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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 qualificada 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 

 

 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 MARÇO E JUNHO 

DE 2016 (Resumo do Relatório Passado) 

 

No segundo trimestre de atividades de 2016, a equipe da Cáritas 

Brasileira Regional Minas Gerais teve como foco a continuidade da 

implantação dos projetos aprovados pelo Fórum Gestor do Edital PROAP 

01/2015, a mobilização e acompanhamento de novos projetos de grupos para a 

submissão de suas propostas ao 01 Edital PROAP 01/2016 e a 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 PROAP 01/2016 foram construídos e publicados. 

Sucintamente, foram realizadas 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, 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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03 – SÍNTESE DAS ATIVIDADES REALIZADAS ENTRE JULHO E 

SETEMBRO DE 2016 

Dando continuidade às atividades dos Projetos Alternativos 

Comunitários, no trimestre que percorreu os meses entre julho e setembro, a 

equipe técnica da Caritas Brasileira atuante em Conceição do Mato Dentro e 

municípios vizinhos, através do Programa de Apoio a Projetos da Região 

Central – PROAP –desenvolveu 12 tipos de atividades complementares entre 

si, detalhadas na tabela abaixo.  

No mês de julho, a equipe se dedicou a participar das atividades da 

Rede Caritas, com a passagem da imagem de Nossa Senhora de Aparecida 

em comunidades do município de Dom Joaquim e participação do seminário da 

Rede Caritas Minas Gerais e, sobretudo, a acompanhar a construção das 

propostas de projetos para o fechamento do Edital PROAP 01/2016 por meio 

de visitas de reconhecimento de comunidades e apresentação e discussão 

acerca dos PACs.  

Em agosto, houve a realização da reunião do Fórum Gestor, cujo 

principal objetivo era avaliar os projetos encaminhados dentro das linhas de 

atuação dos PACs. Neste Edital foram recebidas 62 propostas de projetos para 

modalidade rural, sendo que 54 destas tiveram o acompanhamento da equipe 

técnica, ou seja, aproximadamente 87% deste total. Das 62 propostas, 47 

foram avaliadas como viáveis pelo Fórum Gestor.  

Este também foi o mês em que foram realizadas 2 oficinas de formação 

com as comunidades de Conceição do Mato Dentro e Dom Joaquim. Ademais, 

nos dias 25e 26 de agosto o Núcleo Travessia da Universidade Federal de 

Itajubá-UNIFEI apresentou os resultados da pesquisa realizada ao longo de 

toda nossa caminhada na região.  

No mês de setembro, foi dada continuidade as formações dos grupos 

através da realização de oficinas. Outro passo importante foi a realização de 

reunião para discutir a possibilidade de parceria entre a equipe Caritas e o 

Núcleo de pesquisa em Ambiência e Arquitetura de Sistemas Agroindustriais 

(Ambiagro) da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri-

UFVJM. 
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Tabela 11:Relação de atividades desenvolvidas ao longo do 3º trimestre 2016 

Ref. 3º TRIMESTRE 2016 N° Ativ. N° Part. 

01 Reuniões de Equipe 3   

02 

Apresentação PAC's / Visitas Reconhecimento 1 2 

Alvorada de Minas 0 0 

Conceição do Mato Dentro 1 2 

Dom Joaquim 0 0 

03 

Reuniões com Parceiros  11 44 

MAM / LPJ 2 8 

STR DJ 1 3 

Pr Geraldo 1 5 

Polos 3 28 

Nesth 1 0 

Dr Marcelo 2 0 

Raquel - PNAE 1  3  

04 

Grupos Produtivos 55 310 

Reunião Grupos Produtivos AM 6 45 

Reunião Grupos Produtivos CdMD 33 168 

Reunião Grupos Produtivos DJ 16 97 

05 Defesa Direitos Humanos 4 24 

06 Oficinas 6 200 

07 Dia de Campo 1 7 

08 
Reunião do Fórum Gestor 1  18 

Preparação membros Fórum Gestor Alvorada 1  4 

09 
UNIFEI 1 24 

UFVJM 1 11 

10 Assessoria 4   

11 Divulgação no site “Controle Transparente”  4   

12 

Atividades Rede Cáritas  3   

Passagem da Santa 2   

PMAS 1   

Fonte: Caritas Brasileira 

                                                 
1 Observação: Nas atividades em que havia poucas pessoas presentes não se passou lista de 
presença, deste modo, estas não foram contabilizadas na relação acima. 
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É importante salientar que algumas atividades estruturantes, essenciais ao 

bom desempenho dos projetos, ocorreram ao longo de todo o período como - a 

divulgação dos trabalhos pelo portal “Controle Transparente”, o 

acompanhamento das comunidades atingidas pelo empreendimento minerário, 

as reuniões de acompanhamento aos grupos produtivos, contando, inclusive 

com a orientação de assessores especializados conforme os trabalhos e temas 

abordados em cada projeto, bem como as reuniões de equipe e com parceiros.  

Para o desenvolvimento destas atividades, estivemos presentes nas 

cidades alvo do projeto, bem como em Turmalina, Diamantina, Mario Campos e 

Belo Horizonte em Minas Gerais, sendo realizadas 93 atividades totais e 

alcançando um total de, no mínimo, 520 pessoas nas ações desenvolvidas. 

Realizamos 10 atividades em Alvorada de Minas, 58 em Conceição do Mato 

Dentro, 22 em Dom Joaquim, 01 em Mario Campos, 01 em Turmalina e 01 em 

Belo Horizonte. 
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3.1 - Reuniões Internas da Cáritas 

  

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. Ao longo deste 

trimestre tivemos 03 reuniões de equipe, dentre as pautas discutidas, podemos 

destacar a mobilização para realização da reunião com o Fórum Gestor, os 

desafios na implantação dos projetos em cada município, a formação sobre os 

processos de compra, as articulações com parceiros, as metas a serem 

cumpridas pelo projeto, dentre outras. 

 

 

 
Foto 01 – Reunião Cáritas no escritório da Cáritas em Conceição do Mato Dentro – Foto Ilustrativa. (Foto: arq. Cáritas)  
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3.3 – 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, podemos elencar as seguintes reuniões ocorridas ao longo deste 

trimestre: 

 

 03 reuniões com o Programa Polos de Cidadania da UFMG – Como 

parceiro no desenvolvimento das ações do programa na região Central, faz-se 

importante firmar acordos para o desenvolvimento do trabalho na região. Deste 

modo, as reuniões realizadas com a equipe do Polos discorreu acerca da 

programação e metodologia de avaliação dos projetos protocolados no Edital 

deste ano, bem como sobre as regras a serem seguidas no processo de 

compras dos itens orçados em cada projeto. 

 

 
Foto 02 – Reunião Cáritas e Polos no escritório da Cáritas em Conceição do Mato Dentro no dia 03 de agosto. (Foto: 

arq. Cáritas)  

 

 02 reuniões com o Movimento pela Soberania popular na 

Mineração- MAM – A primeira reunião, ocorrida no dia 30 de agosto, contou 

também com a participação do Coletivo Margarida Alves-CMA- e teve como 
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objetivo apresentar os PACs e buscar parceria com as entidades para 

realização dos módulos temáticos de formação. O Coletivo Margarida Alves se 

dispôs a trabalhar os temas “Direitos Humanos”; “Direito Humano à Água”; 

“Direito à manifestação e criminalização dos movimentos sociais”; “Articulação 

e acionamento “. O CMA também se propôs a dar oficinas de outras temáticas, 

caso haja necessidade. Já o MAM se dispôs a contribuir com as oficinas de 

“Direitos dos atingidos e atingidas por grandes projetos”; “Direito à terra e 

território” e também outros temas que o grupo e a Cáritas considerarem 

pertinente.  

O segundo encontro, ocorrido no dia 26 de setembro, teve como meta a 

apresentação do projeto “Revolução da Juventude” ao MAM e ao Levante 

Popular da Juventude (LPJ). Nesta ocasião foi apresentado o projeto, seus 

objetivos e necessidades levantadas pelo grupo. Ficou acordada a assessoria 

do LPJ para elaboração de ferramentas audiovisuais e a assessoria da Brigada 

de Teatro do MAM para construir uma peça de teatro com o grupo. 

 

 
Foto 03 – Reuniões com parceiros para execução do PAC – Revolução da Juventude no dia 26 de setembro na Casa 

dos Direitos Humanos . (BH)  (Foto: arq. Cáritas)  
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 02 reuniões com a Promotor da Comarca de Conceição do Mato 

Dentro – No mês de setembro houveram duas reuniões com a promotor da 

comarca de Conceição do Mato Dentro com o objetivo de entregar o relatório 

do trimestre de abril a junho, apresentar os projetos aprovados pelo Fórum 

Gestor e esclarecer o acompanhamento e a não aprovação do projeto 

protocolado 086/2016 referente a proposta de construção de um espaço 

cultural e social da marujada que tem como mestre o Sr. Capitão Chiquito. 

 

Foto 04 – Reunião com o promotor Marcelo Matta Machado em Conceição do Mato Dentro. (Foto: arq. Cáritas)  

 

 01 reunião com Sindicato dos Produtores Rurais de Dom Joaquim – 

A reunião que ocorreu no dia 05 de Julho teve como intuito debater os projetos 

e as demandas estratégicas para o desenvolvimento regional em Dom 

Joaquim. Foram levantadas as demandas de trabalho com as mulheres como 

prioridade, seguido dos projetos voltados para produção de alimentos 

essenciais para o consumo humano e animais como feijão, milho, hortaliças e 

legumes e pequenos animais priorizando famílias de baixa renda. Também foi 

pontuada a importância da reorganização dos setores da sociedade civil como 

CMDRS, no qual tinha uma função de organizar um fundo para abastecimento 

e manutenção dos Tratores. Como resultado, foram levantados os principais 
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grupos que estão organizados para pleitearem o Edital Proap 01/2016 e uma 

série de ações foram encaminhadas. 

 01 reunião com NESTH/UFMG – a Cáritas se reuniu com o Núcleo de 

Estudo sobre o Trabalho Humano-NESTH para conhecer melhor o trabalho que 

vem sendo realizado na comunidade de três barras com o grupo de mulheres 

“Bordando nossa historia” e pensar nas estratégias para o desenvolvimento 

trabalho com a comercialização pautada na Economia Popular Solidaria. 

