Santana - Alvorada de 
Minas) 

Processo de compras iniciado aguardando disponibilidade 
da mão de obra do pedreiro. 

42. SOMOS UM: SEGURANÇA 
ALIMENTAR NO SARAIVA (Saraiva - 
Alvorada de Minas) 

Processo de compras iniciado.  

43. PROJETO INTEGRADO 
SUSTENTÁVEL DO ARRUDAS 
(Arrudas - Alvorada de Minas) 

Processo de compras iniciado. 
 

44. RAPADURA DO CÓRREGO SÃO 
JOÃO (São João de Baixo - Dom 
Joaquim) 

Contrato assinado. 

45. DOM CIPÓ – ARTE E TRADIÇÃO 
(Atuação Municipal - Dom Joaquim) 

Contrato assinado. 
 

46. FORTALECIMENTO DA 
APICULTURA E PRODUÇÃO DE 
PRÓPOLIS DE DOM JOAQUIM (São 
João de Baixo - Dom Joaquim) 

Contrato assinado. 

47. REVITALIZAÇÃO DA FEIRA 
LIVRE DE DOM JOAQUIM (Atuação 
Municipal - Dom Joaquim) 

Processo de compras iniciado. 

48. CONSTRUÇÃO DE CASA DE Construção finalizada, falta alguns poucos itens  exames. 
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QUEIJO FAMILIAR SR. ODILON 
(Beira Rio - Dom Joaquim) 

A iniciar pedido de certificação. 

49. CONSTRUÇÃO DE CASA DE 
QUEIJO FAMILIAR DA SRA. VALMA 
E SR. RUBENS (Sesmaria - Dom 
Joaquim) 

Compras realizadas. Inicio da Construção. 

50. CONSTRUÇÃO DE CASA DE 
QUEIJO FAMILIAR DO SR. GILMAR 
(Gororós - Dom Joaquim) 

Contrato assinado. 

51. CONSTRUÇÃO DE CASA DE 
QUEIJO FAMILIAR DO SR. 
EVERALDO (Capoeirão - Dom 
Joaquim) 

Contrato assinado. 

52. CONSTRUÇÃO DE CASA DE 
QUEIJO FAMILIAR DO SR. 
RONALDO (Capoeirão - Dom 
Joaquim) 

Contrato assinado. 

53. CASA DE MEL COMUNITÁRIA 
DO GORORÓS (Gororós - Dom 
Joaquim) 

Contrato assinado. 
 

54. PRODUÇÃO DE LINGUIÇA 
CASEIRA DA SESMARIA (Sesmaria 
- Dom Joaquim) 

Processo de compras iniciado. 
 

55. QUITANDAS E DOCES DA 
SESMARIA (Sesmaria - Dom 
Joaquim) 

Contrato assinado. 
 

56. CASA DE SEMENTE – 
PRESERVAR E SEMEAR (Atuação 
Municipal - Dom Joaquim) 

Processo de compras iniciado. Obras iniciadas e 
fundação feita. 
 

57. FEIJÃO AGROECOLÓGICO 
(Serra - Dom Joaquim) 

Processo de compras aguardando. 
 

58. CONSERVAÇÃO DE 
NASCENTES EM DOM JOAQUIM 
(Atuação Municipal - Dom Joaquim) 

Processo de compras aguardando. 

59. CASA FARINHA CONDADO 
(Condado - Dom Joaquim) 

Processo de compras aguardando. 

60. CABOCLINHA E MARUJADA 
(Córrego Cachoeirinha - Dom 
Joaquim) 

Processo de compras aguardando. 

61. QUITANDA DO MACHADO 
(Machado - Dom Joaquim) 

Contrato assinado. 
 

Fonte: Caritas Brasileira 
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Foto 02 – Visita a Sra. Marlene no dia 24 de janeiro na comunidade do Descoberto em Alvorada de Minas. (Foto: arq. Cáritas) 

 

 

Foto 03 – Visita ao Grupo Folha Verde no dia 17 de março na comunidade Fazenda da Ponte em Alvorada de Minas. (Foto: arq. 

Cáritas) 



                                                                                                                                                                                                                                                          

 

17 

 

 

Foto 04 – Visita ao Grupo Horticultura do Calhau no dia 23 de março na comunidade do Calhau em Conceição do Mato Dentro. 

(Foto: arq. Cáritas) 

 

Foto 05 – Visita a Queijaria do Odilon no dia 22 de março na comunidade Beira Rio em Dom Joaquim. (Foto: arq. Cáritas) 
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3.2 – Oficinas de Capacitação e Dias de Campo 

 

Uma das metas do presente projeto contratado pelo MPMG, é a realização de 

oficinas com o fim de capacitar os/as representantes das comunidades em práticas 

agroecológicas, metodologias populares para trabalhos comunitários, cooperativismo 

e associativismo, mobilização social, elaboração de projetos produtivos, 

agroindustrialização, além de outras temáticas para que estes possam contribuir 

para o processo organizativo dos grupos e das comunidades como um todo, de 

maneira a multiplicar as ferramentas apresentadas condizentes com práticas mais 

amorosas de se relacionar com o próximo, com os animais e com o meio ambiente.  

 

Ao longo deste trimestre realizamos 12 oficinas possibilitando a capacitação de 211 

pessoas ao total, distribuídos da seguinte maneira 

 

Tabela 06 – Oficinas em Comunidades Rurais 

REUNIÕES EM COMUNIDADES RURAIS 

MUNICÍPIOS 

RESUMO DAS OFICINAS ANTERIORES 
OFICINAS 

TOTAL 
1º Trimestre de 2017 

Nº Oficinas Nº Comun. Nº Partic. Nº Oficinas 
Nº Comun. 

Novas 
Nº Partic. Nº Oficinas Nº Com.  Nº Partic. 

