
 

 

 

 

 

 

 

 

Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais 
 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Apoio à Agricultura Familiar e 
Agroecológica no Município de Conceição 
do Mato Dentro, Dom Joaquim e Alvorada 

de Minas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceição do Mato Dentro 

Janeiro de 2017 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                          
 

2 
 

 SUMÁRIO 

 

01 – Apresentação da Entidade Executora     03 

 1.1 – Apresentação da Equipe      04 

02 – Síntese das Atividades Realizadas entre Julho a Setembro  05 

03 – Síntese das Atividades Realizadas entre Outubro e Dezembro 06 

 Quadro Sintese das Atividades Realizadas no Trimestre  07 

 3.1 – Reuniões Internas da Cáritas     08 

3.2 – Reuniões com Parceiros      10 

 3.3 – Reuniões de Apresentação em Comunidades Rurais  13 

  3.3.1 – Reuniões de Apresentação, Processo de Compras e 
Mobilização          14  

  3.3.2 – Acompanhamento aos Grupos Produtivos  16 

 3.4 – Oficinas de Capacitação      25 

 3.5 – Dias de Campo       45 

 3.6 – Atividades enquanto Rede Caritas Minas Gerais  48 

3.7 – Defesa dos Direitos Humanos     52 

 

 

  

 

  



                                                                                                                                                                                                                                                          
 

3 
 

01 - APRESENTAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA 
 

Organização fundada em 08 de março de 1989, a Cáritas Brasileira Regional 

Minas Gerais é uma das regionais integrantes da Cáritas Brasileira, sendo um 

organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e uma das 

162 organizações-membro da Rede Cáritas Internacional, de atuação social e 

humanitária, presente em 200 países e territórios.  

A Cáritas Brasileira possui a missão de “Testemunhar e anunciar o Evangelho 

de Jesus Cristo, defendendo e promovendo a vida e participando da 

construção solidária de uma sociedade justa, igualitária e plural, junto com as 

pessoas em situação de exclusão social”. Como diretriz geral de ação, a 

entidade se compromete com o Desenvolvimento Solidário Sustentável e 

Territorial, na perspectiva de um projeto popular de sociedade democrática. 

No decorrer da sua história, a Cáritas Brasileira vem promovendo ações para 

efetivação dos direitos humanos e do desenvolvimento solidário e sustentável, 

tendo como diferencial a articulação entre a teoria e a prática, uma vez que o 

trabalho cotidiano vivenciado junto às comunidades é o principal subsídio para 

a formulação teórica. Nas iniciativas práticas, revela-se a construção de uma 

concepção de desenvolvimento participativa e multidimensional (dimensões 

ambiental, econômica, política, social e cultural), que não se “restringe“ ao 

crescimento econômico como condição única e suficiente para promover a 

melhoria da vida dos trabalhadores e trabalhadoras. 

Em Minas Gerais, a Cáritas Regional é composta por 14 entidades membros e 

possui atuação em sete regiões do Estado: Vale do Jequitinhonha, Norte, Zona 

da Mata, Noroeste, Vale do Aço, Triângulo Mineiro e Região Metropolitana de 

Belo Horizonte. A partir da execução do projeto em parceria ao Ministério 

Público estadual, a Cáritas começou a atuar na região de Guanhães e 

contribuiu para criação e consolidação da Cáritas Diocesana. 
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1.1 – Apresentação da Equipe 

 

A equipe da Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais, escritório Conceição do 

Mato Dentro/MG, conta com uma equipe destacada para atuar nos trabalhos 

em parceria com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, comarca de 

Conceição. Esta equipe é composta por: 

 ANA MARIA DE MORAES - Formação nível médio 

Auxiliar Administrativo 

 

 FILIPE RIBEIRO SÁ MARTINS - Biólogo  

Assessor Técnico nível Técnico 

 

 GEOVANE ASSIS DA ROCHA - Engenheiro Agrônomo  

Assessor Técnico nível Superior  

 

 HEITOR NOVAIS RIBEIRO – Cooperativista 

Assessor Técnico nível Técnico  

 

 JAQUELINE MATA – Administradora 

Auxiliar Financeiro / Departamento Pessoal / Contábel  

 

 JULIANA DEPRÁ STELZER – Bióloga 

Assessora Técnica nível Superior  

 

 SAMUEL DA SILVA - Administrador 

Coordenador Geral do Projeto 

 

 LUCIANA CARVALHAES CAMPOS – Zootecnista 

Assessora Técnica nível Superior  

 

 UYARA DE SALLES GOMIDE- Economista  

Assessora Técnica nível Técnico  
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02 – SÍNTESE DAS ATIVIDADES REALIZADAS ENTRE JULHO E 

SETEMBRO DE 2016 (Resumo do Relatório Passado) 

 

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. 

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 PAC’s.  

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

objetivo era avaliar os projetos encaminhados dentro das linhas de atuação dos 

PAC’s. 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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03 – SÍNTESES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ENTRE OUTUBRO A 

DEZEMBRO DE 2016 

  

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

trabalhos desenvolvidos pelos técnicos e técnicas da Caritas Brasileira 

Regional Minas Gerais se resumiram a implementação dos projetos produtivos 

aprovados pelo Fórum Gestor em agosto por meio de reuniões com os grupos 

que tiveram seus projetos contemplados, realização de assessoria técnica, 

realização de espaços de formação e aquisição por meio de compra dos 

equipamentos e serviços para iniciarem as atividades, detalhadas na tabela 

abaixo.  

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

onde a coordenação do projeto foi assumida por Samuel da Silva no lugar do 

Marcio Adriano, que assumiu uma nova tarefa pela Caritas Minas Gerais em 

Mariana/MG. A assessora técnica Luciana Carvalhaes entrou para equipe no 

lugar do Marco Alexandre que voltou para a cidade onde sua família reside. 

Neste quarto trimestre a Caritas realizou 08 diferentes e complementares 

atividades, que perpassaram por visitas e reuniões de acompanhamento e 

assessoria técnica aos grupos produtivos, realização de oficinas, reuniões de 

equipe, dia de campo, ações em defesa dos direitos das comunidades 

atingidas pela mineração, reuniões com parceiros, espaços de mobilização e 

atividade da Rede Cáritas Minas Gerais. 

Para o desenvolvimento destas atividades realizamos 85 atividades totais, 

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

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

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

Itajubá, 01 em Valadares e 01 em Aparecida do Norte/SP. 
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Quadro Síntese das Atividades Realizadas no Trimestre  

 

Ref. 4º TRIMESTRE 2016 N° Ativ. N° Part. 

01 

Reuniões com Parceiros 4 24 
Supervisora de Ensino de CdMD - PNAE  1 3 

Vigilância Sanitária 1 3 

Polos de Cidadania 1 7 

Reunião com MP 1 11 

02 

Reunião com Grupos Produtivos e 
Comunidades 54 224 

Reunião Grupos Produtivos AM 23 112 

Reunião Grupos Produtivos CdMD 21 78 

Reunião Grupos Produtivos DJ 17 49 

04 Defesa Direitos Humanos 3  --- 
05 Oficinas 12 232 
06 Reuniões de Equipe 6 58 

07 
Atividades Rede Cáritas  2  --- 

V Congresso Nacional 1  --- 

Evento em Valadares 1  --- 

08 Dia de Campo 1 12 
Tabela 01 – Resumo das Atividades do 4° Trimestre de 2016 

  



                                                                                                                                                                                                                                                          
 

8 
 

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 com as comunidades. 
 

Em outubro a equipe realizou uma formação interna sobre Economia Popular 

Solidária – EPS, momento importante para a discussão acerca da 

compreensão dos princípios da EPS, seu histórico no Brasil, o contexto atual, 

levantando os possíveis encaminhamentos para nosso trabalho na região.  
 

