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CHEMICALS

A WORlD OF POlYMERS

Ipojuca, 07 de Março de 2015.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa M&G POLIMEROS BRASIL S/A, inscrita no CNPJ sob nO 07.079.511/0001-90,
situada na ROD. PE-60 KM 10, S/N, 55590-000, PORTO DE SUAPE, ENG. MASSANGANA, TDRSUL, S/N, 55590-000, Ipojuca/PE atesta para os devidos fins que a empresa SOUZA BARROS
CONSULTaRIA EM SUSTENTABILIDADE LTDA, inscrita no CNPJ sob nO 10.579.656/0001-64,
situada na Rua Nova 169 sala 201, Santo Inácio, Cabo de Santo Agostinho CEP: 54515-015
prestou os serviços abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega
estabelecido .
•

Objeto:

Coração:

Prestação de serviços especializados

Agricultura

Urbana

Sustentável

(Projeto

no gerenciamento
Horta)

e

apoio

do Projeto Terra
às

demais

ações

socioambientais ligadas ao projeto .
•

Os serviços foram prestados no período de 03/06/2012

como objetivos:
autoestima

melhorar

a renda, a qualidade

das famílias de agricultores

a 03/05/2013.

de alimentação

diretamente

(saúde)

O projeto teve
e recuperar

a

afetadas pela instalação da fábrica da

M&G em SUAPE. Para isso o projeto implantou uma horta comunitária

urbana próxima dos

atuais locais de moradia das famílias removidas. A horta foi implantada na Vila Claudete, no
município do Cabo de Santo Agostinho em área cedida pelo Centro de Saúde Popular Raízes
da Terra (CESPRATE), uma organização integrante da Rede de Defesa Ambiental parceria do
projeto.
O escopo dos serviços incluiu as seguintes atividades:
•

Gerenciamento

e liderança do processo de sensibilização e mobilização das famílias

removidas (grupo-objetivo)
•

e comunidade local para implantação do projeto .

Estruturação da horta comunitária com aquisição de materiais e insumos,' preparação

do terreno,

construção

da sementeira

e implantação

do programa

diário de manejo

e

produção .
•

Treinamento

e capacitação do grupo-objetivo

com realização de nove oficinas em

autogestão e manejo sustentável da horta comunitária (144 horas de instrutória) .
•

Implantação

do programa

de acompanhamento

psicossocial do grupo-objetivo

no

contexto do projeto e de seus resultados sobre a renda, saúde e autoestima dos beneficiá rios,
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incluindo apoio

à empresa na realização dos mutirões da saúde, no acompanhamento

da

garantia de direitos relacionados ao Estatuto do Idoso e outras ações de assistências quando
necessárias.
•

Implantação do programa de assistência técnica agrícola semanal para funcionamento

da horta.
•

Institucionalização

do

grupo-objetivo

para

gestão

sustentável

da

horta

comercialização dos produtos dentro da Rede de Defesa Ambiental (ONG local).
•

Monitoramento

e avaliação global do projeto

com participação

do grupo-objetivo,

grupo gestor do projeto e demais partes interessadas.
•

Emissão de relatórios mensais e de finalização do projeto.

Atestamos

que tais

prestações

de serviços

foram

executadas

satisfatoriamente

sob a

supervisão de Aída Gonçalves, sponsor do Projeto, telefone para contato 81 33118554, não
existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e
responsabilidade com as obrigações assumidas.

Darcio Silva
Diretor
M&G POLÍMEROS BRASIL S.A.
Telefone: 5581 3311 8554
CNPJ 07.079.511/0001-90
CGC:18.1.545.0118537-
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