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Diagnóstico Participativo em Associativismo é concluído nas 12 comunidades
beneficiadas pelo programa Desenvolvimento de Comunidades Sustentáveis
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O Centro de Informação
e
Assessoria
Técnica
(CIAAT) concluiu em agosto
mais uma importante etapa do Curso de Gestão
Associativa pelo que compõe o programa Desenvolvimento de Comunidades
Sustentáveis (DCS). Tratase da etapa do 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 das 12 comunidades atendidas pelo projeto Balde Cheio.
Os encontros de diagnóstico participativo foram
realizados entre os dias 2
e 26 de agosto nos municípios de Itabirinha, Divino
das Laranjeiras, Central de
Minas, Conselheiro Pena,
Frei Inocêncio, São Geraldo
do Baixio, Galiléia e São
Félix de Minas.

A comunidade de São Geraldo do Baixio participou ativamente do diagnóstico nos dias 25 e 26 de agosto

Por meio de dinâmicas e em clima
descontraído, os participantes discutiram
a importância da união e de atuarem na
comunidade como associação. Também
identificaram problemas que impedem as
comunidades de avançarem, como o individualismo, receio de novas ideias, comodismo, intolerância e desconfiança. Na
oportunidade, puderam refletir sobre democracia, respeito, solidariedade, liderança, amizade, perseverança, entre outros.

PRÓXIMAS ETAPAS
A segunda etapa do Curso de Gestão
em Associativismo, prevista para acontecer durante todo o mês de outubro nos
oito municípios do Balde Cheio, capacitará
os pequenos produtores para os processos de formalização e reestruturação de
associações. Até o final de 2011, a terceira e última etapa do curso será concluída
e abordará a temática dos Instrumentos
de Auto-Gestão.
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CIAAT prepara implantação da primeira unidade PAIS

Metodologia PAIS alia produção de aves e hortas

PARCEIROS

APOIO

Na primeira semana de outubro acontece a capacitação para a implantação da primeira unidade do projeto Produção Agroecológica Integrada Sustentável (PAIS). A atividade será realizada na propriedade da agricultora Maria Madalena Gonçalves, do Assentamento Oziel Alves Pereira,
em Governador Valadares.
A atividade terá duração de três dias e contará com a presença dos
outros 30 pequenos agricultores beneficiados pelo PAIS no município. A
capacitação está a cargo do técnico em agropecuária Joy Pena que atua
em diversos projetos apoiados pela Fundação Banco do Brasil (FBB), com
experiência também em projetos sociais em países da África.
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Capacitação em costura para mulheres da Região da Ibituruna

Reunião entre técnicos da ICP/Rio Doce e de organizações sociais para discutir geração de trabalho e renda para mulheres da Região da Ibituruna

Em atendimento à solicitação de associações das comunidades da Região da Ibituruna para a capacitação
profissional e atividades produtivas para geração de renda, a Incubadora de Cooperativa Populares do Rio Doce
(ICP/Rio Doce) oferecerá curso básico e avançado em
corte e costura, além de atendimento técnico em gestão,
psicologia, formação em associativismo e cooperativismo.
Segundo o coordenador da Incubadora, Reinaldo Machado Freitas, a intenção é “tirar as mulheres da informalida-

de e organizá-las em cooperativas, proporcionar mais autonomia e flexibilidade para o trabalho, acesso a microcrédito, além de contribuir para a inclusão social do grupo”.
PARCERIAS LOCAIS
Técnicos da Incubadora e lideranças comunitárias se
reunirão com empresários da Região da Ibituruna para
apresentar o potencial de trabalho do grupo de costureiras e firmar parcerias para a contratação de serviços.

CPTransleste no Dia C
No dia 3 de setembro é realizado em todo o estado
de Minas Gerais o Dia de Cooperar, também conhecido como Dia C. A iniciativa, que já está em sua terceira
edição, tem o objetivo de promover, estimular e potencializar as ações voluntárias das cooperativas mineiras
num grande movimento de solidariedade e cidadania.
Técnicos da Incubadora de Cooperativas Populares
do Rio Doce (ICP/Rio Doce) participaram, em agosto, de
intercâmbio junto à Incubadora de Empreendimentos
Solidários da Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia (UESB), em Vitória da Conquista (BA). O processo
de sensibilização e a oferta de psicólogo aos grupos da
ICP/Rio Doce chamaram a atenção da UESB. A próreitoria da Universidade propôs parceria para o desenvolvimento de pesquisas científicas na área.

A Cooperativa de Transporte do Leste
(CPTransleste) oferecerá à comunidade valadarense o
serviço de aferição de pressão e testes de glicose,
além da distribuição de panfletos com orientações
para a construção de um trânsito mais solidário e seguro. A Incubadora de Cooperativas Populares do Rio
Doce é parceira da CPTransleste no Dia de Cooperar
que acontece no próximo sábado (03), na Avenida JK,
esquina com o viaduto da BR 116, de 9h às 12h. Mais
informações pelo telefone (33) 8833.7640.