Em novembro e dezembro, a mudança de coordenação do projeto nos levou ao 

exercício de reavaliação de tudo aquilo que foi construído ao longo dos 18 

meses de atividades. Discutimos os resultados tanto em cunho quantitativo, em 

termos das metas inicialmente apontadas, quanto qualitativamente, acerca do 

conteúdo e metodologias de trabalho. 
 

Foi destacada a importância em se formalizar alguns acordos feitos entre a 

equipe, a coordenação do projeto e o setor administrativo da Cáritas no que se 

refere aos formatos das oficinas e dias de campo. Uma das pautas recorrentes 

nos encontros de equipe se refere à morosidade da realização do processo de 

compras dos itens orçados pelos projetos aprovados no último Edital. 

Certamente a realização de três orçamentos de cada item a ser comprado 

acaba por limitar a atuação dos técnicos em campo. A equipe tem reforçado a 

necessidade de haver mais um (a) trabalhador (a) destinado (a) a realizar o 

processo de compras dos projetos aprovados. 
 

Para, além disto, foram tratadas questões costumeiras como as referentes aos 

procedimentos administrativos, informes em geral, assessorias externas, etc.  
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Foto 01 – Reunião de Equipe na transição de coordenação do Projeto no escritório da Cáritas em Conceição do 

Mato Dentro no dia 01 de novembro. (Foto: arq. Cáritas) 

 

 
Foto 02 – Reunião Interna de Equipe no escritório da Cáritas em Conceição do Mato Dentro nos dias 19 e 20 de 

dezembro. (Foto: arq. Cáritas) 
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3.2 – 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, podemos elencar as seguintes reuniões ocorridas ao longo deste 

trimestre: 

 

 10 de Outubro - Reunião com Inspetora Estadual de Ensino 

 

Com intuito de compreender a realidade das Escolas Estaduais quanto ao 

abastecimento de alimentos os técnicos da Cáritas se reuniram com a 

inspetora de ensino da regional de Diamantina no dia 10 de outubro.  

As Escolas Estaduais, sobretudo no município de CMD, constituem-se 

excelente oportunidade de compra dos alimentos produzidos pelos (as) 

agricultores (as) familiares da região, visto que abarcam a maioria dos alunos 

do município. Entretanto as famílias de Conceição do Mato Dentro não tem 

conseguido acessar este mercado.  

Certamente este fato se deve a falta de informação por parte das famílias, a 

divulgação ineficiente sobre o Programa e o baixo índice de agricultores (as) 

que possuem DAP. 

Na oportunidade, foram discutidas as melhores estratégias para que os 

agricultores (as) possam fornecer os alimentos para as Escolas Estaduais 

assegurando melhorias na distribuição de renda e boa qualidade dos produtos 

consumidos pelos adolescentes da região. 

Como encaminhamento ficou acertado que a equipe da Cáritas irá iniciar o 

trabalho nas comunidades rurais que possuem Escolas Estaduais facilitando o 

diálogo entre agricultores (as), diretores (as) e merendeiras.  
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 18 de Novembro - Reunião com Ministério Público 

 

Como tentativa de se chegar a um consenso a respeito do caso dos Faustinos, 

grupo de 07 famílias localizadas na comunidade Sagrado Coração de Jesus, a 

equipe da Cáritas recebeu o convite do Ministério Público para participar de 

uma reunião juntamente com as secretarias de Turismo, SMAGU e SDS, 

responsáveis pelo abastecimento de água no município. 

Como encaminhamentos, a prefeitura ficou de substituir a caixa d’agua 

quebrada e colocar mais uma de 5 mil litros. A SMAGU ficou encarregada de 

fazer um levantamento e propor um projeto de recuperação da nascente que 

abastece a comunidade. Cáritas e Pólos UFMG ficaram de acompanhar e dar 

suporte às famílias em relação à violação de direitos humanos. 

 

 01 de dezembro - Reunião com Vigilância Sanitária 

 

Ocorreu em dezembro de 2016, reunião com a Bruna, responsável pela 

Vigilância Sanitária de Conceição do Mato Dentro. Como continuidade à 

articulação que tem se estabelecido, foram cedidas 06 barracas na feira do 

mercado municipal as sextas e sábados para os grupos produtivos 

acompanhados pela Cáritas comercializarem e exporem seus produtos. 

 

 12 de Dezembro - Reunião com Polos de Cidadania da UFMG 

 

Com intuito de planejar o calendário do ano de 2017 em conjunto, sobretudo no 

que se refere a nova eleição do Fórum Gestor, ao Seminário de Monitoramento 

do PROAP e ao próximo edital, a equipe técnica da Cáritas se reuniu com a 

Michelle da equipe do Polos de Cidadania  

Como encaminhamentos tiramos a semana do dia 13 de fevereiro para a 

realização do Seminário de Monitoramento e nova reunião no dia 12 de janeiro 

para sua organização em janeiro de 2017.  

Também se estima que o próximo Edital para a chamada de novos projetos 

acontecerá em Abril de 2017.  
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Foto 03 – Reunião de Equipe com a Michelle do Polos de Cidadania no escritório da Cáritas em Conceição do 

Mato Dentro no dia 12 de dezembro. (Foto: arq. Cáritas) 
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3.3 – 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 PAC’s, com seus objetivos e linhas 

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

desenvolvimento, os técnicos se dirigem até as comunidades para fazer o 

acompanhamento técnico e social dos projetos aprovados. Quando há 

momentos de formação na comunidade ou próximo a ela os técnicos também 

se fazem presentes nas localidades para mobilizar os moradores, componentes 

ou não de grupos produtivos, para participarem de oficinas ou dias de campo, 

por exemplo. 
 

Como se observa na tabela abaixo ate o momento foram realizadas 370 

reuniões em 50 comunidades, contando a participação de um total de 2.834 

pessoas. 

 

Tabela 02 – Reuniões em Comunidades Rurais 

REUNIÕES EM COMUNIDADES RURAIS 

MUNICÍPIOS 

RESUMO ATIVIDADES 

ANTERIORES 

REUNIÕES APRES. 

CÁRITAS E PROAP / 

MOBILIZACÃO 

4º Trimestre 

REUNIÕES DE 

ACOMPANHAMENTO 

4º 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 
73 11 608 04 00 01 19 00 111 96 11 720 

Conceição 

do Mato 

Dentro 

168 23 1.300 04 00 09 16 00 69 188 23 1.378 

Dom 

Joaquim 
69 16 687 03 00 05 14 00 44 86 16 736 

TOTAL 310 50 2.595 11 00 15 49 00 224 370 50 2.834 

Fonte: Caritas Brasileira 
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3.3.1 - Reuniões de Apresentação, Processo Compras e Mobilização  

 

Quando levamos em conta as reuniões de apresentação nas comunidades 

rurais, realizou-se até o momento 92 reuniões de apresentação em 50 

comunidades. Deste total, 32 ocorreram em Alvorada de Minas (com um 

alcance de 296 pessoas em 11 comunidades), 41 em Conceição do Mato 

Dentro (sendo 23 comunidades com 585 pessoas presentes) e 19 em Dom 

Joaquim (com 275 pessoas de 16 comunidades). 

Neste trimestre realizamos um total de 01 reunião de mobilização dos 

moradores da comunidade de Arrudas, em Alvorada de Minas, para participar 

de uma oficina realizada no local. Houve também a necessidade de realizar 

visitas nos grupos produtivos da Lapinha e Ribeirão Santana, Alvorada de 

Minas, e na Serra, em Dom Joaquim, que eram assessorados pelo Marco 

Alexandre para apresentar a nova assessora Luciana Campos para os grupos.  

Outro ponto a ser destacado foi às atividades relacionadas aos processos de 

compra para os projetos aprovados, onde foram feitos cotações, pesquisas de 

preços e qualidades dos materiais, bem como aquisição e entrega, em alguns 

casos, dos materiais para os grupos. 

