
1www.valorcompartilhado.org.br

Onde a sociedade civil, as empresas e o governo se encontram

ANO 2 - Nº8 

Alianças intersetoriais para a 
soltura de animais silvestres. 
Conheça o Projeto ASAS 
Fazenda dos Carvalhos Pág. 18

Cá entre nós - Pág 08 Projetos que Inspiram - Pág 24

Tecendo Redes - Pág 12 Com a fala quem - Pág 32





3www.valorcompartilhado.org.br

EDITORIAL

“A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, 
sossega e depois desinquieta. O que ela quer da 

gente é coragem”

Com a famosa frase de Guimarães Rosa abrimos nossa 
edição de comemoração de dois anos da Revista Va-

lor Compartilhado. O conjunto de matérias que você irá 
encontrar nas próximas páginas é uma pequena amostra 
da coragem que move diariamente o trabalho do terceiro 
setor.

Cá entre Nós, apresenta o projeto SerMais, que busca  
qualidade de vida para as pessoas internadas em Institu-
ições de Longa Permanência de Idosos, o projeto de quali-
ficação dos profissionais da APAE de Boa Esperança e tam-
bém o Espaço de Convivência São José, em Matozinhos.

Em Tecendo Redes, trazemos um recorte do maior crime 
ambiental da história do nosso país e mostramos como 
estão sendo formadas lideranças para lutar pelo passado, 
presente e futuro da cidade de Barra Longa. 

A necessidade e a coragem para mudar são assuntos da 
entrevista com Giuliana Ortega, que fala sobre a mu-
dança de missão do Instituto C&A, em Terceiro Setor em 
Foco. Batemos ainda papos incríveis com Regina Helena, 
ex-presidente do Conselho Municipal de Direito da Cri-
anças e do Adolescente de Belo Horizonte, e também com 
o professor Raimundo Soares, que fala sobre garantia de 
direitos e formação de agentes de transformação, respecti-
vamente. Eles estão na seção Com a Fala Quem.

Para deixar todos carregados de inspiração, apresentamos 
os projetos: João Cidadão no Terceiro Setor, Curso gra-
tuito de Cuidador de Idosos da Faculdade Unimed-BH e 
o Instituto Pereira de Almeida, investindo na garantia de 
direitos das crianças e dos adolescentes. Em Realizando 
Sonhos, Nil César conta sobre os 20 anos do Grupo do 
Beco. E, na seção Na Prática, convidamos a todos para um 
voo de liberdade na Área de Soltura de Animais Silvestres 
mantida pela Associação Mineira de Defesa Ambiental. 
A formação de gestores para atuar nas organizações e as 
possibilidades gratuitas de cursos completa a edição que 
encerra mais um ciclo da revista.

Para o próximo ano, estamos preparando mudanças im-
portantes, para que a Revista Valor Compartilhado seja 
sempre um veículo de comunicação feito para ampliar a 
visibilidade do terceiro setor como um todo. Vamos abrir 
nossas páginas para que as organizações sociais, empresas 
e órgãos públicos escrevam suas notícias sobre o forta-
lecimento do terceiro setor e das alianças intersetoriais. 
Contamos com a sua participação nesta nova fase da Valor 
Compartilhado! Acreditamos que juntos, podemos fazer 
uma revista cada vez melhor!

Boa leitura!

Onde a sociedade civil, as empresas e o governo se encontram

expediente
Realização:

Associação de Cultura, Esporte e Lazer 

Movimenta Brasil

Presidente – Regina Celia Sena Jaques 

CeMAIS-Centro Mineiro de Alianças Interseto-

riais

Diretora Presidente – Marcela Giovanna Nasci-

mento de Souza 

Diretora Executiva CeMAIS – Aline Seoane Re-

sende Paulino 

Gráfica e Editora O Lutador

Diretor Executivo - Pe. Márcio Pacheco

Argumentação: 

Cristiane Felipe - Gestora de Projetos Sociais da 

Gráfica O Lutador

Iris Cordeiro - Assistente de Projetos Sociais da 

Gráfica O Lutador

Rafael Diniz - Diretor Técnico Movimenta Brasil

Marcelo Sena – Diretor Movimenta Brasil

Juliana Abreu - Coordenadora de Projetos Mo-

vimenta Brasil

Valda Maciel - Assessora de Comunicação Insti-

tucional – CeMAIS

Projeto Gráfico: Melt Comunicação

Jornalista Responsável: Mariana Pimenta  - 

MTB 09642/MG

Revisão dos textos: Marisa Seoane Rio Resende 

Revisão Gráfica: Ir. Denilson Mariano da Silva

Impressão: Gráfica e Editora O Lutador

Tiragem: 2.000 exemplares

Contato: 

revista@valorcompartilhado.org.br

valorcompartilhado.org.br



4 REVISTA VALOR COMPARTILHADO

ÍNDICE

36

38

Com a Fala Quem
Professor Raimundo Soares conta sobre 
sua experiência formando Agentes de 
Transformação Global.

Entrevista com a psicóloga Regina 
Helena Cunha Mendes sobre a defesa dos 
direitos da criança e adolescente.

Formação
Cursos gratuitos de formação para 
gestores do Terceiro Setor. Saiba mais!

Realizando Sonhos
Grupo do Beco completa 20 anos 
de trabalho artístico a serviço da 
comunidade. Saiba mais!

6

12

Cá entre nós

APAE Boa Esperança investe na 
qualificação da equipe para superar a 
crise.

SerMais: qualidade de vida para as        
pessoas internadas em Instituições de 
Longa Permanência de Idosos

Venha visitar o Espaço de Convivência 
São José, em Matozinhos.

Tecendo Redes
Formação de lideranças é umas 
das prioridades em Barra Longa, 
município atingido pela lama da 
barragem de Fundão. Leia mais!

24 Projetos Que Inspiram
Autor cria personagem para ensinar 
cidadania para crianças. Conheça o 
projeto que leva o João Cidadão para 
instituições. 

Fortalecendo linhas e costurando 
redes para proteger direitos de 
crianças e adolescentes. Conheça o 
Instituto Pereira de Almeida.

Curso gratuito de Cuidadores de 
Idosos da Faculdade Unimed. Saiba 
mais!

30



Impressão de livros, agendas, catálogos, folders, 
flyers, pôsters, convites e qualquer material gráfico 
com o menor prazo e com o melhor preço do 
mercado.

Gráfica O Lutador 
reconhecida no mercado 
pela qualidade de 
seus impressos.

UM DOS MAIORES PARQUES 
GRÁFICOS DE MINAS GERAIS.

Praça Padre Júlio Maria, 01 
Planalto - Belo Horizonte / MG

(31) 3439-8000
grafica.olutador.org.br



6 REVISTA VALOR COMPARTILHADO

CÁ ENTRE NÓS

A mais recente conquista do proje-
to SERMAIS foi uma carta escri-

ta coletivamente no Café com a Dire-
toria, encontro mensal de presidentes 
e diretores de Instituições de Longa 
Permanência de Idosos (ILPIs) de 
Belo Horizonte, com reivindicações 
e demandas enviada aos candidatos à 
prefeitura da capital. Como resposta, 
os candidatos à vice das duas chapas 
que concorreram no segundo turno 
das eleições municipais participaram 
do encontro realizado em outubro de 2016.

Fruto de uma parceria entre CeMAIS, 
Servas e Ministério Público de Minas 
Gerais (MPMG), o projeto SERMAIS 
começou em 2015 com o propósito de 
levar mais qualidade de vida para os 
idosos. Desde então, muitos são os 
avanços registrados. 
A primeira ação realizada foi um diag-
nóstico das 28 ILPIs da capital. Em 
seguida, os gestores destas organiza-
ções participaram da Jornada do Co-
nhecimento Compartilhado (JCC), 
que é um curso com metodologia 

criada pelo CeMAIS para o desenvol-
vimento institucional de organizações 
do terceiro setor. 
Após a realização da JCC, o procu-
rador de Justiça do Centro de Apoio 
Operacional do Idoso e Deficientes 
do MPMG, Dr. Bertoldo Mateus de 
Oliveira Filho, tem visitado cada uma 
das ILPIs com o intuito de conhecer a 
realidade e entender melhor o funcio-
namento cada organização. Um dos 
resultados mais comemorados dessas 
visitas é o maior envolvimento do pro-
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curador de Justiça com a 
causa das Instituições.
Lúcia Helena de Pau-
la, gestora do Recanto 
Feliz, lar da Associação 
Cristã Feminina de Belo 
Horizonte, contou que o 
projeto SERMAIS deu vi-
sibilidade para os ILPIs. 
“O projeto está tornando 
visíveis, os invisíveis. É 
uma forma de fortalecer 
os vínculos entre as ins-
tituições e o poder públi-
co e fazer com que mais 
gente tenha contato com 
a realidade dos idosos 
e possa contribuir com 
ações voluntárias e doa-
ções”, explicou.



QUALIFICAR A EQUIPE PARA 
VENCER A CRISE

APAE DE BOA ESPERANÇA PROMOVE A FORMAÇÃO 
DE SEUS PROFISSIONAIS PARA MANTER A 

QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS MESMO EM 
TEMPOS DE DIFICULDADE

CÁ ENTRE NÓS
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Aumento da demanda, corte de funcionários, queda na 

capacidade de atendimentos, escassez de recursos 

para manutenção da infraestrutura são situações vividas 

por organizações sociais em momentos de crise financeira. 

Para conseguir passar pelas turbulências da crise, é muito 

importante não perder o foco no maior patrimônio de toda 

organização: o seu corpo de profissionais. 

Sabendo desta realidade, a Associação Movimenta Brasil 

auxiliou a APAE de Boa Esperança a montar seu programa 

de educação permanente de profissionais, que foi aprovado 

no PRONAS/PCD. Assim, a associação do interior de 

Minas tem conseguido manter a sua equipe motivada 

e qualificada, apesar de todas as diversidades que tem 

enfrentado. 

O programa de educação permanente da APAE de Boa 

Esperança tem permitido levar seus profissionais para 

participarem de capacitações externas, em Belo Horizonte 

e São Paulo, com profissionais de renome na habilitação 

da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. No 

retorno, os profissionais organizam minicapacitações para 

compartilharem o conteúdo aprendido com seus colegas de 

trabalho. Essa dinâmica tem criado um ambiente de troca 

de experiências e discussão saudável sobre a área clínica, 

educacional e de assistência social. 

Em 2017, o programa prevê realizar uma capacitação na 

cidade com especialista da área da saúde, como forma de 

ampliar sua contribuição para a melhoria dos serviços de 

saúde para as pessoas com deficiência na região do Sul de 

Minas Gerais.

www.movimentabrasil.org.br
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ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA 
SÃO JOSÉ

COMUNIDADE UNIDA É COMUNIDADE PROTEGIDA

O dia favorito dos participantes do 
Grupo de Convivência São José, 

em Matozinhos, é o dia de forró. Sr. 
Zezim, de 72 anos, dança todas as mú-
sicas e faz questão de convidar todas 
as colegas para bailarem pela Casa da 
Arte. Íris Cordeiro, coordenadora do 
grupo, contou que ele não para!

O Grupo e a Casa da Arte fazem parte 
do Espaço de Convivência São José, 

que é uma filial do Instituto dos Mis-
sionários Sacramentinos de Nossa 
Senhora que atende a comunidade 
com atividades para idosos, crianças, 
adolescentes e mulheres voltadas para 
o fortalecimento de vínculo familiar e 
comunitário. 

A proposta principal do Grupo de 
Convivência é fortalecer os vínculos 
de todas as idades com a pessoa idosa, 

com atividades planejadas e pensa-
das com e para a terceira idade, que 
também tenham o envolvimento de 
crianças, jovens e adultos da comuni-
dade. Além do animado dia de forró, 
acontece a oficina “Colcha de Reta-
lhos” realizada junto com psicólogas 
que costuram e trocam experiências 
de vida com dinâmicas, confraterniza-
ções e passeios.

CÁ ENTRE NÓS
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Um dos passeios recentes foi para o Museu de Artes e 
Ofícios, de Belo Horizonte. Participaram 35 pessoas 
que exerceram seu direito de acesso a espaços de cul-
tura e turismo. Uma adolescente de 13 anos disse ter 
gostado muito do passeio, pois essa foi sua primeira via-
gem, ela nunca tinha saído de Matozinhos.

