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CIAAT apóia capacitação de técnicos com atuação no campo
Atento à necessidade de
formar técnicos qualificados e
com perfil extensionista para
atuar em pequenas propriedades rurais, o CIAAT, juntamente
com o Sindicato Rural de Governador Valadares , é parceiro do
curso de especialização em
Bovinocultura Leiteira. Os demais parceiros são a Embrapa
Pecuária Sudeste de São Carlos
(SP), a Federação da Agricultura
e Pecuária do Estado de Minas
Gerais (FAEMG), e a UNIPAC/
Bom Despacho, responsável
pela certificação.
Déficit de técnicos
Em passagem por Governador Valadares para ministrar
aula no curso de especialização,
o pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste e um dos idealizadores da tecnologia Balde
Cheio Prof. Dr. Artur Chinelato
de Camargo ressalta que o déficit de técnicos capacitados é
alto no Brasil e reafirma a importância do curso para a região. “Temos um universo de 1,3
milhão produtores de leite no
Brasil sendo, em média, um

técnico para atender 30 produtores por mês. Se tivermos 10%
desses pequenos produtores
(130 mil) incorporados ao Balde
Cheio e dividirmos esse número
por 30 (média de atendimento
do técnico) concluímos que é
preciso muito mais profissionais. O que nós, da Embrapa,
estamos fazendo ainda é pouco,
mas é o que dá para fazer”, explica otimista.
Dificuldades
Prof. Chinelato aponta como
maior dificuldade a falta de
entidades que apóiem a formação dos técnicos. “Os parceiros
são fundamentais. O CIAAT é
um parceiro excelente, assim
como algumas Prefeituras e
cooperativas espalhadas pelo
Brasil. Elas têm bancado o salário desse técnico durante os
quatro anos de formação que
oferecemos e isso tem permitido a eles a oportunidade de
aprender. A FAEMG também
tem sido um grande parceiro.
Aliás, o maior deles em todo o
Brasil no que diz respeito a estados. Temos parceiros que enten-

Prof. Chinelato: “Os parceiros são fundamentais.”

deram o recado e nesses lugares o trabalho
vai melhor. Onde o técnico está trabalhando
sozinho a dificuldade é muito maior. Muitas
vezes, ele desiste da atividade, o que é uma
pena!”, conclui.
Panorama nacional
A tecnologia Balde Cheio está presente
em mais de 530 municípios, com 3.500 pequenas propriedades atendidas. Amazonas e
Amapá acabam de ser incorporados, restando
apenas Roraima e o Distrito Federal. No Balde
Cheio, a pecuária leiteira é vista como uma
grande fonte geradora de renda, emprego e de
importantes ações de preservação ambiental.
Em Governador Valadares e região, o Balde
Cheio é aplicado por meio da assessoria técnica oferecida pelo CIAAT.

Inscrições abertas para curso de especialização em Bovinocultura Leiteira
Até 14 de outubro interessados em se especializar em
Bovinocultura Leiteira podem fazer suas inscrições. O
curso, oferecido e certificado pela UNIPAC/Bom Despacho, é composto por 18 módulos, com aulas teóricas e
práticas. Tem como público-alvo agrônomos, médicos
veterinários, zootecnistas, administradores rurais, técnicos agrícolas e demais interessados. O investimento é de

Parceiros

Apoio

18 parcelas de R$ 235,00. As aulas são presenciais e
acontecem em Governador Valadares. Graduandos também podem participar sendo que, para esse público, o
curso tem duração de 12 meses e o certificado é emitido
como Curso de Atualização.
Mais informações com Gustavo Beskow pelo telefone
(33) 8805.7790 ou gabconsultoria@gmail.com.
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Incubadora de Cooperativas Populares Rio Doce
AÇÕES PARA O FORTALECIMENTO DOS GRUPOS INCUBADOS
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Multiplicando o cooperativismo

O CIAAT e a Incubadora de Cooperativas Populares Rio Doce (ICP/Rio Doce) comemoram o avanço da parceria com a Cooperativa de Trabalho
dos Consultores e Instrutores de Formação Profissional, Promoção Social e Econômica (COOPIFOR), maior
cooperativa de trabalho do país, criada em 1998 e com sede
em Belo Horizonte. O trabalho se dará por meio de cursos de
capacitação ministrados pelos técnicos da COOPIFOR junto
à equipe da ICP/Rio Doce.
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Aumento na renda