Seguem elencadas na tabela abaixo as comunidades alcançadas: 
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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 Cachoeirainha 

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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3.3.2 – Acompanhamento aos Grupos Produtivos  

 

Neste trimestre foi continuado o acompanhamento aos projetos aprovados no 

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

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

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

No período de outubro a dezembro, foram realizadas 50 reuniões de 

acompanhamento aos grupos produtivos, contando com a presença e 

participação de 223 pessoas. Deste total, realizamos 19 reuniões em Alvorada 

de Minas com a presença de 111 pessoas, 17 reuniões em Conceição do Mato 

Dentro com 78 pessoas e 14 em Dom Joaquim com 44 pessoas. 
 

A situação de implementação de cada projeto produtivo aprovado pelo Fórum 

Gestor no Edital 01/2015 e 01/2016 se encontra da seguinte maneira: 

 

01 – CASA DE FARINHA ASCAXAR (Cachoeira - Dom Joaquim) – as obras 

para construção do galpão foram concluídas e esta terminando de instalar os 

equipamentos; 

 

02 – EXPANSÃO DO APIÁRIO DA AAPIDOM (Atuação Municipal - Dom 

Joaquim) – projeto implementado com assessoria técnica sendo realizada; 

 

03 – CENTRO JUVENIL, CULTURAL E ARTESANAL (Atuação Municipal - 

Alvorada de Minas) – projeto implementado com assessoria técnica sendo 

realizada; 

 

04 – PAIS: PROJETO AGROECOLÓGICO INTEGRADO SUSTENTÁVEL 

(Machado - Dom Joaquim) – Esta sendo realizada a readequação do projeto 

devido a desistência de 02 famílias, no entanto uma das hortas já foi 

implementada; 

 

05 – DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA (Alto 

Cipó - Conceição do Mato Dentro) – projeto implementado com assessoria 

técnica sendo realizada; 
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06 – ADEQUAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DA CASA DE QUEIJO DA SERRA -  

ARGEMIRO (Serra - Dom Joaquim) – terminando de adequação da casa de 

queijo, aguarda a implementação do voisin; 

 

07 – FOLHA VERDE (Fazenda da Ponte - Alvorada de Minas) – projeto 

implementado com assessoria técnica sendo realizada; 

 

08 – GALINHEIRO AGROECOLÓGICO (Turco - Conceição do Mato Dentro) – 

projeto implementado com assessoria técnica sendo realizada; 

 

09 – REFORMA DO MOINHO D’ÁGUA (Três Barras - Conceição do Mato 

Dentro) – projeto implementado com assessoria técnica sendo realizada; 

 

10 – ARPILHEIRAS: MULHERES TECENDO SUAS HISTÓRIAS (Agua 

Quente - Conceição do Mato Dentro) – as compras foram realizadas faltando 

apenas utilizar recursos de transporte, com assessoria técnica sendo realizada; 

 

11 – TANQUE DE LEITE COMUNITÁRIA (Ribeirão Santana - Alvorada de 

Minas) – projeto implementado com assessoria técnica sendo realizada; 

 

12 – BORDANDO NOSSA HISTÓRIA (Três Barras - Conceição do Mato 

Dentro) – projeto implementado com assessoria técnica sendo realizada; 

 

13 – QUITANDA SOLIDÁRIA (Ouro Fino - 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 (Córregos - Conceição do Mato Dentro) – projeto 

implementado com assessoria técnica sendo realizada; 

 

15 – QUITANDA DE SANTO ANTÔNIO DO CRUZEIRO (Santo Antônio do 

Cruzeiro - Conceição do Mato Dentro) – compras realizadas e sendo 

entregues; 
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16 – CONSERVA GURITAS DA SERRA (Ouro Fino - Conceição do Mato 

Dentro) – a construção da agroindústria familiar está em andamento e o grupo 

está recebendo assessoria técnica na produção de pimentas; 

 

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

realizadas e sendo entregues; 

 

18 – PRODUCÃO DE FARINHA QUILOMBOLA (Buraco - Conceição do Mato 

Dentro) – aguardando processo de compras; 

 

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

aguardando processo de compras; 

 

20 – HORTA DO CORREGO DA LUZ (Córrego da Luz - Conceição do Mato 

Dentro) – compras sendo realizadas; 

 

21 – FRUTICULTURA DE CAPITÃO FELIZARDO (Capitão Felizardo - 

Conceição do Mato Dentro) – compras sendo realizadas; 

 

22 – HORTICULTURA AGROECOLOGICA (Calhau - Conceição do Mato 

Dentro) – aguardando processo de compras; 

 

23 – GALINHEIO DE OURO FINO (Ouro Fino - Conceição do Mato Dentro) – 

compras sendo realizadas; 

 

24 – PLANTAR PARA CRESCER (Santo Antônio do Cruzeiro - Conceição do 

Mato Dentro) – compras sendo realizadas; 

 

25 – QUITANDA SOLIDARIA (Brejauba - Conceição do Mato Dentro) – 

compras sendo realizadas; 

 

26 – CRIACÃO DE TURISMO DE BASE COMUNITARIA (Parauninha - 

Conceição do Mato Dentro) – aguardando processo de compras; 



                                                                                                                                                                                                                                                          
 

19 
 

 

27 – UNIDAS VENCEREMOS: FORTALECENDO A AUTONOMIA DAS 

MULHERES (Córregos - Conceição do Mato Dentro) – compras sendo 

realizadas; 

 

28 – PRV DE CAPITÃO (Capitão Felizardo - Conceição do Mato Dentro) – 

compras sendo realizadas; 

 

29 – FORMACÃO DE DEFENSORES DOS DIREITOS HUMANOS 

(Comunidades Atingidas pela Mineração - Conceição do Mato Dentro e 

Alvorada de Minas) – aguardando processo de compras; 

 

30 – PRODUCÃO DE RAPADURA DO CORREGO SÃO JOÃO (São João de 

Baixo - Dom Joaquim) – aguardando processo de compras; 

 

31 – DOM CIPO: ARTE E TRADICÃO (Atuação Municipal - Dom Joaquim) – 

aguardando processo de compras; 

 

32 – FORTALECIMENTO DA APICULTURA E PRODUCÃO DE PROPOLIS 

(São João de Baixo - Dom Joaquim) – aguardando processo de compras; 

 

33 – REVITALIZACÃO DA FEIRA LIVRE DE DOM JOAQUIM (Atuação 

Municipal - Dom Joaquim) – aguardando processo de compras; 

 

34 – CONSTRUCÃO DA CASA DE QUEIJO DO ODILON (Beira Rio - Dom 

Joaquim) – aguardando processo de compras; 

 

35 – CONSTRUCÃO DA CASA DE QUEIJO DO ERALDO (Capoeirão - Dom 

Joaquim) – aguardando processo de compras; 

 

36 – CONSTRUCÃO DE CASA DE QUEIJO DO RUBENS (Sesmaria - Dom 

Joaquim) – aguardando processo de compras; 

 



                                                                                                                                                                                                                                                          
 

20 
 

37 – CONSTRUCÃO DE CASA DE QUEIJO DO RONALDO (Capoeirão - Dom 

Joaquim) – aguardando processo de compras; 

 

38 – CONSTRUCÃO DE CASA DE QUEIJO DO GILMAR (Gororós - Dom 

Joaquim) – aguardando processo de compras; 

 

39 – CASA DE MEL DA COMUNIDADE DO GOROROS (Gororós - Dom 

Joaquim) – aguardando processo de compras; 

 

40 – PRODUCÃO DE LINGUICA CASEIRA DA SESMARIA (Sesmaria - Dom 

Joaquim) – aguardando processo de compras; 

 

41 – QUITANDAS E DOCES DA SESMARIA (Sesmaria - Dom Joaquim) – 

aguardando processo de compras; 

 