As atividades do Espaço de Convivência São José come-
çaram há 15 anos com oficinas de artesanato e culinária 
realizadas por um grupo de voluntárias da comunidade, 
apoiadas pelo Instituto dos Missionários Sacramentinos 
com um galpão para os encontros semanais. As donas 
de casa que ocuparam os cursos e completaram todas as 
aulas, pediram para continuarem frequentando o Espa-
ço e assim o Instituto apoiou a iniciativa de criarem um 
grupo de convivência permanente. Hoje, o Espaço de 
Convivência é composto pela Casa da Arte e Grupo de 
Convivência São José que são complementares no aten-
dimento permanente de cerca de 80 pessoas por mês.

O encontro na Casa da Arte tem como objetivo estreitar 
os laços da comunidade e aumentar os vínculos entre os 
participantes, pois, quanto mais forte a ligação entre os 
indivíduos de uma comunidade maior a proteção social 
para idosos, crianças e mulheres que fazem parte de ca-
tegorias em maior risco social.  

Íris explicou que é possível perceber o fortalecimento 
de vínculo comunitário até mesmo dentro do grupo de 
voluntárias, que a cada ano tem aumentado, com a par-
ticipação de pessoas que fizeram as oficinas e ficaram 
motivadas a multiplicar o aprendizado, repassando o 
conhecimento. O Espaço está sempre aberto para novos 
oficineiros voluntários! Participe!

Atualmente, são oferecidas oficinas de flores de crochê 
para decoração do espaço, bordado de enxoval para be-
bês da comunidade, pintura em tecido, salgados, bolo 
de aniversário e uma oficina que reúne caligrafia, litera-
tura e resgate da história familiar chamada, Ler e Escre-
ver com Arte. 

No Espaço de Convivência realizamos duas vezes por 
semestre o Bazar do Desapego com o apoio de voluntá-
rias e parceiros da cidade. 

Visite o Espaço de Convivência São José! Rua Teófilo 
Otoni, 345, bairro Bom Jesus, Matozinhos/MG.

A P O I O
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TECENDO REDES

APÓS A LAMA, A LUTA!

TERCEIRO SETOR E MINISTÉRIO PÚBLICO SE UNEM 
PARA APOIAR BARRA LONGA E FORTALECER A 
COMUNIDADE NA BUSCA POR SEUS DIREITOS
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Até a madrugada do dia 5 de novembro de 2015, Barra 
Longa erauma pequena e tranquila cidade histórica 

mineira, localizada na confluência dos rios Carmo e Gua-
laxo do Norte. Conhecida como Cidade dos Bordados e 
marcada por uma população de idade mais elevada e ma-
joritariamente rural, seu principal produto econômico 
era a produção de leite. 
Na tarde daquele mesmo dia, o Brasil presenciou o maior 
crime ecológico de sua história com o rompimento da 
barragem de Fundão, da Samarco S/A, em MarianaMG. 
Barra Longa está localizada cerca de 40 km em linha reta 
do lugar onde a barragem se rompeu e foi o único muni-
cípio atingido tanto em sua zona urbana quanto na área 
rural. Passado mais de um ano do desastre, ainda não é 
possível mensurar todos os danos causados.

A lama que cobriu as principais ruas, residências, comér-
cios, praça central, escolas e espaços esportivos da sede 
de Barra Longa chegou pelo rio Carmo, que corta a zona 
urbana e os bairros do Centro, Volta da Capela e Morro 
Vermelho, todos seriamente atingidos. 
Na maioria dos povoados rurais, a lama veio pelo rio 
Gualaxo do Norte e a avalanche de rejeitos de mineração 
derrubou pontes, postes de energia elétrica e bombas 
d’água, deixando muitas famílias isoladas e sem os servi-
ços estruturais básicos por muitos dias, além de destruir 
criações e plantações. Gesteira Velha foi completamente 
devastado e as aproximadamente 15 famílias que ali viviam 
perderam todos os seus pertences. Como ocorreu com 
Bento Rodrigues, distrito de Mariana, os moradores de 
Gesteira Velha terão que ser reassentados em outra localidade. 
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No dia seguinte, o Serviço Voluntá-
rio de Assistência Social (SERVAS) 
já estava presente na região e ficou 
responsável por auxiliar na logística 
do recebimento, triagem e entrega de 
donativos recebidos pelo Estado. En-
tendendo que Mariana possuía mais 
infraestrutura e, por receber maior 
atenção da mídia teria cuidados de um 
número maior de organizações sociais 
em comparação a outras localidades, 
o SERVAS optou por atuar priorita-
riamente em Barra Longa, município 
com a segunda maior área atingida.
O Ministério Público de Minas Gerais 
solicitou ao SERVAS a elaboração 
de um diagnóstico com o objetivo de 
elencar e analisar as principais mu-
danças causadas na vida das pessoas 
pela chegada da lama em Barra Longa. 
A organização enviou pesquisadores 
para se fixarem na cidade entre novem-
bro de 2015 e março de 2016. Durante 
esse período, a equipe do SERVAS re-
alizou entrevistas com moradores e um 
mapeamento das instituições atuantes 
no município, além de ter participado 
de dezenas de reuniões de diálogos 
entre a Samarco e a população atin-
gida e outros encontros pontuais en-
tre atores locais para a concretização 
de parcerias. Todos esses momentos 

foram usados para a construção do 
diagnóstico, entregue ao MPMG jun-
tamente com a proposta de atuação do 
SERVAS na cidade por mais dois anos. 
A partir de um Termo de Ajustamen-
to de Conduta aplicado pelo Ministé-
rio Público de Minas Gerais, nasceu o 
projeto Abraça Minas #BarraLonga, 
com três pontos de atuação principais:

• Fortalecimento da economia local, 
que já era deficitária e teve suas duas 
principais atividades econômicas, a 
produção de leite e o comércio, dura-
mente afetados. 

• Mobilização social e formação de 
lideranças para o diálogo com o poder 
público e a empresa.

• Capacitações focadas nas demandas 
e questões enfrentadas em Barra Lon-
ga, permitindo que os próprios atin-
gidos elaborem estratégias para lidar 
com suas demandas específicas.

Vinícius Assis Couto, gestor do pro-
jeto Abraça Minas #BarraLonga, que 
começou em junho de 2016, explicou 
que um dos desafios é que a realida-
de social muda semanalmente. Ma-
risa Seoane Rio Resende, que traba-

lhou como representante do Centro 
Mineiro de Alianças Intersetoriais 
(CeMAIS) em ações desenvolvidas 
em parceria com o SERVAS, narrou 
que Barra Longa se viu invadida pela 
lama, por caminhões, por gente de 
fora, poeira e muita transformação no 
cotidiano. No auge da reconstrução, 
só da Samarco e terceirizadas, eram 
800 homens trabalhando diariamente 
no município, que segundo dados do 
IBGE de 2015, tem 5.799 habitantes.
Para dar conta da dinâmica exigida, 
o SERVAS mantém uma pessoa de 
sua equipe vivendo em Barra Longa 
e mais uma que vai lá semanalmente. 
Vinícius vai à cidade a cada 10 dias. 
À medida que são identificadas as 
necessidades mais urgentes para di-
minuir o sofrimento da população, 
o SERVAS procura atuar de alguma 
forma. Foi assim que identificaram o 
problema dos assédios sexuais que as 
mulheres da cidade vinham sofrendo 
dos trabalhadores das obras. A res-
posta foi uma formação para os traba-
lhadores e a população sobre o tema. 
“Novas ações nesse sentido serão 
desenvolvidas com a Secretaria Es-
tadual de Direitos Humanos, com os 
poderes públicos locais e empresas”, 
reforçou o gestor do projeto.

ABRAÇA MINAS #BARRALONGA

“As lideranças locais têm uma grande responsabilidade, pois 
representam a comunidade e também um posicionamento histórico 

frente ao futuro das barragens de mineração no Brasil”
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Para a promotora de Justiça de 
Ponte Nova, Carolina Queiroz de 
Carvalho, a forma mais digna de 
lidar com um desastre como esse é 
começando por olhar para as famí-
lias atingidas e seus dramas com o 
devido respeito. “São pessoas que 
nunca tiveram qualquer benesse 
com a mineração em Mariana, fo-
ram atingidas de madrugada por 
uma enxurrada de lama e destro-
ços que levou, muitas vezes, tudo 

o que construíram com uma vida 
inteira de sacrifícios”, comentou 
e descreveu entre as perdas as 
lembranças em forma de álbuns 
de fotos, documentos, objetos de 
valor sentimental, a vivência co-
munitária, o meio de vida, muitas 
vezes de forma definitiva, e a dig-
nidade. “Nesse contexto, a lógica 
empresarial de reduzir as perdas, 
portanto os gastos com reparos e 
indenizações, ocultar informações 

e desconfiar do outro, de seus rela-
tos e suas demandas, apenas agra-
va a violação dos direitos”, acres-
centou a promotora que afirma que 
não há o que se possa chamar de 
rede de trabalho. “Os poderes exe-
cutivos municipais são, via de re-
gra, em razão de serem municípios 
pequenos com pouca qualificação, 
incapazes de participarem de for-
ma eficaz na defesa dos interesses 
dos seus moradores frente a um 

desastre tão grande. Já a União e 
o Estado têm tido uma postura in-
compreensível, de mal disfarçado 
apoio à Samarco e desconsidera-
ção dos direitos dos atingidos, com 
as honrosas exceções do SERVAS 
e da Defesa Civil. União e Estado 
propuseram uma ação civil pública 

mal instruída, apressada, na qual 
discutiram os direitos dos atingi-
dos em seu lugar; entabularam um 
acordo sem participação deles, a 
portas fechadas em Brasília, com 
pessoas que sequer visitaram as 
comunidades atingidas. O acor-
do é ainda inexequível e por isso 

teve sua homologação anulada. A 
União também é responsável pela 
paralisação da ação que defende os 
direitos humanos dos atingidos da 
Comarca de Ponte Nova, por oito 
meses na Justiça Federal”, esclare-
ceu Carolina que é a promotora de 
Justiça que acompanha as deman-

FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS
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Fotos: Arquivo SERVAS

das da população de Barra Longa e 
região. 
Ela defendeu que a forma correta 
de se construir essa rede é tentar 
equilibrar o processo. “As vítimas 
estão em posição muito fragiliza-
da e desigual: não conhecem seus 
direitos, não conseguem avaliar 
de forma real suas perdas, já que 
muitos nunca mais poderão retor-
nar de forma plena às atividades 
anteriores até em decorrência da 
devastação ambiental, continuam 
sofrendo com danos à saúde, perda 
do local de convivência e moradia, 
e ainda sofrem muitas vezes com 
a urgência de serem indenizadas 
para recomeçar a vida, o que as co-
loca em posição de aceitar acordos 
muito desvantajosos”, destacou 
Carolina e reforçou que “para que 
haja esse equilíbrio pedimos à Jus-
tiça garantia de renda mínima para 

todos que tiveram perdas econô-
micas, antecipação de indeniza-
ção, e assessoria técnica. Com tais 
elementos se pode equilibrar um 
pouco a posição das partes e nego-
ciar com clareza e justiça”. 
Da parte do projeto Abraça Minas 
#BarraLonga, Vinícius explicou 
que buscam que a população saiba 
o que é bom para ela, que esteja 
preparada para discutir e se posi-
cionar. Foi para contribuir nesse 
sentido que o SERVAS convidou 
o CeMAIS como parceiro. O Ce-
MAIS passou a acompanhar as 
lideranças locais participando de 
algumas reuniões e conversas com 
a perspectiva de contribuir para o 
fortalecimento das organizações 
comunitárias locais e da rede de 
garantia de direitos. “Em meados 
de 2016, a comunidade demandou 
uma formação de lideranças, que 

