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Atualização em Pecuária Leiteira inicia segunda edição em dezembro
FOTO: Banco de Imagens CIAAT

Até o dia 5 de dezembro interessados em
aprofundar seus conhecimentos em Pecuária
Leiteira poderão se inscrever na segunda edição do Curso de Atualização oferecido e certificado pela Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC/Bom Despacho). O público-alvo são
agrônomos, médicos veterinários, zootecnistas,
administradores rurais, técnicos agropecuários
e demais interessados na área.
O curso acontece em Governador Valadares
na modalidade presencial. As aulas são realizadas em um fim de semana de cada mês, sendo
teóricas aos sábados e práticas aos domingos.
Entre os conteúdos, destacam-se: Manejo do
rebanho, Inseminação artificial, Formação e
recuperação de pastagens e Gestão da propriedade - controles zootécnicos e econômicos.
O investimento é de 12 parcelas de R$
250,00, pago à vista ou em cheque pré-datado.
Ao final dos 12 módulos, serão oferecidos de
forma independente mais seis meses de curso,
sendo o aluno certificado com o título de especialista em Manejo Intensivo de Pastagens.
O Centro de Informação e Assessoria Técnica (CIAAT) coordena a aplicação da tecnologia
social Balde Cheio em municípios da região do
Vale do Rio Doce. Por entender a necessidade

Parte dos técnicos do projeto Balde Cheio/CIAAT participaram da primeira edição do curso

que a região tem para técnicos qualificados e com perfil extensionista para atuar em pequenas propriedades rurais da
região, o CIAAT é um dos parceiros do curso, juntamente com
a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA/
Pecuária Sudeste), a Federação da Agricultura e Pecuária do
Estado de Minas Gerais (FAEMG) e o Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR/MG).
As aulas do primeiro módulo da segunda edição do Curso
de Atualização em Pecuária Leiteira estão marcadas para
começar no dia 10 de dezembro de 2012. Mais informações
e inscrições com Gustavo Beskow pelo telefone (33) 88057790 ou pelo e-mail gabconsultoria@gmail.com.

CIAAT na solenidade do Prêmio FBB de Tecnologia Social 2011
O coordenador do Centro de Informação e Assessoria Técnica (CIAAT), Antônio Carlos Linhares Borges,
marcou presença na sexta edição do Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social que aconteceu
na noite do dia 22/11, em Brasília, no Distrito Federal. O evento contou com a participação de mais de 1.000
pessoas, entre representantes de instituições sociais, jornalistas, funcionários do Banco do Brasil e da Fundação Banco do Brasil, além de representantes dos parceiros do Prêmio, como o BNDES, KPMG Auditores Independentes, Petrobrás, Unesco e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Todos os 27 finalistas, das nove categorias, receberam como premiação um vídeo institucional e folders
para divulgarem seus trabalhos. Já o vencedor de cada categoria recebeu um prêmio de R$ 80 mil para a manutenção e ampliação de seus projetos. A edição 2011 do Prêmio Fundação BB de Tecnologia Social obteve
recorde de inscrições, com 1.116 projetos. Ao todo, 264 tecnologias sociais foram certificadas. Criado em
2001, o Prêmio acontece a cada dois anos e é uma das principais ferramentas de identificação e reconhecimento de tecnologias sociais em todo o país. Relação completa e mais informações sobre os vencedores no
www.fbb.org.br. (Com informações da Assessoria de Comunicação da FBB)
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Resultados da Incubadora confirmam a força do cooperativismo
FOTOS: Banco de Imagens CIAAT

Lideranças do Terceiro Setor, iniciativa privada e autoridades locais prestigiaram o Encontro. No hall, conferiram a exposição dos grupos atendidos pela Incubadora

Cerca de 60 pessoas participaram do Encontro Cooperativismo Popular: avanços e desafios para a promoção do desenvolvimento local, realizado pela Incubadora de Cooperativas Populares do Rio Doce (ICP/Rio
Doce) no dia 25 de novembro. O evento se propôs a
compartilhar com os grupos beneficiados, parceiros e
sociedade em geral os frutos dos trabalhos realizados
no biênio 2010-2011. Também atestou as efetivas
contribuições da assistência técnica prestada pela Incubadora a grupos solidários de Valadares. Estiveram
presentes lideranças do Terceiro Setor da cidade e região, autoridades e empresários do setor de confecção.
O coordenador da Incubadora, Reinaldo Machado
Freitas, apresentou o balanço das ações e reforçou o

compromisso da instituição em promover responsabilidade social, e não filantropia. A prefeita Elisa Costa
ressaltou que o crescimento de Governador Valadares
depende da organização e das ações feitas no presente. “Estamos construindo uma cidade que não é
para um, mas para todos. Não tenho dúvidas que teremos um futuro brilhante. Por isso, parabenizo a Incubadora e o CIAAT pelo trabalho que desenvolvem
com grupos solidários de Valadares e da região”.
Representantes da Associação Sol Nascente, Cooperativa de Transportes do Leste e da Associação Rio
Limpo revelaram suas metas para 2012 e garantiram
que a assistência técnica da Incubadora foi fundamental para o avanço e o fortalecimento dos grupos.

Apoio a eventos juvenis de GV

O evento é uma ação beneficente promovida
pela Associação de Saúde Alternativa (ASA). A tesoureira da instituição, Valdete Jorge Sepp, explica que
toda a renda obtida com a seresta será utilizada
pela ASA para a compra de um computador com
impressora e uma geladeira para armazenar os xaropes, pomadas e demais medicamentos produzidos
pela entidade que possui mais de duas décadas de
atuação em Governador Valadares e região.

A Incubadora de Cooperativas Populares do Rio
Doce (ICP/Rio Doce) foi convidada para o Seminário
de Juventudes: Borandá, realizado pelo Poupança
Jovem no dia 12 de novembro na Escola Estadual
Israel Pinheiro. O administrador Yury Aranha de Oliveira representou a ICP/Rio Doce e ministrou oficina
sobre Empreendedorismo Individual.
Outro importante evento apoiado pela Incubadora
foi o Seminário Orientação Profissional, realizado
também pelo Poupança Jovem no dia 26 de novembro, na Univale. O objetivo do evento foi possibilitar
espaços de orientação profissional e discussão sobre
a temática da inclusão de jovens no mundo do trabalho com os adolescentes do 2º e 3º ano do Ensino
Médio da rede pública estadual e jovens egresso do
Programa. A Incubadora marcou presença com a
exposição de produtos da Associação Rio Limpo e
distribuição de materiais informativos sobre associativismo e cooperativismo.