42 – CASA DE SEMENTES: PRESERVAR E SEMEAR (Atuação Municipal - 

Dom Joaquim) – aguardando processo de compras; 

 

43 – FEIJÃO AGROECOLOGICO (Serra - Dom Joaquim) – aguardando 

processo de compras; 

 

44 – CONSERVACÃO DAS NASCENTES DE DOM JOAQUIM (Atuação 

Municipal - Dom Joaquim) – compras sendo realizadas e projeto sendo 

executado; 

 

45 – CASA DE FARINHA DO CONDADO (Condado - Dom Joaquim) – 

aguardando processo de compras; 

 

46 – CABLOQUINHA E MARUJADA (Córrego Cachoeirinha - Dom Joaquim) – 

aguardando processo de compras; 

 

47 – QUITANDA DO MACHADO (Machado - Dom Joaquim) – aguardando 

processo de compras; 
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48 – PROTECÃO DE NASCENTES DA COMUNIDADE DE 

ITAPANHOACANGA (Itapanhoacanga - Alvorada de Minas) – compras sendo 

realizadas e projeto sendo executado; 

 

49 – CAPTACÃO DE AGUA DO DESCOBERTO (Descoberto - Alvorada de 

Minas) – projeto sendo executado; 

 

50 – ECOANDO MEMORIAS (Itapanhoacanga - Alvorada de Minas) – 

aguardando processo de compras; 

 

51 – ADEQUACÃO DE PROPRIEDADE PARA PRODUCÃO DE QUEIJO 

MINAS ARTESANAL DO ASSIS (Área Rural de Alvorada de Minas) – 

aguardando processo de compras; 

 

52 - ADEQUACÃO DE PROPRIEDADE PARA PRODUCÃO DE QUEIJO 

MINAS ARTESANAL DO DELFINO (Lapinha - Alvorada de Minas) – compras 

sendo realizadas; 

 

53 - ADEQUACÃO DE PROPRIEDADE PARA PRODUCÃO DE QUEIJO 

MINAS ARTESANAL DO LÔRO (Lapinha - Alvorada de Minas) – aguardando 

processo de compras; 

 

54 – QUITANDA DO JASSEM (Jassem - Alvorada de Minas) – aguardando 

processo de compras; 

 

55 – DELICIAS DO ARRUDAS  (Arrudas - Alvorada de Minas) – aguardando 

processo de compras; 

 

56 – DOCES E GELEIAS DE RIBEIRÃO SANTANA (Ribeirão Santana - 

Alvorada de Minas) – aguardando processo de compras; 

 

57 – REVOLUCÃO DA JUVENTUDE (Passa Sete, Itapanhoacanga, Arrudas, 

Saraiva, Jassem, Agua Quente e Sapo - Alvorada de Minas e Conceição do 

Mato Dentro) – projeto sendo executado; 
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58 – COZINHA COMUNITARIA DE RIBEIRÃO DE TRAS (Ribeirão de Trás - 

Alvorada de Minas) – aguardando processo de compras; 

 

59 – QUEIJARIA DO MILTON (Ribeirão Santana - Alvorada de Minas) – 

aguardando processo de compras; 

 

60 – SOMOS UM: SEGURANCA ALIMENTAR NO SARAIVA (Saraiva - 

Alvorada de Minas) – aguardando processo de compras; 

 

61 – PROJETO INTEGRADO SUSTENTAVEL DO ARRUDAS (Arrudas - 

Alvorada de Minas) – aguardando processo de compras. 
  

 

 

Foto 04 – Construção da Farinheira da ASCAXAR em Dom Joaquim no dia 08 de novembro. (Foto: arq. Cáritas) 
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Foto 05 – Medição Irrigação Córrego da Luz em Conceição do Mato Dentro no dia 01 de dezembro. (Foto: arq. Cáritas) 

 

 

Foto 06 – Visita Técnica a Queijaria do Delfino na Lapinha em Alvorada de Minas no dia 06 de dezembro. (Foto: arq. 

Cáritas) 
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Foto 07 – Obra Cozinha Guritas da Serra em Ouro Fino em Conceição do Mato Dentro no dia 21 de dezembro. (Foto: 

arq. Cáritas)  

 

Foto 08 – Visita Técnica Grupo Galinheiro em Ouro Fino  em Conceição do Mato Dentro no dia 21 de dezembro. (Foto: 

arq. Cáritas) 
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3.4 – 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 outras temáticas para que estes 

possam contribuir para o processo organizativo dos grupos e das comunidades 

como um todo, de maneira a multiplicar as ferramentas apresentadas 

condizentes com práticas mais amorosas de se relacionar com o próximo, com 

os animais e com o meio ambiente.  

Ao longo deste trimestre, realizamos 14 oficinas possibilitando a capacitação 

de 232 pessoas ao total. Seguem abaixo as descrições de cada uma: 

 

 06 e 07 de outubro – 2º Módulo Oficina de Capacitação e Devolução 

de dados levantados pela UNIFEI sobre os sistemas de produção 

agroecológicos, comercialização, água, turismo e ATER da agricultura 

familiar de Alvorada de Minas, Conceição do Mato Dentro e Dom 

Joaquim - UNIFEI 

 

Nos dias 06 e 07 de Outubro foi realizada a segunda etapa da devolutiva da 

pesquisa feita pelo Núcleo Travessia da Universidade Federal de Itajubá onde 

foram identificados aspectos da produção, cultura e comercialização da região. 
 

A segunda etapa consistiu em apresentar os dados sistematizados à 

comunidade acadêmica e promover um debate sobre os desafios nos trabalhos 

de desenvolvimento da agricultura familiar e agroecológica e dos impactos da 

mineração na realidade do campo. 
 

Participaram desta atividade os assessores técnicos da Cáritas Heitor e Filipe, 

juntamente com a Adriana da ASCAXAR de Dom Joaquim e Vicente de 

Capitão Felizardo, comunidade de Conceição do Mato Dentro. 
 

No dia 7 foi feita uma visita no Bairro Peroba, zona rural de Itajubá, local onde 

o Núcleo Travessia tem iniciado uma aproximação para desenvolver a 
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extensão universitária, onde também foi possível trocar experiências acerca da 

produção de alimentos orgânicos. 

 

 
Foto 09 – Devolutiva da pesquisa na UNIFEI – Itajubá nos dias 05 e 06 de outubro. (Foto: arq. Cáritas) 

 

 08 e 09 de Outubro - Oficina de Alimentação Alternativa e 

Tratamentos Naturais para Criação de Galinhas Caipiras – Cabeceira 

do Turco 

 

Nos dia 08 e 09 de Outubro de 2016, realizou-se a oficina na comunidade 

cabeceira do turco, na casa do seu Zé de Isaura. Essa oficina foi uma parceria 

da Cáritas Brasileira com o Grupo de Extensão Animais para Agroecologia da 

Universidade Federal de Viçosa. A oficina foi dividida em dois momentos, um 

dia para formação teórica sobre os alimentos importantes substitutos das 

rações convencionais, ciclos agroecológico de produção aonde criaram um 

fluxo na propriedade (ex. a galinha pode se alimentar dos restos da horta e o 

esterco da galinha fornece matéria orgânica para a horta e a galinha fornece 

ovos e carne) assim como sobre aos tratamentos naturais com fitoterápicos e 
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homeopatias para prevenção e cura das doenças mais comuns em aves. No 

segundo dia foi a parte prática da oficina, aonde visitamos os galinheiros do 

seu Zé e do Denilson para colocar em práticas o aprendizado do dia anterior. 

Foram observados os alimentos disponíveis na propriedade como mandiocas, 

cana, hortaliças, amendoim forrageiro, assim como algumas plantas 

importantes para o tratamento de doenças como bananeiras, alho e transagem. 

Na parte da tarde foram produzidos homeopatias e fitoterápicos com as plantas 

medicinais achadas na propriedade. E para encerrar as atividades foi feito 

dicas para melhor ambientação e diminuir o estresse das galinhas. 

