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PAIS beneficia entidades sociais e transforma realidades

O PAIS é mais uma oportunidade de qualificação para os internos da Penitenciária de Paca

Para muito além da produção de hortifrutigranjeiros, o
projeto Produção Agroecológica Integrada e Sustentável
(PAIS) tem plantado esperança e oportunidades. Prova
disso acontece nas três entidades sociais beneficiadas
pelo projeto em Governador Valadares.
Entre elas está a Penitenciária Francisco Floriano de

LEILÃO BENEFICENTE - A Associação de Produtores
de Santa Cruz (Apacosanc), do município de Galiléia, promove no dia 10 de março, às 20 horas, em frente ao Bar
do Nardelho, a 3ª edição do seu tradicional leilão. O público poderá arrematar 30 frangos, 3 novilhas, 2 leitoas
assadas, além de prendas surpresas doadas pela comunidade. A renda do leilão será revertida para despesas
regulares e para a construção da sede própria da associação. A proposta do leilão surgiu com os trabalhos de
assessoria em associativismo prestados pelo CIAAT.

Biblioteca do CIAAT
Nesta edição do Boletim CIAAT destacamos o link
Biblioteca do nosso site. Nela, você encontrará publicações diversas, que vão desde notícias de jornal em que
o CIAAT foi destaque, materiais didáticos utilizados em
nossas capacitações, entrevista com especialistas do
Terceiro Setor no País, além de artigos científicos. Tudo
isso separado por categorias para facilitar o acesso.
Visite agora mesmo a nossa Biblioteca e boa leitura!

PARCEIROS

APOIO

Paula, conhecida como Penitenciária de Paca. Para a
diretora de atendimento e ressocialização, Patrícia Oliveira Hemerly Moraes, “o projeto PAIS é extremamente importante para a instituição porque, além de aumentar a
oferta de vagas de trabalho para os internos, proporciona
profissionalização. Eles recebem certificado de todas as
capacitações que fazem na Penitenciária. Essa qualificação ajuda muito quando eles deixam a instituição para
se tornarem egressos e se inserirem no mercado de trabalho”, explica.
A diretora explica que um dos objetivos da Penitenciária de Paca com o projeto PAIS é capacitar os internos
para o trabalho na zona rural e comemora a parceria
com o CIAAT. “Antes a gente não tinha a assistência técnica, trabalhávamos a horta com a vivência de cada um.
Agora, temos toda a orientação pelos técnicos do CIAAT e
isso faz toda a diferença”. Toda a produção do projeto
será destinada para o consumo interno.
As outras duas entidades sociais beneficiadas pelo
projeto PAIS no município de Governador Valadares são o
Desafio Jovem Rio Doce (Dejord) e a Missão Vida.

Convênio com a OIM/Portugal
garante assistência a imigrantes
Atento às dificuldades enfrentadas pelos migrantes
brasileiros no exterior, o Centro de Informação e Assessoria Técnica (CIAAT) renova, pela terceira vez consecutiva, acordo de cooperação com a Organização
Internacional para as Migrações/Portugal.
A ação integra o Programa de Retorno Voluntário
Assistido da OIM Lisboa e objetiva oferecer aos migrantes uma solução humanitária, constituindo uma
alternativa mais humana e eficaz ao retorno de cidadãos estrangeiros aos seus países de origem.
O papel do CIAAT é auxiliar esse migrante para que
o mesmo empregue o recurso da melhor maneira possível e, realmente, consiga se reestruturar e recomeçar a vida. Desde setembro de 2011, quando foi firmada a terceira edição do convênio, o CIAAT assumiu
o atendimento de dez casos de brasileiros retornados.
Leia a notícia completa dessa importante parceria
em nosso site.
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