 

 01 reunião com a inspetora estadual das escolas estaduais da 

região de Diamantina – A reunião aconteceu com o enfoque de discutir as 

estratégias a serem realizadas para que as compras públicas, através do 

PNAE se tornem realidade nas escolas estaduais de Conceição do Mato 

Dentro. 

 

 01 reunião com padre Jose Geraldo - A reunião, que contou com a 

presença do Padre Jose Geraldo e dos Jovens de Dom Joaquim, teve como 

proposito a organização da oficina dos dias 17 e 18 de setembro. Ademais, os 

participantes ressaltaram a demanda de mais oficinas no sentido da 

organização dos jovens do campo, principalmente em relação à cultura e a 

geração de emprego. O Padre Jose Geraldo, juntamente com a paroquia São 

Domingos e a Igreja, colocou-se a disposição assim para ajudar na luta por 

melhorias e organização das comunidades do campo. 
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3.3 – Parceria com Universidade Federal dos Vales do 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.  

Em busca pelo aprimoramento de nossa atuação junto às comunidades 

rurais, realizou-se na Casa do Romeiro no dia 22 de setembro, reunião da 

Equipe da Caritas juntamente com o grupo do Núcleo de Pesquisa em 

Ambiência e Arquitetura de Sistemas Agroindustriais (AMBIAGRO) da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha em Mucuri (UFVJM).  

Na oportunidade o Núcleo apresentou sua proposta de atuação que foi 

bem recebida pela equipe da Caritas, mas que ainda necessita de alguns 

ajustes. Como encaminhamento o Núcleo ficou de adequar sua proposta a 

nossa demanda. O inicio de suas atividades esta previsto para o inicio do ano 

de 2017, com o acompanhamento dos projetos aprovados no Edital 01/2016. 

 

 Foto 05 – Reunião com AMBIAGRO – UFVJM em Conceição do Mato Dentro no dia 22 de setembro. (Foto: 

arq. Cáritas)  
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3.4 – Reunião Fórum Gestor 

 

Nos dias 18 e 19 de agosto foi realizada a reunião do Fórum Gestor para 

análise e aprovação dos projetos recebidos através do edital 01/2016. 

Estiveram presentes a equipe do Programa Polos de Cidadania de Conceição 

do Mato Dentro, a equipe da Cáritas atuante na região, membros do Ministério 

Público do Estado de Minas Gerais e representantes das comunidades rurais e 

urbanas da região. 

Foram analisados 90 projetos, sendo 65 pela modalidade rural e 25 pela 

modalidade urbana, onde foram aprovados 60 projetos, 47 para o meio rural 

dos municípios inclusos no projeto e 13 para o meio urbano e distritos de 

Conceição do Mato Dentro. O montante aprovado para as iniciativas da área 

rural e de R$ 1.076.608,19, sendo o valor médio dos projetos R$ 22.905,91. 

Dentre as temáticas contempladas, detalhadas no gráfico a seguir, estão 

sendo apoiados projetos voltados para o resgate e fortalecimento da cultura 

popular da região, organização produtiva de grupos de mulheres e jovens, 

experiências agroecológicas, agroflorestais, casas de sementes crioulas e de 

processamento da produção.  

 

Gráfico 01 – Áreas Contempladas pelos projetos aprovados do Edital PROAP 

01/2016. 

 

Fonte: Caritas Brasileira 
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Abaixo segue a relação dos projetos aprovados na modalidade rural, por 

município com um breve resumo: 

  

Município de Conceição do Mato Dentro 

 

 Protocolo 28: Quitanda de Santo Antônio do Cruzeiro 

Perfil dos/as Proponentes: Grupo de mulheres produtoras de quitanda 

Localidade: Santo Antônio do Cruzeiro 

Valor aprovado: R$ 24.840,00 

Resumo do projeto: O projeto propõe adquirir forno, freezer, liquidificador 

industrial, pingadeira de biscoito e batedeira industrial. 

Proposta de Devolução Solidária: Devolução solidária de 20 a 30% da 

produção para o Fundo Rotativos Solidário da comunidade. 

 

 Protocolo 29: Conserva Guritas da Serra 

Perfil dos/as Proponentes: Grupo de Jovens e mulheres  

Localidade: Ouro Fino 

Valor aprovado: R$ 24.598,95 

Resumo do projeto: Construção de uma unidade para processamento da 

pimenta por conserva, molho, patê, geleia e pimenta desidratada. 

Proposta de Devolução Solidária: Devolução solidária de 5% do valor de 

venda por mês até alcançar o valor investido pela Cáritas para o Fundo 

Rotativo Solidário da comunidade 

 

 Protocolo 31: Moinho de Cubas 

Perfil dos/as Proponentes: Comunidade Tradicional 

Localidade: Cubas 
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Valor aprovado: R$ 16.181,30 

Resumo do projeto: Aquisição de Material de construção, equipamentos para 

armazenamento de fubá. 

Proposta de Devolução Solidária: Dos 10 pratos de fubá para cada ¼ de 

milho, o grupo devolverá 09 pratos de fubá moído. 

 

 Protocolo 33: Produção de Farinha Quilombola 

Perfil dos/as Proponentes: Comunidade Tradicional 

Localidade: Burraco  

Valor aprovado: R$ 21.282,00 

Resumo do projeto: Aquisição de Material de construção, equipamentos para 

processamento da mandioca, armazenamento e comercialização 

Proposta de Devolução Solidária: Criar um Fundo Rotativo solidário, 

devolvendo 10% do valor total da produção até alcançar o valor investido. 

 

 Protocolo 37: Mulheres que Curam 

Perfil dos/as Proponentes: Mulheres e moradoras da comunidade do 

Tabuleiro. 

Localidade: Tabuleiro 

Valor aprovado:R$ 24.993,20 

Resumo do projeto: O projeto propõe a Produção de fitocosméticos, produtos 

de limpeza e remédios caseiros, de maneira que os materiais para a fabricação 

dos mesmos foram solicitados, bem como, utensílios de armazenamento e 

estruturação do local de produção, material didático para consulta, e material 

de divulgação. 

Proposta de Devolução Solidária: 5% do lucro líquido das vendas dos 

produtos para o Fundo Rotativo Solidário e estruturação de uma Farmacinha 
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popular: remédios caseiros (vendidos a baixo custo ou doados a quem não 

puder pagar) com base na manipulação de plantas medicinais pelo grupo.   

 

 Protocolo 41: Horta Córrego da Luz 

Perfil dos/as Proponentes: Agricultores familiares de baixa renda  

Localidade: Córrego da Luz 

Valor aprovado:R$ 24.984,50 

Resumo do projeto: Implementar e melhorar a produção através de 

cercamento das áreas e sistemas de irrigação.  

Proposta de Devolução Solidária: O grupo irá devolver 30% da produção 

comercializada até alcançar o valor total investido na comunidade, a fim de 

criar um Fundo Rotativo Solidário na comunidade. 

 

 Protocolo 42: Fruticultura Capitão Felizardo 

Perfil dos/as Proponentes: Jovens 

Localidade: Capitão Felizardo 

Valor aprovado: $ 23.240,00 

Resumo do projeto: Plantio de frutas (maracujá e acerola), aquisição de 

mudas e sementes, ferramentas e sistema de irrigação 

Proposta de Devolução Solidária: Devolução de 30% da produção 

comercializada para um Fundo Rotativo Solidário. 

 

 Protocolo 44: Horticultura Agroecológica 

Perfil dos/as Proponentes: Agricultores familiares  

Localidade: Comunidade Calhau 

Valor aprovado: R$ 23.255,00 
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Resumo do projeto: Produção de hortaliças sem o uso de agrotóxicos para 

consumo familiar e para comercialização do excedente. Aquisição de material 

de construção, equipamentos para processamento da mandioca, 

armazenamento e comercialização. 

Proposta de Devolução Solidária: Criação de um Fundo Rotativo 

Comunitário a partir da devolução de, no mínimo, 20% do valor bruto obtido 

com a comercialização dos produtos 

 

 Protocolo 45: Galinheiro de Ouro Fino 

Perfil dos/as Proponentes: Agricultores familiares  

Localidade: Ouro Fino 

Valor aprovado: R$ 15.074,00 

Resumo do projeto: Criação de galinha para produção de ovos  

Proposta de Devolução Solidária: Devolução de 10% do valor de venda por 

mês  

 

 Protocolo 48: Plantar para Crescer 

Perfil dos/as Proponentes: Agricultores familiares  

Localidade: Santo Antônio do Cruzeiro 

Valor aprovado:R$ 25.000,00 

Resumo do projeto: Plantio de culturas variadas (hortaliças, milho, feijão, café 

e amendoim) para consumo próprio e, posteriormente, para comercialização. 

Tem como objetivo a sensibilização de outros grupos na agricultura. 

Proposta de Devolução: Ajudar a incentivar outros grupos, mostrando que 

com união e empenho, todos ganham com a produção de alimentos saudáveis 

 

 Protocolo 50: Quitanda Solidária 
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Perfil dos/as Proponentes: Grupo de mulheres  

Localidade: Brejaúba 

Valor aprovado:R$ 17.779,00 

Resumo do projeto: Produção de biscoitos, bolos, bolachas e doces. 

Proposta de Devolução Solidária: Ajudar a incentivar outros grupos, 

mostrando que com união e empenho, todos ganham com a produção de 

alimentos saudáveis. 

 

 Protocolo 65: Criação de Turismo de Base Comunitária Baseado em 

Capacitação de Condutores e Meios de Hospedagem no Povoado de 

Parauninha  

Perfil dos/as Proponentes: Agricultores familiares que exploram a atividade 

de turismo na região. 

Localidade: Parauninha 

Valor aprovado: R$ 24.983,16 

Resumo do projeto: Construção dos banheiros e instalação das fossas; 

realização de oficinas sobre a construção das fossas; realização das oficinas 

sobre Turismo Ecológico e Turismo de Base Comunitária 

Proposta de Devolução Solidária: Realizar atividades com as escolas das 

comunidades da região sobre o cuidado com o meio ambiente, como também 

incentivar as demais famílias da comunidade a construção de fossas. 

