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DCS encerra 2011 com fortalecimento das associações
comunitárias e aumento na produção de leite e renda dos produtores
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Capacitação em associativismo com produtores de leite do município de Itabirinha

Reunião de avaliação e monitoramento com técnicos que atuam no programa DCS

O programa Desenvolvimento de Comunidades Sustentáveis (DCS), que tem como carro chefe o fortalecimento do
associativismo e a aplicação da tecnologia social Balde Cheio junto a pequenos produtores de leite da região, completa
seis meses da segunda edição do projeto com resultados
animadores.
De 112 produtores atendidos, 92 já estão com toda a
estrutura montada e já registram aumento significativo na
produção de leite. Com as unidades da primeira edição, o
projeto soma 12 unidades demonstrativas. Das dez associações atendidas, quatro já se encontravam formalmente

constituída, três foram formalizadas e outras três foram
revitalizadas. Todas receberão do projeto um kit-escritório
formado por computador, impressora, mesa e armário.
No primeiro semestre de 2012, os trabalhos focarão no
controle econômico e zootécnico das propriedades, além da
melhora no manejo e pastagem. Na linha do associativismo
e cooperativismo, os esforços serão para a criação do Fundo de Desenvolvimento Comunitário (FDC) com o objetivo
de incentivar a autonomia e a sustentabilidade das comunidades. No planejamento, também estão previstos para o
mês de abril a realização de nove Dias de Campo.

Acesse www.ciaatgv.com.br e conheça mais sobre nossas ações e projetos.

PAIS terá ano de colheita em 2012
O projeto Produção Agroecológica Integrada e Sustentável (PAIS) completa sete meses e, apesar das fortes
chuvas que dificultaram muito os trabalhos na zona rural,
vem cumprindo as metas previstas. As primeiras unidades
foram implantadas em outubro nas cidades de Governador Valadares (foto) e de Conselheiro Pena e seguiram
pelos meses de novembro e dezembro.
Pelo planejamento, até o final de janeiro de 2012, todas as 51 unidades estarão instaladas. A partir de fevereiro, os agricultores começarão o plantio de culturas diversas. Os técnicos do projeto orientarão para a comercialização junto ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE) e ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).
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Incubadora comemora bons resultados em 2011
A Incubadora de Cooperativas Populares do Rio Doce
(ICP/Rio Doce) encerra mais um ano de muito trabalho e
completa três anos de atividade. Em 2011, sete empreendimentos solidários avançaram em suas atividades por meio
da assistência técnica da equipe multidisciplinar da Incubadora composta por profissionais da área da administração,
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“Com a assistência da Incubadora conquistamos um terreno para a construção
da nossa sede própria. Agora, estamos
mais próximos de regularizar toda a entidade para nos tornarmos uma cooperativa de trabalho”. (Marlene Maria da Silva
Neto, Associação Rio Limpo)

contabilidade, comunicação e psicologia. Todas as atividades foram financiadas pela Fundação Banco do Brasil
(FBB), Fundação Western Union (FWU) e Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Confira abaixo depoimentos de representantes dos grupos incubados e
do coordenador da ICP/Rio Doce.
“Com as capacitações em gestão e cooperativismo realizadas pela Incubadora
atestamos que nossos projetos são viáveis e somos capazes. Aguçou ainda mais
a vontade de continuarmos e elevou nossa auto-estima”. (Sônia Maria Miranda,
Associação Homens do Amanhã)

“Foi um ano de vitórias. Pela Incubadora, tivemos diversas capacitações, o que ajudou o grupo a amadurecer, produzir com mais qualidade e desenvolver confiança no trabalho. Um ano em que a gente se sentiu
mais segura no que faz. Com freqüência temos retorno de empresários do ramo da confecção que nos
parabenizam pelo trabalho, afirmando que a qualidade está muito boa e gostam do que produzimos”.
(Alba Regina Cunha Mendes, da Associação Sol Nascente)
“A assistência do psicólogo foi muito importante para o nosso desenvolvimento
pessoal e, consequentemente, de todo o
grupo. Fomos orientadas a sempre buscar mais conhecimento e aprimorarmos
nossos produtos e serviços”. (Adicélia
Pena, Associação de Saúde Alternativa)

“Foi um ano de muitas colheitas, fruto do
trabalho de base realizado em anos anteriores. Vencemos batalhas e multiplicamos conquistas; sempre com a Incubadora ao nosso lado”. (Geraldo Magela Alves
dos Santos, Cooperativa de Transportes
do Leste)

“Pela Incubadora tivemos profissionais
para nos auxiliar na elaboração e gestão
de projetos, em especial o do Ponto de
Cultura; e também orientações sobre como
trabalhar melhor nossos produtos”. (Maria
da Glória Fernandes do Nascimento, União
Operária de Governador Valadares)

“O trabalho da Incubadora foi muito importante para nosso grupo pela oportunidade de nos capacitarmos em corte e
costura e, futuramente, gerar renda com
esse ofício”. (Lanuce Martins Simões,
membro do grupo Arte em Confecções/
Região da Ibituruna)

“Em 2011, completamos três anos do projeto Incubadora Itinerante com a sensação de dever cumprido. Foram seis grupos incubados como projeto piloto, sendo quatro emancipados. Aprendemos muito
com os grupos e mostramos a força do trabalho coletivo. Vimos a importância da assistência técnica e
a aplicação de novas tecnologias para os grupos populares urbanos. Foram mais de 200 pessoas capacitadas em confecção básica e 1.000 pessoas atendidas por meio de atividades diversas como cursos, palestras e oficinas de gestão de negócio, empreendedorismo, associativismo, cooperativismo,
meio ambiente e responsabilidade social. Encerramos nossos trabalhos na certeza de que a sociedade
valadarense irá colher bons frutos dessa semente que plantamos por meio de um modelo de desenvolvimento construído pela Incubadora, mas com grande ajuda de lideranças, empresas, poder público e
organizações do Terceiro Setor. Obrigado a todos que acreditaram e apoiaram o projeto da Incubadora
de Cooperativas Populares Rio Doce. (Reinaldo Machado Freitas, coordenador da ICP/Rio Doce)

Acesse nosso site e conheça mais sobre a ICP/Rio Doce: www.incubadoragv.org.br