Alvorada de 
Minas 

05 04 215 04 00 85 09 04 300 

Conceição 
do Mato 
Dentro 

10 08 204 05 01 86 15 09 290 

Dom 
Joaquim 

05 01 105 03 00 40 08 01 145 

Outros 
Municípios 04 --- 61 00 --- 00 04 --- 61 

TOTAL 23 13 585 12 01 211 35 14 796 

Fonte: Caritas Brasileira 

 

Outra metodologia utilizada para contribuir no processo de capacitação em 

agroecologia é o Dia de Campo, momento de pratica, socialização e trocas de 

experiências em torno de praticas e ações ligadas ao tema da agroecologia, 

podendo ser associadas ou não a outra atividade, como a uma Oficina, por exemplo. 

Neste trimestre foram realizados 06 Dias de Campos, sendo 05 simultâneos as 

Oficinas, totalizando 11 dias de Campo ao longo do desenvolvimento do projeto. 

 

Seguem abaixo as descrições de cada Oficina e Dia de Campo: 
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 14/jan - Oficina e Dia de Campo de Fossa Ecológica e Econômica  

A oficina teve como objetivo capacitar pessoas para a construção de fossas 

econômicas, modelo de biodigestor, e instalar a fossa na área de camping do Sr. 

José de Olinta, adquirida via projeto de Desenvolvimento do Turismo de Base 

Comunitária da comunidade Alto Cipó. 

 

Foto 06 – Oficina e Dia de Campo de Fossa Ecológica e Econômica na Área do Sr. Jose de Olinta  no dia 14 de janeiro no Alto 

Cipó em Conceição do Mato Dentro. (Foto: arq. Cáritas) 

 

Foto 07 – Oficina e Dia de Campo de Fossa Ecológica e Econômica na Área do Sr. Jose de Olinta  no dia 14 de janeiro no Alto 

Cipó em Conceição do Mato Dentro. (Foto: arq. Cáritas) 
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 23 a 28/jan – Oficina de Teatro com Grupo de Jovens – Revolução da 

Juventude 

 

As oficinas foram assessoradas por membros do setor de cultura e de juventude do 

Movimento pela Soberania Popular na Mineração, com a coordenação de Maria das 

Graças e Marcio Zonta, com o objetivo foi introduzir técnicas de teatro, com jogos e 

exercícios, e recolher narrativas, a fim de que num segundo momento seja 

construída uma peça que retrate a realidade das comunidades. Trabalhou o 

desenvolvimento da expressão corporal e consciência crítica dos jovens a respeito 

do modelo de desenvolvimento e suas contradições. Os jovens estão com muitas 

expectativas em relação ao projeto. 

 

 

Foto 08 – Oficina de Teatro entre os dias 23 a 28 de janeiro em Itapanhoacanga em Alvorada de Minas.  (Foto: arq. Cáritas) 
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 24/jan – Oficina e Dia de Campo em Organização da Produção de 

Hortaliças 

 

O foco desta Oficina e Dia de Campo foi planejar a produção de hortaliças do grupo, 

e foi ministrada pelos próprios técnicos da Caritas. Foi feito um planejamento do que 

será plantado na área, a consorciação das culturas, as plantas antagônicas e tempo 

para colheita. Após o planejamento o grupo fez a limpeza da área, o levantamento 

dos canteiros e o plantio das sementes em bandejas de isopor. Foram feitos 07 

canteiros de 01 metro de largura por 03 de comprimento. 

 

 

 

Foto 09 – Oficina e Dia de Campo em Organização de Produção de Hortaliças no dia 24 de janeiro em Fazenda da Ponte em 

Alvorada de Minas.  (Foto: arq. Cáritas) 
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 19 E 20/jan – Oficina e Dia de Campo em Produção de Mudas de 

Hortaliças 

Participaram da oficina/dia de campo as comunidades que que possuem dificuldade 

em produzir hortaliças e adquirir mudas para a produção, mas produzem para o 

PNAE de Dom Joaquim –  Sesmaria, Machado, Ascaxar e Capoeirão e que 

possuem dificuldade em produzir e adquirir mudas para a produção. Houve a 

instrução sobre a seleção e produção de sementes de hortaliças na horta, 

mostrando na prática que as melhores plantas com as melhores características que 

devem ser reservadas para a coleta de sementes, bem como prática de adubação e 

organização dos canteiros, foi usado esterco, cama de frango e termofosfato (yorin), 

e cobertura dos canteiros com matéria orgânica seca como capim e folhas diversas 

picadas a cobertura das ruas com pseudocaules de bananeiras afim de evitar a 

perda de água e proteger da insolação e compactação do solo. Por fim houve o 

manejo e plantio das bananeiras, das mudas de hortaliças e sementes. 

 

Foto 10 – Oficina e Dia de Campo em Organização de Produção de Mudas nos dias 19 e 20 de fevereiro Machado em Dom 

Joaquim.  (Foto: arq. Cáritas) 
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 30/Jan – Dia de Campo Sobre Protecão de Nascentes 

 

Foi realizado com o Grupo de Proteção de Nascentes de Itapanhoacanga um dia de 

campo sobre cercamento de nascentes e matas ciliares, havendo fixação de moirões 

e arames, bem como orientação sobre distanciamento entre mata-cerca e nascente-

cerca. 