 

 Protocolo 67: Unidas Venceremos: Fortalecendo a Autonomia das 

Mulheres 

Perfil dos/as Proponentes: Agricultoras familiares  

Localidade: Córregos 

Valor aprovado: R$ 24.987,00  
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Resumo do projeto: Construção de uma estrutura física para armazenamento 

e produção das quitandas do grupo “Sabores de Córregos”. 

Proposta de Devolução Solidária: Fundo Rotativo Solidário, com a devolução 

mensal de 2% do lucro líquido das vendas. O grupo também fará doação para 

escola da comunidade Araci Pedrelina de Lima de Córregos. 

 

 Protocolo 71: PRV Capitão 

Perfil dos/as Proponentes: Agricultores familiares  

Localidade: Capitão Felizardo 

Valor aprovado: R$ 24.982,00 

Resumo do projeto: Visa implantação de três Unidades de Referência do 

pastejo racional Voisin, tecnologia voltada à transição agroecológica da 

pecuária leiteira.  

Proposta de Devolução: Criação de um Fundo Rotativo Solidário da 

Comunidade, iniciado pelo grupo de pastagem, que pretende contribuir com a 

devolução de 2 bezerros pesando entre 6 e 7 arrobas por ano até alcançar o 

valor investido pela Cáritas. 

 

 Protocolo 87: Formação de Defensores em Direitos Humanos 

Perfil dos/as Proponentes: Comunidades Atingidas pela mineração. 

Localidade: Comunidades Atingidas – Jassem, Sapo e Turco 

Valor aprovado: R$ 24.954,80 

Resumo do projeto: Curso de formação de Defensores em Direitos Humanos 

de forma continuada nas temáticas ligadas aos direitos humanos, capacitar 

lideranças populares, incentivar de forma pedagógica a organização 

comunitária, empoderamento das lideranças comunitárias através da formação 

e comunicação, construção de denuncia sobre as violações aos direitos 
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humanos ligados as questões fundiárias, violência contra as mulheres, 

mineração, ambientais e trabalho escravo. 

Proposta de Devolução Solidária: Elaboração de relatório sobre as violações 

dos direitos humanos a ser apresentado junto aos ministérios público federal e 

estadual. Distribuição de cartilhas e materiais informativos sobre as diferentes 

áreas dos direitos humanos. 

 

Projetos Aprovados no município de Alvorada de Minas 

 

 Protocolo 43: Proteção de Nascentes da Comunidade Itapanhoacanga 

Perfil dos/as Proponentes: Agricultores familiares mobilizados em torno da 

questão de proteção e recuperação das nascentes da comunidade 

Localidade: Itapanhoacanga 

Valor aprovado: R$ 25.000,00 

Resumo do projeto: Estão previstos os cercamentos das duas principais 

nascente que abastecem todo o distrito, identificação de plantas que ajudam na 

retenção da água e construção de um viveiro de mudas comunitário  

Proposta de Devolução Solidária: Realização de atividades com as escolas 

da comunidade e região sobre a importância do cuidado com as águas e 

construção de um viveiro de mudas comunitário. 

 

 Protocolo 46: Captação de Água em Descoberto  

Perfil dos/as Proponentes: Comunidade de Baixa Renda com envolvimento 

de jovens, mulheres e idosos.  

Localidade: Descoberto 

Valor aprovado: R$ 22.805,00 
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Resumo do projeto: Perfuração de um poço, aquisição de material para 

distribuição e armazenamento de agua e sementes crioulas. 

Proposta de Devolução: A manutenção dos equipamentos e o abastecimento 

da bomba com gasolina 

 

 Protocolo 47: Ecoando Memórias 

Perfil dos/as Proponentes: Grupo de Congado da comunidade 

Localidade: Itapanhoacanga 

Valor aprovado: R$ 15.511,50 

Resumo do projeto: Aquisição de matéria prima para a confecção das 

vestimentas do grupo, equipamentos de som e oficinas de confecção de 

tambores. 

Proposta de Devolução Solidária: Apresentação solidária em eventos da 

comunidade, oficinas de construção de instrumentos e de músicas abertas ao 

público 

 

 Protocolo 59: Adequação da Queijaria Artesanal  

Perfil dos/as Proponentes: Agricultor familiar 

 Localidade: Alvorada sede 

Valor aprovado: R$ 24.929,10 

Resumo do projeto: Certificar sua propriedade e passar a integrar a estrutura 

coletiva da Cooperativa deixando a clandestinidade e oferecendo um produto 

de qualidade assegurada aos consumidores.  

Proposta de Devolução: Devolução de 2 bezerros pesando entre 6 e 7 

arrobas por ano até alcançar o valor investido pela Cáritas. 

 

 Protocolo 61: Adequação da Queijaria Artesanal 



                                                                                                                                                                                                                                                          
 

24 
 

Perfil dos/as Proponentes: Agricultor familiar  

Localidade: Lapinha 

Valor aprovado: R$ 12.710,88 

Resumo do projeto: Certificar sua propriedade e passar a integrar a estrutura 

coletiva da Cooperativa deixando a clandestinidade e oferecendo um produto 

de qualidade assegurada aos consumidores  

Proposta de Devolução Solidária: Devolução de 2 bezerros pesando entre 6 

e 7 arrobas por ano até alcançar o valor investido pela Cáritas 

 

 Protocolo 63: Adequação da Queijaria Artesanal  

Perfil dos/as Proponentes: Agricultor familiar 

Localidade: Lapinha 

Valor aprovado: R$ R$ 15.930,08 

Resumo do projeto: Certificar sua propriedade e passar a integrar a estrutura 

coletiva da Cooperativa deixando a clandestinidade e oferecendo um produto 

de qualidade assegurada aos consumidores.  

Proposta de Devolução: Devolução de 2 bezerros pesando entre 6 e 7 

arrobas por ano até alcançar o valor investido pela Cáritas 

 

 Protocolo 68: Quitandas Jassém 

Perfil dos/as Proponentes: Mulheres, agricultoras, moradoras de 

comunidades atingidas por mineração. 

Localidade: Jassém 

Valor aprovado: R$ 25.000,00 

Resumo do projeto: estruturar a produção coletiva de quitandas feitas por 

mulheres da comunidade São José do Jassém.  
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Proposta de Devolução Solidária: Criar um Fundo Rotativo solidário, com 

uma devolução inicial de 5% por mês. Essa porcentagem será aumentada de 

acordo com a avaliação do grupo. 

 

 Protocolo 70: Delicias de São José do Arrudas  

Perfil dos/as Proponentes: Mulheres atingidas pela mineração, agricultoras 

familiares que produzem para autoconsumo e vendem o excedente da 

produção. 

Localidade: São José do Arrudas 

Valor aprovado: R$ 24.400,00 

Resumo do projeto:. Estruturação de uma cozinha comunitária, a fim de 

melhorar as condições de trabalho e aumentar a produção.  

Proposta de Devolução: Criar um Fundo Rotativo solidário, devolvendo 5% do 

lucro mensal e aumentar a medida que a produção crescer. Doação de 

quitadas para eventos e festas da comunidade. 

 

 Protocolo 73: Doces e Geleias de Ribeirão Santana 

Perfil dos/as Proponentes: Mulheres, agricultoras familiares, produzem 

principalmente doce e produtos derivados do leite 

Localidade: Ribeirão Santana 

Valor aprovado: R$ 25.000,00 

Resumo do projeto: Estruturar e aumentar a produção de doces e geleias das 

mulheres, pois o processo de fabricação é trabalhoso, e as integrantes não 

possuem equipamentos adequados.  

Proposta de Devolução Solidária: Criar um Fundo Rotativo Solidário junto 

aos outros grupos da comunidade. De início serão doados 5% do lucro mensal 
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 Protocolo 74: Revolução da Juventude 

Perfil dos/as Proponentes: Jovens, agricultores, moradores das comunidades 

rurais atingidas por mineração. 

Localidade: Comunidades Passa Sete, São José do Jassém, São José do 

Arrudas, Água Quente, São Sebastião do Bom Sucesso, Itapanhoacanga e 

Serra de São José/ Alvorada de Minas e Conceição do Mato Dentro 

Valor aprovado: R$ 25.000,00 

Resumo do projeto: Estimular a participação dos jovens na luta por direitos 

das comunidades atingidas por mineração, através da arte e da cultura. O 

projeto prevê recursos para contribuir com a elaboração de intervenções 

artísticas, peças teatrais e materiais audiovisuais com o olhar dos jovens 

Proposta de Devolução: Realizar intervenções artísticas, exibir os materiais 

audiovisuais e promover debates nas escolas, eventos das comunidades, 

eventos culturais dos municípios e feiras.  

 

 Protocolo 75: Cozinha Comunitária de Ribeirão de Trás 

Perfil dos/as Proponentes: Mulheres, agricultoras familiares, produzem 

principalmente doce e produtos derivados do leite 

Localidade: Ribeirão de Trás 

Valor aprovado: R$ 25.000,00 

Resumo do projeto: Aquisição de equipamentos e materiais para finalizar a  a 

construção de uma cozinha comunitária na comunidade para produção de 

doces, quitandas e outros, dando autonomia e geração de renda para as 

mulheres da comunidade. 

Proposta de Devolução Solidária: Disponibilizarão 5% de toda renda 

produzida no mês, até alcançar o valor investido no projeto para um fundo 

rotativo solidário que será investido em outros projetos produtivos e culturais da 

comunidade 
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 Protocolo 79: Adequação da Queijaria Artesanal  

Perfil dos/as Proponentes: Agricultor familiar  

Localidade: Ribeirão Santana 

Valor aprovado:R$ 21.859,82 

Resumo do projeto: Certificar sua propriedade e passar a integrar a estrutura 

coletiva da Cooperativa deixando a clandestinidade e oferecendo um produto 

de qualidade assegurada aos consumidores  

Proposta de Devolução: Devolução de 2 bezerros pesando entre 6 e 7 

arrobas por ano até alcançar o valor investido pela Cáritas 

 

 Protocolo 88: Somos Um: Segurança Alimentar no Saraiva 

Perfil dos/as Proponentes: Comunidade Atingida pela mineração em situação 

de vulnerabilidade. 

