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“... o homem e a mulher, agentes criadores que acreditam em

suas possibilidades.

O solo, parte da “Mãe Terra”...

Os vegetais, catalizadores do oxigênio...

Os animais irracionais..interagindo com o homem de várias

maneiras....

A água, sem a qual é impossível a sobrevivência ... equilibra o

meio ambiente. Estes elementos vivem e convivem, tendo uma

relação permanente que deveria ser uma troca entre o dar e o

receber na vida”.

Ruth Teixeira Vieira



RESULTADOS – 1ª. etapa

• Criação de uma Identidade social - Fomentação da participação

e diálogo, auto-gestão   e co-responsabilidade social.

• Ampliação da visão do Potencial da Caprinocultura

• Capacitação cursos sobre  Controle financeiro, 

Precificação de Produtos, Produção e comercialização 

de produtos beneficiados do leite de cabra. 

• Orientações sobre o Potencial de Mercado, Apresentação

dos produtos, identidade visual, visitas institucionais.

• Orientações técnicas e jurídicas de uma sociedade cooperativa.

• Elevação da auto-estima  da Comunidade. 



RESULTADOS  E VISÃO DE FUTURO 

2ª. etapa

• Elevação da autoestima e empoderamento da Comunidade.

• Consolidação do espírito associativista e empreendedor.  

• Aproveitar todas as oportunidades de VENDER e se tornar conhecidos

• Manter o bom relacionamento com as Instituições parceiras. 

• Criação do Museu na nova sede da Associação.

• Preparar  as novas gerações da comunidade. 

• Melhorar  a gestão administrativa da Associação. 
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