realizamos ampliando a parceria e 
envolvendo a Conviver Saber So-
cial e a Fundação Avina”, contou 
Marisa. No curto espaço de três se-
manas de trabalho com as lideran-
ças, perceberam a necessidade de 
fortalecer as organizações locais, 
as parcerias entre os três setores e 
de reposicionarem os conselhos de 
direito diante da realidade que se 
apresenta.
“Foi um trabalho complexo, de 
muitas mãos, de profissionais al-
tamente competentes e principal-
mente de uma participação com-
prometida das lideranças locais. 
Toda a proposta foi construída de 
forma compartilhada a partir da his-
tória local, da cultura, das articula-
ções e das necessidades. Essa é uma 
experiência que pode se assemelhar 
a outros desastres, mas ainda assim 
é única, sem precedentes”, expli-
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cou a representante do CeMAIS. 
Para Marisa, essas lideranças têm 
uma grande responsabilidade, pois 
representam a comunidade local, 
mas também representam um po-
sicionamento histórico frente ao 
futuro das barragens de minera-
ção no Brasil. “Em rede, pudemos 
fazer emergir dilemas e conflitos, 
trazer experiências exitosas de su-
peração de grandes tragédias em 
locais diferentes. Mas foi a partici-
pação profunda das lideranças que 
possibilitou traçar planos de ação, 

identificar caminhos para superar 
problemas e fortalecer pessoas para 
a ação de liderança. Os desafios são 
grandes e de alta complexidade. 
Surgem demandas novas a cada dia. 
As reuniões de tomada de decisão 
lideradas pela empresa e pelo poder 
público se apresentam com neces-
sidades de conhecimentos que vão 
muito além do cotidiano”, relatou 
Marisa. 
“A superação de tamanho desastre 
só virá com a pressão da sociedade 
civil organizada, inclusive cobran-

do das autoridades responsáveis 
pela gestão do desastre, públicas e 
privadas, postura de maior celeri-
dade no trato das demandas. Sem 
isso, o tempo passa, o problema 
sai da grande mídia, e supostas so-
luções são tratadas às ocultas, pre-
judicando as pessoas em benefício 
de outros interesses. Samarco, Vale 
e BHP têm o dinheiro e o tempo a 
favor de seus interesses, por isso 
apostam na demora das decisões”, 
alertou Carolina. 

A primeira ação de mobilização resultante do curso de formação de 
lideranças aconteceu no dia 15 de outubro, quando mais de 700 pessoas 
entre crianças e adultos da cidade de Barra Longa participaram da Rua da 
Alegria. Essa foi a primeira vez desde a chegada da lama que os moradores 
se uniram para fazer uma grande comemoração.
A promoção de ações para o lazer da comunidade foi um dos desejos mais 
fortes das lideranças participantes do curso e foram elas que realizaram 
todo o evento de comemoração do Dia das Crianças. Vinícius contou 
que o SERVAS e demais parceiros ajudaram com apoio naquilo que os 
organizadores locais não conseguiram sozinhos, como a parceria com a 
Universidade de Viçosa que levou 25 brincantes para ajudar a animar a 
festa!
Além de brincadeiras, a tarde foi recheada de lanches gostosos, música 
alegres e muitos sorrisos de felicidade e esperança. “Foi um grande 
sucesso, tanto para as crianças que adoraram, quanto para as lideranças 
que se viram capazes de realizar essa linda festa”, comentou o gestor do 
projeto Abraça Minas #BarraLonga.

ALEGRIA PARA FORTALECER A ESPERANÇA
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NA PRÁTICA

ALIANÇA PARA A LIBERDADE

PODER PÚBLICO, PROPRIETÁRIO RURAL E 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL SE UNEM NA MISSÃO DE 

SALVAR ANIMAIS SILVESTRES

Na prática, os procedimentos de 
soltura exigem enorme compro-

metimento com as questões ambien-
tais e critérios técnicos específicos 
para a aclimação dos animais à nature-
za. João Paulo Mourão Vasconcelos, 
veterinário e responsável técnico pelo 
Projeto ASAS Fazenda dos Carvalhos, 
que fica em Casa Branca/MG, expli-
cou que as Áreas de Soltura de Ani-
mais Silvestres (ASAS) em parceria 
com propriedades rurais se tornaram 

a alternativa mais viável ao Ibama para 
o reencaminhamento à natureza des-
ses animais. Hoje, em Minas Gerais, 
são 124 dessas áreas conveniadas ao 
Ibama.
O veterinário relatou que era um so-
nho antigo transformar a Fazenda dos 
Carvalhos em uma ASAS, o que foi 
concretizado em 2012, com o apoio 
da Associação Mineira de Defesa Am-
biental (Amda). A organização social 
é responsável pela contratação do tra-

tador e por alimentar as aves dentro 
e fora dos viveiros. As aves são 79% 
dos animais silvestres apreendidos em 
todo o Brasil entre 2002 e 2014.
Maria Dalce Ricas, superintendente 
executiva da Amda, contou que o Iba-
ma, além de levar as aves para a área 
de soltura, mantém contato constante 
de acompanhamento do projeto. Já a 
Polícia Militar Ambiental tem o papel 
fundamental na apreensão de animais 
e apoio na fiscalização da região em 
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torno. “Envolver os proprietários 
rurais é importante pela participação 
do segundo setor no assunto, pois o 
problema é de toda a sociedade”, co-
mentou.
“Na verdade, o poder público tem fa-
lhas nas suas atribuições, pois faltam 
recursos para execução de todas as 
etapas do processo, tornando-se ne-
cessária a participação da iniciativa 
privada e das organizações da socie-
dade civil”, completou João Paulo, 
que fez em sua fazenda uma área de 
soltura diferenciada, onde há uma 
preocupação em acompanhar indivi-
dualmente cada espécime a ser rein-
troduzido, inclusive do ponto de vista 
clínico, antes e depois da soltura. “Se 
constatarmos dificuldade de adapta-
ção, retornamos esse indivíduo para 
o viveiro e damos o devido suporte”, 
esclareceu.
Maria Dalce pontuou que o projeto 
ASAS é de soltura, mas o Ibama pre-
cisa desesperadamente de parceiros 
que aceitem receber animais que não 
têm condições de serem soltos, por 
mutilações físicas ou emocionais. “O 
proprietário rural precisa construir 

instalações próprias e se comprome-
ter a cuidar desses animais ad eter-
num”, destacou a superintendente 
executiva da Amda.
 Mobilização
João Paulo descreveu que houve um 
envolvimento de todos no projeto, 
empregados, visitantes e moradores, 
tanto do entorno quanto da família 
proprietária da área. “A todo o mo-
mento, alguém dá notícia do reapare-
cimento de uma ave ou do nascimento 
de filhotes e todos se envolvem com a 
alimentação deles. Fizemos o plantio 
de diversas espécies de árvores que 
possam fornecer alimentos aos pássa-
ros – pitangueiras, amoreiras, abaca-
teiros, ameixeiras e muitas outras. Só 
goiabeiras são mais de mil”, contou 
satisfeito. 
“É perfeitamente visível a mudança 
de consciência. Pessoas que sempre 
tiveram o costume de manter passa-
rinhos presos em gaiolas passaram à 
prática da observação e começaram 
a reconhecer os problemas da manu-
tenção de aves presas, não só quanto 
ao estímulo ao tráfico, como na pre-
servação de espécies. As crianças, de 

um modo geral, tornam-se defensoras 
da liberdade das aves e muitas vezes 
passam a questionar atitudes dos pais 
ou vizinhos”, comentou João Paulo. 
No Projeto ASAS Fazenda dos Car-
valhos, todas as solturas são acompa-
nhadas de alunos das escolas dos po-
voados próximos, além da presença de 
moradores, lideranças e parceiros do 
Projeto que sempre são convidados. 
“Fazemos com frequência palestras 
em escolas, recentemente, realizamos 
o evento Casa Branca Sem Gaiolas, 
como uma forma de estimular criado-
res irregulares a devolverem as aves 
aos órgãos de fiscalização e soltá-las 
novamente na natureza”, acrescentou 
o veterinário e completou “a consci-
ência do pessoal do entorno é fun-
damental para evitar novas capturas, 
o que poderia colocar em risco todo 
o objetivo do Projeto”. Maria Dalce 
acredita que “é preciso conhecer para 
amar e amar para proteger, assim, 
é imprescindível ensinar crianças e 
adultos que os animais têm direito à 
liberdade tanto quanto nós”.
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Os papagaios são o carro-chefe do projeto ASAS na Fazenda dos 
Carvalhos e é com muita satisfação que todos os envolvidos na 
soltura desses animais comemoram cada novo filhote nascido na 
área. 
João Paulo explicou que o papagaio tem uma dificuldade muito 
grande de readaptação na vida livre, pois cria elos muito fortes 
com o ser humano. “O nosso trabalho aqui é fazer com que ele 
perca esse vínculo com humanos, o que é muito difícil e dolo-
roso para o animal, e crie novos vínculos com indivíduos da sua 
espécie”, contou. 
O primeiro filhote de papagaio nascido na fazenda, no ano pas-
sado, foi motivo de muita comemoração, pois foi uma prova de 
sucesso da readaptação destes animais. Hoje já são vários filho-
tes de papagaio nascidos na área de soltura sob responsabilidade 
da Amda. Com esse resultado, a organização social está conver-
sando com o Ibama para repetirem a experiência de sucesso em 
outras áreas para buscarem a reabilitação e reprodução de uma 
espécie em extinção, o Papagaio do Peito Roxo.

CONSTRUINDO FAMÍLIA
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O Ministério Público de Minas Gerais 
(MPMG) realizou no dia 23 de agosto, 
na Procuradoria-Geral de Justiça em 
Belo Horizonte, o projeto “Colóquios 
Sociais: Mesas de Conversação sobre o 
Terceiro Setor”, promovido pelo Centro 
de Estudos e Aperfeiçoamento Funcio-
nal (CEAF) e pelo Centro de Apoio ao 
Terceiro Setor (CAOTS). O diretor do 
CEAF, procurador de Justiça Jarbas So-
ares Júnior, abriu o encontro ao lado da 
coordenadora do CAOTS, promotora de 
Justiça Valma Leite da Cunha. Também 
compuseram a mesa a defensora pública 
Maria Auxiliadora Viana Pinto; a secre-
tária municipal de Educação de Belo Ho-
rizonte, Suely Maria Baliza; e o vereador 
da Câmara Municipal de Belo Horizonte, 
Heleno Abreu Oliveira.
O Procurador de Justiça Jarbas Soares 
Júnior destacou que o objetivo dos co-
lóquios é possibilitar aos cidadãos e aos 
setores da sociedade dialogar e colaborar 
com o MPMG no aprimoramento de suas 
atividades. “Precisamos da expertise da-
queles que trabalham no terceiro setor. 
O Ministério Público quer ouvi-los, seja 
por meio de críticas, de sugestões ou por 
meio do apoio a decisões já tomadas, para 
que possamos ter uma visão ampla da 
nossa atuação. Sabemos que o trabalho 
desenvolvido no CAOTS trouxe uma atu-
ação extraordinária para o Ministério Pú-

blico, mas há novos caminhos, que podem 
ser iluminados para nortear a atuação do 
Ministério Público hoje e amanhã”.
A coordenadora do CAOTS, Valma Leite 
da Cunha, destacou que o momento é de 
união e de cooperação entre os três se-
tores para o enfrentamento das mazelas 
sociais, cada vez mais crescentes. Apre-
sentou, de forma resumida, as atividades 
desenvolvidas pelo CAOTS no atendi-
mento de suas atribuições, dentre elas, 
prestar apoio operacional aos Promotores 
de Justiça de Minas Gerais que acompa-
nham as fundações e associações, atuar 
na produção e difusão de informações e 
conhecimentos e induzir a capacitação 
das organizações sem fins lucrativos, com 
vistas a aprimorar as ações e serviços por 
elas oferecidos. 
Ressaltou que existem em Minas Gerais 
quase 900 fundações de direito priva-
do, sendo que as análises das prestações 
de contas de todas elas são feitas pelos 
contadores do centro de apoio. Por fim, 
destacou a parceria entre o CAOTS e Ce-
MAIS (Centro Mineiro de Alianças Inter-
setoriais), na qualificação e capacitação 
das entidades do terceiro setor, mediante 
realização de palestras, encontros e semi-
nários. 
Entre os presentes, o procurador de Jus-
tiça que coordenou o CAOTS e agora 
advogado, Tomaz de Aquino Resende; o 

procurador de Justiça Bertoldo Mateus 
Filho, Coordenador do Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias de Justiça 
de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência e dos Idosos; Robson Lucas 
da Silva, chefe de Gabinete da Advocacia-
Geral do Estado de Minas Gerais; Júlia 
Maria Sousa Oliveira, da Superintendên-
cia Central de Convênios e Parcerias da 
Secretaria de Estado de Governo; Leonar-
do Leopoldo Costa Coelho, diretor-pre-
sidente da Fundamig; Marcela Giovanna 
Nascimento Souza, diretora-presidente 
do CeMAIS; Kátia Rocha, presidente da 
Federassantas; Francisco Sérgio Soares 
Cavalieri, presidente do Conselho Ad-
ministrativo da Ale Combustíveis, que 
representou a Fiemg; a vice-presidente 
da Ramacrisma, Solange Bottaro, fizeram 
uso da palavra, além de vários cidadãos e 
lideranças da sociedade civil organizada, 
que foram ouvidos na plenária.
A expectativa deste evento é que o Minis-
tério Público abra cada vez mais as portas 
ao terceiro setor, conhecendo melhor 
o seu trabalho, sua dedicação e suas di-
ficuldades e compreendendo que estão 
todos empenhados na promoção da paz 
social e na construção de uma sociedade 
mais justa e igualitária.
Ministério Público de Minas Gerais
Centro de Apoio ao Terceiro Setor 
Tel: (31) 3295-6930/ 3295-7720

