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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 

Assessora Técnica nível Superior  

 

• MÁRCIO ADRIANO LIMA - Engenheiro Agrônomo 

Coordenador Geral do Projeto 

 

• MARCO ALEXANDRE SOUZA SILVA – Zootecnista 

Assessor Técnico nível Superior  

 

• UYARA DE SALLES GOMIDE- Economista  

Assessora Técnica nível Técnico  
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02 – SÍNTESE DAS ATIVIDADES REALIZADAS ENTRE JANEIR O A MARÇO 

DE 2016 (Resumo do Relatório Passado) 

 

No primeiro trimestre de 2016 conhecemos os novos sacerdotes da Paroquia 

de Nossa Senhora da Conceição, os párocos Pe. João Evangelista e                    

Pe. Valter. Foi também nestes meses que o escritório da Caritas Brasileira em 

Conceição do Mato Dentro se consolidou na parte inferior da Casa do Romeiro.  

Foi um período importante dentro do Programa de Apoio a Pequenos Projetos 

da Região Central, PROAP, pois se deu inicio 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 Uyara, entrou de licença maternidade.  

Foram realizadas 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. 

Para o desenvolvimento destas atividades, estivemos presentes nos municípios 

alvos do projeto, em Mariana, Guanhães, Belo Horizonte e Mário Campos 

(MG), sendo realizadas 76 atividades e alcançando um total de, no 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. 
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03 – SÍNTESE DAS ATIVIDADES REALIZADAS ENTRE ABRIL A JUNHO 

 

O presente relatório de atividades se refere ao segundo trimestre de atividades 

de 2016, período em que a equipe da Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais 

teve como foco a finalização da implantação dos projetos aprovados no Edital 

01 de 2015 pelo Fórum Gestor, a mobilização e preparação dos projetos de 

grupos para a submissão de suas propostas ao 01 Edital 2016 do PROAP e o 

acompanhamento da etapa final da pesquisa realizada pela Universidade 

Federal de Itajubá, UNIFEI, na região. Além disso, este foi o período em que as 

normas, critérios e cronograma do Edital 01 de 2016 foram construídos, bem 

como seu lançamento e publicação. 

Neste trimestre realizamos 13 diferentes e complementares atividades, que 

perpassaram entre as reuniões com parceiros, reuniões de equipes, suporte e 

participação da reunião com o Fórum Gestor, apresentação da Cáritas e dos 

trabalhos do PROAP a novos grupos e comunidades, acompanhamento aos 

grupos produtivos, divulgação dos trabalhos pelo portal “Controle 

Transparente”, realização de oficinas, realização de dias de campo, busca por 

parcerias com a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – 

UFVJM -, ações em defesa dos direitos das comunidades atingidas pela 

mineração, participação e intercâmbio de agricultores na Romaria da Terra e 

Agua, acompanhamento e suporte para pesquisa da Universidade Federal de 

Itajubá na região e atividades da Rede Cáritas Minas Gerais. 

Para o desenvolvimento destas atividades, estivemos presentes nos municípios 

alvos do projeto, Diamantina, Guanhães, Belo Horizonte, Resplendor, em 

Minas Gerais, e Marabá no Pará, sendo realizadas 144 atividades totais e 

alcançando um total de, no mínimo, 963 pessoas participantes nas ações 

desenvolvidas. Realizamos 38 atividades em Alvorada de Minas, 74 em 

Conceição do Mato Dentro, 26 em Dom Joaquim, 01 em Diamantina, 02 em 

Guanhães, 01 em Belo Horizonte, 01 em Resplendor e 01 em Marabá. 
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Quadro Sintese das Atividades Realizadas no Trimest re de Abril a Junho 

Ref. 2º TRIMESTRE 2016 N° Ativ. N° Part. 

01 Reuniões de Equipe 3 --- 

02 

Reuniões com Parceiros  8 46 

Parceiros DJ 2 11 

EMATER CdMD 1 11 

Comissão de Selecão e Acompanhamento 1 ---  

Polos 2 15 

NESTH 1 6 

Maria Clara UFVJM - DIAMANTINA 1 3 

03 

Apresentação PAC's / Visitas Reconhecimento 30 269 

Alvorada de Minas 14 109 

Conceição do Mato Dentro 12 137 

Dom Joaquim 4 23 

04 

Grupos Produtivos 80 492 

Reunião Grupos Produtivos AM 20 107 

Reunião Grupos Produtivos CdMD  40 198 

Reunião Grupos Produtivos DJ  20 187 

05 

Defesa Direitos Humanos 9 48 

Conferência Internacional de Reforma Agraria (form DH) 1 ---  

Manifestacão MG 010 1 ---  

Mesa Mediacão DH 1 23 

Reunião organizacão comunitaria DH 3 7 

Reunião SEDPAC BH 1 7 

Acompanhamento Denuncia 2 11 

06 Fórum Gestor 1 12 

07 Oficinas 5 119 

08 UNIFEI 1 ---  

09 Dia de Campo 3 20 

10 Atividade Rede Caritas 3 --- 

11 Romaria Terra e Aguas - RESPLENDOR 1 3 

12 Reunião com UFVJM 1 ---  

Tabela 01 – Resumo das Atividades do 2° Trimestre d e 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 03 

reuniões de equipe com a proposta de avaliar a implementação dos projetos 

aprovados, monitorar as atividades, discutir as metodologias de trabalho, as 

relações com parceiros e o andamento das mobilizações dos novos grupos 

para o 01 Edital PROAP Central 2016. 