 

 

 
Foto 11 – Dia de Campo sobre Proteção de Nascentes no dia 30 de janeiro em Itapanhoacanga em Alvorada de Minas.  (Foto: 

arq. Cáritas) 
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 02 A 03/mar – Oficinas Sobre Politicas Publicas e Previdência Social 

para as Mulheres do Campo 

 

As oficinas ocorreram com mulheres agricultoras nos três municípios, visto que o 

tema é de suma importância para as mulheres do campo, os sindicatos rurais vêm 

debatendo este tema. As formações contaram com exposição dialogada sobre o 

tema e um momento de debate em grupos, onde as agricultoras levantaram os 

problemas para o acesso às politicas publicas nas suas comunidades, os problemas 

relacionados às mudanças propostas pelo governo federal na previdência social e 

debateram formas de enfrentar essas questões em seus territórios. Foi debatida 

também a questão da violência contra as mulheres, em suas diversas formas bem 

como propostas de ação contra a violência. Em Dom Joaquim e Alvorada de Minas, 

esta formação ocorreu no dia 02 de março no período da manhã e da noite, 

respectivamente, e em Conceição do Mato Dentro no dia 03 de março. 

 

 

Foto 12 – Oficina sobre Politicas Publicas e Previdência Social Para As Mulheres do Campo no dia 02 de março em Dom 

Joaquim.  (Foto: arq. Cáritas) 
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Foto 13 – Oficina sobre Politicas Publicas e Previdência Social Para As Mulheres do Campo no dia 02 de março em Alvorada 

de Minas (Foto: arq. Cáritas) 

 

Foto 14 – Oficina sobre Politicas Publicas e Previdência Social Para As Mulheres do Campo no dia 03 de março em Conceição 

do Mato Dentro.  (Foto: arq. Cáritas) 
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 04/mar – Oficina de Cosméticos Naturais e Agroecologia 

 
 
A oficina ocorreu com o grupo “Mulheres que Curam”, da comunidade do Tabuleiro 

em Conceição do Mato Dentro, e parte das mulheres compartilharam com o restante 

do grupo o aprendizado obtido no curso custeado pela Cáritas “Curso Vivencial em 

Cosméticos Naturais” como parte dos recursos aprovados no I Edital de 2016.  

Foram ensinadas receitas como desodorante natural, protetor labial, xampu caseiro, 

argila medicinal e escalda pés, sendo que cada uma levou para si amostra dos 

produtos para experimentação. 

 

 

 

Foto 15 – Oficina sobre Cosméticos Naturais e Agroecologia no dia 04 de março no Tabuleiro em Conceição do Mato Dentro.  

(Foto: arq. Cáritas) 
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 09 e 10/mar – Oficina e Dia de Campo em Apicultura 

 

A formação ocorreu com a Associação dos Apicultores de Dom Joaquim, e teve 

como objetivo iniciar uma formação continuada em apicultura com os jovens 

apicultores interessados em desenvolver a atividade no município, como também os 

que já estão em atividade junto com familiares e/ou parceiros. A apicultura no 

município de Dom Joaquim é uma atividade tradicional do lugar, tendo histórias de 

mais de 200 anos, e a oficina com os jovens foi avaliada de grande importância para 

a continuidade e desenvolvimento dos trabalhos, além de possibilidade de geração 

de renda e fixação dos jovens no campo. 

 

 

Foto 16 – Oficina e Dia de Campo em Apicultura nos dias 09 e 10 de março em Dom Joaquim.  (Foto: arq. Cáritas) 
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 11/mar – Oficina e Dia de Campo de Saneamento Ecológico  

 

A oficina teve como objetivo apresentar o modelo de “Fossas Ecológicas 

Econômicas”, seu funcionamento e realizar a instalação de uma fossa na casa do 

“Chico Lage”, finalizando as atividades do projeto de Desenvolvimento do Turismo 

de Base Comunitária do Alto Cipó. Os moradores da comunidade pediram à Cáritas 

apoio na reorganização da associação para a renovação da diretoria, entrada de 

novos associados e direcionamentos de ações. 

 

 

 
Foto 17 – Oficina e Dia de Campo em Saneamento Ecológico no dia 11 de março no Alto Cipó em Conceição do Mato Dentro.  

(Foto: arq. Cáritas) 
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 18 e 19/mar - Oficinas de Capacitação com Jovens “Teatro do Oprimido” 

 

Esta oficina foi realizada com os membros do Projeto Revolução da Juventude, com 

o intuito de mobilizar mais jovens das comunidades para participarem do grupo. A 

formação, cujo objetivo foi aprofundar a compreensão sobre o modelo de mineração 

no Brasil, foi facilitada por Maria Julia, membro do Movimento Pela Soberania 

Popular na Mineração, e foram desenvolvidos jogos teatrais de descontração, 

memorização, concentração, espaço, expressão corporal, contação de histórias, 

dicção e montagem de cenas curtas com situações do cotidiano. 

 

 

Foto 18 – Oficina em Teatro dos Oprimidos nos dias 18 a 19 de março no Arrudas em Alvorada de Minas.  (Foto: arq. Cáritas) 
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 30/mar – Oficina Sobre Agroecologia – Etapa Solos 

 

Após diálogos anteriores com o Grupo Guritas da Serra, e a partir das demandas 

levantas de produção agroecológica, processamento e boas praticas agroindustriais 

e comercialização, esta oficina foi realizada para debater sobre o solo e criação da 

vida nos solos De forma dialética, a oficina perpassou sobre a formação dos solos, a 

composição da superfície de um solo, praticas que prejudicam, o que fazer para 

manter um solo sempre produzindo, nutrição das plantas, fonte dos nutrientes das 

plantas e dos solos, fontes alternativas de nutrição, compostagem caseira, adubo 

verde e adubação orgânica. 

 

 

Foto 19 – Oficina sobre Agroecologia no dia 30 de março em Ouro Fino em Conceição do Mato Dentro.  (Foto: arq. Cáritas) 
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3.3 – Reuniões de Equipe e Reuniões com Parceiros 

 

 

As reuniões de equipe são momentos importantes para o repasse de informações, 

planejamento e monitoramento das atividades, assim como a discussão acerca das 

metodologias e metas de trabalho com as comunidades. 

