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Agricultores familiares de GV e região são beneficiados pelo PAIS
FOTO: Banco de Imagens FBB

Ao centro, é instalado o criatório de pequenos animais e, em torno, planta-se diferentes culturas

Agricultores familiares de Governador Valadares e região serão beneficiados pela tecnologia social Produção Agroecológica Integrada e Sustentável
(PAIS) que vem sendo replicada em diversas regiões do País.
A oportunidade de conjugar a produção de alimentos saudáveis e preservar o meio ambiente chega aos pequenos produtores por meio de uma proposta elaborada pela Central de Projetos do Centro de Informação e Assessoria Técnica (CIAAT) e financiada pela Fundação Banco do Brasil (FBB).
A proponência e coordenação geral do projeto está a cargo da Associação
Incubar, administradora da Incubadora de Cooperativas Populares Rio Doce (ICP/Rio Doce). O CIAAT é responsável pelo monitoramento e avaliação
das atividades, processos e resultados, e também por medir sua efetividade,
eficiência e eficácia.

No momento, a equipe técnica
do projeto está envolvida com a
organização e planejamento dos
trabalhos e, em breve, iniciará o
processo de seleção das famílias.
METODOLOGIA PAIS
A tecnologia PAIS é montada em
torno de um sistema de anéis, cada
um destinado a uma determinada
cultura, que complementa a que
vem a seguir. O centro do sistema
de agricultura familiar ecológica é
utilizado para a criação de pequenos animais (como galinhas caipira
e patos). O esterco produzido pelas
aves serve de adubo na horta.
O modelo convida os agricultores familiares ao desenvolvimento
sustentável buscando: 1) estimular
a agricultura orgânica por meio de
processo produtivo sem o uso de
agrotóxico; 2) reduzir a dependência de insumos vindos de fora da
propriedade; 3) apoiar o correto
manejo dos recursos naturais; 4)
incentivar a diversificação da produção; 5) evitar o desperdício de alimento, água, energia e tempo do
produtor; 6) gerar trabalho e renda.

Regionalização do Balde Cheio

Apoio local à Campanha OIM

O Balde Cheio será ampliado para beneficiar mais pequenos produtores de leite. A coordenação do projeto já
firmou convênio com Prefeituras e Associações de Pequenos Produtores de Itabirinha, São Félix de Minas, Divino das
Laranjeiras, Frei Inocêncio, Central de Minas. Em fase final
de negociação estão São Geraldo do Baixio e Galiléia.
O coordenador do Balde Cheio, Gustavo Antes Beskow,
garante que, para 2011, as metas estão mais ousadas.
“Queremos atingir 12 comunidades, com 7 técnicos, chegando a um total de 120 propriedades atendidas.

O CIAAT foi convidado pela Organização Internacional das Migrações (OIM) para coordenar e executar a divulgação da Campanha de Informação e Promoção da Migração Informada para o Reino Unido.
Foram distribuídos 15 mil folders em Ipatinga, Governador Valadares e outros nove municípios da região.
A campanha é uma realização da OIM, com apoio do
Ministério das Relações Exteriores (MRE). Mais informações sobre migração documentada para o Reino
Unido no Blog do James - www.blogdojames.com.br.
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Grupos se organizam, aprimoram a gestão e aumentam renda
AUMENTO NAS VENDAS
Na Associação de Saúde Alternativa (ASA) foi concluída a oficina de Incubação que culminou no planejamento estratégico da Associação. Após receber orientações dos técnicos da ICP/Rio Doce para regularizar
pendências contábeis e trabalhistas, a ASA conseguiu
colocar a entidade em dia e estruturar os trabalhos
para uma nova fase.
Desde janeiro, quando os técnicos da Incubadora
voltaram a prestar assistência técnica à ASA, o grupo
registrou considerável aumento nas vendas. Confira a
evolução no gráfico abaixo.

INTERCÂMBIO
Como bom exemplo de gestão democrática e transparente, a Associação Rio Limpo recebeu a visita das integrantes da Associação Força e Vida do Turmalina
(AAFOVIT) para compartilhar vivências e conhecimentos
sobre a participação dos membros nas atividades e também como distribuir os ganhos e despesas.
PARCERIA
A Associação Rio Limpo conta com mais uma importante parceira. Trata-se da Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais (FIEMG/Rio Doce) que se reunirá
toda primeira quinta-feira do mês para pensar, juntamente com outros técnicos e apoiadores - com destaque para
a Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC/GV) estratégias para alavancar a comercialização do grupo.
Uma das intenções da FIEMG/Rio Doce é apresentar
aos empresários filiados à entidade os produtos de limpeza da Associação Rio Limpo para que eles passem a
adquirir os produtos para as suas empresas. A articulação com os empresários da cidade junto a um grupo da
economia solidária, como é o caso da Associação Rio
Limpo, revela-se um bom exemplo que as redes de cooperação funcionam e que promovem responsabilidade
social e sustentabilidade.

Encontro do Terceiro Setor - A coordenadora administrativa do CIAAT e da ICP/Rio Doce, Ângela Ferreira dos
Santos, e a advogada Maria das Dores Lessa participaram ativamente do 7º Encontro Nacional do Terceiro Setor
- MG e do 1º Encontro de Direito do Terceiro Setor. O evento ocorreu nos dias 20, 21 e 22 em Belo Horizonte e
debateu temas como parcerias, intersetorialidade, sustentabilidade, gestão administrativa e jurídica.

AHAMAN abre inscrições para curso gratuito
de móveis de bambu
A Associação Homens do Amanhã (AHAMAN) está com inscrições abertas para o curso de confecção de móveis de bambu. Ao
todo, são ofertadas 30 vagas para adolescentes e jovens, entre 16
e 19 anos, e 20 vagas para o público adulto. Com duração de um
ano, o curso vai ensinar desde a coleta da matéria-prima, passando
pela produção até chegar à comercialização. Além disso, os participantes terão palestras sobre empreendedorismo.
A ICP/Rio Doce apóia o projeto por meio do desenvolvimento do
Plano de Ação e Plano de Negócio. A intenção da AHAMAN ao final
do curso é organizar os participantes em uma cooperativa de trabalho no intuito de ampliar a oportunidade de trabalho profissional e
geração de renda para o público envolvido.
As aulas estão previstas para meados de julho. Para inscrições e
informações entrar em contato com Sônia Miranda ou Melques
Júnior pelo (33) 3272.1672 ou pelo ahaman15@hotmail.com.

Assista diversos vídeos da
ICP/Rio Doce e do CIAAT no
YouTube e saiba mais sobre os
projetos que desenvolvemos
em Governador Valadares e em
outros municípios da região.
www.youtube.com