 

Foto 01 – Reunião de Equipe da Cáritas Conceição do  Mato Dentro no dia 15 de abril. (Foto: arq. Cárita s) 
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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: 

• 02 reuniões com o Programa Polos de Cidadania da UF MG – as 

reuniões se deram para construção e planejamento para reunião do 

Fórum Gestor e apresentação das propostas de projetos que foram 

recebidos por cada organização; 

• 01 reunião com a  EMATER de Conceição do Mato Dentro e Regional 

Diamantina  – a EMATER procurou a Caritas para apresentar sua 

proposta de trabalho nas comunidades de Córregos e Itapanhoacanga, 

a fim de propor o trabalho conjunto e unificado nestas comunidades, 

principalmente; 

• 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, a Cimos, o GPACC, o Polos 

e a Cáritas, que teve como foco a apresentação da situação dos projetos 

aprovados no Edital 01/2015; 

• 02 reuniões com Parceiros de Dom Joaquim  – as reuniões que 

ocorreram com a participação da EMATER, Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais e Secretaria de Agricultura da cidade, onde foram propostas 

estratégias para alcançar comunidades e grupos alvos do PROAP no 

município; 

• 01 reunião com  NESTH a UFMG – o Núcleo de Estudo sobre o 

Trabalho Humano reuniu com a Caritas e representação da comunidade 

de Três Barras para pensar alternativas e estratégias para o trabalho 

com a comercialização pautada na Economia Popular Solidaria. 
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 Foto 02 – Reunião com parceiros da Caritas em Dom Joaquim no dia 01 de junho. (Foto: arq. Cáritas) 

 

 Foto 03 – Reunião com EMATER de Conceição do Mato Dentro e Regional Diamantina em Conceição do Mato 

Dentro no dia 10 de junho. (Foto: arq. Cáritas)  
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 Foto 03 – Reunião com Parceiros Executores do PROA P em Conceição do Mato Dentro no dia 27 de junho. ( Foto: 

arq. Cáritas)  

 

 Foto 04 – Reunião Programa Polos de Cidadania em C onceição do Mato Dentro no dia 29 de junho. (Foto: arq. 

Cáritas) 
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4.3 – Parceria com Universidade Federal dos Vales d o Jequitinhonha e 

Mucuri  

 

Uma grande demanda que esta sendo apresentada para equipe Caritas são 

as construções de pequenas agroindústrias rurais na região para atuar com 

diversas atividades, como produção de queijo minas artesanal, fabricação 

de quitandas, produção de farinha de mandioca, produção de fubá de milho, 

processamento de mel, manuseio de leite, produção de rapadura e outros. 

Pensando em aprimorar nossa atuação, no dia 28 de abril a Caritas 

procurou a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha em Mucuri 

(UFVJM) no campus de Diamantina para buscar uma parceria e obtermos 

assessoria nesta área.  

Em reunião com a professora Maria Clara de Carvalho Guimarães, mestra e 

doutora em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa 

(UFV), apresentamos nossas demandas e interesses de envolver a 

Universidade em nossos trabalhos, através do Núcleo de Pesquisa em 

Ambiência e Arquitetura de Sistemas Agroindustriais (AMBIAGRO) ao qual 

participa. Após este primeiro contato, ficou encaminhado do Núcleo 

construir uma proposta de atuação para ser avaliada pela equipe da 

Caritas. 

Foto 05 – Reunião Professora Dra. Maria Clara da UF VJM em Diamantina no dia 28 de abril. (Foto: arq. C áritas)  
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4.4 – Reunião Fórum Gestor 

 

No dia 10 de maio de 2016 os membros do Fórum Gestor se reuniram mais 

uma vez em Conceição do Mato Dentro na sede da Cáritas – Casa dos 

Romeiros. Estiveram presentes os membros representes da zona urbana de 

Conceição do Mato Dentro, da zona rural dos três municípios, Ministério 

Público, representantes da Cáritas e do Polos. 

A reunião teve como objetivo apresentação da situação da implementação dos 

Projetos Alternativos Comunitários (PAC’s) aprovados pelo fórum em 2015 na 

primeira chamada de projetos, avaliar o processo e tirar encaminhamentos 

para a segunda chamada de projetos (Edital 01/2016). 

Na oportunidade, foram feitos os ajustes do edital para o chamamento de 

projetos 01/2016, construído o cronograma do edital e tirados os indicativos 

para o processo de análise e aprovação dos projetos. 

 

 Foto 06 – Reunião do Fórum Gestor em Conceição do Mato Dentro no dia 10 de Maio. (Foto: arq. do Polos ) 
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4.5 – Divulgação no site “Controle Transparente” 

 

Como foi acordado em reunião no inicio deste ano, o site Controle 

Transparente tem sido alimentado com as noticias das atividades 

desenvolvidas pelas equipes da Caritas e pelo Programa Polos de Cidadania.. 

Neste período publicitamos nossas ações através das seguintes matérias: 

 

• 18 de abril – OS GALINHEIROS AGROECOLOGICOS; 

Foto 07 – Matéria Postada no dia 18 de abril. (Foto : Print Screen do site)  
 

• 14 de maio – EQUIPE MOBILIZA NOVAS COMUNIDADES PARA 

PARTICIPAÇÃO DOS PAC’s; 

 Foto 08 – Matéria Postada no dia 14 de maio. (Foto : Print Screen do site)  
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• 18 de maio – CÁRITAS BUSCA PARCERIA COM UFVJM; 

 Foto 09 – Matéria Postada no dia 18 de maio. (Foto : Print Screen do site)  
 

 

• 23 de maio - I OFICINA DE ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA E 

FUNDOS ROTATIVOS SOLIDÁRIOS; 

 Foto 10 – Matéria Postada no dia 23 de maio. (Foto : Print Screen do site)  
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• 05 de junho - CÁRITAS BUSCA QUALIFICAÇÃO PARA 

CERTIFICAÇÃO DO QUEIJO MINAS ARTESANAL; 

 Foto 11 – Matéria Postada no dia 05 de junho. (Fot o: Print Screen do site)  
 
 

• 30 de junho - CARITAS APOIA PROJETO QUE FORTALECE O SABER 

E CULTURA DE COMUNIDADE QUILOMBOLA EM CONCEIÇÃO DO 

MATO DENTRO. 