Localidade: Córrego Saraiva 

Valor aprovado: R$ 24.980,40  

Resumo do projeto: é um projeto para a garantia da segurança alimentar na 

comunidade do saraiva. Aquisição Galinhas caipiras, sementes de hortaliças, 

Microtrator com plantadeira, telas, ração inicial, manilhas para cisterna e caixas 

d’agua. 

Proposta de Devolução Solidária: formação de um fundo rotativo solidário 

para a comunidade do Saraiva a partir de 5% da venda do excedente pelas 

famílias beneficiadas e de 60% da hora/microtrator trabalhada externamente ao 

projeto. 

 

 Protocolo 89: Projeto Integrado Sustentável do Arrudas  

Perfil dos/as Proponentes: Comunidade Atingida pela mineração em situação 

de vulnerabilidade 
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Localidade: São José do Arruda  

Valor aprovado:R$ 24.946,50  

Resumo do projeto: certificar sua propriedade e passar a integrar a estrutura 

coletiva da Cooperativa deixando a clandestinidade e oferecendo um produto 

de qualidade assegurada aos consumidores  

Proposta de Devolução: formação de um fundo rotativo solidário para a 

comunidade do Saraiva a partir de 5% da venda do excedente pelas famílias 

beneficiadas e de 60% da hora/microtrator trabalhada externamente ao projeto 

 

Projetos Aprovados no município de Dom Joaquim 

 

 Protocolo 32: Rapadura do Córrego São João 

Perfil dos/as Proponentes: Agricultores familiares com um grande número de 

famílias da comunidade  

Localidade: São João de Baixo 

Valor aprovado: R$ 20.497,00 

Resumo do projeto: Construção de uma estrutura onde se trabalhará e serão 

colocados os equipamentos. Ha o desejo de melhorar as condições de trabalho 

e especializar na fabricação de rapadura e açúcar mascavo.  

Proposta de Devolução Solidária: Criar um Fundo Rotativo Solidário na 

comunidade, devolvendo 10% do valor da produção por safra da cana.  

  

 Protocolo 39: Dom Cipó – Arte e Tradição  

Perfil dos/as Proponentes: Artesãs e artesãos de todo o município  

Localidade: Sede do município  

Valor aprovado: R$ 24.990,00 
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Resumo do projeto: Adequação no espaço físico da associação para 

favorecer a prática da divulgação e comercialização da produção da cultura 

local. 

Proposta de Devolução Solidária: Capacitação de interessados na produção 

artesanal. Doação de produções artesanais para ações coletivas. Reposição 

financeira de 3% do volume de vendas mensal. 

 

 Protocolo 40: Fortalecimento da Apicultura e Produção do Própolis de 

Dom Joaquim 

Perfil dos/as Proponentes: Apicultores, apicultoras e jovens que estão 

iniciando as atividades junto às suas famílias. 

Localidade: São João  

Valor aprovado: R$ 25.000,00 

Resumo do projeto: Serão adquiridas através abelhas rainhas selecionadas 

para a produção de própolis, como também colmeias próprias para extração do 

própolis e caixas próprias para transporte. 

Proposta de Devolução Solidária: 20% do valor total do projeto para a 

criação de um Fundo Rotativo Solidário que ajude na estruturação dos(as) 

novos(as) apicultores(as). 

 

 Protocolo 49: Revitalização da Feira Livre de Dom Joaquim 

Perfil dos/as Proponentes: Agricultores(as), artesãs e artesãos do município. 

Localidade: Sede do município  

Valor aprovado: R$ 22.163,95 

Resumo do projeto: Promover a feira como canal de comercialização.  

Materiais para estruturação da feira (barracas, balança, jogo de mesa 

equipamento de som, camisas personalizadas e folders e banners de 

divulgação )  
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.Proposta de Devolução Solidária: Fundo Rotativo Solidário formado com 

porcentagem das vendas para manutenção da feira, participação em eventos 

regionais e apoio a novos feirantes. 

 

 Protocolo 51: Construção de Casa de Queijo Familiar 

Perfil dos/as Proponentes: Agricultores familiares e fabricantes de produtos 

derivados do leite 

Localidade: Sesmaria  

Valor aprovado: R$ 22.142,28  

Resumo do projeto: As ações serão a construção da queijeira, realização de 

exames  para  certificação da unidade, participação em cursos e feiras para 

comercialização.  

Proposta de Devolução Solidária: Devolução Solidária de 2 a 3 bezerros por 

ano para o Fundo Rotativo Solidário da comunidade Sesmaria. 

 

 Protocolo 52: Construção de Casa de Queijo Familiar 

Perfil dos/as Proponentes: Agricultores(as), artesãs e artesãos do município. 

Localidade: Gororós 

Valor aprovado: R$ 22.358,28 

Resumo do projeto: Material para construção da queijeira de acordo com 

padrões mínimos do IMA e realização de exames para certificação da unidade.  

Proposta de Devolução Solidária: Devolução Solidária de 2 a 3 bezerros por 

ano para o Fundo Rotativo Solidário da comunidade Gororós. 

 

 Protocolo 53: Construção de Casa de Queijo Familiar 

Perfil dos/as Proponentes: Agricultores familiares produtores de queijo e 

mussarela. 
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Localidade: Beira Rio 

Valor aprovado: R$ 22.682,28 

Resumo do projeto: Material para construção da queijeira de acordo com 

padrões mínimos do IMA e realização de exames para certificação da unidade.  

Proposta de Devolução Solidária: Devolução solidária de 2 a 3 bezerros pro 

ano para o Fundo Rotativo Solidário da Comunidade Beira Rio. 

 

 Protocolo 56: Construção de Casa de Queijo Familiar 

Perfil dos/as Proponentes: Agricultores familiares produtores de queijo. 

Localidade: Capoeirão 

Valor aprovado: R$ 22.160,28  

Resumo do projeto: Material para construção da queijeira de acordo com 

padrões mínimos do IMA e realização de exames para certificação da unidade.  

Proposta de Devolução Solidária: Devolução Solidária de 2 a 3 bezerros por 

ano para o Fundo Rotativo Solidário da comunidade Capoeirão 

 

 Protocolo 57: Construção de Casa de Queijo Familiar 

Perfil dos/as Proponentes: Agricultores familiares produtores de queijo. 

Localidade: Capoeirão  

Valor aprovado: R$ 22.322,28  

Resumo do projeto: Material para construção da queijeira de acordo com 

padrões mínimos do IMA e realização de exames para certificação da unidade. 

Proposta de Devolução Solidária: Devolução solidária de 2 a 3 bezerros por 

ano para o Fundo Rotativo Solidário da comunidade Capoeirão. 

 

 Protocolo 64: Casa de Mel Comunitária do Gororós 
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Perfil dos/as Proponentes: Apicultores do município. 

Localidade: Gororós 

Valor aprovado: R$ 24.935,46  

Resumo do projeto: Material para construção de uma unidade mínima de 

produção e aquisição de uma mesa e uma centrífuga para beneficiamento do 

mel.  

Proposta de Devolução Solidária: Devolução solidária de até 20% do valor 

do projeto por ano, ou 20% da produção, para o Fundo Rotativo Solidário  da 

comunidade Gororós. 

 

 Protocolo 66: Produção de Linguiça Caseira da Sesmaria 

Perfil dos/as Proponentes: Mulheres, agricultoras familiares. 

Localidade: Sesmaria  

Valor aprovado: R$ 23.117,00 

Resumo do projeto: Material de construção para adequar a cozinha, 

equipamentos para produção de linguiça, eletrodomésticos e utensílios de 

cozinha. 

Proposta de Devolução Solidária: Fundo Rotativo Solidário, que se some ao 

fundo de outros grupos produtivos da Sesmaria. Inicialmente, espera-se ter 

condições de contribuir com 5% da produção mensalmente. Será feita doação 

de produtos em eventos culturais e religiosos da comunidade. 

 

 Protocolo 69: Quitandas e Doces da Sesmaria 

Perfil dos/as Proponentes: Mulheres, agricultoras familiares. 

Localidade: Sesmaria  

Valor aprovado: R$ 21.528,50 
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Resumo do projeto: Estruturação de uma Cozinha Comunitária para geração 

de renda através da produção de quitandas e doces de leite e frutas típicas da 

região. 

Proposta de Devolução Solidária: Doações de quitandas e doces para as 

festas da comunidade e STR. Fundo Rotativo Solidário de 5%  do lucro mensal 

para o fortalecimento da comunidade. 

 

 Protocolo 80: Casa de Semente – Preservar e Semear 

Perfil dos/as Proponentes: Comunidades de agricultores e camponeses, 

incluindo comunidades tradicionais quilombolas. 

Localidade: Dom Joaquim 

Valor aprovado: R$ 24.995,00 

Resumo do projeto: Construção de uma estrutura adequada para o 

armazenamento das sementes tradicionais, conscientização dos camponeses 

da região sobre a importância da produção e armazenamento da própria 

semente, criação de um sistema de troca de sementes entre os/as 

campones/as. 

Proposta de Devolução Solidária: Fundo para incentivar e ampliar a 

produção de sementes em Dom Joaquim com devolução de 100% do recurso. 

Doação de sementes aos agricultores /as que se encontram em situações de 

vulnerabilidade.  

 

 Protocolo 81: Feijão Agroecológico 

Perfil dos/as Proponentes: Camponeses posseiros em situação de 

vulnerabilidade. 

Localidade: Serra 

Valor aprovado: R$ 24.986,80 
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Resumo do projeto: Melhoria no cultivo do feijão crioulo localizado na 

comunidade da Serra em Dom Joaquim. Será adquirido Micro Trator com 

plantadeira e kit irrigação 

Proposta de Devolução Solidária: Fundo Rotativo Solidário com doação de 

5% do valor da venda do feijão e de 60% da hora micro trator com trabalhos 

externos até contribuir com o valor integral do projeto. 

 

 Protocolo 82: Conservação de Nascentes em Dom Joaquim 

Perfil dos/as Proponentes: Pequenos agricultores e posseiros de baixa renda 

em situação de vulnerabilidade. 

