10envolvimento – Setor Meio Ambiente (rural) PLANO DE ATIVIDADES 2013
OBJETIVOS
1.

Beneficiamento
de plantas
naturais
aprimoradas na
comunidade de
“Ponte de
Mateus”
(consolidação
do projeto
“Veredas
Vivas”)

ATIVIDADES

INDICADORES

Planejar e realizar
uma oficina de
aperfeiçoamento
sobre
beneficiamento de
frutas nativas
(com assessoria
externa).

Certificado de
conclusão para no
mínimo 15
participantes do
curso de 3 dias,
apresentação dos
produtos na
comunidade no
final do curso.

Planejar e realizar
uma oficina de
aperfeiçoamento
sobre o
beneficiamento e
a aplicação de
fitoterápicos (com
assessoria de
Lucely Moraes –
Articulação
Pacarí de Plantas
Medicinais).

Certificado de
conclusão para no
mínimo 15
participantes do
curso de 3 dias,
apresentação dos
produtos na
comunidade no
final do curso.

Planejar e realizar
uma oficina de
aperfeiçoamento
sobre fabricação
de bio-jóias (com
assessoria
externa).

Certificado de
conclusão para no
mínimo 15
participantes do
curso de 3 dias,
apresentação dos
produtos na
comunidade no
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final do curso.

Planejar e realizar
um curso de
conhecimentos
básicos sobre
comercialização
de produtos
caseiros (com
assessoria da
Central do
Cerrado).

Certificado de
conclusão para no
mínimo 25
participantes do
curso de 2 dias,
memória escrita
para as
participantes.

Planejar e realizar
um curso sobre
associativismo.

Certificado de
conclusão para
pelo menos 25
participantes do
curso de 2 dias,
memória escrita
para as
participantes.

X

X

Acompanhar a
fundação de uma
associação
comunitária.

Associação
legalmente
constituída com
no mínimo 15
pessoas.

X

X

X
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OBJETIVOS
2.
Comunidades
ribeirinhas nos
rios Grande e
Fêmeas
articuladas e
empoderadas na
sua resistência
contra
intervenções
degradantes ao
longo dos rios
citados (nos
moldes do
projeto “Nosso
Rio, Nossa
Terra, Nossa
Vida”).

ATIVIDADES

INDICADORES

Promover curso
sobre oportunidade
e gestão de
associativismo.

Relatório sobre o
curso, pelo
menos 25
participantes de
todas as unidades
do curso.

Capacitar as
comunidades para a
criação de grupos
de base do
Movimento dos
Atingidos por
Barragens – MAB

Criação de 5
grupos de base

Participar do
Congresso
Nacional do MAB

Relatórios,
participação de 1
representante por
comunidade

Intercambiar com a
“Associação das
Mulheres
Camponesas de
Riacho de Santana”
e o “CAA -Centro
de Agricultura
Alternativa do
Norte de Minas”.

1 unidade de
beneficiamento
em uma das
comunidades
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Planejar e realizar
curso sobre o
aproveitamento do
coco babaçu.

Relatório sobre 1
oficina de 4 dias,
com pelo menos
15 participantes.

Planejar e realizar
curso sobre
aproveitamento de
frutos naturais do
cerrado.

Relatório sobre 2
oficinas de 4
dias cada, com
no mínimo 12
participantes.

Planejar e realizar
curso sobre
produção de
remédios e
cosméticos caseiros
na base de plantas
do Cerrado.

Relatório sobre 2
oficinas de 4 dias
cada, com pelo
menos 10
participantes.

Planejar e realizar
curso sobre
produção de biojóias, com destaque
ao aproveitamento
de fibras de
vegetal.

Relatório sobre 2
oficinas de 3 dias
cada, com no
mínimo 15
participantes.
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OBJETIVOS

Promover
encontros de
intercâmbio entre
comunidades
geraiseiras.

Participação de
pelo menos 2
representantes de
por comunidade
participante do
projeto no
“Encontro
Nacional dos
Povos do
Cerrado”

ATIVIDADES

INDICADORES

3.
Organizar e realizar
Convivência
sustentável com a premiação “Pequi
o
Bioma de Ouro 2013”.
Cerrado
e
Cultura
Geraiseira
valorizadas.

Assessorar a
organização e
realização do “Dia
das Águas” na
Tabua.

Aguardando o
parecer da Rede
Cerrado
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Cobertura no TV
Oeste, em cinco
estações de rádio,
nos principais
jornais e blogs
regionais.

No mínimo 1000
pessoas como
participantes.

5

Organizar e realizar
“Festival da
Cultura
Geraiseira”.

Ao menos 15
comunidades
geraiseiras
envolvidas.

Promover duas
caminhadas de 7
dias cada nos altos
rios Fêmeas e
Grande.

Exposição
fotográfica

Promover Serões
na Escola Família
Agrícola de
Angical.

1 oficina sobre
aproveitamento
de frutas nativas

24

X

1 oficina de
plantas
medicinais

1 oficina sobre
Agua da região
Oeste.
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OBJETIVOS

ATIVIDADES

INDICADORES
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4.
Programa
da
Articulação
Popular do Rio
São
Francisco
estendido
a
Bacia do Rio
Grande.

Participar do
processo
Planejamento –
Monitoramento –
Avaliação

Encontro com o
Ministério Público
na região

Encontro Regional
para discutir a
grilagem na região
– Local: Barreiras.

Definições e
relatórios da
APRSF

Amplia-se em
20% a
participação
articuladas das
comunidades
atingidas e
ameaçadas, de
entidades de
apoio e de
movimentos
sociais no
enfrentamento
aos projetos
degradantes.
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Audiência Pública
com o Ministério
Público sobre a
grilagem na região
– Local: Barreiras.

16

Construir e realizar
dentro da “Semana
do Cerrado” 1
mutirão temático
sobre o
agronegócio no
Cerrado, com foco
na integração de
lutas e
enfrentamento aos
projetos
degradantes.

Dar continuidade a
elaboração do
documento sobre a
questão fundiária
das comunidades
tradicionais para
encaminhar ao
Ministério Público
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