 Foto 12 – Matéria Postada no dia 30 de junho. (Fot o: Print Screen do site)  
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4.6 – Reuniões de Apresentação em Comunidades Rurai s  

 

Neste trimestre realizamos 30 reuniões para apresentação da Cáritas e do 

PROAP em comunidades rurais e para mobilização de novos grupos 

produtivos, sendo 14 em Alvorada de Minas (nas comunidades Descoberto, 

Itapanhoacanga, Serra dos Monteiros, Fazenda da Ponte, Lapinha, Saraiva, 02 

em Ribeirão Santana e 06 em São Jose de Arrudas), 12 reuniões em 

Conceição do Mato Dentro (nas comunidades de Capão Redondo, Ouro Fino, 

Candeias, 03 no Beco, 02 em Parauninha e 02 em Capitão Felizardo) e 04 em 

Dom Joaquim (nas comunidades de São Jose da Ilha, Sesmaria e 02 em São 

João de Baixo), contando com a participação de 269 pessoas nestas reuniões. 

As reuniões ocorridas em Alvorada de Minas alcançaram 109 pessoas, 137 

pessoas nas ocorridas em Conceição do Mato Dentro e 23 pessoas em Dom 

Joaquim. 

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 à região, qual o trabalho desenvolvido pelos PAC’s, além de 

tirar dúvidas sobre o funcionamento do projeto e como os grupos poderão 

acessar. 

Nos trimestres anteriores de trabalho, a Caritas realizou 48 reuniões de 

apresentação nas comunidades ao longo do projeto, somando-se agora 78 

reuniões neste um ano e meio em 50 comunidades. Deste total, 28 foram 

ocorridas em Alvorada de Minas (com um alcance de 295 pessoas em 11 

comunidades), 34 em Conceição do Mato Dentro (sendo 23 comunidades com 

574 pessoas presentes) e 16 em Dom Joaquim (com 270 pessoas de 16 

comunidades).  

As comunidades alcançadas foram: 
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COMUNIDADES RURAIS ALCANCADAS PELA CARITAS  
ALVORADA DE MINAS CONCEICÃO DO MATO DENTRO DOM JOAQUIM 

01 Descoberto 01 Água Quente 01 Cachoeira 

02 Fazenda da Ponte 02 Beco 02 Cachoeira 

03 Itapanhoacanga 03 Brejaúba 03 Capoeirão 

04 Jassém 04 Buraco 04 Chambá 

05 Lapinha 05 Cabeceira do Turco 05 Condado 

06 Ribeirão de Trás 06 Candeias 06 Gororós 

07 Ribeirão Santana 07 Capão Redondo 07 Lages 

08 São Jose de Arrudas 08 Capitão Felizardo 08 Machado 

09 Saraiva 09 Cipó 09 Mata do Braga 

10 Serra dos Monteiros  10 Córregos 10 Paiol 

11 Sede do município 11 Costa Sena 11 Ranca Toco 

    12 Cubas 12 São João de Baixo 

    13 Gondó 13 São José da Ilha 

    14 Itacolomi 14 Sapé 

    15 Ouro Fino 15 Serra  

    16 Parauninha 16 Sesmaria 

    17 Sagrado Coração de Jesus     

    18 Santo Antônio do Cruzeiro     

    19 Socorro     

    20 Tabuleiro     

    21 Tapera     

    22 Três Barras      

    23 Turco     
Tabela 02 – Resumo Comunidades Alcançadas pela Cari tas no 2° Trimestre de 2016  

 
Foto 13 – Reunião de apresentação da Caritas na com unidade Serra dos Monteiros em Alvorada de Minas. ( Foto: arq. 

Cáritas)  
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Foto 14 – Reunião de apresentação da Caritas na com unidade Capitão Felizardo em Conceição do Mato Dent ro. (Foto: 

arq. Cáritas)  

 

 

Foto 15 – Reunião de apresentação da Caritas na com unidade Condado em Dom Joaquim. (Foto: arq. Cáritas ) 
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4.7 – Acompanhamento aos Grupos Produtivos 

 

Neste trimestre a equipe de assessoria técnica da Cáritas Brasileira deu 

continuidade ao acompanhamento aos projetos aprovados no Edital 01/2015. 

Este acompanhamento perpassou desde a verificação das compras dos 

equipamentos, da entrega de materiais e a implementação do projeto, bem 

como a assessoria técnica dos projetos.  

De acordo com o perfil dos grupos, em consonância com as experiências 

anteriores e com as atividades a serem desenvolvidas, cada projeto demanda 

um tipo de acompanhamento da equipe da Caritas. Das propostas que a 

Caritas esta acompanhando, os grupos que estão iniciando os trabalhos com a 

pratica agroecológica e aqueles que trabalham com doces e quitandas são 

aqueles que estão se mostrando como os que necessitam de um 

acompanhamento mais próximo que os demais. 

Neste trimestre conseguimos realizar 80 reuniões com o caráter de 

acompanhamento do grupo produtivo, contando com a presença e participação 

de 269 pessoas. Deste total realizamos 20 reuniões em Alvorada de Minas com 

a presença de 107 pessoas, 40 em Conceição do Mato Dentro com 198 

pessoas e 20 em Dom Joaquim com 187 pessoas. 