Localidade: Dom Joaquim 

Valor aprovado: R$ 24.642,30 

Resumo do projeto: Recuperar e conservar 12 nascentes em Dom Joaquim 

através de Solo-cimento, implementação de barraginhas e cercamentos das 

nascentes de acordo com a legislação ambiental, para evitar o pisoteio pelo 

gado e desmatamento. 

Proposta de Devolução Solidária: Formulação de material educativo para as 

escolas , multiplicação das tecnologias sociais. Criação de um fundo solidário 

até 50% do valor via famílias, e os outros 50% do valor para o fundo a partir da 

hora trabalho da perfuradeira de solo. Serão realizadas capacitações sobre as 

tecnologias solo-cimento, barraginhas, cisternas e outras. 

 

 Protocolo 83: Casa Farinha Condado 

Perfil dos/as Proponentes: Pequenos agricultores e posseiros de baixa renda 

em situação de vulnerabilidade. 

Localidade: Condado 

Valor aprovado: R$ 24.998,37 
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Resumo do projeto: Adequação para construção de uma casa de Farinha na 

comunidade do condado. Aquisicao de equipamentos para agroindústria de 

farinha e polvilho, material de construção e para fossa ecológica. 

Proposta de Devolução Solidária: Criação de um fundo na comunidade para 

devolução do recurso repassando 10% da produção para o fundo até o 

pagamento integral do investimento. 

 

 Protocolo 84: Caboclinha e Marujada 

Perfil dos/as Proponentes: Povos tradicionais quilombolas. 

Localidade: Cachoeirinha e Cachoeira 

Valor aprovado: R$ 24.968,30 

Resumo do projeto: Estruturar a caboclinha e a marujada adquirindo fardas e 

instrumentos musicais típicos. Fortalecer a cultura popular quilombola através 

das aulas/oficinas para os jovens das comunidades.  

Proposta de Devolução Solidária: Trabalho nas escolas e oficinas 

ministradas pelos próprios marujeiros/cabloquinhas e apresentações culturais 

como forma de divulgação da cultura. 

 

 Protocolo 85: Quitanda do Machado 

Perfil dos/as Proponentes: Grupo de mulheres, camponesas e pequenas 

agricultoras em situação de vulnerabilidade. 

Localidade: Machado 

Valor aprovado: R$ 23.882,00 

Resumo do projeto: Construção de cozinha para armazenamento e 

processamento para fabricação de quitandas na comunidade do Machado. 

Proposta de Devolução Solidária: Contribuição de 5% do valor 

comercializado para o fundo rotativo da comunidade do Machado. Multiplicar as 

técnicas e receitas entre mais quitandeiras da comunidade 
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3.5 – Divulgação no site “Controle Transparente” 

 

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

Transparente2 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: 

 

 07 de julho - Cáritas Realiza Oficina de Agroecologia em Alvorada de 

Minas 

 

 

 09 de setembro – I Encontro “Mulheres e Agroecologia” 

 
                                                 
2 http://www.controletransparente.com.br/  
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 14 de setembro - Caritas começa a implementar o Pastoreio Racional 

Voisin - PRV 

 

 

 14 de setembro – Realizada Oficina/Intercambio de produção de 

farinha em Turmalina/MG 

 

 

  



                                                                                                                                                                                                                                                          
 

38 
 

3.6 – Reuniões em Comunidades Rurais  

 

As reuniões nas comunidades rurais, em geral, ocorrem em duas 

circunstancias: são momentos de visita e reconhecimento das comunidades, 

em que a Caritas Brasileira bem como os PACs, com seus objetivos e linhas de 

atuação são apresentados, ou, no caso de já haverem projetos em 

desenvolvimento, os técnicos da Caritas se dirigem ate as comunidades para 

fazer o acompanhamento dos grupos .  

Como se observa na tabela abaixo ate o momento foram realizadas 310 

reuniões em 50 comunidades, contando com o total de 2.595 pessoas 

alcançadas. 

 

Tabela 02 – Reuniões em Comunidades Rurais 

REUNIÕES EM COMUNIDADES RURAIS 

MUNICÍPIOS 

RESUMO ATIVIDADES 

ANTERIORES 

REUNIÕES 

APRESENTAÇÃO 

CÁRITAS / PROAP 

3º Trimestre 

REUNIÕES DE 

ACOMPANHAMENTO 

3º Trimestre 

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.  

Nº 

Partic. 

Alvorada de 

Minas 
67 11 563 0 0 0 6 0 45 73 11 608 

Conceição 

do Mato 

Dentro 

134 23 1130 1 0 2 33 0 168 168 23 1.300 

Dom 

Joaquim 
53 16 590 0 0 0 16 0 97 69 16 687 

TOTAL 254 50 2283 1 0 2 55 0 310 310 50 2595 

Fonte: Caritas Brasileira 
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3.6.1 - Reuniões de Apresentação em Comunidades Rurais 

 

Quando levamos em conta as reuniões de apresentação nas 

comunidades rurais, realizou-se até o momento 79 reuniões de apresentação 

em 50 comunidades. Deste total, 28 ocorreram em Alvorada de Minas (com um 

alcance de 295 pessoas em 11 comunidades), 35 em Conceição do Mato 

Dentro (sendo 23 comunidades com 576 pessoas presentes) e 16 em Dom 

Joaquim (com 270 pessoas de 16 comunidades).  

Neste trimestre, devido ao fechamento do Edital PROAP 01/2016 no dia 

15 de julho de 2016, apenas 01 reunião de apresentação dos PAC’s foi 

realizada na comunidade do Tabuleiro no município de Conceição do Mato 

Dentro. 

Seguem elencadas na tabela abaixo as comunidades alcançadas: 

 

  



                                                                                                                                                                                                                                                          
 

40 
 

Tabela 03 – Comunidades rurais alcançadas pela Caritas por município  

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     

                                                                                      Fonte: Caritas Brasileira 
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3.6.2 – Acompanhamento aos Grupos Produtivos  

 

Neste trimestre foi continuado o acompanhamento aos projetos 

aprovados no Edital 01/2015. Este perpassou desde a finalização das compras 

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

assessoria técnica aos projetos, bem como a orientação ara a elaboração dos 

projetos a concorrerem o Edital PROAP 01/2016.  

De julho a setembro foram realizadas 55 reuniões de acompanhamento 

aos grupos produtivos, contando com a presença e participação de 310 

pessoas. Deste total, realizamos 06 reuniões em Alvorada de Minas com a 

presença de 45 pessoas, 33 reuniões em Conceição do Mato Dentro com 168 

pessoas e 16 em Dom Joaquim com 97 pessoas. 

Até o fim do 3° 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; em obras para construção do galpão e instalação dos 

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; 

 

04 – PAIS: PROJETO AGROECOLÓGICO INTEGRADO SUSTENTÁVEL 

(Dom Joaquim) – finalizando o processo de compras; assessoria técnica está 

realizada; 

 

05 – DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA 

(Conceição do Mato Dentro) – compras realizadas, material entregue, 

banheiros construídos e instalação das fossas iniciada; 
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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, os 

materiais entregues, 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, assessoria técnica sendo realizada; 

 

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 

realizada, apenas falta a compra de alguns itens como uniforme e material de 

divulgação, assessoria técnica sendo realizada; 

  

14 - DOCE CÓRREGOS (Conceição do Mato Dentro) – construção concluída, 

com assessoria técnica sendo realizada; 
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3.7 – 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 06 oficinas possibilitando a 

capacitação de 200 pessoas ao total. Seguem abaixo as descrições de cada 

uma: 

 

 13/julho - Oficina Banco de Sementes Crioulas 

 

Na ocasião foi debatida a importância das sementes crioulas na construção da 

soberania alimentar, da diversidade de alimentos e da saúde dos produtores, já 

que as sementes crioulas não são contaminadas com transgênicos e não 

necessitam de aplicação de agrotóxicos pois são selecionada ao longo dos 

anos e está bem adaptada ao ambiente local. Foi debatida a forma de seleção, 

que precisa ser no campo e não no paiol, as formas de armazenamentos, os 

campos de multiplicação, assim como os critérios para a construção de um 

banco de sementes. Foi levantado também os principais guardiões de 

sementes na região, a fim de identificar as espécies que existem e de começar 

um projeto por esses guardiões. 
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Foto 06 – Oficina Banco de Semente em Dom Joaquim no dia 13 de julho. (Foto: arq. Cáritas) 

 

 06 e 07/agosto - Oficina de Radiestesia e Homeopatia na agricultura e 

meio ambiente 

 

A oficina, que contou com a contribuição da assessora Fernanda Almeida 

foi realizada na propriedade do Seu Joaquim e Dona Geralda, em Capitão 

Felizardo, onde já existe o trabalho da Cáritas. Participaram da oficina 

agricultores, técnicos e os participantes do curso de homeopatia de Conceição 

do Mato Dentro. 

Na parte da manhã do dia 06, foi feita a parte introdutória da radiestesia e 

os seus instrumentos como o pendulo, dual road e vareta. Foram feitos testes 

dobre os campos magnéticos e os chacras. Na parte da tarde, logo depois de 

entender e fazer as práticas com os instrumentos foi feita uma caminhada na 

propriedade, identificando as principais áreas e observando as condições do 

solo, da água, da vegetação e das culturas. Após a caminhada os participantes 

foram divididos em 5 grupos de modo que foi proposto que cada grupo 
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desenhasse o mapa da propriedade, identificando os centros de energia da 

mesma. 

No domingo pela manhã foram estudadas as matérias médicas 

(homeopatias) e suas analogias com os problemas do ambiente e da 

agricultura. Como exemplo, foi observado em um pasto degradado a ocorrência 

de muitos cupinzeiros, faz-se analogia com as verrugas que por vezes 

aparecem em nossa pele. Na homeopatia voltada para a saúde humana as 

verrugas são tratadas com o medicamento homeopático preparado a base de 

thuya na potencia 30CH, logo um tratamento possível para cupinzeiros seria 

com a thuya.  

Depois de entender as analogias e as principais homeopatias para 

ambiente e agricultura foram retomados os grupos para tentar fazer a 

prescrição dos medicamentos homeopáticos para os problemas encontrados 

na propriedade com uso da radiestesia. 