 

 

 06 reuniões de Equipe – as reuniões de equipe ocorreram neste trimestre 

tanto para monitorar as atividades desempenhadas pela equipe técnica, mas 

também para planejar as atividades deste semestre e de todo ano de 2017. 

 

 

 
Foto 20 – Reunião de Equipe da Caritas Brasileira Regional Minas Gerais.  (Foto: arq. Cáritas) 
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Buscando o melhor desempenho dos trabalhos da equipe na região, tem-se como 

fundamental o estreitamento dos laços com parceiros. Fruto desta intenção, 

podemos elencar as seguintes reuniões ocorridas ao longo deste trimestre: 

 

 03 reuniões com o Programa Polos de Cidadania da UFMG – Ao longo 

deste trimestre foram realizados três encontros com o Programa Polos de Cidadania. 

A pauta principal foi a preparação e a avaliação do Seminário de Monitoramento 

ocorrido nos dias 15 e 16 de fevereiro. O Seminário estava previsto no projeto das 

duas instituições tendo em vista que este chega ao meio de sua caminhada, 

fazendo-se um momento importante para o monitoramento das atividades, 

levantando os primeiros resultados do PROAP na região, elencando os sucessos e 

gargalos encontrados.  

 

 01 reunião com o Padre José Geraldo – No dia 31 de janeiro de 2017 foi 

realizada uma reunião com o Padre Jose Geraldo da paroquia São Domingos em 

Dom Joaquim. Na ocasião foi feito o convite para participação do Seminário de 

Monitoramento e a organização do espaço cedido pela paroquia para o 

acontecimento do Seminário. Foram discutidas oficinas e ideias sobre os projetos 

que podem ser realizados em parceria com a Paróquia e as pastorais. 

 

 

 01 reunião com o Promotor da Comarca de Conceição do Mato Dentro – 

A reunião teve como pauta esclarecimentos e nivelamento de informações sobre a 

situação de Ouro Fino e do projeto Guritas da Serra, entrega do relatório trimestral e 

dialogo sobre data do Seminário de Monitoramento. 
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Foto 21 – Reunião com o promotor Marcelo Matta Machado em Conceição do Mato.  (Foto: arq. Cáritas) 

 

 

 01 reunião com Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Dom Joaquim –  

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Dom Joaquim vem se mostrando como um 

parceiro forte a ativo no município, e neste trimestre contribuiu no monitoramento da 

execução das atividades desenvolvidas pela equipe técnica da Caritas, mas também 

na organização estrutural e mobilização de agricultores/as no Seminário de 

Monitoramento do PAC’s. 

 

 

 01 reunião com Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA, do Serro – No dia 

17 de janeiro os técnicos da Cáritas foram ao IMA em Serro para conversar com a 

Medica Veterinária responsável pela fiscalização das queijarias do município de 

Alvorada de Minas. Nessa reunião foram sanadas algumas dúvidas referentes aos 

documentos necessários para certificação e outras dúvidas sobre produtos de 

origem animal. 
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Foto 22 – Reunião com Médica Veterinária do IMA do Serro. (Foto: arq. Cáritas)  

 

 01 reunião com Emater de Alvorada de Minas – A reunião com a Emater de 

Alvorada de Minas teve como intuito dar um posicionamento sobre os projetos que 

estão finalizados e sobre os que estão sendo implementados em Alvorada. Debateu-

se também sobre as potencialidades de grupos e comunidades para o próximo 

edital. 

 

 01 reunião com Nutricionista da Secretaria de Educação de Alvorada de 

Minas – A reunião ocorrida no dia 07 de fevereiro teve como intuito debater e 

entender o funcionamento do PNAE de Alvorada, sendo informado que no ano 

anterior foram comprados 55% da alimentação escolar da agricultura familiar, e que 

este ano terá uma verba menor para aquisição, somente R$9.000,00. 
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Foto 23 – Reunião com Nutricionista da Secretaria de Educação de Alvorada de Minas. (Foto: arq. Cáritas)  

 

 

 03 reuniões com a Prefeitura de Dom Joaquim - Três reuniões foram 

realizadas com a prefeitura de Dom Joaquim ao longo deste trimestre. A primeira 

delas teve como intuito a articulação e convite da prefeitura para o Seminário de 

Monitoramento que foi realizado no município. Os demais encontros tiveram como 

objeto central de discussão o procedimento de concessão das escolas de duas 

comunidades do município de Dom Joaquim.  

 

 
Foto 24 – Reunião com o Prefeito de Dom Joaquim. (Foto: arq. Cáritas)  
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 01 reunião com o Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA, (regional 

Curvelo e Guanhães) e EMATER de Conceição do Mato Dentro – O IMA e o 

órgão responsável por fiscalizar produtos de origem animal, principalmente o queijo, 

e os produtos de origem vegetal é a Vigilância Sanitária, incluindo doces de leite é 

vinculado ao IMA, os demais a Vigilância Sanitária. Quanto a fiscalização do IMA, 

Conceição do Mato Dentro e Dom Joaquim ficam a cargo da regional de Guanhães e 

Alvorada de Minas é acompanhado por Curvelo. Esta reunião, que contou com a 

EMATER de Conceicão do Mato Dentro, teve o intuito de apresentar os trabalhos 

desenvolvidos e demandas encontradas pela Caritas, bem como resolve-las.  