Até o fim do 2° 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 entregues, terminando de instalar os equipamentos; 

 

02 – EXPANSÃO DO APIÁRIO DA AAPIDOM  (Dom Joaquim) – projeto 

implementado, com assessoria técnica sendo realizada; 

 

03 – CENTRO JUVENIL, CULTURAL E ARTESANAL  (Alvorada de Minas) –

construção finalizada, aguardando o fornecedor entregar o portão; 

 

04 – PAIS: PROJETO AGROECOLÓGICO INTEGRADO SUSTENTÁVEL  

(Dom Joaquim) – terminando de implementar o projeto; 
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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) – terminando de 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, com 

assessoria técnica sendo realizada; 

 

08 – GALINHEIRO AGROECOLÓGICO (Conceição do Mato Dentro) – projeto 

implementado, com assessoria técnica sendo realizada; 

 

09 – REFORMA DO MOINHO D’ÁGUA  (Conceição do Mato Dentro) – projeto 

concluído, com assessoria técnica sendo realizada; 

 

10 – ARPILHEIRAS: MULHERES TECENDO SUAS HISTÓRIAS  (Conceição 

do Mato Dentro) – as compras foram realizadas, com assessoria técnica sendo 

realizada; 

 

11 – TANQUE DE LEITE COMUNITÁRIA  (Alvorada de Minas) – construção 

fixa concluída, aguardando somente a entrega do tanque de leite e portão; 

 

12 – BORDANDO NOSSA HISTÓRIA  (Conceição do Mato Dentro) – as 

compras foram realizadas e entregues, com assessoria técnica sendo 

realizada; 

 

13 – QUITANDA SOLIDÁRIA  (Conceição do Mato Dentro) – construção sendo 

realizada, com assessoria técnica sendo realizada; 
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14 -  DOCE CÓRREGOS (Conceição do Mato Dentro) – construção sendo 

realizada, com assessoria técnica sendo realizada; 

Foto 16 – Registro do projeto “Reforma do Moinho D’ agua” em Três Barras em Conceição do Mato Dentro. ( Foto: arq. 

Cáritas)  
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Foto 17 – Registro do projeto “Tanque de Leite Comu nitário” em Ribeirão Santana em Alvorada de Minas. (Foto: arq. 

Cáritas)  
 

 

Foto 18 – Registro do projeto “Centro Juvenil, Cult ural e Artesanal” em Alvorada de Minas. (Foto: arq.  Cáritas)  
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Foto 19 – Registro do projeto “Quitanda Solidaria” em Ouro Fino em Conceição do Mato Dentro. (Foto: ar q. Cáritas)  
 

 

Foto 20 – Registro do projeto “Adequação e Certific ação da Casa de Queijo da Serra” na Serra em Dom Jo aquim. 

(Foto: arq. Cáritas)  
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Foto 22 – Registro de assessoria ao projeto “Folha Verde” na Fazenda da Ponte em Alvorada de Minas. (F oto: arq. 

Cáritas)  
 

 

 

Foto 23 – Registro de assessoria ao projeto “Doce C órregos” em Córregos em Conceição do Mato Dentro. ( Foto: arq. 

Cáritas)  
 



                                                                                                                                                                                                                                                          
 

26 
 

 

Foto 24 – Registro do projeto “Galinheiro Agroecoló gico” no Turco em Conceição do Mato Dentro. (Foto: arq. Cáritas)  
 

REUNIÕES EM COMUNIDADES RURAIS 

MUNICÍPIOS 

RESUMO ATIVIDADES 

ANTERIORES 

REUNIÕES APRESENTAÇÃO 

CÁRITAS / PROAP 

REUNIÕES DE 

ACOMPANHAMENTO 
TOTAL 

Nº 

Reuniões 

Nº 

Comun. 

Nº 

Partic. 

Nº 

Reuniões 

Nº 

Comun. 

Novas 

Nº 

Partic. 

Nº 

Reuniões 

Nº 

Comun. 

Novas 

Nº 

Partic. 

Nº 

Reuniões 

Nº Com. 

Novas 

Nº 

Partic. 

Alvorada de 

Minas 
33 09 347 14 02 109 20 00 107 67 11 563 

Conceição do 

Mato Dentro 
82 22 795 12 01 137 40 00 198 134 23 1.130 

Dom Joaquim 29 16 380 04 00 23 20 00 187 53 16 590 

TOTAL 144 47 1522 30 03 269 80 00 492 254 50 2283 

Tabela 03 – Controle de Atividades das Reuniões da Cáritas nas Comunidades Rurais dos Municípios Alvo do Projeto 
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4.8 – Oficinas de Capacitação 

 

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 outros procedimentos 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 05 oficinas possibilitando a capacitação 

de 119 pessoas ao total, totalizando 08 oficinas realizadas ao longo do projeto 

com a presença de 180 pessoas. Seguem abaixo as descrições de cada uma: 

 

• Juventude do Campo e Comunicação Popular 

 

Realizada nos dias 14 e 15 de maio, a oficina de comunicação popular reuniu 

jovens da comunidade Água Quente, com o objetivo de retratar a vida no 

campo e os impactos da mineração com o recorte da juventude. O momento 

possibilitou a discussão sobre perspectivas para a juventude no meio rural. Foi 

feita discussão também sobre direito à comunicação, registro e vivências 

sensoriais através da fotografia. A oficina foi facilitada por membros do coletivo 

MICA (Mídia, Identidade, Comunicação e Arte), com sede em Mariana, Minas 

Gerais.  