MPMG PROMOVE COLÓQUIOS SOCIAIS 
COM MESA DE CONVERSAÇÃO SOBRE 

O TERCEIRO SETOR



O QUE DISSE O TERCEIRO SETOR?
CONFIRA DEMANDAS COLOCADAS POR DIFERENTES REPRESEN-

TANTES DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARTICIPANTES 
DO COLÓQUIO:

O que buscamos do Ministério Público é mais interação 
e compartilhamento. O Terceiro Setor precisa poder 

confiar e acreditar que o MP é um parceiro para caminhar 
conosco. A fiscalização é importante, pois leva a uma me-
lhoria de gestão, mas precisa ser feita com orientação e 
acolhimento. 

Queremos compartilhar nossa expertise com o Ministé-
rio Público para atingirmos mais pessoas da socieda-

de de uma forma melhor. Essa aproximação é muito bem-
vinda. Nós do Terceiro Setor estamos ansiosos para troca 
de experiência e para aprender com o MP. A gente espera 
crescer com a ajuda do Ministério Público. A sociedade 
precisa dessa parceria. 

Embora a gente tenha esse apoio do Ministério Público, 
a gente sente que o MP é um pouco lento. Às vezes, 

precisamos de uma resposta mais urgente. 

Queremos mais que o reconhecimento do nosso traba-
lho em solenidades e prêmios, queremos ações proati-

vas dos gestores do governo. 

Os ILPIs precisam de um apoio maior tanto de equipe 
que está insuficiente, quanto do sistema de saúde mu-

nicipal para disponibilizar profissionais para realizarem 
visitas nos locais onde os idosos vivem, uma vez que existe 
grande dificuldade de locomoção. Com as dificuldades do 
sistema de saúde, essas visitas são restritas e quase não 
ocorreram. Muitos ILPIs não têm condição de ter o carro 
adaptado para o transporte seguro. Precisamos estreitar 
uma ação intersetorial referente à política de saúde. Preci-
samos nos unir para colaborar com essa situação, porque 
com o envelhecimento da sociedade, essa necessidade de 
consultas e exames de idosos que vivem em ILPIs só vai 
aumentar. 

O convênio da Prefeitura de Belo Horizonte com as 
creches de educação infantil está sofrendo reajustes 

abaixo da inflação há dois anos e, com isso, o valor per 
capita repassado não está sendo suficiente. Muitas creches 
estão com dificuldades de arcar com suas despesas. A res-
ponsabilidade tem sido dividida com a família, pessoas 
e empresas que apóiam a creche para que o atendimento 
possa continuar. Nossa maior demanda hoje é conseguir 
um aumento do valor per capita para garantir a qualidade 
do atendimento para as crianças da educação infantil. 

A Prefeitura de Belo Horizonte, de acordo com o con-
vênio, é responsável por 100% da alimentação das 

crianças nas creches. Desde fevereiro deste ano que esta-
mos lidando com a falta de alimentos. Já tivemos problema 
com leite, feijão, horti-fruti e itens pequenos como fermento 
e alho. Tivemos problemas com a quantidade, com a quali-
dade e com a regularidade e isso gera grandes transtornos. 
O que estamos buscando com as secretarias de Educação 
e de Abastecimento é que haja no convênio uma cláusula 
sobre um plano emergencial para a falta de alimento. Ti-
vemos creches em Belo Horizonte que ficaram com a des-
pensa vazia!

Queremos mais que o reconhecimento do nosso traba-
lho em solenidades e prêmios, queremos ações proati-

vas dos gestores do governo. 

Trazemos um pedido para o Ministério Público criar 
uma forma de acompanhar melhor a gestão dos con-

selhos municipais, principalmente nas cidades do interior, 
no processo de escolha dos representantes. Os conselhos 
são cooptados pelo executivo e mesmo que tenha a partici-
pação de organizações de Terceiro Setor, são sempre aque-
las que vão falar a língua dele. 
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PROJETOS QUE INSPIRAM

João Cidadão é um personagem criado pelo promo-
tor de Justiça aposentado Tomáz de Aquino Resen-

de, em 2005, para disseminar de forma lúdica, para 
crianças e adultos, os valores éticos, solidários e de 
cidadania. O primeiro livro da série João Cidadão utili-
za poesia para mostrar que a construção de um mundo 
melhor depende de cada um e que amor e solidariedade 
são a base da cidadania. Na continuação, lançado no 12º 
Encontro Nacional do Terceiro Setor (ENATS), “João 
Cidadão no Terceiro Setor”, o personagem, agora 
crescido, torna-se um gestor de organização social e 
faz uma reflexão sobre o compromisso de quem traba-
lha no terceiro setor para que o mundo seja melhor.

Agora, o autor Tomáz de Aquino está levando o João 
Cidadão para compartilhar seus conhecimentos com as 
crianças atendidas em organizações da sociedade civil. 
No dia 15 de setembro de 2016, foi a vez da Associação 
Ser Parte, que recebeu a visita do autor para conversar 
com os educandos.

A Ser Parte oferece atividades educacionais, oficinas 
esportivas e culturais para estudantes, entre sete a 
16 anos, moradores de Contagem e Belo Horizonte. 
“Além do aprimoramento cultural e esportivo, há todo 
um trabalho informativo, preocupado com a formação 
integral, humana e ética”, conta Leandra Resende, 
pedagoga da instituição.Anualmente, a associação es-
colhe um tema para direcionar as suas ações e as ativi-
dades realizadas com 300 alunos. Em 2016, a temática 
escolhida foi cidadania, trabalhada com base no livro 
João Cidadão, a partir de três eixos - coletividade, ética 
e direitos e deveres. A obra foi referência também para 
a criação do espetáculo “E aí, cidadão?”, apresentado 
pelos educandos da Ser Parte, em novembro, no teatro 
Ney Soares, no Centro Universitário de Belo Horizon-
te (Uni-BH).

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 
ABREM SUAS PORTAS PARA 
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O livro João Cidadão destaca a importância de exercer a 
cidadania e transmite valores éticos e solidários por meio 
da história de uma criança que, ao se descobrir parte do 
mundo, se torna cidadã. Essa história fez fazer parte do 
cotidiano dos alunos do Ser Parte que tiveram a oportu-
nidade de conhecer e conversar com o autor da narrativa. 
Durante o encontro, os educandos fizeram perguntas 
sobre cidadania e o conteúdo do livro. Interessaram-se 
também em conhecer parte da trajetória do autor como ad-
vogado e procurador e as contribuições feitas para a socie-
dade por meio do seu trabalho. Para a aluna Ana Manuella 

de Jesus, a visita foi um momento de aprendizado: “Uma 
das coisas que eu vou levar comigo, é que devemos sempre 
ser bons cidadãos e ajudar o outro, porque o que planta-
mos hoje vamos colher no futuro”, contou. 
Na ocasião, o advogado conheceu as instalações da Asso-
ciação e também se reuniu com a equipe Ser Parte para 
discutir ações de apoio e fortalecimento ao terceiro setor. 
Para a presidente Ana Rita de Macedo Moura, parceiros 
como o Tomáz de Aquino fortalecem as organizações. “O 
terceiro setor precisa deste tipo de apoio para crescer e se 
fortalecer”, relata. 

01. Nunca suborne ou aceite suborno.
02. Cultive a paz e seja solidário.
03. Exija a nota fiscal em todas as 
suas compras. 
04. Não consuma drogas nem 
compre produtos de origem du-
vidosa.
05. Não admire o enriquecimento 
ilícito. Repudie-o. Denuncie-o.
06. Não dê nada diretamente a pe-
dintes, voluntarie-se em uma OSC.
07. Jogue lixo no lixo (papel de 
bala também é lixo).
08. Denuncie maus-tratos que chegarem a 
seu conhecimento ao Ministério Público.

09.Não compre de cambistas, ainda que 
perca o evento.

10. Lute por um transporte cole-
tivo de qualidade. Nunca feche 
os cruzamentos nem ultrapasse 
pelo acostamento.
11.Prestigie a indústria brasileira.
12. Nunca mais vote em políticos 
com mau desempenho da fun-
ção e espalhe os motivos de sua 
decepção o máximo possível.
13. Tenha mais respeito com os 
outros seres e criaturas, huma-

nos ou não, trate-os como você gosta e me-
rece ser tratado.

ENSINAMENTOS DO JOÃO CIDADÃO

AS REGRAS DO JOÃO CIDADÃO
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PROJETOS QUE INSPIRAM

COM A MISSÃO DE GARANTIR OS DIREITOS 
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, INSTITUTO 

EMPRESARIAL INVESTE NO FORTALECIMENTO DO 
TERCEIRO SETOR E DE REDES INTERSETORIAIS

Como uma empresa pode con-
tribuir para acabar com a triste 

realidade de crianças e jovens peram-
bulando pelas ruas, sem perspectiva 
de futuro, à mercê da violência e da 
criminalidade? Essa é uma dúvida que 
por muitos anos acompanhou o em-
presário Roberto Pereira de Almeida. 
Em fins de 2013, em uma conversa 
com familiares sobre o assunto, Ro-
berto decidiu criar o Instituto Pereira 
de Almeida (IPA), que ficou sob a res-
ponsabilidade de suas filhas.
Logo perceberam que já existia um 
grande número de Organizações da 
Sociedade Civil (OSCs), com anos de 
experiência, realizando o atendimen-
to direto de crianças e adolescentes 
e também notaram que tais organiza-
ções precisavam de apoio, de informa-
ção e recursos. Assim, os dirigentes 
do IPA decidiram que atuariam prio-
ritariamente na formação e capacita-
ção das OSCs. Em agosto de 2014, 
começaram o PROFIC – Programa de 
Fortalecimento Institucional Com-
partilhado, que promove o desenvol-
vimento institucional das organiza-
ções sociais que atendem crianças e 
adolescentes no município de Betim. 
Ao todo mais de 40 organizaçõespar-

ticiparam dos encontros promovidos 
pelo IPA.
Durante os encontros do PROFIC, a 
equipe do Instituto identificou que 
algumas pessoas se destacavam por 
serem mais engajadas e apaixonadas 
pela causa social e por terem capaci-
dade de liderança e potencial de mo-
bilização de pessoas. Elas foram con-
vidadas para formar um grupo, hoje 
conhecido como Liderança Transfor-
madora, e participarem de encontros 
mensais para o estudo de temas como: 
garantia de direitos, terceiro setor, 
ECA e lideranças que transformam 
realidades. 
Os encontros do grupo Lideranças 
Transformadoras acontecem desde 
agosto de 2015. Um importante re-
sultado desse trabalho foi a carta es-
crita coletivamente aos candidatos à 
prefeitura de Betim, solicitando que 
firmassem o compromisso de que 
em seus governos, a criança e o ado-
lescente do município seriam priori-
dade. Hoje, de posse do documento 
assinado pelo prefeito eleito, o grupo 
está trabalhando para garantir que o 
compromisso assumido seja cumpri-
do a partir do início do ano que vem. 
Redes