 

 
Foto 25 – Reunião IMA’s (regional Curvelo e Guanhães) e EMATER de CMD. (Foto: arq. Cáritas) 

 

 01 reunião com Associação de Capitão Felizardo – Nesta reunião 

estavam presentes, além dos associados, o secretario de agricultura da cidade, 

Magno, e a técnica da Emater, Marisa. A Emater falou que será lançado o programa 

estadual de apoio ao queijo minas artesanal junto ao IMA e Ministério da Agricultura, 

e será lançado no Serro no dia 11 de abril. Na região o técnico da Emater Cristiano 

ira acompanhar os agricultores que tiverem interesse em trabalhar com proteção de 

nascentes. Com o secretario de agricultura, a associação demandou mais maquinas 

para comunidade uma vez que a que tem esta pouca para as pessoas. 
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Foto 26 – Reunião com a associação de Capitão Felizardo. (Foto: arq. Cáritas) 

 

 

 01 reunião com a Associação Comunitária de Ouro Fino – A principal 

pauta foi o projeto de produção de quitandas enviado pela associação no Edital 

01/2015. O grupo formado a partir desta iniciativa acabou se desfazendo devido a 

algumas intrigas internas do grupo. A questão foi exposta a toda a comunidade e a 

associação decidiu manter o projeto ativo no local reabrindo a oportunidade para as 

mulheres que desejassem produzir. Para a definição de um novo grupo ficou 

decidido que haverá uma nova reunião depois do carnaval. 

 

 Reunião com a Vigilância Sanitária e Nutricionista/SEDU - No dia 07 de 

Fevereiro de 2017, houve uma reunião de articulação da equipe da Cáritas com a 

Bruna – representante da vigilância sanitária e o André – Nutricionista da secretária 

de educação do município de Conceição do Mato Dentro. Na ocasião foram 

debatidos dados levantados pela Unifei sobre a comercialização em CMD, 

principalmente sobre o mercado municipal e sobre o PNAE. Houve um debate sobre 

esses dados e encaminhamos alguns pontos sobre: 

 

1. Comercialização Mercado Municipal: Realizar conversa com os 

feirantes e preparar um espaço para debater os dados da Unifei, com 

objetivo também de iniciar um processo de contribuição para a 
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organização dos feirantes, por exemplo, organização da associação, 

acesso ao pnae e assistência técnica. 

2. PNAE: Organizar os grupos que a Cáritas acompanha para acessar o 

programa e apresentar a demanda até o inicio de março. Foi levantado 

que para os ovos caipiras será necessário apenas um certificado do 

Veterinário para facilitar o acesso. Os doces fornecer em embalagens 

individuais. 

 

Foi encaminhada também uma reunião com a Cáritas, o André, a Bruna e a 

Emater com o objetivo de encaminhar as questões da DAP. 

 

 
Foto 27 – Reunião com a Vigilância Sanitária e Nutricionista/SEDU. (Foto: arq. Cáritas)  
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3.4 – Defesa dos Direitos Humanos 

 

A Cáritas Brasileira carrega ao longo de seus sessenta anos de trabalho a luta em 

defesa dos direitos humanos. Na região alvo do PROAP estamos atuando com os 

atingidos e atingidas pelo empreendimento Minas-Rio da empresa Anglo American. 

Nesta etapa entre janeiro a março, ocorreram 04 ações junto às famílias impactadas 

pelo empreendimento minerário, descritas a abaixo. 

 

 08/mar - Manifestação 08 de Março – O último dia 08 de março, o tema 

principal da luta das mulheres foi a rejeição à Reforma da Previdência Social 

proposta pelo atual governo interino. A Caritas juntamente com 32 pessoas, em sua 

maioria, mulheres e suas crianças se dirigiram à Assembleia Legislativa de Minas 

Gerais – ALMG, em Belo Horizonte, com o propósito de participar das atividades 

deste 08 de março, momento de formação construído junto com os movimentos 

sociais para o Dia Internacional de Luta das Mulheres.  

 

 

Foto 28 – Mobilização 08 de Marco na Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. (Foto: arq. Cáritas) 
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 15/mar - Participação Assembleia dos Professores de Conceição do 

Mato Dentro – A Caritas foi convidada para participar da mesa e contribuir com as 

discussões sobre os impactos da Reforma da Previdência proposta pelo governo. Na 

ocasião foi discutidas as mudanças propostas pelo governo, os impactos que poderá 

ter na vida dos trabalhadores rurais e profissionais da educação. Também foi dado 

repasse das atividades de formação realizada com as mulheres rurais em parceria 

com a Cáritas no inicio do mês. Ao final, foram debatidas ações para mobilizar 

outros setores e atividades contra a reforma na região. As ações propostas foram a 

mobilização dos demais profissionais da educação e estudantes para uma próxima 

assembleia, realizar debates nas salas de aula sobre o tema e a realização de uma 

atividade de dialogo com a sociedade por meio de uma passeata. 

 

 

 

Foto 29 – Assembleia dos Professores de Conceição do Mato Dentro. (Foto: arq. Cáritas) 
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 Acompanhamento Violação Direitos Humanos – O caso do Sr. Lucio vinha 

sendo acompanhado pela equipe do Polos de Cidadania e pela mesa de negociação 

do estado, convocada pela SEDPAC. Fomos acionados para acompanhar a medida 

e evitar que ocorresse maiores violações de direitos. Não foi permitida a entrada de 

entidades no local. Membros do Polos, Assistência Social da Prefeitura e da 

comunidade permaneceram no bloqueio feito pela policia. Além deste, estavam 

presentes o oficial de justiça com o mandato, representantes da Anglo American e 

policiais dos batalhões de CMD, Lagoa Santa, Santa Luzia e Diamantina, com cerca 

de 5 viaturas e 15 policiais. A PM foi questionada pela ação pelas organizações 

presentes, pois há um decreto estadual que estabelece a realização da mesa de 

negociação antes de ações de reintegração de posse. As entidades alegam que 

essa reunião da mesa estava para ser agendada, mas não ocorreu. Mesmo assim o 

despejo foi executado sem a presença e acompanhamento da SEDPAC. Mesmo 

com as denuncias e acionamentos feitos, não foi possível impedir a ação. A família 

será acompanhada pela equipe do Polos no registro do BO. 