Pela sustentabilidade

A Associação Rio Limpo comemora
mais uma conquista com o apoio da
FIEMG Regional Rio Doce. Em parceria
com a empresa Polias H5, situada no
Distrito Industrial de Governador Valadares, a
Associação passa a promover o descarte ecologicamente legal dos resíduos sólidos gerados na
produção do sabão ecológico, feito com óleo de
cozinha usado. Agora, os associados da Rio Limpo aguardam a aprovação da Organização das
Cooperativas do Estado de Minas Gerais (OCEMG)
para se constituírem enquanto cooperativa.
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A parceria revela-se importante para a ICP/Rio Doce pela
possibilidade de ampliação dos trabalhos de captação de
recursos e da elevação do nível de conhecimento dos técnicos,
tornando-os referência na área e um dos principais multiplicadores do cooperativismo em Valadares e região.
Após passar pela capacitação, os técnicos da Incubadora
implementarão junto aos grupos incubados o Programa de
Educação Continuada com o objetivo de amadurecer o entendimento sobre o que é ser cooperativa no intuito de diminuir a
evasão nos grupos.

Renovação

A Associação de Saúde Alternativa
passa por uma nova fase. Com visão
mais empreendedora, tem conseguido
aumentar a renda mensal das associadas. Os técnicos da ICP/Rio Doce trabalham com
foco no fortalecimento do grupo com base nos
princípios do associativismo, cooperativismo e da
economia solidária. Promovem também a profissionalização da gestão da Associação por meio da
implantação de um software de gestão e monitoramento das atividades, além de orientar sobre a
importância da diversificação do mix de produtos.
A assessoria acontece semanalmente e é realizada na modalidade presencial.

As costureiras da Associação Sol Nascente trabalham
animadas. Isso porque acabam de receber encomenda
para a confecção de uniformes dos alunos do Instituto
Federal de Minas Gerais (IFMG), campus Governador
Valadares. O trabalho gerará renda média mensal de um salário
mínimo para as 12 mulheres que compõem o grupo atualmente.

Capacitar para melhorar

Com o apoio da ICP/Rio Doce, a Associação Sol Nascente amplia seus conhecimentos com a participação
de três membros do grupo no Programa de Alavancagem Tecnológica (PAT), oferecido pelo SEBRAE.
O PAT é um programa de auto-implantação com o objetivo de
permitir o acesso das empresas industriais de pequeno porte a
ferramentas simples e eficazes, visando à melhoria de sua gestão
industrial e ao aumento de sua competitividade. O programa se
estrutura em duas fases: A primeira contempla: 1) Estrutura do
produto; 2) Fluxo de fabricação; 3) Arranjo físico; 4) Programação
e controle de produção. Já a segunda: 1) Formação de célula de
fabricação; 2) Eliminação de gargalos; Padronização de rotinas
operacionais; e 4) Apuração do resultado operacional industrial.

Interessados em conhecer mais sobre o trabalho da
Associação Sol Nascente ou contratar os serviços do
grupo devem contatar Reinaldo Machado, diretor da
Incubadora de Cooperativas Populares do Rio Doce,
pelo (33) 3272.4593 ou incubadoragv@hotmail.com.

O Ponto de Cultura Artesanato e Cultura convida os artesãos e grupos
de artesãos de Governador Valadares para a palestra Cultura Popular e
Sustentabilidade, ministrada pela profª Edileila Portes, coordenadora do
Núcleo de Cultura da Univale. O evento acontece no dia 30/5, de 18h30 às
21h30, no Espaço Cultural Joaquim Nicolau situado à Rua São João, 558 Centro. Na oportunidade, será apresentada a proposta de trabalho do Ponto
e iniciada a etapa do diagnóstico dos artesãos da cidade.
Interessados em obter mais informações sobre a palestra e demais atividades do Ponto de Cultura podem entrar em contato pelo (33) 3225.2885
ou pelo e-mail artesanatoeculturauniop@hotmail.com.