A marca do PROFIC é uma rede de 
fitas coloridas, entrelaçadas. Cada 
fita representa uma organização so-
cial. Juntas, formam uma rede sóli-
da, forte, segura.Após fortalecer as 
OSCs em encontros de compartilha-
mento e conhecendo seus territórios 
de atuação, o Instituto Pereira de 
Almeida percebeu a necessidade de 
trabalhar com a Rede de Garantia de 
Direitos nas regionais de Betim. Os 
participantes do PROFIC foram en-
corajados a mobilizarem os Fóruns, 
outrora existentes, e há tempos de-
sarticulados, a se reorganizarem. 
Hoje em quatro regionais de Betim, 
equipamentos sociais, escolas, cre-
ches, organizações da sociedade ci-
vil, lideranças locais, equipamentos 
do governo local e estadual se reú-
nem para debater seus problemas 
e juntos encontrarem as melhores 
formas de saná-los. E o maior ganho 
destas redes é o reconhecimento de 
seus pares, com os quais podem con-
tar nas situações de violação de dire-
tos.
O Instituto Pereira de Almeida gosta 
de trabalhar em rede e busca sempre 
parceiros para seus projetos e ações. 
O primeiro parceiro em Betim, ainda 

INSTITUTO PEREIRA DE ALMEIDA
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em 2014,foi o Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e do Adolescen-
te (CMDCA), que viabilizou o iní-
cio dos trabalhos no município. Em 
2016, essa parceria deu início às Ro-
das de Diálogo com os conselheiros 
de direito e a uma capacitação con-
tinuada dos conselheiros tutelares. 
Com estes últimos, estão construin-
do um Código de Ética que poderá 
ser referência nacional.
Outro parceiro é o Movimento Nossa 
Betim que prontamente se colocou à 
disposição para mobilizar pessoas e 
fornecer dados sobre a realidade lo-
cal. A parceria se firmou com o pas-
sar do tempo e, após um ano atuando 
nas várias frentes de trabalho, o IPA 
foi convidado a assumir a organiza-
ção do Fórum do Terceiro Setor e 
participar, junto com o Movimento, 
do Observatório Social de Betim. 
Com os parceiros Conviver Saber 
Social, CEMAIS, CAO-TS do MPMG 
eTomaz de Aquino Costa Vilar Advo-

gados Associados, o Instituto reali-
zou a Roda de Diálogo sobre o Marco 
Regulatório das Organizações da So-
ciedade Civil (MROSC) com a parti-
cipação de representantes das OSC, 
do governo municipal, dos equipa-
mentos sociais, dos conselhos, den-
tre outros.
Investir no fortalecimento das orga-
nizações, lideranças e redes maximi-
zou o potencial de atuação do IPA. A 
rede de proteção e defesa dos direi-
tos da criança e do adolescente pos-
sui ampla capilaridade e necessidade 
de unir esforços que possibilitem a 
superação de desafios comuns. 
Como reconhecimento da seriedade 
de seu trabalho e compromisso com 
a garantia de direitos, recentemente, 
o IPA foi convidado a colaborar no 
processo de criação e de lançamento 
da Frente de Defesa da Criança e do 
Adolescente de Betim. O trabalho re-
alizado até aqui motivou o Instituto 
a expandir seu território de atuação. 

Em agosto de 2016, com uma Roda 
de Diálogos sobre o MROSC e três 
workshops para organizações so-
ciais, o IPA chegou a Contagem!
O Instituto Pereira de Almeida 
acredita na força do terceiro setor 
e investe para que as organizações 
ampliem a legitimidade de sua atu-
ação nas comunidades e a rede seja, 
cada vez mais, conectada com novas 
fontes de recursos, ferramentas de 
gestão, políticas inovadoras de pro-
teção e informações qualificadas que 
contribuam para suas causas e para o 
desenvolvimento local.  

I N S T I T U T O



PROJETOS QUE INSPIRAM

CURSO GRATUITO DE 
CUIDADORES DE IDOSOS
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A população brasileira está enve-
lhecendo e pesquisas mostram 

que o número de pessoas com mais de 
60 anos no Brasil tem crescido mais 
rápido que a média internacional. De 
acordo com a Organização Mundial 
de Saúde (OMS), em 2030, teremos 
mais idosos que crianças e nosso 
país. Em 1940, os idosos represen-
tavam 4,1% da população do país. As 
projeções é que em 2050, eles sejam 
29,8% da população, equivalente a 
64 milhões de pessoas acima dos 60 
anos, numa proporção de 226 idosos 
para cada 100 crianças/adolescentes. 
Estamos preparados para cuidar dos 
nossos idosos?
Em parceria com o Ministério Públi-
co do Trabalho em Belo Horizonte e 
com o Núcleo de Geriatria e Geronto-
logia da UFMG, a Faculdade Unimed 
desenvolveu o curso “Fundamento 
do Cuidado com o Idoso Frágil: Pro-
grama Cuidador de Idoso”. O curso 
é gratuito, na modalidade ensino a 
distância. São 60 horas de videoaulas 
que alternam conteúdos teóricos com 
orientações práticas gravadas em ins-
tituições que atendem idosos na capi-

tal mineira. As aulas são ministradas 
por médico, enfermeira, psicóloga e 
assistente social. O curso está dispo-
nível no site www.cuidadoresdeido-
sos.faculdadeunimed.edu.br.
Direcionado a pessoas que desejam 
se preparar para cuidar dos idosos 

em seu convívio, o curso tem foco na 
formação social e humana dos alunos, 
além de capacitar dentro dos regula-
mentos da profissão.  Segundo o pre-
sidente da Faculdade Unimed, João 
Batista Caetano, a função de cuidador 
geralmente é assumida por uma pes-

soa do núcleo familiar, que se torna 
referência por ter maior disponibi-
lidade, instinto, vontade ou capaci-
dade. “No Brasil, a principal forma 
de suporte ao idoso continua sendo 
informal, feita pelos familiares. É co-
mum o cuidador em potencial assumir 
o cuidado de forma inesperada, sem 
qualquer preparação prévia”, explica. 
No entanto, várias pesquisas apontam 
que o mercado de trabalho para o cui-
dador de idosos está em crescimento. 
De acordo com informações do Insti-
tuto de Pesquisas Econômicas Apli-
cadas (Ipea), são mais de 20 milhões 
de brasileiros na terceira idade, sendo 
que 13% sofrem com dificuldades para 
realizar as tarefas diárias. “É nessa si-
tuação que entra o Cuidador de Idoso, 
um profissional treinado para garan-
tir o bem-estar e a qualidade de vida 
e que pode trabalhar em domicílios, 
clínicas e instituições de longa per-
manência. O salário varia conforme a 
região do país, mas a média nacional é 
de R$ 1.173,56”, acrescenta o execu-
tivo de Desenvolvimento e Responsa-
bilidade Social da Faculdade Unimed, 
Ary Célio de Oliveira.

“SOMOS MAIS DE 
20 MILHÕES DE 

BRASILEIROS NA 
TERCEIRA IDADE, 
SENDO QUE 13% 

SOFREM COM 
DIFICULDADES 

PARA REALIZAR AS 
TAREFAS DIÁRIAS”

ACESSE O SITE DO SEU 
SMARTPHONE OU TABLET 

ESCANEANDO ESTE QR CODE
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ENSINA
PROFESSOR RAIMUNDO SOARES, FILÓSOFO CLÁSSICO, 

ENGENHEIRO E DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO ORIOR

RAIMUNDO: A Liderança Agente da 
Transformação Global é alguém posicio-
nado diante da vida, um agente inocu-
lador do futuro que desejamos.Ele tem 
uma postura mais comprometida com as 
respostas aos desafios contemporâneos, é 
“um estado de espírito” potente e efetivo. 
Um indignado consciente e atuante, entu-
siasmado, otimista, articulador, presente 
nos movimentos sociais e organizacionais 
da sua época. Um arquiteto na construção 
de pontes para o amanhã! 
Um agente de transformação, por exem-
plo, pode ser alguém que simplesmente 
coloque etanol como combustível no seu 
carro, independentemente da compa-
ração do preço com o da gasolina... Ou 
ainda use bicicleta, transporte solidário 
ou público como meio de mobilidade ur-
bana. Seus atos são alinhados com o enca-
minhamento do amanhã, coerente com a 
mitigação ou solução dos desequilíbrios, 
tais como diminuir o consumo de carne, 
economizar água e energia, adquirir pro-
dutos orgânicos, praticar o voluntariado 
em demandas sociais. Em síntese, ele vi-
vencia uma perspectiva biossistêmica da 
realidade.
Em uma instituição pública, privada ou 
do terceiro setor, através do seu posto 
de influência, o agente de transformação 
percebe e interfere deliberadamente nas 
consequências das suas funções para a or-
ganização, seu mercado, a sociedade e o 
planeta, visando promover um desenvol-
vimento sustentável.
Para puxar o fio da meada, as lideranças 
ATG concebem comunidades de desen-
volvimento, que, dentre outras caracte-
rísticas, apresentam:
• Busca por uma profunda compreensão 
da natureza humana e suas interações;

Com extensa trajetória como execu-
tivo de empresas multinacionais e 

também como professor e pesquisador do 
meio acadêmico, Raimundo Soares, desde 
o final da década de 80,vem se dedicando 
a promover encontros intersetoriais para 
produção de conhecimento para o em 
proldo desenvolvimento socioeconômico 
do país. Já naquela época, sua principal 
atenção era compreender quais as princi-
pais dificuldades em processos de trans-
formação cultural das organizações.
Em meados da década de 90, participou 
da criação da Universidade Complemen-
tar Academia Cultural, uma comunida-
de experimental do Instituto Orior para 
desenvolver o perfil de maturidade dos 
participantes. A partir do ano 2000, 
iniciaram a certificação de profissionais 

Agentes de Transformação Global (AGT), 
como especialistas no Pensamento Bios-
sistêmico Transdisciplinar (PBT). 
O PBT já foi utilizado junto a projetos da 
UFMG e Fundação Dom Cabral (FDC). 
Estabeleceu o Núcleo de Sustentabili-
dade da FDC, que introduziu o curso e 
o Centro de Referência em Gestão Res-
ponsável para Sustentabilidade. Ele ainda 
participou da criação de um núcleo de ex-
celência em gestão na UFBA, articulando 
universidade e empresas para formar es-
pecialistas em qualidade para o nordeste 
brasileiro, em parceria com a American 
Society for Quality Control (ASQC).

VALOR COMPARTILHADO: Quem é o 
Agente da Transformação Global? 
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• Senso de causa, seus integrantes enten-
dem porque dedicaravida em um empre-
endimento específico;
• Interação sobre as demandas dos de-
mais organismos de convivência, corres-
ponsáveis pela sua longevidade (clientes, 
fornecedores, integrantes, sociedade, go-
vernos, centros de pesquisa, etc);
• Gestão orgânica da sua efetividade ar-
ticulando estratégia, conhecimento e ino-
vação/operação;
• Desenvolvimento do perfil de maturi-
dade de seus integrantes (sensos de cone-
xão histórico, com a natureza, com as or-
ganizações, consigo mesmo e os outros). 

