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DCS avança na formação de produtores rurais em associativismo
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Cerca de 40 produtores de
leite dos municípios de Central de
Minas, Galileia e São Geraldo do
Baixio participaram, em outubro,
da segunda etapa do curso Gestão
Associativa. A ação formativa compõe o programa Desenvolvimento
de Comunidades Sustentáveis
(DCS), do projeto Balde Cheio, e
teve como tema a Formalização e
Reestruturação de Associações.
Os participantes aprenderam como elaborar e reformular estatutos, convocar assembleias, promover reuniões produtivas e democráticas, manter atualizada toda a
documentação da associação,
competências da diretoria, do conselho fiscal e da assembleia, registro correto das atas e preenchimento do livro caixa, entre outros.
De acordo com o sociólogo e
coordenador em associativismo
dos projetos do Centro de Informação e Assessoria Técnica (CIAAT),
Pedro Carlos dos Santos, o curso é
uma “qualificação para que os
produtores possam administrar a

Produtores rurais de São Geraldo do Baixio aprenderam como gerir com eficiência uma associação

associação de forma eficiente e em conformidade com as instruções e
leis que regem o Terceiro Setor”.
A terceira e última etapa do curso Gestão Associativa será concluída
até o final de 2011 e terá como tema Instrumentos de Auto-Gestão. Na
primeira etapa foi feito o Diagnóstico Participativo em Associativismo,
que teve por objetivo disseminar valores, princípios e atitudes do trabalho associativo e contribuir para o fortalecimento das organizações de
pequenos produtores de 12 comunidades das nove cidades atendidas
pelo projeto Balde Cheio.

CIAAT apresenta experiência do Balde Cheio em Brasília
Representantes do Centro de Informação e Assessoria Técnica (CIAAT) e um
produtor de leite beneficiado pelo projeto Balde Cheio participaram nos dias 27 e
28 de outubro, em Brasília/DF, da terceira edição do Seminário Geração de Renda. No encontro, promovido pela Fundação Banco do Brasil (FBB), apresentaram
as ações e resultados da tecnologia social Balde Cheio que beneficia cerca de 150
produtores de leite da região do Vale do Rio Doce com orientação técnica na área
da bovinocultura leiteira, associativismo, cooperativismo e gestão da propriedade.
Estiveram presentes no Seminário aproximadamente 150 participantes, entre
dirigentes de associações, cooperativas, agricultores, catadores de material reciclável, representantes da Secretaria Geral da Presidência da República, Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Petrobrás e Sebrae.

PARCEIROS

APOIO

PAIS em ação
Após a implantação
das duas primeiras unidades no início de outubro,
os técnicos do projeto
Produção Agroecológica
Integrada e Sustentável
(PAIS) iniciaram a entrega
dos kits de produção para
os 48 agricultores familiares e as três instituições
sociais beneficiadas pelo
projeto nos municípios de
Governador Valadares e
Conselheiro Pena.
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Capacitação em costura para criação de micropolo em confecção
FOTO: Fernanda Melo

A Incubadora de Cooperativas Populares
do Rio Doce (ICP/Rio Doce) oferece, a partir do
dia 1º de novembro, a primeira edição do curso de corte e costura para 20 mulheres da
Região da Ibituruna. O grupo também receberá
assistência técnica em empreendedorismo,
associativismo, cooperativismo e sistema de
suporte ao empreendedor, com destaque para
o Microcrédito Produtivo Orientado (MPO).
De acordo com o coordenador da ICP/Rio
Doce, Reinaldo Machado, a Região da Ibituruna apresenta grande oferta de mão de obra,
porém, desqualificada. A proposta é formar
uma cooperativa de produção e comercialização e fortalecer os grupos sociais existentes
para que a Região da Ibituruna possa vir a se
tornar um micropolo de confecção. A Prefeitura de Governador Valadares e empresas locais
do ramo de confecção são parceiras da Incubadora em mais essa ação de capacitação.

Intercâmbio entre as mulheres da Região da Ibituruna e costureiras da Associação Sol Nascente

CONQUISTA - A Associação Rio Limpo comemora a obtenção, junto à Prefeitura de Governador Valadares, da permissão de uso por
tempo indeterminado de um terreno de 795,50m² no Bairro São
Paulo. No espaço será construída a sede própria da instituição.

PROGRAME SUA AGENDA!

CONVITE

A União Operária, por meio do projeto Fazendo Arte, Gerando
Renda, conclui a capacitação de mais 20 mulheres na área de
costura. O evento de encerramento acontece no dia 7/11, às 18h,
no Espaço Cultural Joaquim Nicolau. Mais informações sobre o evento e cursos pelo (33) 3225-2885.

A Incubadora de Cooperativas
Populares do Rio Doce (ICP/Rio Doce)
convida a comunidade para o Encontro “Cooperativismo Popular: avanços
e desafios para a promoção do desenvolvimento local”. O evento acontece
no dia 25/11, de 13h às 17h, no auditório da FIEMG/Rio Doce, localizado
à Avenida Brasil, nº 4.000, Centro.
A programação conta com o balanço das ações da Incubadora entre
2010/2011, experiências de sucesso
de grupos incubados e caminhos para
o cooperativismo e desenvolvimento
de Governador Valadares. Mais informações pelo telefone (33) 32724593 ou incubadoragv@hotmail.com.
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Nos dias 10, 11 e 12 de novembro acontece, na Praça dos
Pioneiros, a VIII Feira Regional da Economia Popular Solidária.
Além da exposição e comercialização de produtos terá também praça de alimentação e atividades culturais.
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A Associação Homens do Amanhã (AHAMAN) concluirá no dia
10/11 a terceira edição do curso Confecção de Móveis de Bambu. A Incubadora de Cooperativas Populares do Rio Doce (ICP/Rio
Doce) é parceira do projeto e ajudou na elaboração de um Plano de
Negócios para demonstrar a viabilidade da atividade com vistas à
formação de uma cooperativa de móveis de bambu. Informações
sobre parcerias e nova edição do curso pelo (33) 3272-1672.

Palestra com TIÃO ROCHA
Ele se declara militante social, antropólogo por formação acadêmica, educador
popular por opção política, folclorista por necessidade e mineiro por sorte. Tião
Rocha vem a Governador Valadares a convite do Ponto de Cultura Artesanato e
Cultura, da União Operária, para proferir palestra no dia 23/11, às 19h, no Teatro
Atiaia. Os temas abordados serão Artesanato, Cultura Popular, Identidade, Desenvolvimento e Sustentabilidade. Informações sobre inscrições pelo telefone (33)
3225-2885 ou pelo e-mail artesanatoeculturauniop@hotmail.com.