 

 
Foto 07 – Oficina de Radiestesia e Homeopatia na agricultura e meio ambiente nos dias 06 e 07 de agosto. (Foto: arq. 

Cáritas) 
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Foto 08 – Oficina de Radiestesia e Homeopatia na agricultura e meio ambiente nos dias 06 e 07 de agosto. (Foto: arq. 

Cáritas) 

 

 20 e 21/agosto - Oficina Mulheres e Agroecologia 

 

O encontro ocorrido na Casa Paroquial em Dom Joaquim, reuniu mulheres 

camponesas das comunidades dos municípios de Alvorada de Minas, 

Conceição do Mato Dentro e Dom Joaquim e tinha como proposta a 

capacitação das mulheres em torno das discussões acerca de Gênero e 

Agroecologia.  

No primeiro dia foi feita assessoria sobre gênero, utilizando metodologias 

participativas as incentivando a discutirem sobre a vida das mulheres no campo 

e as violações de direitos. Na parte da tarde foram realizadas as oficinas – 

cosméticos naturais e plantas medicinais, artesanato em bambu, produtos de 

limpeza natural. O objetivo deste momento foi possibilitar trocas de 

experiências e receitas entre os grupos das comunidades.  

No segundo dia, a capacitação teve como foco a “agroecologia” em que 

foram debatidos os eixos que norteiam esta temática (meio ambiente, saúde, 

organização, economia, etc). 
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Ao final, foi realizado um momento para encaminhamentos em que foram 

apontadas as necessidades de realizar mais formações nas comunidades 

sobre este tema, de forma a aprofundar as relações dentre os grupos e 

melhorar as condições de vida das mulheres que vivem no campo. 

 

 
Foto 09 – Oficina Mulheres e Agroecologia nos dias 20 e 21 de agosto em Dom Joaquim. (Foto: arq. Cáritas) 

 

 05 e 06/setembro – Oficina/Intercambio CAV – Turmalina/MG 

 

Na oportunidade 12 agricultores e agricultoras da comunidade do Buraco, 

em Conceição do Mato Dentro e Cachoeira e Condado, em Dom Joaquim, 

estiveram presentes em Turmalina/MG para realização de uma 

oficina/intercambio afim de conhecerem experiências de produção de farinha 

de mandioca que são acompanhadas pelo Centro de Agricultura Alternativa 

Vicente Nica – CAV. O técnico do CAV que nos acompanhou foi o Boaventura 

Soares de Castro. 

No primeiro dia o grupo de agricultores/as foram recebidos/as na área 

experimental do CAV e apresentados a historia e trabalhos desenvolvidos pela 

instituição. Em seguida os/as agricultores/as conheceram as experiências de 

agroecologia, agrofloresta, horta familiar de cultivo biointensivo, captação de 

agua de chuva por cisterna de placa, bacias de contenção de agua, produção 
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de mudas em ambiente protegido, criação de gado leiteiro confinado e criação 

de galinha caipira. 

No dia 06 o grupo conheceu 03 experiências de produção de farinha de 

mandioca no município de Veredinha, que são igualmente acompanhadas pelo 

CAV. Os modelos de produção apresentadas foram diversificados, sendo uma 

mais tecnológica, outra intermediária e por fim uma mais simples. Para 

fechamento das atividades, foi realizado um momento de mística e avaliação 

desta visita técnica. 

 Foto 10 – Oficina/Intercambio CAV – Turmalina nos dias 05 e 06 de setembro. (Foto: arq. Cáritas) 

 

 Foto 11 – Oficina/Intercambio CAV – Turmalina nos dias 05 e 06 de setembro. (Foto: arq. Cáritas) 



                                                                                                                                                                                                                                                          
 

49 
 

 15/setembro – Oficina/Intercâmbio “Jovens Atingidos por Mineração” – 

Parte I 

 

A capacitação aconteceu com a metodologia do Intercâmbio, em que jovens 

do município Santo Antônio do Itambé vieram conhecer a realidade produtiva e 

organizativa das comunidades atingidas por mineração. Jovens da comunidade 

Água Quente e Passa Sete guiaram a visita, mostrando a sua realidade. 

Foram feita visitas nas comunidades São José do Arrudas, Passa Sete e 

Cabeceira do Turco. 

Os jovens de Itambé elaboraram roteiros de perguntas que gerou debates 

sobre as violações de direitos e impactos ambientais causados pela atividade 

minerária. 

Os anfitriões levaram materiais, panfletos, jornais e revistas para suscitar o 

debate. Foram feitas filmagens e fotografias dos relatos e lugares. Os jovens 

tiraram como encaminhamentos elaborar estratégias de comunicação popular 

com os materiais. As estratégias levantadas foram: vídeo para divulgar nas 

redes sociais; elaboração de um fanzine; exposição com as fotos e registros 

feitos. 

Outro encaminhamento foi a realização de eventos em Santo Antônio do 

Itambé com a presença da juventude atingida, para contar suas histórias e 

levar informações aos moradores. 

Estas e outras atividades farão parte da segunda etapa da oficina de 

capacitação com jovens atingidos por mineração. 
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Foto 11 – Oficina /Intercâmbio “Jovens Atingidos por Mineração” – Parte I no dia 15 de setembro. (Foto: arq. Cáritas) 

 

 

Foto 12 – Oficina /Intercâmbio “Jovens Atingidos por Mineração” – Parte I no dia 15 de setembro. (Foto: arq. Cáritas) 
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 17 e 18/setembro - Oficina Juventude, Agroecologia e Espiritualidade 

 

Com cerca de 80 jovens de Dom Joaquim e Senhora do Porto, a oficina foi 

organizada em parceria com a paroquia de Dom Joaquim, com o Padre Jose 

Geraldo, e o oficineiro Fábio Santos, que veio de Pedro Canário – ES no qual 

contribuiu com o debate da juventudade e agroecologia. O primeiro momento 

da oficina aconteceu em Dom Joaquim, no qual foram feitas dinâmicas de 

grupo e reflexão sobre os modelos de desenvolvimento da região e a 

importância da juventudade no meio rural e a agroecologia como instrumento 

de transformação da realidade. No segundo dia aconteceu o momento de 

espirutualidade na serra da piedade, aonde visitamos uma experiência 

agroecológica das irmãs no instituto São Luis, na serra da piedade, e fizemos 

momentos de reflexão e mais dinâmicas de trabalho em grupo buscando a 

importância da organização da juventude. A atividade foi construída por todos 

com diversas contribuições, que foi importante para a realização da atividade. 

 

 

Foto 13 –  Oficina Juventude, Agroecologia e Espiritualidade nos dia 17 e 18 de setembro. (Foto: arq. Cáritas) 
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4.9 – Dias de Campo 

 

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

na Agroecologia e Economia Popular Solidaria nas comunidades rurais 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, 

extremamente efetivos no sentido de difundir as tecnologias sociais, criar 

condições e oportunidades de planejamento e discutir alternativas mais 

sustentáveis, e, por fim, fortalecer a agricultura familiar. Neste trimestre 

realizamos 01 Dia de Campo. 

 

 22/setembro – Dia de Campo para criação de pintinhos caipiras e uso 

correto da chocadeira 

 

Realizado com as comunidades da Cabeceira do Turco e Passa Sete, 

foram debatidas técnicas de como fazer um ovoscópio artesanal para 

observação de ovos galados e não galados, construção artesanal de um 

pinteiro para pintinhos de até 02 semanas e manuseio correto e manutenção 

da chocadeira. Foram pontuados também a importância da sanidade na 

criação dos pintinhos, do ovo até o dia do nascimento, a limpeza correta do 

pinteiro e da chocadeira. 
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Foto 14 – Dia de Campo para criação de pintinhos caipiras e uso correto da no dia 22 de setembro. (Foto: arq. Cáritas) 
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3.9 – Atividades Rede Cáritas Minas Gerais 

 

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 diálogo 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. 

 

 23 a 26/julho – Peregrinação da imagem de Nossa Senhora Aparecida 

 

Momento emocionante de muita fé e devoção foi a passagem da imagem 

de Nossa Senhora Aparecida na celebração dos 60 anos da Cáritas Brasileira. 

A santa peregrina passou pelos municípios de Senhora do Porto, Dom 

Joaquim, Alvorada de Minas e Conceição do Mato Dentro. 

Veja a intensa programação elaborada com carinho pela Cáritas 

diocesana de Guanhães: 

 

Dia 23 – Celebração da missa em Senhora do Porto em comemoração aos 60 

anos da Cáritas com toda a comunidade portuense; 

Dia 24 – Pela manhã em Alvorada de Minas celebrou-se a missa na igreja de 

Santana, junto a festa do Rosário, com procissão e manifestações culturais 

com guardas de marujada e caboclinha. À tarde foi rezado um terço em 

homenagem a Santa peregrina na comunidade São José do Arrudas, 

comunidade atingida pela mineração, e, para finalizar o dia, foi celebrada a 

missa em Conceição do Mato Dentro; 

Dia 25 – Peregrinação da Santa pelas comunidades atingidas, encerrando na 

comunidade de São José do Jassem. 

Dia 26 – Celebração da missa na comunidade quilombola Cachoeira em Dom 

Joaquim, com a presença do padre José Geraldo e das guardas de marujada e 

caboclinha locais. 
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Foto 15 – Peregrinação da imagem de Nossa Senhora Aparecida de 23 a 26 de julho. (Foto: arq. Cáritas) 

 

  

Foto 16 – Peregrinação da imagem de Nossa Senhora Aparecida de 23 a 26 de julho. (Foto: arq. Cáritas) 
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Foto 17 – Peregrinação da imagem de Nossa Senhora Aparecida de 23 a 26 de julho. (Foto: arq. Cáritas) 

 

 29 a 31/julho - Seminário de Planejamento, Monitoramento, Avaliação e 

Sistematização – PMAS – da Rede Caritas Minas Gerais 

 

Afim de explicitar as atividades realizadas com o “Programa de apoio à 

agricultura familiar e agroecológica dos municípios de Conceição do Mato 

Dentro, Dom Joaquim e Alvorada de Minas” neste 01 ano de atividades a 

equipe da Caritas esteve presente no seminário da Rede Caritas Minas Gerais, 

etapa de monitoramento do PMAS – Planejamento, Monitoramento, Avaliação 

e Sistematização –  

Além da troca de experiências, ocorrida no segundo dia onde pudemos 

explanar, compartilhar e avaliar toda experiência adquirida, foi um momento 

importante para fazer apontamentos para o Congresso Nacional da 

Organização em novembro, na cidade de Aparecida. 
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HORA ATIVIDADE – 29 de julho de 2016 RESPONSÁVEL 

9h30 

 Abertura, Mística, Boas Vindas, 

apresentação dos objetivos e 

programação 

Rodrigo – Secretario da 

Caritas Regional Minas 

Gerais 

9h45 
 Análise de Conjuntura e debate de 

reflexões e diálogos. 