 

 
Foto 10 – Oficina de Alimentação Alternativa e Tratamentos Naturais para Criação de Galinhas Caipiras – 

Cabeceira do Turco nos dias 08 e 09 de outubro. (Foto: arq. Cáritas) 

 

 14 a 16 de Outubro – Capacitação sobre as temáticas “Comunidades 

Tradicionais”, “Manifestações culturais do Rosário”, “Território e 

Mineração” e “Economia Popular Solidária”– Tabuleiro 

 

Nos dias 14, 15 e 16 ocorreu no Tabuleiro o Encontro dos Povos do Espinhaço, 

com capacitações sobre diversas temáticas. A equipe da Cáritas considerou 
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importante a participação de grupos culturais e produtivos dos PAC´s nas 

capacitações sobre as temáticas “Comunidades Tradicionais”, “Manifestações 

culturais do Rosário”, “Território e Mineração” e “Economia Popular Solidária”. 

O objetivo foi promover a formação, a integração e troca de experiências com 

os diversos grupos da região que participaram do evento. 
 

Na capacitação sobre as “manifestações culturais da Festa do Rosário” e 

“Comunidades Tradicionais”, que aconteceu no dia 14, participaram os 

beneficiários dos PAC´s membros do grupo de congado de Alvorada de Minas, 

moradores das comunidades Três Barras e Buraco e representantes da 

ASCAXAR de Dom Joaquim. Estavam presentes membros de grupos culturais 

e associações quilombolas de Santa Luzia, Serro, Itabira, de outros distritos de 

Conceição do Mato Dentro e da Região Metropolitana de Belo Horizonte, que 

relataram suas experiências e desafios na organização e acesso às políticas 

públicas. 
 

No dia 15, realizou-se a feira, em que participaram os grupos Doce Córregos 

(Córregos); Quitanda Solidária (Ouro Fino) e Grupo de bordado de mulheres 

quilombolas (Três Barras). Além da participação na feira, membros dos grupos 

participaram da capacitação sobre feiras e economia popular solidária. 

Estavam presentes representantes da Feira da Lapinha, Raízes do Campo, 

Feira do Espinhaço e feirantes de outros municípios. Foram debatidos os 

desafios da organização produtiva e das feiras, e da economia popular solidária 

no estado, que tem sido desvalorizada cada vez mais pelos governos. Foram 

relatados a falta de políticas, investimentos, financiamentos de ações e 

incentivos a essas práticas. 
 

Também ocorreu a formação sobre a temática dos territórios e sua ocupação 

por grandes empresas. Desta formação participaram representantes das 

comunidades Passa-Sete, Jassém e Cabeceira do Turco, além de moradores 

de outros munícipios e diversas organizações. Foram debatidas as práticas e 

estratégias que as empresas mineradoras e hidrelétricas se inserem no 

território, e levantadas diversas violações de direitos. Também foram relatadas 

violações que acontecem na implantação de Unidades de Conservação, que 

alteraram a dinâmica e relações nos territórios antes ocupados por 

comunidades tradicionais e camponeses. 
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No domingo, dia 16, houve a participação da Folia de Reis de Capitão 

Felizardo no evento, acompanhada por membros da equipe da Cáritas. 

 

 
Foto 11 – Participação dos grupos dos PAC´s na Feira Livre do II Encontro dos Povos do Espinhaço nos dias 14 a 

16 de outubro. (Foto: arq. Cáritas) 

 

 
Foto 12 - Roda de Oralidade sobre os Grupos Culturais da Serra do Espinhaço  no II Encontro dos Povos do 

Espinhaço no Tabuleiro nos dias 14 a 16 de outubro. (Foto: arq. Cáritas) 
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 14 e 15 de Outubro – Oficina de Finanças Solidárias – Encontro da 

Rede Mineira de Fundos Solidários em Belo Horizonte 

 

Nos dias 14 e 15 de outubro de 2016 membros da equipe da Cáritas Regional 

Minas Gerais e agricultoras participantes dos projetos de fundos solidários 

estiveram presentes no Encontro da Rede Mineira de Fundos Solidários com o 

objetivo de acumular formação sobre o funcionamento dos fundos e se 

inserirem na rede estadual e no movimento da Economia Solidária. 

O encontro contou com a participação de representantes de fundos solidários 

da maior parte das regiões do estado, representantes de entidades de 

assessoria e da Rede Nacional de Fundos Solidários. 

Na plenária final do encontro foram tirados os direcionamentos que a rede 

mineira de fundos solidários tomará em suas ações, como também foi eleita 

uma comissão para coordenar a rede, composta por um (a) representante de 

fundos de cada região e membros de entidades de assessoria, onde temos a 

Alcione da comunidade Três Barras de Conceição do Mato Dentro 

representando a região central. 

 

 
Foto 13 - Oficina de Finanças Solidárias – Encontro da Rede Mineira de Fundos Solidários em Belo Horizonte nos 

dias 14 e 15 de outubro. (Foto: arq. Cáritas) 
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 22 de Outubro - Oficina de Capacitação Mulheres e Agroecologia 

(1ª parte) na comunidade São José do Jassém 

 

No dia 22 de outubro de 2016 realizou-se a primeira parte da oficina de 

capacitação Mulheres e Agroecologia na comunidade São José do Jassém, 

Alvorada de Minas. Nesta foram debatidos temas relacionados à vida das 

mulheres como divisão sexual do trabalho e violência doméstica. A assessoria 

deste tema foi feita pela psicóloga e pesquisadora da Universidade de São 

Paulo (USP), Paula Coelho. Em seguida foram debatidos os impactos da 

mineração da vida das mulheres, em relação ao trabalho, à autonomia e à 

violência. Para esta temática, foi convidada a assessora Maria Júlia do 

Movimento Pela Soberania Popular na Mineração (de Ouro Preto, MG). 

Ao final, por sugestão das mulheres, e com a contribuição de atingidas de 

outras comunidades, foi feita uma oficina para a montagem de um mural 

bordado que retrate a vida das agricultoras e também as violações de direitos. 

Neste momento, a artesã da Serra do Cipó, Denise, trabalhou orientações 

básicas do bordado. Na oficina elas desenharam em cartazes o que será 

registrado no mural. Após a discussão, optou-se por duas imagens que serão 

bordadas em dois murais. Um deles retrata a vida, o cotidiano e a agricultura, e 

o segundo mural retrata o medo do rompimento da barragem de rejeitos do 

Projeto Minas-Rio da Anglo American. Foi possível escolher os materiais, cortar 

moldes e iniciar as primeiras colagens.  

A confecção dos murais deve ser feita em etapas e sempre em grupo. Por isto 

a oficina foi dividida e foi agendado um próximo encontro no dia 06/11/2016. 

Nesta oficina será aprofundada a temática da Agroecologia.  
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Foto 14 - Elaboração de Arpilleras na Oficina de Capacitação Mulheres e Agroecologia na comunidade São José 

do Jassém em 22 de outubro. (Foto: arq. Cáritas) 

 

 
 Foto 15 - Capacitação Mulheres e Agroecologia na comunidade São José do Jassém em 22 de outubro. (Foto: arq. 

Cáritas) 
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 29 de Outubro - Oficina de Implantação de Fossa Ecológica no Alto 

Cipó (1ª parte) 

 

No dia 29 de outubro de 2016 os assistentes técnicos da Caritas Brasileira se 

dirigiram até o Campo Redondo, Alto Cipó em Conceição do Mato Dentro, para 

a realização de oficina de implantação das fossas ecológicas do projeto 

aprovado no I Edital Proap Central. A oficina teve como assessor Breno 

Augustus, que com sua experiência em projetos da Caravana da Luz, nos 

orientou acerca de como implantar a fossa ecológica econômica. Devido o 

projeto estar sendo realizado em área do Parque Estadual da Serra do 

Intendente, também estiveram presentes representantes do IEF, Secretaria do 

Meio Ambiente de Conceição do Mato Dentro, o proprietário da casa e sua 

esposa, e ainda, membros da comunidade do Parauninha, que desenvolverão 

projeto semelhante em sua comunidade. 