VALOR COMPARTILHADO: Qualquer 
pessoa pode ser agente de transformação? 
RAIMUNDO: Como mencionei anterior-
mente, ser agente de transformação é uma 
questão de posicionamento diante dos es-
tímulos alternativos que nossa contempo-
raneidade oferece.
Sempre escutamos falar que “o humano 
vem ao mundo sem manual”. No Instituto 
Orior, há tempos realizamos laboratórios 
cuja questão é a seguinte: e se o humano 
viesse com manual, o que seria fundamen-
tal sabermos para encaminharmos melhor 
nossos “roteiros da existência”? As res-
postas sempre ratificaram os resultados 
que emergiam das pesquisas para conce-
bermos a Liderança ATG. Em síntese, de-
veria ser um conteúdo que permitisseàsas 
pessoas vivenciarem os quatro sensos de 
conexão do Perfil de Maturidade. Escla-
recendo um pouco mais cada um deles, o 
PBT é utilizado para:
• Senso de conexão histórico – reconhe-
cer como se dá um processo civilizatório, 
antever futuros alternativos e elucidar 
a nossa condição de coconstrutores do 
amanhã, hoje;
• Senso de conexão com a natureza – per-
ceber que a espécie humana tem a possi-
bilidade de vivenciar a condição de ser a 
natureza refletindo a si mesma, escutando 
seus gritos e sussurros, e responder coe-
rentemente às premissas da vida;
• Senso de conexão com as organizações 

– entender que somos, literalmente, por-
tadores de diversas entidades e dentre elas 
nossas nações, famílias e organizações. 
Estas são ideias vivas que vão “possuin-
do” indivíduos que se comportam confor-
me a identidade destes organismos, em 
um processo biossistêmico de influência 
mútua e efetividade dos resultados;
• Senso de conexão consigo mesmo e 
com os outros – compreender seu pro-
pósito de vida, naturezas preferenciais de 
indivíduos, causas de conflitos e formas 
de encaminhamentos de soluções, os as-
pectos fundamentais para a convivência e 
estabelecimento de trajetórias de vida.

VALOR COMPARTILHADO: Por que 
é tarde demais para sermos pessimistas?
RAIMUNDO: A maioria das pessoas é 
boa e está dando o melhor de si. O pro-

blema é que quando juntamos o melhor 
de si de toda essa gente boa, emerge um 
cenário de desequilíbrios socioeconômi-
cos e ambientais que esta mesma maioria 
não concorda. A história mostra que estas 
distorções de convivência provocam con-
flitos entre grupos e nações, que estão 
presentes hoje em todas as “esquinas” do 
mundo. 
Na realidade, quando vivenciamos crise 
em tudo que pode ter crise, nos depara-

mos com uma situação mais profunda: 
uma crise civilizatória. Para exemplificar, 
menciono mudanças climáticas, escassez 
de água, espécies em extinção e o impres-
sionante marco da concentração de rique-
zas, atingimos este ano o estágio de 1% da 
população mundial deter a mesma riqueza 
dos outros 99%.
Por outro lado, a vida é projetada para dar 
respostas a desafios e a humanidade sem-
pre buscou equacionar as questões do seu 
tempo. Se refletirmos um pouco sobre as 
democracias, vamos concluir que ainda é 
uma bela utopia, mas estamos tentando, 
aprendendo, nos mobilizando e nos co-
construindo enquanto sociedades.
O contexto global nos apresenta a convi-
vência de mundos paralelos disputando 
espaço, um de manutenção das estruturas 
atuais que causaram as distorções dos ali-
cerces da vida, e outro propositivo oriun-
do de três macromovimentos que cada vez 
mais se articulam entre si: resgate filosó-
fico em busca de um “espírito” de integri-
dade; a transdisciplinaridade, que busca 
uma compreensão da realidade além dos 
limites impostos pelos “idiomas” das 
especialidades científicas, e a sustenta-
bilidade, que em síntese, é um grande 
projeto global que vem influenciando e 
tecendo acordos entre governos, OSCs, 
academias, empresas e comunidades.
Somos a herança do passado grávida das 
futuras gerações. Nosso horizonte tem-
poral está sendo manipulado exatamente 
agora na maneira como vivemos, intera-
gimos, produzimos, vendemos, compra-
mos, celebramos.Em diversos labora-
tórios sociais realizados pelo Instituto 
Orior, quando grupos de diversas espe-
cialidades e áreas de atuação vivenciam 
sua dimensão transgeracional, consisten-
temente se posicionam como coconstru-
tores de um futuro pela sustetabilidade 
global. 
Podemos e devemos escolher em qual 
mundo viver! Já. Problema que é pro-
blema mesmo, com o tempo não some...
Cresce! E você? Qual futuro está culti-
vando agora?

“O AGENTE DE 
TRANSFORMAÇÃO 
GLOBAL ÉUM IN-
DIGNADO CONS-
CIENTE E ATUAN-
TE, ARTICULADOR, 

PRESENTE NOS 
MOVIMENTOS 

SOCIAIS E ORGA-
NIZACIONAIS DA 

SUA ÉPOCA”
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PARTICIPA

REGINA HELENA CUNHA MENDES, ASSESSORA DA ASSPROM, 
PARTICIPA DA FRENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

E ADOLESCENTE DE MINAS GERAIS, DO FÓRUM MUNICIPAL 
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BELO 

HORIZONTE E É CONSELHEIRA ESTADUAL DOS DIREITOS DAS 
CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES

Formada em psicologia pela UFMG, 
Regina Helena Cunha Mendes é espe-

cialista em psicologia clínica e psicologia 
social e pós-graduada em Saúde Mental e 
Trabalho, quando pesquisou o impacto 
do trabalho na construção da identidade 
do adolescente. Há 30 anos, trabalha na 
Associação Profissionalizante do Menor 
(ASSPROM), onde atuou em diversas 

áreas e hoje é assessora e representante 
da organização no Conselho Estadual dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de 
Minas Gerais. Também integra a coor-
denação colegiada do Fórum Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de Belo Horizonte e participa da Frente 
de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Minas Gerais. Ela já foi 

coordenadora adjunta do Fórum Estadu-
al de Erradicação do Trabalho Infantil e 
Proteção do Adolescente Trabalhador de 
Minas Gerais, presidente do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Belo Horizonte e do Con-
selho Estadual dos Direitos da Criança e 
do Adolescente de Minas Gerais.
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VALOR COMPARTILHADO: Como 
e quando começou o seu envolvimento 
com a garantia dos direitos de crianças 
e adolescentes?
REGINA: Comecei o meu trabalho 
com adolescentes fazendo estágio na 
área de intervenção psicossocial, quan-
do o país lutava pela democratização e 
por eleições diretas. Sempre me inte-
ressei por atuar na área social, em um 
país tão desigual, numa época em que 
a psicologia clínica era o grande fas-
cíniodos estudantes. Em um país que 
vivia na ditadura, atuar na área social 
e lutar por direitos humanos era ape-
nas interesse de uma minoria. Mas isto 
me atraía muito. Na verdade, olhando 
agora para trás, a luta por direitos hu-
manos eu aprendi em casa e na cidade 
onde nasci. Desde criança via a luta 
sindical. Assim que me formei, cola-
borei para a fundaçãodo Sindicato dos 
Psicólogos de Minas Gerais, do qual fui 
uma das dirigentes. O trabalho também 
sempre foi uma das áreas de meu inte-
resse, pois o trabalho, mais que fonte 
de renda, é um importante espaço de 
realização humana. Como diz Marx, o 
homem faz o trabalho, mas o trabalho 
faz o homem. 
Quando conheci a ASSPROM gostei da 
oportunidade de trabalhar em um local 
que atuaria na área social, com o traba-
lho e com adolescentes. O trabalho da 
ASSPROM era pioneiro, não se trata-
va apenas de oportunizar um trabalho, 
mas há mais de 40 anos já destacava a 
importância da atuação com a família e 
da permanência e evolução no estudo 
formal, questões que demoraram a ser 
incorporadas nas políticas públicas e 
na nossa sociedade de uma forma geral. 
Depois, com a efervescência de um 
país que se democratizava, participei 
dos espaços coletivos da incidência po-
lítica para a construção da Constitui-
ção Cidadã. A ASSPROM me indicou, 
junto com outros trabalhadores, para 
participar da Frente de Defesa e foi 
assim que me engajei na luta específica 
pelos direitos das crianças e adolescentes. 

Aliás, é oportuno lembrar a história da 
construção dos direitos humanos em 
nosso país em um momento em que 
eles estão ameaçados, em que corre-
mos o risco de retroceder. Não foram 
fáceis essas conquistas, foi luta e traba-
lho de muita gente, um caminho difícil 
e espinhoso. Alguns pagaram com a 
vida por essas conquistas.

VALOR COMPARTILHADO: Por 
que ainda temos tão poucos dados so-
bre o cenário da violência contra crian-
ças e adolescentes no Brasil e o que fal-
ta para conhecermos mais a fundo esse 
cenário?
REGINA: A questão dos dados sempre 
foi difícil. Historicamente, não havia 
interesse em divulgá-los, como disse, 
vivemos um período sob a ditadura. A 
imprensa também vivia sob censura. 
Depois, alguns governos tinham e ain-
da têm medo do desgaste político com 
a divulgação. Nos tempos atuais, vejo 
que há uma dificuldade para a integra-
ção dos dados, que são elaborados com 
referências distintas, como faixa etá-
ria, por exemplo. São bases diferentes 
na coleta dos dados, o que torna difícil 
para os pesquisadores integrá-los. Mas 
avalio que temos avançado neste sen-
tido.Só para citar como exemplo, veja 
o CMDCA/BH: tem um diagnóstico 
bem completo da infância e adolescên-
cia em Belo Horizonte.  
Há necessidade de ampla divulgação 
destes dados e penso que a imprensa 
tem um papel importantíssimo e estra-
tégico. A divulgação dos dados sobre 
violências cometidas contra crianças e 
adolescentes dá visibilidade ao que até 
então não vinha à tona. É importante 
que a imprensa divulgue os dados, mas 
que também mostre as soluções encon-
tradas, as políticas públicas, mesmo 
que elas ainda não sejam ideais. Por-
que caminhos existem, muita coisa tem 
sido feita. Quando se mostra apenas a 
dor, o sofrimento e não mostra a possi-
bilidade e o caminho para resolução do 
problema, quem não atua naquela área 

e não conhece o trabalho desenvolvido 
fica com o sentimento de desesperan-
ça, de descrença muito grande e até as 
pessoas que vivem ou tomam conheci-
mento de alguma situação de violência 
podem acabar não denunciando por-
que pensam que não vai dar em nada 
mesmo. E sabemos que também não 
é assim. Temos avançado muito e a 
responsabilização, embora ainda len-
ta,hoje é uma realidade. Vejam o caso 
recente de violência sexual e sequestro 
de criança por um coronel do Rio de 
Janeiro. Apesar de ser de uma alta pa-
tente, ele não ficou impune à denúncia. 

VALOR COMPARTILHADO: Qual o 
papel dos Conselhos na rede de prote-
ção e o que falta para que sejam ainda 
mais efetivos na defesa dos direitos das 
crianças e dos adolescentes?
REGINA:Os Conselhos já participam 
na deliberação da política. Esse é um 
espaço muito rico e privilegiado para 
fazer essa articulação, pois todas as or-
ganizações sociais que trabalham com 
crianças e adolescentes devem ser re-
gistradas no Conselho, bem como to-
dos os programas não governamentais 
e governamentais dirigidos à infância 
e adolescência devem ser inscritos no 
Conselho. Isto permite ter dados e uma 
visão da rede de proteção, permite que 
possa ser feita a articulação dos diver-
sos programas, possibilita que conver-
sem entre si e um complemente o tra-
balho do outro. 
Para os Conselhos serem mais efetivos, 
eu diria que, principalmente, faltam 
consciência e conhecimento do signi-
ficado dessa função pública. Quem se 
candidata, não pode fazê-lo de forma 
leviana ou com interesses pessoais e 
para sua instituição. Essa é uma função 
pública e, como todas as outras, deve 
ser buscada por quem se identifica 
com o desejo de servir a coletividade, 
exige altruísmo, compromisso, exige a 
permanente busca de conhecimento e 
a capacidade de dialogar e confrontar, 
quando necessário. Quem ocupa esse 
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lugar deve ter a consciência de que, da 
sua decisão assertiva ou da sua omis-
são, muitas vidas poderão ser impacta-
das, para melhor ou para pior.
Embora estejamos vivendo um momen-
to em que há uma descrença da popu-
lação em relação a quem ocupa uma 
função pública, seja ela remunerada ou 
não, devemos buscar resgatar o verda-
deiro sentido dessas funções elegendo 
pessoas compromissadas com o verda-
deiro sentido de servir a comunidade. 
Isso vale para conselheiros e para qual-
quer função pública. Todos são esco-
lhidos pela população, embora no caso 
dos conselheiros seja um quórum mais 
restrito, tratando-se daqueles que po-
dem e se inscreveram para votar, mas 
ainda assim, precisamos fazer melho-
res escolhas. 
Muitos conselhos têm dificuldade com 
infraestrutura e recursos humanos, 
pois dependem dos governos equipar 
e contratar equipe técnica. Se não o 
fazem, cabe aos conselheiros buscarem 
que eles o façam. Por isto é que digo 
que o conselheiro tem que ter consci-
ência e conhecimento da sua função, 
pois considero tais atributos a mola 
propulsora que fornece a energia ne-
cessária para enfrentar as dificuldades. 
Se o conselheiro não consegue condi-
ções para o Conselho ter um bom fun-
cionamento pela via do diálogo, cabe 
ao Ministério Público, que tem papel 
fiscalizador, entrar em ação e fazer 
cumprir a lei.