Mandela – Secretario 

Nacional da Cáritas 

Brasileira 

12h00 Almoço 

14h 
 14h –   Cáritas: Pastoralidade e 

Transformação Social. 

Ivo Poletto – Assessor 

Nacional da Caritas 

Brasileira 

16h30  Plenária / Aprofundamento e Debate Secretariado Regional 

18h 

 18h – Encerramento do dia na plenária 

para partilhar os significados do dia e 

informes 

Secretariado Regional 

 

HORA ATIVIDADE – 30 de julho de 2016 RESPONSAVEL 

8h30  Memória do dia anterior Secretariado Regional 

8h45  Monitoramento do POA 2016 Secretariado Regional 

10h30  Avaliação do quadriênio 2012-2015 

Valquiria – Assessora da 

Caritas Regional Minas 

Gerais 

11h00  Grupos por Prioridade  

12h00 Almoço 

14h  Continuidade do Trabalho em Grupo  

17h00  Plenária – Partilhando a avaliação Secretariado Regional 

18h30  Encerramento - Avaliação o dia.  

 

HORA ATIVIDADE – 31 de julho de 20 RESPONSAVEL 

8h30  Memória do dia anterior Secretariado Regional 

8h45  RPS- Trocando experiências 
Miele – Caritas Regional 

Rio Grande do Sul 

11h00  Congresso Nacional: Próximos Passos e Mandela e Rodrigo 
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organização 

11h30  Celebração Eucarística e Envio dos participantes 

 

 Foto 18 - Seminário de Planejamento, Monitoramento, Avaliação e Sistematização – PMAS – da Rede Caritas Minas de 

29 a 31 de julho. (Foto: arq. Cáritas) 
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3.10 – 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. 

 

 08 e 09/julho - Rodada de defesa dos Direitos Humanos nas 

Comunidades Atingidas 

 

A rodada nas comunidades atingidas tinha como intuito o acompanhamento 

das denuncias relacionada à violação de direitos humanos pela empresa Anglo 

American.  

A questão de acesso à água é o mais recorrente, seguido da questão da 

barragem, tanto pelo odor que tem como pela poluição do córrego passa sete. 

No jassém o medo do rompimento da barragem tem afligidos as famílias, as 

mesmas tem se organizado para debater sobre a necessidade de serem 

reassentados. As famílias também relatam a ausência do dialogo com a 

empresa, que não tem buscado solucionar os problemas que ele tem causado. 

  

 08/agosto - Acompanhamento de comunidades atingidas durante 

manifestação por direitos 

  

No dia 08 de agosto a equipe da Cáritas foi acionada pelas comunidades 

atingidas para as acompanhar durante a manifestação realizada em trecho da 

MG-010, afim de colaborar com a mediação e evitar situações de violação de 

diretos.  

A manifestação ocorreu de forma pacífica, mesmo assim houve repressão 

com uso de força policial, para que os manifestantes liberassem a via. Cartazes 

e faixas foram rasgados pela PM. 
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A principal reinvindicação foi o reassentamento das comunidades à jusante 

da barragem de rejeitos da empresa Anglo American. A carta com as 

reivindicações foi entregue aos representantes da empresa.  

Após ação da PM para liberação da via, os manifestantes seguiram para a 

portaria da empresa. Houve forte repressão policial para liberar a circulação e 

entrada de veículos ligados à empresa à sua sede. 

O MP e o juiz da comarca estiveram presentes e foram encaminhadas a 

realização de uma Audiência Publica que trate da questão da barragem e 

situação das famílias à jusante e uma audiência com o juiz sobre os processos 

de interdito proibitório expedidos pela empresa contra lideranças das 

comunidades 

 

 Foto 19 - Acompanhamento de comunidades atingidas durante manifestação por direitos em 08 de agosto (Foto: arq. 

Cáritas) 
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   Foto 20 – Repressão policial durante manifestação por direitos em 08 de agosto (Foto: arq. Cáritas) 

 

 16/agosto - Acompanhamento comunidades atingidas pela 

mineração em manifestação contra a criminalização da luta por 

direitos 

 

No dia 16 de agosto de 2016 as comunidades atingidas pelo projeto Minas-

Rio estiveram no Fórum de Conceição do Mato Dentro em protesto contra a 

criminalização de moradores das comunidades. 

A equipe da Cáritas esteve presente para acompanhar as famílias e evitar 

possíveis violações de direitos. 

A audiência tinha como foco o processo de interdito proibitório aberto pela 

empresa Anglo American contra 3 moradores, após as manifestações ocorridas 

em julho de 2015. Porém, o processo foi reaberto pela empresa Anglo 

American após o protesto ocorrido no dia 08 de agosto de 2016.  

Não foi possível acompanhar a audiência, em que estavam presentes 

representantes da empresa, comunidades, advogados das partes, Ministério 

Publico, representantes da academia e Polícia Militar. Membros da equipe da 

Cáritas permaneceram do lado de fora, onde os moradores manifestavam com 

cartazes e músicas contra a criminalização de suas lutas por direitos. 

Ao final, representantes das comunidades e advogados relataram a decisão 

tomada pelo Juiz, que foi de indeferimento ao pedido da empresa. Também 
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foram expedidas recomendações do MP sobre como a PM deve agir em 

manifestações. 

  Foto 21 – Acompanhamento comunidades atingidas pela mineração em manifestação contra a 

criminalização da luta por direitos em 16 de agosto (Foto: arq. Cáritas) 

 

 
  Foto 22 – Acompanhamento comunidades atingidas pela mineração em manifestação contra a 

criminalização da luta por direitos em 16 de agosto (Foto: arq. Cáritas) 
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 06/setembro - Acompanhamento comunidades atingidas na 99ª RE da 

URC Jequitinhonha 

 

Às 13 horas do dia 06 de novembro de 2016 aconteceu a 99ª Reunião 

Extraordinária da URC Jequitinhonha, que tinha como pautas principais: 1 - 

Apresentação do relatório final do Grupo de Trabalho sobre o Diagnóstico 

Socioeconômico da Área Diretamente Afetada - ADA e Área de Influência 

Direta - AID e Atualização das Áreas de Influência - AI’s do empreendimento 

Anglo American Minério de Ferro Brasil S.A.; 2- Processos Administrativos para 

exame da Licença de Operação STEP 2 - Anglo American Minério de Ferro 

Brasil S.A; 3- exame de exclusão de condicionantes da Licença de Operação.  

Estiveram presentes também membros do Polos de Cidadania, da SEDPAC – 

MG, Prefeitura e Secretaria de Meio Ambiente de Conceição do Mato Dentro, e 

da Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro e REAJA. 

Sobre o ponto 2 houve pedido de vistas pelos membros do COPAM. No 

ponto 1 houve intensa discussão, pois tratava-se da inclusão de novas famílias 

no plano de negociação, ou o reconhecimento da família como atingida. 

Membros de REAJA apresentaram uma carta com questionamentos sobre os 

pontos apresentados pela comissão, sugerindo um novo estudo para 

observação dos impactos referentes à instalação, com o argumento de que o 

estudo apresentado em 2014 foi insuficiente, e também à fase de operação. 

Porém não foi possível concluir a leitura da carta, e vários questionamentos 

foram impedidos de serem feitos. As famílias relataram as violações e os 

impactos, expondo a insuficiência das medidas mitigatórias apresentadas pela 

empresa, e apresentando suas pautas, como o reassentamento. Houve 

também uma discussão sobre o procedimento a ser adotado pela empresa 

junto à comunidade para cumprimento de condicionantes, que estabelece um 

prazo de 30 dias para a família se manifestar sobre a aceitação do recurso. 

Caso ela não se manifeste a empresa perde a obrigatoriedade de cumprir com 

o estabelecido pelo órgão licenciador.  

Foram feitos questionamentos, pela equipe do Polos e Dr. Filipe, e uma 

tentativa da SEDPAC de intervir. Mesmo assim o ponto foi levado à votação e 

aprovado.  
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Para votação do ponto 3 não foram abertas novas inscrições, motivo que 

gerou insatisfação das comunidades, as quais decidiram se manifestar 

verbalmente e se retirar do local. A presidente da sessão solicitou o uso de 

força policial para retirar as comunidades. 

Foram feitos registros com fotos da repressão, para que, caso a 

comunidade entenda ser necessário, sejam tomadas as medidas cabíveis junto 

à ouvidoria da PM e Ministério Publico. 

 

 Foto 22 – Acompanhamento comunidades atingidas na 99ª RE da URC no dia 06 de setembro (Foto: arq. Cáritas) 
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3.11 UNIFEI – Oficina de capacitação e devolutiva da pesquisa realizada  

 

Nos dias 25 e 26 de agosto, a equipe do Núcleo Travessia da Universidade 

Federal de Itajubá – UNIFEI estave presente em Conceição do Mato Dentro 

para a oficina de capacitação e devolutiva da pesquisa realizada em parceria 

com a Caritas Brasileira Regional Minas Gerais com vistas a dar suporte ao 

bom desenvolvimento dos PACs junto às comunidades rurais da região. A 

proposta desta pesquisa foi reunir informações sobre o perfil da agricultura 

familiar dos municípios alvos do projeto, criando um diagnostico que facilitasse 

o trabalho da equipe da Caritas no sentido de promover o desenvolvimento 

rural sustentável da região. 