 

 

Foto 30 – Acompanhamento Violação Direitos Humanos na comunidade Ferrugem em Conceição do Mato Dentro. 

(Foto: arq. Cáritas) 
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 Manifestação Contra Reforma da Previdência – Foi realizada uma 

passeata em Conceição do Mato Dentro com atividades de panfletagem e diálogo 

com a sociedade pelas ruas do centro da cidade. Estiveram presentes também 

professores, estudantes e outros profissionais da educação das redes estaduais e 

municipais, sindicato dos trabalhadores rurais e servidores municipais. 

 

 

 

 

Foto 31 – Manifestação Contra Reforma da Previdência em Conceição do Mato Dentro. (Foto: arq. Cáritas) 
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3.5 – Seminário de Monitoramento dos PAC’s / Caritas 

 

Nos dias 15 e 16 de fevereiro a equipe técnica da Cáritas de Conceição do Mato 

Dentro reuniu integrantes dos grupos apoiados pelo PROAP da zona rural dos 

municípios de Alvorada de Minas, Conceição do Mato Dentro e Dom Joaquim. 

Organizações e instituições parceiras, que muito tem apoiado e contribuído para o 

bom desenvolvimento dos projetos na região, também se fizeram presentes, a saber: 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais, EMATER, Prefeituras, Secretarias Municipais, 

Programa Polos de Cidadania, GPPAC, CIMOS, Comarca de Conceição do Mato 

Dentro etc. Nos dois dias de atividades contamos com a participação de 81 pessoas 

em media no evento, tendo participado 82 pessoas no primeiro dia e 80 no segundo 

dia ao total. 

 

O Seminário de Monitoramento é uma metodologia adotada pela Cáritas com o 

objetivo de verificar os primeiros resultados obtidos pelo projeto e os avaliar 

conjuntamente com o público envolvido, destacando os desafios, potencialidades, 

gargalos e pontos positivos encontrados, com vistas a levantar os encaminhamentos 

para o sucesso dos PAC’s implantados nas comunidades trabalhadas. 

 

O “Desenvolvimento Local Sustentável e Solidário” foi o tema escolhido para 

qualificar o encontro e contou com dois mestres sobre o assunto para contribuir nas 

reflexões: Ademar de Andrade Bertucci e Daniel Tygel. No primeiro dia, 15 de 

fevereiro, o primeiro facilitador centrou-se na história dos Projetos Alternativos 

Comunitários – PAC’s – no Brasil, focando nas iniciativas de Fundos Rotativos 

Solidários existentes em todo o Brasil, enquanto o segundo aprofundou o olhar 

sobre o Desenvolvimento Local Sustentável, Solidário e Soberano (como ele mesmo 

denominou), de modo a contribuir direcionadamente nas ações da Cáritas 

promovidas por este projeto em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais – 

MPMG, através do PROAP – Programa de Apoio a Projetos na Região Central. 

 

O segundo dia, 16 de fevereiro, teve como enfoque a avaliação dos resultados dos 

PAC’s na região até o momento. A primeira parte da manhã foi direcionada para a 

apresentação dos resultados dos trabalhos desenvolvidos pela Cáritas na região, 
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expondo os dados referentes as atividades desenvolvidas como: reuniões com 

parceiros, reuniões com grupos produtivos e comunidades, ações em prol da defesa 

de direitos humanos, momentos de formação (oficinas, dias de campo e 

intercâmbios), reuniões de equipe, bem como as atividades enquanto rede Cáritas, a 

fim apresentar e fomentar uma avaliação mais aprofundada. Divididos em grupos, 

foram colocados os seguintes pontos para discussão:  

1. Acompanhamento técnico 

a. Metodologia da Abordagem 

b. Mobilização das comunidades 

c. Conhecimento técnico 

2. Projetos 

a. Forma da chamada de projetos 

b. Processo de compras 

c. Implementação dos projetos 

d. Promoção e defesa dos direitos 

3. Formações 

a. Método 

b. Conteúdo 

4. Devolução Solidária e Fundos Rotativos Solidários 

a. Entendimento dos grupos 

5. Participação e envolvimento das comunidades 

6. Sugestões para melhoria do projeto 

a. O que cabe a Cáritas? 

b. O que cabe aos grupos? 

 

Depois de uma discussão coletiva em plenária, houve a apresentação sobre os 

pontos elencados:  

 

Grupo 01 

• Mais acompanhamento dos grupos – ausência em algumas comunidades 

• Mais esclarecimento sobre os produtos comprados pelos projetos 

• Liberar os técnicos do processo de compra 

• Clareza e objetividade no edital 

• Prioridade nas comunidades atingidas 
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• Programa Polos na zona urbana 

• Contratação de um mobilizador do município 

• Formação antes da implantação dos projetos 

• Maior esclarecimento sobre os fundos rotativos solidários 

• Criação de uma rede dos 3 municípios 

Grupo 02 

• Mais apoio e maior tempo na comunidade 

• Processo de compras demorado 

• Mais prática na defesa de direitos 

• Mais oficinas 

• Mais trabalho sobre FRS e participação nos grupos 

• Mais investimento na comercialização 

• Mais tempo de acompanhamento dos projetos 

Grupo 03 

• Projetos com menos experiência necessitam de maior acompanhamento 

• Promover mais trocas de experiências – intercâmbios 

• Mais parcerias com universidades, SENAR e outros 

• Incluir comunidades que não foram contempladas 

• Utilizar mais a radio para comunicação 

• Muito tempo entre a aprovação do projeto e a implementação 

• Mais assessoria para compras 

• Incentivar troca de experiências, união e comercialização 

• Formação antes da implantação dos projetos 

• Mais formação sobre FRS 

Grupo 04 

• Equipe pequena para muita demanda 

• Falta divulgação sobre os editais e projetos 

• Compra demorada 

• Mais investimento na defesa de direitos 

• Investir mais nos jovens 

• Investir mais em intercâmbios 

• Falta entendimento sobre FRS 

• Criação de uma comissão para gestão dos FRS 

• Whatsapp dos projetos 
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• Necessidade de prorrogação do acompanhamento 