A oficina iniciou-se com dinâmicas de socialização que permitiram o 

entrosamento entre todos. Na primeira parte foi solicitado aos participantes que 

contassem a história da comunidade, o cotidiano dos jovens e os problemas 

enfrentados pela juventude. Os jovens relataram que gostam muito de onde 

vivem, mas que hoje o principal local de lazer das crianças e do jovens, o Rio 

Passa Sete, foi perdido porque segundo eles, encontra-se poluído pelos 

produtos químicos advindos da barragem de rejeito. Outro problema enfrentado 

pela juventude é a dificuldade de produzir por falta de água, o que leva aos 
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jovens a buscar emprego nas cidades ou em outras propriedades fora da Agua 

Quente.  

Ademais, os participantes debateram sobre mídia e direito à comunicação e 

puderam experimentar um pouco do registro sensorial e fotográfico, utilizando 

como foco a própria a vida e o trabalho no campo e os impactos da mineração 

na comunidade. O arquivo fotográfico será utilizado em exposições na própria 

comunidade. 
 

Foto 25 – Registro da Oficina “Juventude do Campo e  Comunicação Popular” na Agua Quente em 

Conceição do Mato Dentro nos dias 14 e 15 de maio. (Foto: arq. Cáritas)  
 

• I Oficina de Economia Popular Solidária e Fundos Rotativos Solidários 

 

Nos dias 14 e 15 de maio de 2016 foi realizada a I Oficina de Economia 

Popular Solidária e Fundos Rotativos Solidários em Conceição do Mato Dentro 

com representantes dos primeiros Projetos Alternativos Comunitários, 

aprovados pelo Fórum Gestor na chamada de pequenos projetos 01/2015. 

A oficina teve como objetivo construir uma base sobre Economia Popular 

Solidária com os grupos e empreendimentos, assim como dar início a formação 

dos fundos rotativos solidários (FRS). 

Ao final das atividades no domingo fizemos uma rodada de avaliação da oficina 

os grupos levantaram a dificuldade que é a participação de todos (as) em dois 
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dias seguidos de atividades, mas que foi ótimo ter participado da oficina e que 

precisamos construir grupos organizados em torno dos princípios da Economia 

Solidária na região. 

 Foto 26 – Registro da Oficina “de Economia Popular  Solidaria e Fundos Rotativos Solidários” em Concei ção 

do Mato Dentro nos dias 14 e 15 de maio. (Foto: arq . Cáritas)  
 

• Direitos humanos, Agroecologia e Mineração 

 

Nos dias 21 e 22 de maio de 2016 aconteceu na comunidade São José do 

Arrudas a formação em Direitos Humanos, Agroecologia e Mineração, com 

o intuito de contribuir com a organização das famílias atingidas pela 

mineração, e aprofundar sobre a temáticas dos direitos. Nesta ocasião, 

estiveram presentes também representantes das comunidades São José do 

Jassém, Passa Sete e São Sebastião do Bom Sucesso.  

A oficina foi ministrada Luiz Paulo Siqueira, biólogo membro do Movimento 

pela Soberania Popular na Mineração da região de Mariana (MG) e pela 

geóloga Doutora Caroline Gomide, professora da Universidade de Brasília.  

Por meio de fotos e vídeos, os ministrantes facilitaram discussões sobre o 

modelo de mineração, padrões de violações praticados por mineradoras, 

impactos ambientais com consequências sociais nas comunidades rurais 

(sobre à água e o território) e trouxeram relatos de experiências de 

comunidades rurais do Brasil (dos estados do Pará, Goiás e Maranhão) e 

da África do Sul. Também foi pontuada a agroecologia e a organização 
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comunitária como experiências dos camponeses no avanço da qualidade de 

vida e garantia de direitos. 

A comunidade avaliou positivamente a formação e demandou que a Cáritas 

faça esta oficina em outras comunidades, e que realize outras formações, 

como forma de aprofundar os conhecimentos para que a comunidade esteja 

mais instruída acerca de seus direitos. 

Foi demandada também a realização de um intercâmbio entre as 

comunidades dos diferentes estados, para troca de experiências e 

conhecimento de outras realidades e possibilidades. 

 

 Foto 27 – Registro da Oficina “Direitos Humanos, A groecologia e Mineracão” em Conceição do Mato Dentr o 

nos dias 21 e 22 de maio. (Foto: arq. Cáritas)  
 

• I Módulo da Oficina de Plano de Negócios com a Associação dos 

Apicultores de Dom Joaquim e comunidades rurais do município 

 

No dia 11 de junho de 2016 foi realizado o primeiro módulo da Oficina de 

Plano de Negócios com a associação AAPIDOM e apicultores do município 

não associados. 

A oficina teve como objetivo promover uma problematização sobre as 

demandas dos apicultores do município para além dos projetos da Cáritas, 

para que os trabalhos com a associação não sejam simplesmente para 

“arrecadar” recursos. 
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Também foi realizado um planejamento participativo com o grupo sobre as 

demandas identificadas, construindo ações que se tornarão projetos para o 

fortalecimento da atividade no município. 

 
 

Foto 28 – Registro da Oficina “de Plano de Negocio”  em Dom Joaquim no dia 11 de junho. (Foto: arq. 

Cáritas)  
 

• Capacitação para Gestão de Sistemas Agroecológicos de Produção 

 

Nos dias 25 e 26 de junho o Engenheiro Florestal, Vinícius Souza 

Mendonça, realizou uma oficina de apresentação ao tema da agroecologia 

e produção orgânica com a comunidade de Fazenda da Ponte em Alvorada 

de Minas. A reunião aconteceu na sede da associação comunitária e 

contava com participantes de varias faixas etárias, e uma divisão entre os 

gêneros com proporcionalidades equiparadas.  

