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Agência 10envolvimento – Setor Meio Ambiente – Urbano
PLANO DE ATIVIDADES 2013
OBJETIVOS

ATIVIDADES

INDICADORES

1. Catadores
participam de
maneira
articulada da
formulação e
execução das
políticas
públicas
sobre
resíduos
sólidos na
cidade de
Barreiras.

1.1. Criar
espaços de
intercâmbio e
construção de
agendas
conjuntas.

3 encontros
municipais, 1
encontro com
PANGEA.

1.2. Formar
parcerias entre
catadores e
gestão municipal
em torno do
gerenciamento
integrado dos
resíduos sólidos.

3 encontros de
negociação, carta de
compromisso.

1.3. Promover
oficinas sobre
aproveitamento
de materiais
recicláveis,
ministradas por
catadores e
direcionadas a
moradores do
MCMV.

4 oficinas com ao
menos 6 catadores e
100 moradores (25/
cada oficina) do
MCMV.

MAR

ABR

MAI

X

X

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

ANOTAÇÕES
Algumas datas
serão ainda
definidas pois
não depende da
disponibilidade
dos
participantes.

05 a 08

Algumas datas
serão ainda
definidas pois
não depende da
disponibilidade
dos
participantes.

05 a 08

X

X

Serão 2 oficinas
em cada mês, e
com datas a
serem
negociadas
ainda com os
participantes.
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1.4. Mobilizar os
catadores e suas
famílias para
participar de
datas e espaços
importantes
para categoria.

Missa dos
Trabalhadores,
Semana do Meio
Ambiente, Dia do
Catador – em média,
com participação de
ao menos 25 famílias
de catadores.

1.5. Preparar e
realizar visitas
dos/as
catadores/as a
experiências
alternativas no
gerenciamento
adequado dos
resíduos sólidos.

Excursão a
Palmeiras (região da
Chapada
Diamantina) de dois
dias, com cerca de 20
catadores/as e
moradores do
MCMV.

01

05 a 07

Data a ser
definida com os
participantes.

X

3
OBJETIVOS

ATIVIDADES

INDICADORES

2.
Gerenciamento
dos resíduos
sólidos
induzido na
Pastoral Social
da Diocese de
Barreiras.

2.1 Promover
um encontro
para agentes
pastorais sobre a
temática.

Ao menos seis
paróquias
presentes,
subsídios
proporcionados.

2.2. Acompanhar
iniciativas
paroquiais a
respeito.

3 paróquias
atendidas.

2.3. Desenvolver
oficinas de
educação
ambiental para
adesão à coleta
seletiva nos
projetos de Catavento e Escolas
Família
Agrícola.

Coleta seletiva
iniciada em pelo
menos 4 projetos
do Cata-vento e na
EFA Angical.

2.4. Integrar a
Visitas a cerca de
questão sócio200 famílias do
ambiental do lixo bairro.
na ação pastoral
no bairro
“Arboreto”,
local do MCMV.

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

X

X

X

X

X

X

ANOTAÇÕES

X

X

X

X

X

18

X

X

05

X

X

Outras datas a
serem definidas
com os Cataventos.

21

X

X

X

4
OBJETIVOS

ATIVIDADES

INDICADORES MAR

3. A Agência
10envolvimento
participa de
maneira
propositiva de
espaços de
discussão sobre as
ações de
Educação
Ambiental,
Saneamento,
planejamento
urbano e de
valorização do
Cerrado.

3.1 Articular as
demandas
específicas do
bioma Cerrado
no âmbito da
CIEA.

Participação de
ao menos 80%
das respectivas
reuniões do CIEA
e do Comitê da
BH do Rio
Grande.

3.2 Articular as
demandas
ambientais
específicas de
Barreiras no
âmbito do
COMDEMA.

Participação de
ao menos 80%
das reuniões.

3.3.
Acompanhamento das
Políticas
públicas de
saneamento
básico na Bacia
do Rio Grande,
nos moldes da
iniciativa da
“Articulação
Popular de
Defesa do Rio
São Francisco”.

Experiência
inicial registrada
na avaliação
anual da
“Articulação
Popular de Defesa
do Rio São
Francisco”.

ABR

25 e
26

MAI

JUN

09 e
10

X

X

X

JUL AGO

SET

08 e
09

12 e
13

X

X

X

OUT

NOV

DEZ

ANOTAÇÕES

04 e
05

X

X

X

O calendário
deve ser
confirmado após
eleição.

Calendário a ser
definido pela
Articulação São
Francisco.