• Elaboração de um documento solicitando a prorrogação do acompanhamento 

• Programa semanal na radio 

• Boletim informativo 

 

Em um segundo momento, Daniel Tygel socializou a síntese dos debates por ele 

elaborada, levantando os seguintes desafios do trabalho e apontamentos para 

melhoria do mesmo: 

 

Tipos de projetos: 

- Maioria para produção 

- Serviços 

 Cultura 

 Valorização de comunidades tradicionais 

 Turismo 

 Direitos Humanos 

 Preservação de nascentes 

 

Atividades do projeto: 

- Realização de oficinas 

- Encontro de mulheres 

- 61 projetos aprovados em 50 comunidades (17 em Alvorada de Minas, 22 em 

Conceição do Mato Dentro e 22 em Dom Joaquim) 

 

Ainda haverá mais 2 editais 

- Risco: projetos aprovados na última etapa com pouco tempo de acompanhamento 

ou nenhum acompanhamento 

 

Avaliação dos técnicos: 

- Abordagem boa 

- Linguagem popular 

- Boa mobilização 

- Pouca divulgação sobre o processo 
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- Tecnicamente, quando não sabiam, corriam atrás de aprender 

- Abertos para transmitir e receber saberes, inclusive da comunidade – humildade 

- Equipe muito pequena para muitos projetos 

 

Avaliação do trabalho: 

- Intercâmbios foram bem avaliados e o povo quer mais 

- A obra é uma oportunidade de organização. Um treino de democracia e 

capacidade de decisões coletivas 

- Fixação do rural 

- Maior autonomia financeira 

- Faltou presença em algumas comunidades 

- Fragilidade na comunicação com a sociedade 

- Necessidade de maior foco nas comunidades atingidas e menos organizadas 

- Necessidade de mais trabalho com as comunidades e grupos antes da decisão 

sobre os projetos 

 

Sugestões: 

- Contratação de um/a responsável para compras com o objetivo de liberar os 

técnicos para o trabalho de campo 

- Promoção de mais intercâmbios para trocas de experiências e articulações entre os 

grupos e comunidades 

- Trabalhar os fundos rotativos solidários como uma prática de generosidade e 

articulação entre os grupos e comunidades 

- Melhoria na comunicação através das rádios e de boletins 

- Formação de uma rede dos projetos 

 Cuidado com a questão de formalização – inicialmente pode ser um grande 

risco, pois as experiências ainda podem ser incipientes 

 Promover um processo horizontal para construção da rede 

 Cuidado com “panelinhas” e lideranças personalistas 

- Parcerias: 

 EMATER, STR e Universidades 

- Prorrogação do prazo de acompanhamento – sem necessidade de aumentar a 

quantidade de projeto (já há o bastante!) 

- Autofiscalização sobre os fundos – constituição das comissões locais 
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- Separar uma quota de projetos para: 

 Turismo, Comercialização e Feiras 

 

Como o seminário também é o momento para a avaliação e renovação do Fórum 

Gestor, a segunda parte da tarde do dia 16 de fez uma breve explanação sobre o 

papel do Fórum e sua importância para assegurar os princípios dos projetos que 

serão contemplados, como também daqueles que terão a oportunidade de acessá-

los. Os participantes que compunham o antigo Fórum Gestor foram convocados à 

frente para apresentar um breve relato sobre a experiência adquirida ao longo 

destes um ano e meio de projeto. 

 

Dando sequência, a plenária foi dividida por município para deliberar os nomes que 

farão parte do novo Fórum Gestor. São eles: 

 

Alvorada de Minas 

 Michele - Efetivo 

 Preto - Efetivo 

 Leandro - Suplente 

 Vanúsia - Suplente 

 

Conceição do Mato Dentro 

 Alcione - Efetivo 

 Vinicius - Efetivo 

 Camila - Suplente 

 Ivam - Suplente 

 

Dom Joaquim 

 Dulcilene – Efetivo  

 Jose Gonçalves – Efetivo  

 Cláudio André – Suplente  

 Adriana– Suplente  

 

 

 

 

 

 

Ao final desta tarde, foram chamados para comporem a mesa, Luis, representante 

da CIMOS – MPMG, Rodrigo Vieira da Cáritas Regional de Minas Gerais e Ademar 

Bertucci da Cáritas Brasileira. Neste momento cada um deixou sua reflexão sobre os 

PAC’s, ressaltando os pontos positivos e os desafios dos próximos passos.  
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Foto 32 – Seminário de Monitoramento da Caritas nos dias 15 e 16 de fevereiro em Dom Joaquim. (Foto: arq. Cáritas) 

 

 

Foto 33 – Seminário de Monitoramento da Caritas nos dias 15 e 16 de fevereiro em Dom Joaquim. (Foto: arq. Cáritas) 
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3.6 – Atividades da Rede Caritas Minas Gerais 

 

Buscando unificar os métodos de trabalho, os valores, a visão e os conceitos de 

todas as Caritas, desde as Diocesanas quanto as Regionais e a Nacional, bem como 

com o restante da Igreja, utilizamos a metodologia de trabalho em Rede. Realizamos 

encontros entre os e as agentes Caritas, tanto para haver interação entre as 

pessoas, mas principalmente propiciar espaços de debates e construção entre as 

diversas Caritas no estado e, em alguns momentos, em todo país. 

