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CIAAT aprova mais três importantes projetos junto à FBB
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O Centro de Informações e Assessoria Técnica (CIAAT)
acaba de ter mais três projetos aprovados pela Fundação
Banco do Brasil (FBB). As propostas somam R$ 750 mil e
irão beneficiar centenas de produtores de leite e pequenos
agricultores familiares da região do Vale do Rio Doce.
O projeto “Balde Cheio - Mais Qualidade” consiste na aquisição de 14 ordenhadeiras mecânicas com o intuito de
garantir mais higiene e conscientizar os produtores em relação à qualidade na produção de leite. Com o equipamento, o
produtor também terá mais tempo livre para atividades extras na propriedade, podendo elevar a renda. Os critérios de
distribuição serão definidos pelos técnicos do CIAAT.
O segundo projeto, “Estruturação do Centro de Referência e Capacitação Rural - Comunidades Sustentáveis em
Tecnologias Sociais” prevê a aquisição de equipamentos e
móveis para a montagem de sala multimeios e de informática, e também móveis, equipamentos e utensílios para cozinha e alojamentos. O objetivo do Centro é promover a formação de técnicos e lideranças comunitárias para a multiplicação de tecnologias sociais adequadas às potencialidades do
Vale do Rio Doce. O espaço terá salas de aula, dormitórios e
unidades demonstrativas das tecnologias sociais Produção
Agroecológica Sustável e Integrada (PAIS) e Balde Cheio.

O Centro de Capacitação contará com unidades demonstrativas do Balde Cheio e PAIS

O terceiro projeto trata-se da etapa três do projeto
“Desenvolvimento de Comunidades Sustentáveis - Balde
Cheio”. O recurso garantirá a continuidade da assessoria
técnica por mais seis meses aos 150 pequenos produtores
de leite atendidos nos municípios de Governador Valadares,
Frei Inocêncio, Conselheiro Pena, Galiléia, Central de Minas,
São Félix e Itabirinha.

Agricultores beneficiados pelo PAIS participam de capacitação

A agricultora Almerinda Araújo Gregório, do Assentamento Joaquim Nicolau
da Silva (GV), comercializará parte de sua produção por meio do PNAE

Os 48 pequenos agricultores e as três entidades sociais beneficiadas pelo projeto Produção Agroecológica Integrada e Sustentável (PAIS) em Governador Valadares e Conselheiro Pena participarão, entre fevereiro e abril, de capacitações. Ao todo, serão 48
horas de atividades que abordarão os temas Gestão Rural e Planejamento, Associativismo e Comercialização. A proposta é envolver os produtores para impulsionar mudanças no processo de
produção e capacitá-los para a promoção do desenvolvimento
sustentável nas propriedades.
Os técnicos do PAIS orientam os agricultores sobre a gestão da
propriedade, quais culturas produzir em cada época do ano, combate agroecológico de pragas, entre outros. Após a retirada da
produção para o consumo familiar, os agricultores destinarão parte da produção ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE), coordenado pelas Prefeituras. Entre as espécies cultivadas estão beterraba, banana, tomate, repolho, mandioca, inhame,
couve, salsa, alface e cebolinha. O excedente será comercializado
em feiras, mercearias, entre outros pontos.

Saiba mais sobre os nossos projetos no site: www.ciaatgv.com.br
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