 

 
Foto 16 - Oficina de Instalação de Fossa Ecológica Econômica no Alto Cipó em Conceição do Mato Dentro no dia 

29 de outubro. (Foto: arq. Cáritas) 
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 29 e 30 de Outubro – Oficina Quintais Agroflorestais na Comunidade 

Cachoeira / ASCAXAR 

 

Nos dia 29 e 30 de Outubro de 2016, aconteceu a oficina Quintais 

Agroflorestais na Associação Comunitária Ascaxar, participando as 

comunidades Cachoeira, Ribeirão de Trás e Xamba. A oficina foi ministrada 

pela Fernanda Almeida, que é Eng. Ambiental com formação em Agricultura 

Biodinâmica e Agrofloresta, além de trabalhar na Funivale em São Gonçalo do 

Rio das Pedras. No primeiro dia foi abordada os seguintes temas: a seleção de 

sementes (que parte da observação na roça e das características que 

queremos), os cruzamentos, os tipos de plantas e seus cruzamentos, 

multiplicação no campo e o armazenamento ideal. Foram feitas práticas de 

testes de germinação, de secagem e de escolha das sementes de hortaliças na 

horta.  

Uma observação importante é que na maioria dos casos as melhores plantas 

são comercializadas ou consumidas, colhendo sementes de plantas com 

características não favoráveis ao melhoramento, no caso do milho, fazem a 

seleção no paiol, ao invés de ser no campo.  

No fim do primeiro dia houve uma prática sobre manejo da bananeira, com as 

técnicas de poda, manejo agroflorestal e produção de mudas. No segundo dia 

foi realizada a prática de montagem dos canteiros agroflorestais, com as 

técnicas de agrofloresta sintrópica, que é o consorcio complexos de hortaliças, 

legumes, mandioca, inhame, milho, feijão, frutas e madeira. Focando na adição 

e transformação de madeira e folhas em matéria orgânica, nos canteiros 

organizados e nas espécies ideias para os consórcios. Produção de água e 

floresta através da produção de alimento. 
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Foto 17 - Oficina Quintais Agroflorestais na Comunidade Cachoeira / ASCAXAR nos dias 29 e 30 de outubro. 

(Foto: arq. Cáritas) 

 
Foto 18 - Oficina Quintais Agroflorestais na Comunidade Cachoeira / ASCAXAR nos dias 29 e 30 de outubro. 

(Foto: arq. Cáritas) 
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 30 de Outubro – Oficina de Comunicação Popular e Agroecologia 

com jovens das comunidades rurais atingidas por mineração (1ª 

parte)- Itapanhoacanga 

 

No dia 30 de outubro de 2016 realizou-se a oficina de capacitação 

Comunicação Popular e Agroecologia (parte 1) com jovens das comunidades 

rurais atingidas pela mineração e integrantes dos PAC´s – Revolução da 

Juventude. A oficina ocorreu na comunidade Itapanhoacanga, em Alvorada de 

Minas e foi facilitada por membros do Levante Popular da Juventude e 

Movimento pela Soberania Popular na Mineração. Estiveram presentes jovens 

das comunidades Arrudas, Jassém, Passa Sete, Água Quente, 

Itapanhoacanga e Sapo. 

Na primeira parte da oficina, o objetivo foi debater mídias e o papel da 

juventude na transformação da sociedade, bem como produzir materiais de 

comunicação popular que retrate a vida da juventude do campo e atingida por 

mineração. Para debate, foi feito um momento inicial de exposição sobre o 

sujeito jovem e em seguida uma discussão em grupo para levantamento das 

demandas da juventude da região e propostas de superação dos problemas 

levantados.  

Os jovens levantaram principalmente os problemas da falta de lazer (poluição 

dos cursos d’água), estudo e oportunidades, do desemprego, do aumento da 

violência e consumo de drogas em suas comunidades. Falaram também dos 

problemas de estrutura das escolas e do acesso à politicas publicas. Após o 

debate, se dividiram em dois grupos para a produção de músicas que retratem 

de suas vidas.  

Um grupo ficou responsável pela produção de paródias, com letras que falem 

sobre suas realidades, e outro na oficina de percussão para aprender os ritmos 

das músicas escolhidas. A demanda pela produção de músicas foi levantada 

pelos próprios jovens durante a elaboração do projeto. 
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Foto 19 - Oficina de Comunicação Popular e Agroecologia com jovens das comunidades rurais atingidas por 

mineração (1ª parte) em  Itapanhoacanga em Alvorada de Minas em 30 de outubro. (Foto: arq. Cáritas) 

 
Foto 20 - Oficina de Comunicação Popular e Agroecologia com jovens das comunidades rurais atingidas por 

mineração (1ª parte) em  Itapanhoacanga em Alvorada de Minas em 30 de outubro. (Foto: arq. Cáritas) 
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 06 de novembro – Oficina de Capacitação Mulheres e Agroecologia 

(2ª parte) na comunidade São José do Jassém 

 

No dia 06 de novembro de 2016 realizou-se a segunda parte da oficina de 

capacitação Mulheres e Agroecologia na comunidade São José do Jassém, 

Alvorada de Minas.  

Nesta foram aprofundadas questões levantadas no encontro anterior, como os 

conceitos de patriarcado e capitalismo. Foi feito também um debate mais 

aprofundado do trabalho das mulheres na zona rural e sua importância. 

A artesã, Denise, resgatou as práticas aprendidas no ultimo encontro, de corte 

e colagem das peças que compõem o painel. As mulheres montaram os 

painéis com as peças recortadas e em seguida aprenderam os pontos de 

costura para fixar as peças e realizar o acabamento. 

Não foi possível finalizar a confecção dos painéis, por isso as participantes irão 

marcar um encontro entre elas (indicativo: dia 13/11/16). 

 

 
Foto 21 - Oficina de Capacitação Mulheres e Agroecologia (2ª parte) na comunidade São José do Jassém em 

Alvorada de Minas no dia 06 de novembro. (Foto: arq. Cáritas) 

 



                                                                                                                                                                                                                                                          
 

39 
 

 10 e 11 de Novembro – Participação do Seminário Regional de 

Educação Alimentar e Nutricional e Compras Institucionais – Belo 

Horizonte 

 

A equipe da Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais foi convidada para 

participar do I Seminário Regional de Educação Alimentar e Nutricional e 

Compras Institucionais, realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 10 e 11 de 

novembro de 2016. 

Sendo assim foi indicada a participação do Heitor pela afinidade e acumulo 

sobre as compras institucionais para poder contribuir no seminário e servir de 

multiplicador das experiências na região central. 

O seminário contou com a presença de representantes do Conselho Regional 

de Nutrição e do Conselho Nacional de Nutrição para dialogar sobre as práticas 

em educação alimentar e Nutricional, como também a presença de 

representantes do Ministério de Desenvolvimento Social para contribuir com a 

discussão sobre as Compras Institucionais. 

Além dos momentos expositivos dos representantes de entidades e governo 

houveram momentos de trocas de experiências entre os participantes para 

enriquecer o conteúdo do seminário. 

 

 17 de Novembro - Oficina – Intercâmbio “Jovens Atingidos por 

Mineração” (2ª parte) 

 

No dia 17 de novembro de 2016 realizou-se a 2ª etapa da Oficina de 

capacitação com jovens atingidos por mineração. A capacitação aconteceu 

com a metodologia do Intercâmbio em que jovens das comunidades receberam 

atingidos por mineração de outros estados do Brasil e países da África e 

América central. 