 

Neste trimestre de atuação pudemos participar em novembro de dois momentos de 

construção da Rede Caritas, sendo o Planejamento, Monitoramento, Avaliação e 

Sistematização (PMAS) e contribuição técnica a grupo atendido pela Rede Caritas 

Minas Gerais em Indaiá, em Antônio Dias. 

 

 Planejamento, Monitoramento, Avaliação e Sistematização (PMAS) – A 

Cáritas Brasileira adota, há vários anos, um sistema de Planejamento, 

Monitoramento, Avaliação e Sistematização (PMAS), que compreende um conjunto 

de procedimentos e instrumentos visando à gestão integrada dos processos que 

orientam a prática realizada pela Rede Cáritas no país. Para a Cáritas, o sistema de 

PMAS é uma ferramenta metodológica que contribui para o aprendizado coletivo, ao 

mesmo tempo em que permite identificar e sistematizar os avanços e os limites de 

sua ação transformadora. 

No PMAS realizado entre os dias 03 a 05 de março em Mario Campos, Minas 

Gerais, com a participação da maior parte das Caritas Diocesanas do estado, no 

primeiro dia houve uma analise de conjuntura sobre a situação brasileira pós o golpe 

civil-parlamentar brasileiro, culminando nas perdas de direitos da classe 

trabalhadora, e uma reflexão sobre o Ano Mariano da Igreja Católica e a incidência 

de nossa atuação com as pessoas empobrecidas. 

No segundo dia foi feito um resgate da memória da caminhada da Cáritas, 

especificamente do período de 2011 a 2017, para que todos os presentes pudessem 

se apropriar do acúmulo da Cáritas Brasileira e entender, então, como se chegou à 

proposta do novo marco estratégico referencial, fruto de uma experiência de trabalho 
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coletivo que operou uma passagem de 2012 - Congresso da Caritas Brasileira em 

Passos Fundo –RS foi definido: saiu de 4 linhas estratégica e passou para 3 linhas, 

foram criadas 3 prioridades estratégicas, 17 objetivos específicos e 43 metas 

(missão, princípios, formação, incidência, para cada prioridade no conjunto 43 

metas) um tema que se despontou foi o tema: Juventudes. 

O terceiro dia focou na distribuição dos espaços de debate e deliberações para a 

Rede Estadual, que foram definidos e redefinidos no Congresso Nacional: 

Comitê  

Formação - Valquíria, Debora (São João Del Rey), Clea (Araçuaí), Marinete de 

Moraes (Itabira) e Meire (Januária)  

Incidência - Rodrigo, Leandro (SJDR), Vanessa (Almenara), Geisiane (Itabira) e 

Valmir (Januária)  

Comunicação - Francielle, Diego (Araçuaí), Angelita (Pouso Alegre e suplente Ligia) 

e Rafael (Paracatu) 

Sustentabilidade - Junio, Flavia (Araçuaí), Xabier (GV) e Ezio (Paracatu) 

Espiritualidade - Elerson, Santinha, Lurdinha (Diamantina e suplente Graziela), 

Agostinho (Luz) e Felipe (Montes Claros)  

 

Comissões  

EPS - Samuel, Jerre (Januária), Iolanda (Leopoldina), Celeste (Diamantina)  

Biomas - Valquiria e Geovane, Zenaido (Luz), Deca (Baixo Jequitinhonha), Leninha 

(Montes Claros)  

PIAJ - Laisa, Jamile (Itabira), Aline (baixo jequi), Felipe (Montes Claros) 

Voluntariado - Cleo, Udelton, Carlucia, Eliane (Montes Claros)  

Migrante e Refugiado - Elerson e Elisangela, Vicariato 

Segurança Alimentar - Leticia, Valdete (Itabira), Zé Nelson (Araçuaí) e pode ser Dom 

Mauro Moreia  

Magre (mudanças climáticas e gestão riscos) - Marcio, Lucimere (Itabira), Pedro 

(Leopoldina), Pe Tonhão 

 

GT’s 

Mulheres - Paulinha, Ana Maria (Itabira), Kal (baixo jequi), Mirlene (Januaria), Juliana 

(Conceição Mato dentro), Piedade   

Sustentabilidade – Rodrigo  
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Foto 34 – PMAS da Rede Caritas nos dias 03 e 05 de março em Mario Campos. (Foto: arq. Cáritas) 

 

 
Foto 35 – PMAS da Rede Caritas nos dias 03 e 05 de março em Mario Campos. (Foto: arq. Cáritas) 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                          

 

53 

 

 Contribuição Técnica a Grupo Atendido pela Rede Caritas Minas Gerais 

– Esta reunião teve o intuito de contribuir tecnicamente na construção do projeto de 

uma unidade de fabricação de farinha de mandioca, luta antiga da comunidade 

quilombola de Indaiá, em Antônio Dias/MG, que agora está se tornando realidade 

com o Projeto de Apoio aos Fundos Rotativos de Minas Gerais, com parceria da 

Cáritas Brasileira, do Fórum Mineiro e SEDESE, contando com a contribuição dos 

técnicos Geovane Assis e Luciana Campos para dar assessoria técnica a este grupo 

atendido pela Rede Caritas Minas Gerais. 

 

Foi contado que a vontade de buscar o financiamento para construir a unidade de 

fabricação de farinha foi porque o fazendeiro fica com metade da farinha feita no 

local, e isso tem desanimado muito a comunidade. Um desafio levantado foi o 

acompanhamento técnico para produção da mandioca, apesar do conhecimento da 

comunidade no plantio e processamento, bem como contribuir no planejamento de 

produção. 

 

 
Foto 36 – Reunião em Indaiá no dia 25 de março em Antônio Dias. (Foto: arq. Cáritas) 