VALOR COMPARTILHADO: Como 
os conselhos de direito e a sociedade 
civil organizada podem ser mais ativos 
e efetivos no combate à cultura do es-
tupro?
REGINA:Pautando o Conselho, a 
imprensa e a sociedade, através de 
entrevistas, debates, seminários, cam-
panhas, de pesquisas e de divulgação 
dos dados. É necessário algumas vezes 
trabalhar os preconceitos até dos pró-
prios conselheiros, que, afinal, fazem 
parte desta sociedade e, quando ocu-
pam esses lugares, precisam se despo-

jar de alguns conceitos introjetados e 
lembrar que trabalham para um cole-
tivo. Muitas vezes,devem colocar de 
lado até algumas convicções religiosas, 
lembrando que o Estado é laico. Isso 
não é nada fácil, mas quem ocupa um 
lugar público, deve ter a ética de fazê-
-lo. É preciso não se calar e expor as 
entranhas de uma sociedade machista, 
homofóbica, LGBT fóbica. É preci-
so ultrapassar a barreira dos rótulos e 
lembrar que todos são pessoas, seres 
humanos e nossa função é promover 
a vida, em todos os sentidos. O que 
todos afinal querem na vida é muito 

simples: todo mundo quer ser respei-
tado em sua singularidade, ser amado 
e amar quem quiser, desenvolver e rea-
lizar as suas potencialidades através do 
trabalho, poder conviver com sua famí-
lia e sociedade, ter acesso ao lazer no 
seu tempo livre e ‘algum trocado para 
dar garantia’, como dizia Cazuza.

VALOR COMPARTILHADO: Você 
acha que o Brasil avançou do caso da 
Aracelly até hoje? 
REGINA: Penso que avançamos desde 
o caso Aracelly, porém, os dados ain-
da são assustadores. Em Minas Gerais, 
segundo dados fornecidos pelo Centro 
Integrado de Informações de Defesa 

Social (Cinds) e divulgados pela Se-
cretaria Estadual de Direitos Humanos 
em 13 de outubro de 2016,no período 
de janeiro de 2015 a setembro de 2016, 
houve 6.388 boletins de ocorrência de 
violência sexual contra crianças e ado-
lescentes, com 7.230 vítimas. 82% das 
vítimas são do sexo feminino, 43% das 
vítimas são crianças (até 12 anos), 58% 
das vítimas são negras, a faixa etária 
com mais casos está entre 12 e 14 anos 
e somente 15% dos agressores são des-
conhecidos das vítimas. E sabemos que 
ainda há subnotificação, pois muitas 
pessoas têm medo ou constrangimento 
de fazer a ocorrência.
Temos avançado também em relação 
aos mecanismos para a responsabili-
zação, pois a polícia tem arquivado o 
material genético do estuprador, o que 
facilita a identificação e responsabili-
zação.
Porém, o momento atual me preocupa 
e me ocupa muito, pois estamos tendo 
retrocessos na política de direitos hu-
manos no Brasil. Este é um momento 
de resistência, de luta para não retro-
cedermos nos direitos conquistados. A 
PEC 241, aprovada no Congresso é cla-
ramente um exemplo. Outro exemplo 
é essa proposta chamada “escola sem 
partido.” Veja bem, uma boa educação 
prepara as crianças para uma socieda-
de em que as diferenças e a diversidade 
sejam respeitadas. O que significa não 
poder abordar as questões de gênero, 
da homo-afetividade e raça e etnia nas 
escolas?Em qualquer escola de países 
desenvolvidos tais temas fazem parte 
da formação. Estas questões, quando 
trabalhadas com as crianças fazem com 
que elas tenham maior compreensão 
do mundo, se fortaleçam e se tornem 
menos vulneráveis a todos os tipos de 
violência e faz com que tenhamos adul-
tos mais saudáveis e felizes, que res-
peitem a diversidade. Que sociedade 
teremos com um congelamento por 20 
anos dos investimentos na saúde, edu-
cação e assistência social? A educação 
deveria ser o alvo principal dos investi-
mentos públicos.

“A DIVULGAÇÃO 
DOS DADOS 

SOBRE 
VIOLÊNCIAS 
COMETIDAS 

CONTRA 
CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 
DÁ VISIBILIDADE 

AO QUE ATÉ 
ENTÃO NÃO 

VINHA À TONA”
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A proposta da Escola Aberta do 
Terceiro Setor é ser uma ferra-

menta de transformação social que 
promove o conhecimento de forma 
abrangente. O projeto social ofere-
ce cursos gratuitos, em modalidade 
Educação à Distância (EAD) e assim 
permite que qualquer organização so-
cial – pequena ou grande, localizada 
em metrópoles ou no interior, com 
ou sem recursos – tenham acesso a 
conhecimento de qualidade e sejam 
capazes de se prepararem para mudar 
o seu meio. 
O principal curso da plataforma é o 
de Agente do Terceiro Setor, que foi 
dividido em oito módulos, de 40h/
aula cada: Parcerias do Estado com o 

terceiro setor; Aspectos financeiros; 
Gestão; Contabilidade; Captação de 
Recursos; Comunicação e Marketing; 
Aspectos Jurídicos e Panorama Ge-
ral. Seis deles já estão disponíveis e 
podem ser feitos separadamente, na 
ordem definida pelo estudante. Até 
2017, o curso estará completo na pla-
taforma on-line.
Para a escolha dos assuntos, buscou-
-se trabalhar o que é primordial para 
o desenvolvimento das atividades de 
uma organização social, a partir do que 
foi apontado pelos coordenadores do 
projeto, profissionais de importantes 
entidades como Instituto para o De-
senvolvimento do Investimento Social 
(IDIS), Conselho Regional de Con-

tabilidade de São Paulo (CRC-SP), 
Associação Brasileira de Captadores 
de Recursos (ABCR) e Fundação José 
de Paiva Netto (FJPN), entre outros. 
Além dos módulos de formação do 
Agente do Terceiro Setor, a Escola 
Aberta oferece minicursos com temas 
específicos, como: Imunidade Tribu-
tária, Voluntariado, Noções Básicas 
do Terceiro Setor, entre outros, tudo 
de forma gratuita.
São 13 mil inscrições entre agosto de 
2015 e novembro de 2016 e mais de 
três mil pessoas que concluíram os 
cursos que começaram, uma média 
acima da nacional para a conclusão de 
cursos livres. 

FORMAÇÃO

GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

A PROFISSIONALIZAÇÃO EXISTE, É POSSÍVEL E GRATUITA!
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res de políticas públicas”, explicou, 
comentando que a demanda por este 
profissional existe tanto nas organiza-
ções sociais, quanto nas estruturas do 
poder executivo, das esferas estadual 
e municipal.
 “De um lado, a profissionalização 
permite a apropriação mais qualifica-
da, por parte dos atores do terceiro 
setor, de novos espaços e instrumen-
tos destinados a fortalecer o debate 
democrático, tais como a participação 
em redes, conselhos e fóruns, a elabo-
ração e gestão de projetos, a celebra-
ção de parcerias com o poder público, 
etc. Por outro lado, a disseminação e 
supervalorização do profissionalismo, 
que ocorre sempre sob o pretexto de 
garantir a efetividade da democracia, 
dos direitos humanos fundamentais e 
da cidadania, parecem empurrar cada 
vez mais esses sujeitos rumo a uma 
prática tecnicista, destituída de sen-
tido e de potência política”, apontou 
Cynthia, contando que esse dilema 
é o ponto fundamental que justifica 
e orienta a formação oferecida pela 
UEMG. 
Contribuir para a formação de pro-
fissionais dispostos a inventar novas 

ENSINO SUPERIOR
Foi perceber que faltavam profissio-
nais formados em gestão de organiza-
ções sociais que levou a Faculdade de 
Políticas Públicas Tancredo Neves, da 
Universidade do Estado de Minas Ge-
rais (FaPP/UEMG) a criar, em 2009, 
o Curso Superior de Tecnologia em 
Gestão de Organizações do Terceiro 
Setor, recentemente renomeado para 
Curso Superior de Tecnologia em 
Processos Gerenciais, por uma exi-
gência do MEC. A FaPP, para manter 
a identidade e intenção do curso soli-
citou ao Ministério da Educação a ma-
nutenção do nome original, o que já 
foi aprovado e será publicado no pró-
ximo catálogo de cursos da entidade.
Cynthia Rúbia Braga Gontijo, profes-
sora e vice-diretora da FaPP, campus 
Belo Horizonte, contou que o curso 
nasce do importante papel que o ter-
ceiro setor possui no domínio das po-
líticas públicas. “Tendo como campo 
de trabalho um universo totalmente 
plural, que passa pela saúde, educa-
ção, trabalho, assistência social, mo-
radia e habitação, cultura, desenvol-
vimento urbano e rural, entre outros, 
as organizações do terceiro setor são, 
a um só tempo, produto e produto-

práticas, pautadas numa leitura mais 
acurada dessas tensões, conflitos e 
relações de poder que perpassam a 
realidade do terceiro setor, e com 
isso transformar de forma mais sensí-
vel a realidade social é o caminho que 
a FaPP busca. “Estamos formando o 
profissional que sabe que a transfor-
mação não passa necessariamente 
pela recusa a adentrar e praticar esses 
jogos técnicos e institucionais, mas, 
pelo contrário, que é preciso reco-
nhecê-los e modificá-los, lá onde eles 
ganham materialidade: nas relações 
cotidianas, travadas nos diferentes 
campos da prática social. Que pos-
sa reconhecer como o poder circula 
e organiza as relações entre Estado, 
mercado e terceiro setor e que busque 
formas inventivas e pontos de ruptura 
com essa lógica instituída, linhas de 
fuga que possibilitem a construção de 
novos entendimentos, novas formas 
de vida, capazes de restituir outras 
racionalidades que não apenas a eco-
nômica, há muito negligenciadas pela 
história”, é o que espera Cynthia de 
cada aluno que passa pelos dois anos 
de curso na UEMG.
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Há quem veja o beco como um lugar 
sem saída e há quem faça do beco 

um portal para o mundo. Nil César, fun-
dador do Grupo do Beco e da Casa do 
Beco - coletivo de teatro e espaço cul-
tural frutos de um movimento artístico 
que começou há 20 anos no Morro do 
Papagaio, em Belo Horizonte -, nunca 
teve dúvida que é do tipo que transforma 
qualquer espaço em palco, seja seu quar-
to, a passarela, o praça, a laje ou o beco.
Em 2003, o grupo estreou seu primeiro 
espetáculo profissional, “Bendita a Voz 
entre as Mulheres”, baseado em entre-
vistas com moradoras da comunidade. 
A sintonia entre a voz das mulheres do 
morro e o teatro mostrou a força da arte 
produzida neste beco e que ela tinha 
qualidade para ocupar os mais consa-
grados espaços da cena cultural mineira. 
E foi exatamente o que aconteceu este 

ano, quando o espetáculo “Quando eu 
vim para um Belo Horizonte”, inspirada 
na trajetória das primeiras moradoras do 
Morro do Papagaio, foi apresentado em 
curta temporada na Sala Juvenal Dias, 
no Palácio das Artes, como parte das 
comemorações de 20 anos do Grupo do 
Beco. Para completar as celebrações, a 
organização social Favela é Isso Aí lan-
çou o livro “Grupo do Beco e Casa do 
Beco – 20 anos de trajetória artística e 
comunitária”. 
Com o destaque na cena cultural belori-
zontina, veio a força para a organização 
social abrir as portas de uma casa que é 
escola, teatro, museu e ocupa o beco, a 
praça e todo o morro! Com a abertura da 
Casa e a consolidação do Grupo na cena 
artística, foi preciso profissionalizar a 
gestão, criar uma política interna e ini-
ciar um diálogo com a comunidade que, 

no início, reagiu até com vandalismo ao 
espaço. Foi assim por três anos até que 
em 2006 estrearam o espetáculo “Morro 
de Amores” na praça em frente. “Aque-
les que depredavam o espaço ficaram 
encantados com o que viram e permiti-
ram que a nossa sede fosse finalmente 
reformada. Foram mais três anos usando 
todas as nossas forças para conseguir 
completar a obra”, contou Nil César. 
A Casa do Beco respira arte, inspira vi-
das e transforma pessoas. Desde 2010, é 
um Ponto de Cultura referenciado pelo 
Ministério da Cultura e pela Secretaria 
do Estado de Cultura e realiza ações 
como:
• Oficina “O Teatro entre Elas”, com 
mulheres do Morro para a criação de es-
petáculos em que essas senhoras cons-
troem cenas e contam sua própria histó-
ria no palco;