As oficinas tiveram como objetivo o empoderamento da juventude atingida ao 

contarem suas histórias, sendo protagonistas na troca de experiência com 

outros grupos de atingidos por mineração. Foram feita visitas nas comunidades 

Cabeceira do Turco pela manhã, Passa Sete à tarde e noite a comunidade São 

José do Jassém. 
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Na comunidade Passa Sete os jovens organizaram um mutirão de 

solidariedade para carregar água até a casa de Dona Creusa e Seu João Coco, 

casal de idosos que precisa buscar água diariamente na casa dos vizinhos 

para seu abastecimento. 

A noite, o grupo seguiu para comunidade São José do Jassém para um jantar 

coletivo com a participação de 10 moradores que receberam o grupo para a 

hospedagem solidária. Realizou-se também uma roda de conversa, com a 

participação de cerca de 40 pessoas. Nesta atividade não foi possível passar a 

lista de presença (há registros fotográficos). 

 
Foto 22 - Oficina – Intercâmbio “Jovens Atingidos por Mineração” (2ª parte) no dia 17 de novembro. (Foto: arq. 

Cáritas) 
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Foto 23 - Oficina – Intercâmbio “Jovens Atingidos por Mineração” (2ª parte) no dia 17 de novembro. (Foto: arq. 

Cáritas) 

 

 
Foto 24 - Oficina – Intercâmbio “Jovens Atingidos por Mineração” (2ª parte) no dia 17 de novembro. (Foto: arq. 

Cáritas) 
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 21 de Novembro – Participação de família atingida pela mineração 

no Lançamento do Relatório da ONU: Igualdade de Gênero e 

direitos humanos à agua e esgotamento sanitário 

 

Às 18 horas do dia 21 de novembro de 2016 realizou-se na Escola de Saúde 

da Fiocruz em Belo Horizonte o lançamento do relatório da ONU sobre 

Igualdade de gênero e violação do direito à agua e ao esgotamento sanitário, 

promovido pela Secretaria Estadual de Direitos Humanos, Participação Social e 

Cidadania. Para este evento foi convidada Vanessa Rosa dos Santos, 

moradora da comunidade Cabeceira do Turco em Conceição do Mato Dentro. 

A família de Vanessa é acompanhada pela Caritas e sua participação de seu 

com o intuito de contribuir com o debate das violações de direitos que as 

mulheres sofrem, principalmente em relação à falta de água, causadas pela 

mineração. Estiveram também na mesa do Secretário da SEDPAC, movimento 

dos atingidos por barragens, e o relator da ONU Leo Heller. 

O evento foi um importante atividade para a denuncia das violações sofridas 

pelas comunidades no entorno do projeto Minas- Rio da Anglo American e para 

o empoderamento da família atingida, além de inserir a mineração na temática 

das violações de direito à agua e ao esgotamento sanitário. 

 

 

Foto 25 - Participação e de família atingida pela mineração no Lançamento do Relatório da ONU: Igualdade de Gênero 

e direitos humanos à agua e esgotamento sanitário no dia 21 de novembro. (Foto: arq. Cáritas) 
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Foto 26 – Divulgação do Evento (reproducão) 
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 28 de Novembro - Oficina Desenvolvimento Local Sustentável e 

Solidário – Dom Joaquim 

 

No dia 28 de novembro de 2016 foi realizada a oficina Desenvolvimento local 

Sustentável e Solidário no município de Dom Joaquim. A oficina teve o objetivo 

de trazer a perspectiva de organização dos agricultores familiares, associações 

e agentes de desenvolvimento rural na construção de políticas públicas. Na 

primeira parte da oficina foram debatidos os modelos de desenvolvimento no 

Brasil e a importância do desenvolvimento rural. 
 

Posteriormente, houve o debate dos limites e desafios da agricultura familiar 

em Dom Joaquim, foram apontados os limites da assistência técnica e 

extensão rural, da estrutura disponibilizada pela prefeitura como máquinas e 

estradas, da qualidade das sementes e da comercialização (como por exemplo, 

a ausência da feira municipal). Ademais, foram apontados os passos e a 

organização para iniciar a construção do plano de desenvolvimento local 

sustentável e solidário. Participaram as comunidades de Gororós, Cachoeira, 

Sesmaria, São João, Capoeirão, Machado, Beira rio e Serra, participaram 

também a Associação AAPIDOM, Dom Cipo e ASCAXAR Quilombola, além 

dos agentes da EMATER e Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município.  
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Foto 27 – Oficina de Desenvolvimento Local Sustentavel e Solidario em Dom Joaquim no dia 28 de novembro. 

(Foto: arq. Cáritas) 

 

 11 de Dezembro – Oficina de Comunicação Popular e Agroecologia 

com jovens das comunidades rurais atingidas por mineração (2ª 

parte) 

 

No dia 11 de dezembro de 2016 realizou-se a oficina de capacitação 

Comunicação Popular e Agroecologia (parte 2) com jovens das comunidades 

rurais atingidas pela mineração e integrantes do PAC – Revolução da 

Juventude. A oficina ocorreu na comunidade São José do Arrudas, em 

Alvorada de Minas e foi facilitada por membros do Levante Popular da 

Juventude e Movimento pela Soberania Popular na Mineração. Estiveram 

presentes jovens das comunidades Arrudas, Passa Sete, Água Quente, 

Itapanhoacanga e Sapo. O objetivo desta atividade foi aprofundar no debate 

sobre comunicação popular e a importância das ferramentas de comunicação 

construídas pelos movimentos sociais, além de conhecer algumas técnicas de 

agitação e propaganda, como o stencil. Pretende-se utilizar esta técnica 

durante a execução do projeto e elaboração da peça teatral. 
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3.5 – Dias de Campo 

 

Visando difundir 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, a Caritas busca realizar espaços 

de formação e trocas de experiências a fim de demonstrar na pratica as ações 

para os demais agricultores. Dentre elas, uma metodologia adotada são os 

“Dias de Campo”, momentos em que os agricultores e as agricultoras têm 

oportunidade de vivenciar 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. 

 

 14/dezembro – Dia de Campo de Troca de Experiências entre Quitandeiras 

 

O intercambio foi feito com as quitandeiras de Ouro Fino que foram conhecer a 

experiência de produção de Córregos, com foco na produção, organização e 

comercialização dos produtos. Houve o relato dos desafios no inicio dos 

trabalhos do grupo quando ainda eram quatro mulheres, contando também do 

inicio das vendas no mercado municipal com muita dificuldade, pois vendiam 

pouco, e hoje conseguem vender apenas na barraca 90 pacotes de biscoito de 

polvilho por semana, além dos demais produtos.  Houve a troca do controle da 

produção que é feito de forma simples por meio de um cartaz pregado na 

parede onde assinam os dias trabalhados. 

 

As quitandeiras de Ouro Fino também contaram como estão produzindo e 

como é a divisão de tarefas. Relataram muitos problemas e desafios que estão 

encontrando em produzir coletivamente. Ao final, foram compartilhadas 

receitas, feita avaliação e o encerramento com um café oferecido pelas 

quitandeiras. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                          
 

47 
 

 

Foto 28 – Troca de Experiências entre Quitandeiras em Córregos em Conceição do Mato Dentro no dia 14 de dezembro 

. (Foto: arq. Cáritas) 

 

 Foto 29 – Troca de Experiências entre Quitandeiras em Córregos em Conceição do Mato Dentro no dia 14 de 

dezembro . (Foto: arq. Cáritas) 
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3.6 – Atividades enquanto Rede Caritas  

 

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

de todas as Caritas, desde as Diocesanas quanto as Regionais e a Nacional, 

bem como com o restante da Igreja, utilizamos a metodologia de trabalho em 

Rede. Realizamos encontros entre os e as agentes Caritas, tanto para haver 

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

construção entre as diversas Caritas no estado e, em alguns momentos, em 

todo país. 