Foi realizado um diagnostico da situação dos beneficiários dos projetos para 

melhor condução das atividades. Neste ficou claro que apesar de os 

participantes terem anseios para trabalhar com agricultura e mesmo estes 

tendo experiências anteriores, os mesmos, não tinham terras para iniciar os 
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plantios ou experiências de maior porte. Com exceção de um que 

disponibilizou seu quintal para iniciar os trabalhas do grupo de produção. 

Também no diagnostico é possível perceber a baixa escolaridade dos 

presentes e os tipo de trabalhos executados pela maioria que dividiam suas 

produções com fazendeiros da região, trabalhando a “meia” ou a “terça” 

como eles mesmo diziam. Outra característica encontrada foi a grande 

presença de pequenos quintais produtivos que em sua totalidade serviam 

para consumo da família e vizinhos, mas nunca para comercialização.  

A oficina também contou com a vivência de algumas práticas 

agroecológicas como a confecção de farinha de osso, compostagem, 

minhocário e produção de substrato para mudas, no âmbito de adubação e 

substrato. E para pratica de manejo e conservação do solo e água foram 

realizadas as praticas de terraceamento em nível, construção do “nível pé 

de galinha”. E finalizando as praticas e entendendo como elas se 

relacionam foram feitos diálogos sobre os plantios diversificados e suas 

vantagens, rotação de cultura, sistemas agroflorestais e a produção de 

calda bordalesa. Em todas as etapas, cartilhas dos temas foram deixadas 

para os participantes, além de vídeos para melhor entendimento. 
 

Foto 29 – Registro da Oficina “Capacitação para Ges tão de Sistemas Agroecológicos de Produção” em 

Fazenda da Ponte em Alvorada de Minas nos dias 25 e  26 de junho. (Foto: arq. Cáritas)  
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4.9 – Dias de Campo 

 

Em suas ações, a Caritas visa difundir as tecnologias sociais e ações pautas 

na Agroecologia e Economia Popular Solidaria na população de Alvorada de 

Minas, Conceição do Mato Dentro e Dom Joaquim através de espaços de 

formação e trocas de experiências. Dentre elas, uma metodologia adotada são 

os Dias de Campo, momentos em que os agricultores e as agricultoras tem 

oportunidade de praticar um novo conhecimento. Neste trimestre realizamos 03 

Dias de Campo. 

 

• 21/maio – Dia de Campo em Produção de Quitandas 

 

Dia de Campo realizado na comunidade de Ouro Fino, em Conceição do Mato 

Dentro, com o grupo de Quitandas da comunidade. Esta pratica teve por 

objetivo fazer experimentação e aprovação das receitas de quitandas 

propostas pelas mulheres, testando e capacitando as mulheres para uso dos 

equipamentos e a medição dos pesos e quantidades de quitandas, assim como 

de sua matéria prima, para o momento de formação prática em Economia 

Financeira e precificação dos produtos. Neste dia as mulheres que possuíam 

cursos e capacitações ensinaram as receitas para as demais, foram testadas 

as receitas de biscoito de polvilho e biscoito de nata. 
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Foto 30 – Registro do Dia de Campo “Produção de Qui tandas” em Ouro Fino em Conceicão do Mato Dentro no  dia 21 

de maio. (Foto: arq. Cáritas)  
 

• 27/maio – Dia de Campo em Fabricação de Ração para Aves 

 

As famílias que receberam o projeto “Galinha Agroecológica” na comunidade 

do Turco participaram do Dia de Campo de Fabricação de Ração para Aves, 

onde foram utilizados insumos da propriedade e outros adquiridos 

externamente, sendo o milho crioulo, ramas e raízes de mandioca, vitaminas, 

minerais e a soja. As matérias primas foram pesadas e divididas e misturadas 

de acordo com as necessidades nutricionais de acordo com a idade das 

galinhas. A vantagem de produzir a ração na propriedade é baixar o custo de 

produção, já que a alimentação representa 70% do custo total da criação de 

galinhas caipiras. 
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Foto 31 – Registro do Dia de Campo em “Fabricação d e Ração” no Turco em Conceição do Mato Dentro no di a 27 de 

maio. (Foto: arq. Cáritas)  
 

• 27 a 29/junho – Dia de Campo para Implementação do Sistema de 

Produção PAIS (Projeto Agroecológico Integrado Sustentável) 

 

Este Dia de Campo foi realizado na comunidade do Machado, em Dom 

Joaquim, com as famílias que receberam os materiais para construção de um  

PAIS (Projeto Agroecológico Integrado Sustentável) em suas propriedades. Foi 

construído o galinheiro e cercado a área para pastoreio das aves, fazendo um 

desenho da propriedade e aonde seriam construídos os canteiros circulares. 

Foram preparados fertilizantes naturais a base de esterco, cinzas e matéria 

orgânica, realizando práticas de agricultura sintrópica, através das podas de 

arvores para incorporar matéria orgânica no solo e abrir clareiras para maior 

absorção de luz.  Também foram implementados sistemas de irrigação 

alternativos e econômicos. 
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Foto 32 – Registro do Dia de Campo em “Implementaçã o do PAIS” no Machado em Dom Joaquim no dia 27 a 29  de 

junho. (Foto: arq. Cáritas)  
 

4.10 – Atividades enquanto Rede Cáritas Minas Gerai s 

 

A partir da execução do projeto em parceria ao Ministério Público estadual em 

2015, a Cáritas começou a atuar na região de Guanhães e iniciou a construção 

da Cáritas Diocesana em dialogo com o Bispo de Guanhães Dom Geremias. 

Neste trimestre de atividades, pudemos concretizar esta vontade e importante 

iniciativa para a região e para a Rede Caritas Minas Gerais. 