REALIZANDO SONHOS

DO BECO AO PALÁCIO

A TRAJETÓRIA DE UMA ORGANIZAÇÃO SOCIAL QUE USA ARTE 
COMO FERRAMENTA SOCIAL
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• Oficina “Multiplicando Multiplicado-
res” em que educadores trabalham em 
dupla com artistas da Casa do Beco para 
implantarem ferramentas artísticas no 
processo de ensino nas escolas;
• Oficina “O Afeto na melhor idade” de 
construção de teatros de bonecos dentro 
do posto de saúde, para seus usuários. 
• E ainda: Projeto Cine Beco, oficinas 
de capoeira e de dança urbana, Mostras 
Culturais e da contratação de espetácu-
los com exibição gratuita para a comu-
nidade.
O Grupo do Beco, desde 2013, integra 
a Rede Brasileira de Teatro Comunitário 
e a Red Latinoamericana de Teatro En 
Comunidad e é responsável, entre ou-
tros projetos, pelo Teatro na Laje, que 
levou espetáculos teatrais para lajes e 
quintais das comunidades populares de 
todo o país.

BASTIDORES
Até que as cortinas se abram para dar 
início a um grande espetáculo, é preciso 
muito ensaio e dedicação. A trajetória do 
Grupo do Beco não começa com o suces-
so em 2003, mas sim em 1995, quando 

Nil participou do 27º Festival de Inver-
no da UFMG. Ele voltou de Ouro Preto 
cheio de ideias e novos conhecimentos 
para compartilhar com seus amigos do 
grupo de jovens da igreja. Após seis 
meses de trocas, decidiram formar um 
grupo de teatro e assim foi plantada a 
semente de onde nasceram tantos frutos.

Em 1999, o grupo participou do Progra-
ma Arena da Cultura, da Prefeitura de 
Belo Horizonte, e fizeram oficinas de 
voz, interpretação, corpo, formação de 
agentes culturais, entre outras. Ali, pu-

deram aprender de perto com seus ído-
los do Galpão, grupo que foi responsável 
pela oficina de administração para cole-
tivos de teatro. Foi nesse programa que 
o gestor cultural Rômulo Avelar conhe-
ceu e se encantou com o Grupo do Beco, 
tornando-se voluntário da organização.
Em 2010, o grupo de dividiu e o elenco 
foi desfeito. Na véspera dos 20 anos, em 
2015, os alunos de teatro da Casa foram 
convidados a resgatar o Grupo do Beco. 
Assim, em 2016, esse novo coletivo es-
treou “Micro Mundo”, uma peça a parte 
da pesquisa de histórias acontecidas no 
micro-ônibus que circula na comunida-
de.
“Que se fechem as cortinas ao fim do 
espetáculo, mas não as cortinas que des-
vendamos ao realizarmos nossos sonhos. 
A cortina da cidadania, quando se abre 
não pode mais ser fechada!”, declarou 
Nil César e sonhou com “os próximos 
20 anos com muito teatro comunitário, 
muito teatro na laje, muito Cine Beco, 
muita dança, muitas formações culturais 
e muita cidadania”.

“A CASA DO BECO 
AMPLIA O ACES-
SO À ARTE E À 

PRODUÇÃO CUL-
TURAL COMO FER-

RAMENTAS DE 
TRANSFORMAÇÃO 

DAS PESSOAS E 
DO BAIRRO”
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TERCEIRO SETOR EM FOCO

TEORIA DA MUDANÇA 

COMO O INSTITUTO C&A VIVE UM PROFUNDO 
PROCESSO DE REORGANIZAÇÃO DE SUAS AÇÕES NO 

AUGE DE SEUS 25 ANOS

A primeira organização social a levar 
o nome da C&A foi o Instituto bra-

sileiro, fundado em 1991 com o objetivo 
de valorizar pessoas e comunidades por 
meio da promoção de uma educação in-
fantil de qualidade. Em 1999, nasceu no 
México a Fundación C&A e, em 2011, 
na Europa, a C&A Foundation. 
A partir de 2014, diante dos desafi-
os globais enfrentados pela indústria 
da moda, a C&A Foundation foi re-
sponsável por liderar a reorganização 
das ações de toda a rede de organi-
zações sociais com a marca C&A para 

o alinhamento em torno de uma visão: 
tornar a moda uma força para o bem. 
A Revista Valor Compartilhado conver-
sou com Giuliana Ortega, diretoraex-
ecutiva do Instituto C&A, que compar-
tilhou informações valiosas sobre todo 
processo de mudança institucional que 
estão passando.

VALOR COMPARTILHADO: Por 
que acontece a mudança na missão? O 
que significa essa mudança para o In-
stituto C&A no Brasil após 25 anos tra-
balhando principalmente com projetos 

de educação infantil e de adolescentes?
GIULIANA: Esta decisão foi tomada 
após ampla reflexão sobre os desafios 
socioambientais que existem atual-
mente na indústria da moda e precisa-
vam ser enfrentados com urgência de 
maneira coordenada em todo o mun-
do. Os acionistas da empresa C&A 
sempre acreditaram na força de uma 
marca a serviço de uma causa e, por 
isso, resolveram focar as ações do insti-
tuto e fundações na promoção de uma 
indústria de moda mais justa e suste-
ntável, beneficiando os trabalhadores 
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do segmento, suas famílias e o meio 
ambiente. 
 Queremos ser agentes de 
transformação de um setor que em-
prega diretamente mais de 1,5 milhões 
de pessoas no Brasil, segundo dados 
da ABIT. Queremos beneficiar os tra-
balhadores do setor, suas famílias e as 
comunidades em sua volta. Esse é um 
posicionamento inovador para um in-
stituto corporativo. O trabalho e as met-
odologias desenvolvidas durante estes 
25 anos de atuação social serão valiosos 
para darmos início a um trabalho efetivo 
e contribuirmos para a transformação 
da indústria da moda. 

VALOR COMPARTILHADO: O que 
é a Teoria da Mudança do Instituto 
C&A?
GIULIANA: A Teoria da Mudança 
global do Instituto C&A orienta nosso 
trabalho, nossa visão e missão, indican-
do as estratégias que vamos seguir a fim 
de fazer com que a moda seja uma força 
para o bem comum. Esse material nos 
dá clareza em relação ao caminho que 
queremos seguir, o de somar esforços 
em prol de uma agenda comum, e de 
promover uma indústria de moda mais 
justa e sustentável, beneficiando o meio 
ambiente, os trabalhadores da indústria 
da moda e suas famílias. Além disso, 
acreditamos que esse planejamento 
pode orientar também os nossos par-
ceiros na concepção de projetos e ações 
que buscam esses mesmos objetivos.
Em breve também vamos publicar no 
site do Instituto C&A as Teorias da 
Mudança de cada um de nossos pro-
gramas. Nesse caso, além das estraté-
gias, resultados e impactos esperados, 
apresentaremos também quais serão 
os indicadores que servirão como base 
para análise do nosso trabalho.

VALOR COMPARTILHADO: O site 
traz a informação que até 2018, o Insti-
tuto continua apoiando iniciativas de     
educação de crianças e adolescentes 
como nos últimos 25 anos. Como foi 
marcada essa data?

GIULIANA: O Instituto C&A trabalha 
há bastante tempo com ciclos de inves-
timento que têm duração de três anos e 
que nos ajudam a traçar estratégias mais 
assertivas para o apoio aos nossos par-
ceiros e a seus projetos. Acreditamos 
que esse atual ciclo de investimento em 
nossos parceiros da área de Educação 
vai nos dar a oportunidade de atuar com 
foco no fortalecimento institucional de 
cada um deles e de seus projetos, para 
que consigam dar continuidade ao tra-
balho que elaboramos juntos ou mesmo 
que eles desenvolvam outras parcerias 
com empresas e instituições.

VALOR COMPARTILHADO: Que 
ações de transição estão previstas até 
2018? 
GIULIANA: Além do fortalecimento 
de nossos parceiros, do próprio campo 
da educação e de pautas com as quais já 
trabalhamos, estamos promovendo uma 
série de avaliações e sistematizações de 
projetos e metodologias que apoiamos 
ao longo dos últimos anos.

VALOR COMPARTILHADO: Quais 
são os desafios dessa transição? E os 
aprendizados?
GIULIANA: Neste primeiro momento, 
nosso foco tem sido estudar e conhecer 
mais sobre o cenário e os desafios soci-
ais e ambientais relacionados à indústria 

da moda no Brasil, assim como mapear e 
iniciar um relacionamento com impor-
tantes organizações que trabalham com 
sinergia da temática. Durante todo esse 
processo, sempre reforçarmos que as 
crenças do Instituto e a nossa maneira 
de atuar, fortalecendo a sociedade civ-
il, trabalhando de forma colaborativa, 
e com uma atenção e cuidado especial 
com as pessoas, são princípios que 
serão mantidos, independentemente da 
pauta com a qual estamos trabalhando.
 
VALOR COMPARTILHADO: Como 
essa mudança contribui para o amadu-
recimento e desenvolvimento institucio-
nal do Instituto C&A?
GIULIANA: Todo e qualquer processo 
de mudanças traz grandes aprendizados 
para as organizações. A unificação do 
Instituto C&A com a C&A Foundation 
nos permite uma união dos esforços e 
de conhecimentos que só contribui para 
o desenvolvimento de uma indústria da 
moda mais justa e sustentável. Hoje, 
como parte de uma organização global e 
com um planejamento estratégico uni-
ficado, vemos que podemos aprender 
com estratégias e ações desenvolvidas 
em outras regiões e também compartil-
har a expertise e conhecimento dos nos-
sos 25 anos de atuação no Brasil.
Acreditamos que o caminho para a con-
strução de uma indústria do setor mais 
justa e sustentável requer uma aborda-
gem sistêmica e ações colaborativas en-
tre todos os envolvidos e a sociedade. É 
uma indústria que emprega cerca de 150 
milhões de pessoas em todo o mundo e 
sabemos que ela possui desafios amplos 
e complexos que precisam ser enfrenta-
dos com urgência. E, mais do que nun-
ca, o Instituto C&A está consciente do 
poder e a importância da colaboração 
em diferentes níveis – com seus pares, 
organizações sociais, instituições liga-
das à indústria, sociedade civil, com 
a própria C&A e outras marcas – para 
que a as nossas ações possam ter um im-
pacto positivo na vida dos trabalhadores 
do setor.

“O TRABALHO E 
AS METODOLO-

GIAS DESENVOL-
VIDAS NESTES 25 
ANOS DE ATUA-
ÇÃO SOCIAL SE-
RÃO VALIOSOS 
PARA A TRANS-
FORMAÇÃO DA 
INDÚSTRIA DA 

MODA”



Parti cipe do Chá de Fraldas do Servas!
Faça parte desta campanha do bem!

A chegada de uma criança é sempre uma alegria, 
mas algumas delas não encontram tudo pronto para recebê-las.

Você pode mudar isso!
Basta doar na lista do “Chá de Fraldas Servas”, 
realizado em parceria com a Drogaria Araujo.

www.araujo.com.br/list/chadefraldasdoservas
Sua doação ajudará uma criança 

em situação de extrema vulnerabilidade social.

Para saber mais e nos conhecer melhor acesse: 
www.servas.org.br

Todo bebê merece um