 

Neste trimestre de atuação pudemos participar em novembro de dois 

momentos de construção da Rede Caritas, sendo um em Aparecida do 

Norte/SP no “V Congresso Nacional da Caritas Brasileira” e outro em 

Valadares no “Seminário Bacia do Doce”. 

 

 09 a 13/novembro – V Congresso Nacional da Caritas Brasileira 

 

O V Congresso Nacional da Caritas Brasileira foi realizado em Aparecida do 

Norte/SP e contou com a participação de todas entidades membros do país. De 

Conceição do Mato Dentro houve a participação de um assessor técnico 

juntamente com o agricultor da região, Vicente Geraldo de Morais, que levou 

produtos e experiências da nossa região, bem como se envolver nos trabalhos, 

valores e metodologias da Caritas Brasileira. O Congresso Nacional teve como 

tema a “Pastoralidade e Transformação Social”, e além de resgatar e celebrar 

os 60 anos de atuação no Brasil, pode repensar suas linhas prioritárias de ação 

e pensar nossa atuação no nosso cenário politico e econômico do país. 
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Foto 30 – V Congresso Nacional da Caritas em Aparecida do Norte/SP entre 09 a 13 de novembro. (Foto: arq. Cáritas) 

 

Foto 31 – V Congresso Nacional da Caritas em Aparecida do Norte/SP entre 09 a 13 de novembro. (Foto: arq. Cáritas) 

 

 18 e 19/novembro – III Seminário Bacia do Rio Doce: Responsabilidade de 

Todos 

 

Este seminário teve o objetivo de realizar o lançamento do Fórum Permanente 

em Defesa do Rio Doce, buscando fortalecer a articulação entre igreja, 

movimentos sociais e grupos em defesa dos territórios frente à mineração e a 

formação sobre a temática dos direitos humanos. Este evento foi organizado 

pelas Cáritas diocesanas da bacia do Rio Doce, comissão de meio ambiente da 
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Igreja Católica e setores da universidade. A programação contou com a 

participação de lideranças religiosas, políticas, ministério público e a 

contribuição dos movimentos sociais que atuam na bacia atingida pelo 

rompimento da barragem de rejeitos da Samarco. 

 

 

Foto 32 – Seminário Bacia do Rio Doce em Valadares entre 18 e 19 de novembro. (Foto: arq. Cáritas) 
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Foto 33 – Seminário Bacia do Rio Doce em Valadares entre 18 e 19 de novembro. (Foto: arq. Cáritas) 
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3.7 – Defesa dos Direitos Humanos 

 

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

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

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

Anglo American. Nesta etapa entre abril a junho, ocorreram 03 ações junto às 

famílias impactadas pelo empreendimento minerário, descritas a abaixo. 

 

 04 de Outubro – Reunião para planejamento e acompanhamento dos 

projetos com as comunidades atingidas 

 

Às 14 horas do dia 04 de novembro de 2016 realizou-se a reunião com 

parceiros para a execução dos projetos Revolução da Juventude e Formação 

de Defensores de Direitos Humanos. Estiveram presentes membros da Caritas, 

Coletivo Margarida Alves, MAM e Jonas Rajão (advogado popular). O objetivo 

da reunião foi realizar um planejamento para que os parceiros possam 

contribuir com as formações e participar das oficinas dos projetos. 

 

 06 de Outubro – Acompanhamento de comunidades atingidas na 100ª 

Reunião da URC Jequitinhonha em Diamantina 

 

No dia 06 de outubro realizou-se em Diamantina, MG a 100ª reunião do 

COPAM para deliberação sobre o Projeto Otimização da Mina do Sapo (step 2) 

da Anglo American. Os objetivos de participar desta reunião foram: possibilitar 

a participação de representantes das comunidades, acompanhar e auxiliar no 

entendimento das questões abordadas durante a reunião, e acompanhar o 

processo de licenciamento que gera desdobramentos no trabalho da Caritas. 

 No inicio da reunião foram debatidos questões internas e dado o informe sobre 

a recomendação do MPF sobre o uso de força policial durante as reuniões. A 

recomendação foi expedida após denuncia do REAJA sobre os fatos ocorridos 

na ultima reunião do COPAM. Mesmo após a recomendação foi notável a 

presença de muitos policiais. 

Membros do REAJA realizaram diversos questionamentos quanto ao regimento 

da reunião, que foram acatados pela mesa. Tal fato evidenciou que direitos de 
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manifestação e expressão estavam sendo violados, por descumprimento do 

regimento do próprio conselho.  

O promotor membro do conselho apresentou parecer de vistas, que continha 

diversos questionamentos sobre o cumprimento de condicionantes da etapa 

anterior e sobre a falta de informações claras fornecidas pela empresa para os 

órgãos ambientais. Todas as questões foram respondidas pelos técnicos da 

SUPRAM. O promotor da comarca de CMD questionou as respostas técnicas 

dadas pela SUPRAM, denunciando que em muitos casos a legislação é 

permissiva às violações de direitos. 

Após as falas da comunidade e dos funcionários da Anglo houve a votação que 

concedeu a licença de operação do step 2 para a empresa. Não foi possível 

permanecer ate o final da reunião, em que foram debatidas e encaminhadas as 

condicionantes. 

 

 
Foto 34 - Acompanhamento de comunidades atingidas na 100ª Reunião da URC Jequitinhonha em Diamantina no 

dia 06 de outubro. (Foto: arq. Cáritas) 
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Foto 35 - Acompanhamento de comunidades atingidas na 100ª Reunião da URC Jequitinhonha em Diamantina no 

dia 06 de outubro. (Foto: arq. Cáritas) 

 

 25 de Outubro - Acompanhamento de denúncia das comunidades 

atingidas pela mineração – São José do Jassém 

 

No dia 25 de outubro de 2016 a equipe da Cáritas foi acionada por moradores 

da comunidade São José do Jassém para acompanhamento de denuncia de 

violação de direitos cometida pela empresa Anglo American. Membros da 

equipe chegaram ao local por volta de 10 horas e estavam presentes policia 

militar, representantes da empresa (RCC), da empresa responsável pela 

instalação da sirene de alerta e do Programa Polos de Cidadania. O local de 

instalação escolhido foi o terreno do cemitério, pertencente à Igreja Católica. 

Os moradores relataram que não houve comunicado por parte da Anglo 

American de que haveria instalação da sirene naquele dia e local. Relataram 

também que não conheciam os motivos de instalação da sirene e que a 

comunidade não foi consultada. Além disso, registaram em boletim de 

ocorrência à Policia que a cerca do terreno vizinho, de propriedade particular 

foi removida sem autorização para passagem dos caminhões.  

Por volta de 14 horas o Padre Dário, pároco da região chegou ao local e após 

reunião com a comunidade, onde os moradores colocaram suas propostas e 

questionamentos referentes à instalação da sirene e falta de diálogo com a 
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empresa, o mesmo revogou a autorização para instalação do equipamento. 

Estiveram presentes também membros do REAJA, com documentos 

protocolados junto à empresa em que foram feitos vários questionamentos a 

cerca da segurança da barragem. 

A comunidade assegurou que marcará uma reunião com representantes da 

Anglo, exigindo membros das diretorias e departamentos relacionados à 

temática da barragem de rejeitos, para realizar questionamentos e esclarecer 

dúvidas e que após esta reunião se posicionará sobre a instalação da sirene.  

Os moradores ressaltaram a todo momento que a pauta de reivindicação da 

comunidade é o reassentamento coletivo do Jassém. Estavam presentes cerca 

de 50 pessoas, entre eles crianças, jovens e idosos. 

 

 
Foto 36 - Acompanhamento de denúncia das comunidades atingidas pela mineração – São José do Jassém em 

Alvorada de Minas no dia 25 de outubro. (Foto: arq. Cáritas) 

 

 

 