 
Foto 33 – Reunião de Formação da Caritas Diocesana de Guanhães em Guanhães no dia 17 de abril. (Foto: arq. 

Cáritas)  
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4.11 – 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 de atuação do PROAP estamos 

atuando com os atingidos e atingidas pelo empreendimento Minas-Rio da 

empresa Anglo American. Nesta etapa entre abril a junho, ocorreram 09 ações 

junto as pessoas impactadas pelo empreendimento minerário, descritas a 

abaixo. 

 

• Conferência Internacional da Reforma Agrária 

 

Nos dias 13 a 17 de abril de 2016 aconteceu em Marabá a Conferência 

Internacional da Reforma Agrária, que reuniu cerca de 120 pessoas de 

organizações campesinas e de defesa dos direitos humanos de todos os 

continentes e diversos países do mundo, com o objetivo de acumular sobre os 

desafios da construção da reforma agrária e agroecologia. 

O evento aconteceu na região do Pará onde estão concentrados grandes 

projetos de mineração. Por isso, os impactos da mineração e os desafios que 

os (as) trabalhadores (as) do campo enfrentam foram temas centrais durante a 

conferência. 

A participação da Cáritas se deu com o intuito de conhecer a realidade do 

campo nesta região, os desafios que enfrentam com os impactos da mineração 

e para a construção da agroecologia, bem como as ações que as populações 

atingidas tem tomado para buscar a garantia de direitos. Além disso, socializar 

a experiência de atuação que a Cáritas, por meio da parceira com o Ministério 

Público através do PROAP, tem tido com as comunidades rurais e atingidas 

por mineração. 

A programação do evento contou com exposições de palestrantes dos cinco 

continentes, debates e visitas de campo aos assentamentos de reforma agrária 

e regiões afetadas por mineração em Eldorado dos Carajás. 
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Foto 34 – Registro da Conferência Internacional da Reforma Agraria entre os dias 13 a 17 de abril. (Fo to: arq. Cáritas)  
 

• Mesa Mediação Direitos Humanos 

 

No dia 25 de Abril de 2016, aconteceu a mesa de mediação com participação 

da SEDPAC, Creas, Prefeitura, Vereadores, Anglo e 4 famílias atingidas pelo 

mineroduto. O objetivo da mesa foi a busca pelo estabelecimento de um acordo 

relativo a mitigação dos impactos do mineroduto, que devido a seus tremores, 

assoreou nascentes da qual se beneficiavam as famílias. A Caritas foi 

convidada para contribuir no debate sobre a questão da água e a produção das 

famílias. Demos o relato que mitigar apenas 2 impactos isolados não resolveria 

a violação e não reestabeleceria a forma produtiva anterior ao 

empreendimento. Já que constatamos mais de 16 direitos violados. Apontamos 

que a única forma é o reassentamento para as famílias. 

 

• Acompanhamento de comunidades atingidas por mineração em 

manifestação por violação de direitos 

 

Na manhã do dia 26 de abril a Cáritas foi acionada por moradores das 

comunidades Itapanhoacanga e São José do Arrudas, quando realizaram uma 

paralisação da rodovia MG010. Na ação os manifestantes exigiam respostas 

da Anglo American e do Departamento de Estradas e Rodovias sobre as 
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condições da estrada, o asfaltamento do trecho da MG010 que vai da portaria 

principal da empresa à comunidade do Mato Grosso, e umectação da via, que 

segundo eles, teve sua frequência diminuída. A participação da Cáritas, como 

entidade de defesa dos direitos humanos, se deu para auxiliar as comunidades 

em duas demandas e para evitar violações ao direito de manifestação. 

Montou-se uma comissão de moradores que se reuniu com empresa, DER, 

com mediação da PM para que entrassem em um acordo para desobstrução 

da via. As comunidades denunciaram as violações do direito à saúde, os 

impactos que vem sofrendo e exigiram respostas do estado e empresa. Ao final 

ficou acordado que empresa e DER realizariam uma reunião com a 

comunidade, e que nesta estariam membros e técnicos responsáveis pelo tema 

de ambos para esclarecer dúvidas e ouvir as denuncias dos moradores. Esta 

reunião será realizada no dia 29 de abril na escola em Itapanhoacanga.  

 

 
Foto 35 – Registro Acompanhamento de comunidades at ingidas pela mineração  no dia 26 de abril. (Foto: arq. Cáritas)  
 

• Acompanhamento de comunidades atingidas por mineração 

 

No dia 28 de abril de 2016 realizou-se reunião com moradores da comunidade 

São José do Arrudas. Os moradores demandaram esta reunião de apoio da 

Cáritas durante a manifestação do dia 26 de abril, dia em que interditaram 

trecho da rodovia MG010 em protesto contra os impactos da poeira e intenso 
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tráfego de caminhões e carretas em suas comunidades provocados pela 

atividade minerária.  

O objetivo desta reunião foi contribuir com a organização da comunidade, no 

debate de informações sobre a situação da rodovia, dos direitos das 

comunidades afetadas e na elaboração de pautas de reivindicação, em 

preparação para a reunião com a Anglo e DER que acontecerá no dia 29 em 

Itapanhoacanga. 

A comunidade enfrenta violações dos direitos à agua, saúde, educação, ir e vir 

dentre outros, e iniciou seu processo de organização e mobilização 

recentemente. 