 Ao longo do dia 25 os resultados da pesquisa foram apresentados e 

validados por representantes das comunidades rurais, da sociedade civil e 

instituições parceiras presentes na oportunidade. No dia 26 pela manhã os 

participantes foram divididos em grupos para discutir 05 eixos principais 

levantados pela pesquisa. Na parte da tarde, ocorreu a reunião de 

encerramento que contou com os agentes da Caritas e os pesquisadores do 

Núcleo Travessia. 

 Abaixo seguem um breve resumo dos apontamentos levantados pela 

pesquisa e os encaminhamentos surgidos a partir da discussão dos grupos em 

levando em conta os 05 eixos principais: 

 

 Potencial Produtivo Agroecológico e a Problemática da Água 

 

De maneira geral, a pesquisa apontou haver certa diversidade produtiva na 

região com a existência de lavouras, hortas, pomares, criações animais e 

agroindústria doméstica rural, que na maioria das vezes não é valorizada.  

Na fase em que foram realizadas as entrevistas acerca do potencial 

produtivo ficou claro a presença de práticas tradicionais de produção como o 

uso de esterco e a existência de sementes próprias, o que evidencia a 

necessidade de incentivar que algumas comunidades se tornem guardiãs de 

sementes, assegurando a soberania alimentar. 

Em relação à questão da água, pode-se dizer que dentre os principais 

problemas enfrentados pelos (as) agricultores (as) da região, esta é a mais 
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notada, comprometendo seriamente a permanência dos mesmos em seus 

lugares de vida e de trabalho. De acordo com os dados levantados, 60 % dos 

entrevistados revelaram possuir problemas com a escassez de água. Uma 

série de fatores pode explicar o surgimento deste problema na região e um 

deles é a chegada da mineração. 

Como encaminhamento foram dadas sugestões de atuação da equipe 

Cáritas como promover: trocas de experiências sobre os sistemas de produção, 

formas alternativas ao uso de veneno, festas de trocas de sementes, encontro 

de guardiões de sementes, banco de sementes, projetos que atuem no sentido 

da recuperação de nascentes com sistemas agroflorestais, da recuperação das 

áreas degradadas e formas alternativas de tratamento de água. 

De acordo com a pesquisa as regiões destacadas no mapa abaixo já 

sentem o peso da escassez de água3. 

 

Mapa 1:Comunidades da amostra com escassez de água  

 
 Fonte: Núcleo Travessia - UNIFEI 

 

 

                                                 
3 Para melhor visualização das comunidades com restrição ao acesso a água, ou para acessar 
outras informações, segue o link de visualização do mapa interativo construído a partir desta 
pesquisa http://nucleotravessia.unifei.edu.br/MapaTravessia/Mapa.html. 
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 Organização social e assistência técnica (ATER) 

 

De acordo com a pesquisa, a organização dos (as) agricultores (as) da 

região parece ser ainda muito incipiente. Os Conselhos Municipais de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS) estão esvaziados e sem 

representação. As associações de agricultores (as) existem, porém são 

personalizadas e enfraquecidas. Muitas estão com problemas de 

documentação. Os sindicatos de trabalhadores rurais estão presentes na 

região, mas ainda de maneira fragilizada. Há, pois a necessidade de 

fortalecimento destas organizações para que possam contribuir para o 

desenvolvimento das famílias agricultoras da região (UNIFEI, 2016). 

A Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) na região tem 

preponderantemente a EMATER como principal executor, contudo, conforme 

mostra o estudo, muitas vezes a empresa não é capaz, ou não orienta de 

maneira significativa as famílias agricultoras da região. 

Como encaminhamentos, ressaltou-se a necessidade de formação política 

dos (as) agricultores (as) quanto a seus direitos e espaços de disputa, o 

incentivo ao funcionamento do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável (CMDRS) bem como fortalecer a organização das associações 

comunitárias. 

 

 Feiras livres 

 

As feiras livres são importantes canais de comercialização da agricultura 

familiar, mas vão muito além disso: são também espaço de socialização, 

identidade regional e cultural e de articulação política. 

Conforme o estudo e como se pode notar, muitos agricultores (as) não tem 

acesso à feira e aqueles que ali comercializam desconhecem as normas de 

conduta dentro daquele espaço. Outro apontamento gira em torno da 

necessidade de haver uma maior organização dos feirantes (associação, 

cooperativa...) de maneira que os próprios feirantes possam estabelecer suas 

regras e tenham maior poder de barganha com o poder local. Há a 

necessidade de fortalecer e valorizar as feiras quanto espaço cultural e 
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sociológico. Ademais, existe grande dificuldade quanto à logística de transporte 

para se chegar até a feira. 

 Como apontamentos a equipe da Caritas ficou de promover um 

intercambio das comunidades trabalhadas para conhecer a feira de Turmalina. 

Foi destacada a importância de “conhecer” as feiras, a saber, os direitos no 

sentido de ampliar a inserção dos grupos produtivos nestes espaços e 

contribuir para a organização dos feirantes. 

 

 Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 

 

A agricultura familiar em geral possui inúmeras dificuldades para acessar o 

PNAE, tais como: entender o que está descrito nas chamadas públicas, 

organizar os documentos necessários, elaborar o projeto de venda, conseguir a 

emissão da DAP e organizar a logística de transporte da produção dos (as) 

agricultores (as) das áreas de cultivo até os locais para serem entregues. É 

importante ressaltar o papel da EMATER na execução do PNAE. Esta possui 

diversas atribuições na implementação da política pública como “emissão da 

DAP, orientação e elaboração de projetos, até capacitação dos (as) 

agricultores (as) em boas práticas de produção”. Nos municípios trabalhados a 

emissão da DAP e a falta de orientação quanto ao acesso a politica tem sido os 

principais problemas evidenciados (UNIFEI, 2016). 

No entanto, existe uma diferença entre os municípios quanto à participação 

da EMATER na execução do PNAE. Enquanto em Dom Joaquim e Alvorada de 

Minas os (as) agricultores (as) recebem orientações quanto ao acesso a 

política, em CMD a empresa apenas orientou um agricultor quanto ao 

fornecimento de alimentos para a merenda escolar neste presente ano.  

Diferentemente de Alvorada de Minas e Dom Joaquim, em Conceição do 

Mato Dentro a prefeitura municipal ficou de 2011 a 2015 sem adquirir alimentos 

da agricultura familiar. É possível relacionar a instalação do empreendimento 

minerário e o percurso da execução do PNAE no município de CMD. Com a 

chegada do empreendimento, os olhos do poder público se voltaram para as 

questões econômicas que a mineração poderia oferecer. Os anos sem a 

prefeitura de CMD executar o PNAE fez com que a agricultura familiar do 

município não aprimorasse a gestão do programa e a participação dos (as) 
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agricultores (as) familiares. Foram entrevistadas 31 famílias agricultoras do 

município, destas apenas 7 já ouviram falar sobre o PNAE e nenhuma delas 

sabiam dizer como o programa funciona. 

Enfim, ficou como encaminhamento para a equipe da Cáritas a realização 

de formações para o acesso à política, o diálogo com os gestores públicos 

(nutricionista, secretaria de educação...), a divulgação das chamadas publicas 

e assegurar a legalidade das mesmas. 

 

 Turismo 

 

Acerca do Turismo é inegável a existência de atrativos naturais e 

manifestações culturais, sobretudo nas zonas rurais dos municípios estudados. 

Os agentes institucionais entrevistados reconhecem as potencialidades do 

turismo na região. No entanto, a maioria das famílias entrevistadas não 

reconhece esta possibilidade, e, quando o fazem, acreditam que esta é uma 

atividade para os que vêm de fora.  

Conforme aponta a pesquisa, é fundamental o diálogo entre a Cáritas e o 

poder público para que as políticas públicas nesse espaço estejam aliadas ao 

interesse e participação das comunidades rurais e os projetos solidários se 

voltem para estes interesses. 

A partir da discussão acerca do Turismo ficou encaminhado aos assessores 

da Caritas a realização de capacitações sobre os turismos de base 

comunitária, a discussão nas comunidades sobre a importância do 

fortalecimento da cultura local e a promoção de intercâmbios em locais cujo 

turismo é protagonizado pelos próprios atores locais a exemplo de Capivari, 

municípios na Zona da Mata e São Gonçalo do Rio das Pedras. 
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 Foto 23 – Acompanhamento comunidades atingidas na 99ª RE da URC no dia 06 de setembro (Foto: arq. Cáritas) 

 

 Foto 24 – Acompanhamento comunidades atingidas na 99ª RE da URC no dia 06 de setembro (Foto: arq. Cáritas) 
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3.12 - Assessorias  

 

Visto a multiplicidade de temas que os PACs visam apoiar, tornam-se 

fundamentais as assessorias especializadas para orientar o bom 

desenvolvimento dos projetos. Neste trimestre, a equipe da Caritas recebeu a 

contribuição de 4 assessorias.  

 No mês de agosto contamos com as orientações de Breno Augustus 

para a organização da oficina de implantação das fossas ecológicas 

econômicas no Capão Redondo, área pertencente atualmente ao parque 

Estadual da Serra do Intendente. 

 A assessoria com as mulheres, necessária pelo afastamento da 

assessora Uyara em licença maternidade, findou-se no mês de setembro. 

 A equipe contou também com o apoio da Vigilância Sanitária para 

debater sobre a fiscalização e certificação de produtos de origem vegetal e 

animal, visando avançar e melhorar os produtos produzidos no PROAP e a 

venda nos mercados institucionais. A responsável pela VIGSAN, Bruna, avaliou 

como importante a iniciativa do PROAP, relatando que na região quase 90% 

dos produtos não tem fiscalização e certificação, e deu o exemplo do queijo. 

Ela pontual também que existe um vácuo entre a VIGSAN e o IMA, e que 

também não tem um SIM (Inspeção municipal) no município. Ela se prontificou 

a ajudar na certificação e em palestras e cursos nos grupos organizados pelo 

PROAP. Dispôs-se também a intermediar a inserção dos grupos do PROAP no 

mercado municipal assim como sua expansão. 

 Ademais, no mês de setembro o assessor Henrique veio ate Conceição 

do Mato Dentro para orientar a equipe quanto à instalação do pastoreio 

Racional Voisin – PRV. Na oportunidade Henrique explanou sobre o PRV e 

iniciou o planejamento do piquetiamento dos terrenos conforme o 

funcionamento do sistema. 
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