 

• Acompanhamento e assessoria das comunidades atingidas por 

mineração em reunião com Anglo American e Departamento de Estrada 

e Rodovias 

 

No dia 29 de abril ocorreu a reunião entre moradores das comunidades 

Itapanhoacanga e São José do Arrudas, empresa Anglo American e membro 

do Departamento de Estradas e Rodovias do estado de MG (DER-MG). A 

reunião aconteceu na escola estadual e estiveram presentes também membros 

do poder executivo e legislativo do município de Alvorada de Minas e Polícia 

Militar. A reunião teve como objetivo denunciar as violações de direitos sofridas 

pela comunidade e cobrar ações para diminuir os impactos da poeira e alto 

índice de acidentes no trecho da rodovia MG010 em que estão essas 

comunidades. Na ocasião, a Anglo esclareceu as competências e as 

condicionantes referentes a estrada e o DER sobre o processo de asfaltamento 

do trecho. A reunião finalizou com o compromisso da empresa e do DER 

apresentarem soluções para as reclamações levantadas pelos moradores em 

uma próxima reunião, marcada para o dia 13 de maio.  
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Foto 36 – Registro Acompanhamento e assessoria das comunidades atingidas pela mineração no dia 29 de a bril. 

(Foto: arq. Cáritas) 

 

• Acompanhamento de denuncia das comunidades atingidas por 

mineração 

 

No dia 02 de maio de 2016 foi realizada visita de acompanhamento à 

comunidade Sagrado Coração de Jesus, junto a membros do coletivo de 

advogados populares Margarida Alves que estão realizando um levantamento 

de conflitos gerados por água na região. O objetivo da visita foi sistematizar 

denuncias de violação do direito à agua. Nesta ocasião a comunidade relatou 

que a agua entregue pelo caminhão pipa fornecido pela secretaria de turismo 

da prefeitura de Conceição do Mato Dentro vem apresentando impurezas e 

turbidez, e que alguns moradores registraram problemas saúde após contato 

com a água fornecida. A comunidade solicitou auxilio para realizar uma 

denuncia junto ao Ministério Publico. 

 

• Acompanhamento de Denuncia no Passa Sete 
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No dia 18 de maio houve o acompanhamento da denuncia junto à advogada 

Larissa Pichner sobre a violação de direito ao acesso à agua potável na 

comunidade do Sagrado Coração de Jesus. A comunidade é abastecida por 

caminhão pipa pela prefeitura, porém a caixa está quebrada e a água não é 

potável, causando problemas de saúde nas pessoas da comunidade. Após 

constatar os problemas, acompanhamos um representante da comunidade até 

o Ministério Público para oficializar a denuncia contra a Prefeitura. 

 

• Acompanhamento das famílias atingidas em reunião com membros da 

Secretaria do Estado de Direitos Humanos, Participação Social e 

Cidadania (SEDPAC) 

 

Às 10 horas do dia 24 de junho de 2016 realizou-se reunião entre quatro 

famílias atingidas pela mineração moradoras da comunidade Cabeceira do 

Turco, Cáritas e a SEDPAC, na Cidade Administrativa – Belo Horizonte, MG. O 

objetivo desta reunião foi dar encaminhamentos em âmbito estadual às 

denúncias de direitos humanos sofridas pelas famílias e às recomendações 

feitas pelo IBAMA no parecer 02001.001762/2016-14 COMOC/IBAMA. A 

Cáritas foi convidada devido ao acompanhamento produtivo e em defesa dos 

direitos humanos que vem exercendo na comunidade.  

 

Foto 37 – Registro da Reunião na SEDPAC no dia 24 d e junho em Belo Horizonte. (Foto: arq. Cáritas) 
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4.12 – Realização da Etapa 3 de Pesquisa  UNIFEI 

 

Com intuito de dar continuidade à pesquisa iniciada em outubro de 2015, o 

Núcleo Travessia da UNIFEI (Universidade Federal de Itajubá) retornou a 

região de atuação dos PAC’s para realizar a ultima etapa de pesquisa em 

campo. Durante os dias 18 e 21 de maio de 2016 foram realizadas entrevistas 

com a secretaria de educação e os (as) nutricionistas de cada um dos 

municípios, assim como no comércio local e nas feiras livres (sendo 

entrevistados (as) feirantes e consumidores).  

O objetivo era elaborar um diagnóstico das Feiras Livres e do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) da região em que atuamos, 

considerado essencial para o cumprimento das metas do PROAP. O relatório 

final está sendo elaborado e será apresentado em data ainda a ser definida. 

 

 

Foto 38 – Registro da Realizacão da 3ª Etapa de Pes quisa da UNIFEI. (Foto: arq. Cáritas) 
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Foto 39 – Registro da Realizacão da 3ª Etapa de Pes quisa da UNIFEI. (Foto: arq. Cáritas)  
 

 

Foto 40 – Registro da Realizacão da 3ª Etapa de Pes quisa da UNIFEI. (Foto: arq. Cáritas)  
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4.13 – Troca de Experiência na Romaria da Terra em Resplendor 

 

Nos dias 3 a 6 de junho os agricultores Jose Francisco e Denilson Bode, do 

Projeto do Grupo Galinheiro Agroecológico participaram do Seminário da Rede 

Cáritas para troca de experiência dos projetos desenvolvidos nos estados de 

Minas Gerais e Espirito Santo. Os agricultores levaram a experiência dos 

PAC’s em Conceição do Mato Dentro, Dom Joaquim e Alvorada de Minas, 

além de relatarem a experiência de luta conta a mineração na região, que 

destruir o modo de vida dos agricultores e as águas da região. No ultimo dia 

houve a Romaria da Terra e das Águas em resplendor, lembrando do crime da 

Samarco que matou o rio doce e acabou com quem dependia do rio para viver. 

 

 
Foto 41 – Registro da Romaria da Terra e Agua em Re splendor entre os dias 03 a 06 de junho. (Foto: arq . Cáritas)  


