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O Ministério Público e o Terceiro Setor,  
unidos por um mesmo ideal.

Associações

90%

Organizações 
Religiosas

8% Fundações

2%

325.000 organizações da  
sociedade civil no Brasil

De todas estas:
1%  

recebe recursos públicos

99%  

são mantidas com  
recursos privados

A atuação do Terceiro Setor no enfrentamento 

das mazelas sociais coincide com o trabalho 

do Ministério Público, enquanto instituição 

permanente e responsável pela defesa dos 

direitos sociais e individuais. O Terceiro Setor 

tem como missão a promoção da paz social, 

a construção de uma sociedade mais justa 

e igualitária, buscando sempre o bem da 

coletividade e atuando diretamente com as 

pessoas em situações de risco e vulnerabilidades 

sociais. Tal ideal coincide com a missão do 

Ministério Público de Minas Gerais: promover 

a justiça, com atuação eficaz na transformação 

da realidade social. 

Não resta nenhuma dúvida da crescente 

participação do Terceiro Setor na efetivação 

das políticas públicas. Apenas para exemplificar, 

quase 70% do atendimento ambulatorial e 

internação em Minas Gerais é feito pelos 

hospitais filantrópicos, segundo dados do Portal 

de Transparência SUS. Das 346 instituições 

de ensino superior do Estado, apenas 29 são 

públicas, de acordo com o censo INEP. Das 299 

unidades mineiras de acolhimento do idoso, 

apenas oito são governamentais, segundo o 

censo SUAS 2015.

Ao contrário do que muitos pensam, a maioria 

esmagadora das entidades do Terceiro Setor é 

séria, honesta e não vive de recursos públicos. 

Sobrevivem de recursos próprios, doações de 

particulares, receitas de serviços e atividades 

desenvolvidas, contando com a solidariedade 

das pessoas de bem. O Terceiro Setor executa 

tarefas públicas com um custo muito menor 

e um resultado muito melhor que o poder 

público. A atuação é muito mais dinâmica 

e eficaz e, também, legítima. A própria 

Constituição Federal, no título da Ordem Social, 

prevê a participação do Terceiro Setor na 

elaboração e efetivação das políticas públicas, 

principalmente, nas áreas de saúde, educação 

e assistência social, atribuindo ao Estado o 

dever de fomentar a iniciativa de organização 

da sociedade civil

Editorial

O melhor jeito 
de fazer a diferença 
é ser diferente. 

31 2531 0777   |   www.meltcomunicacao.com.br   |   facebook.com/meltcomunicacaoFoto de uma criança atendida pelo 

cliente Ramacrisna em Betim.

Acesse nosso site

A Melt Comunicação ao longo desses cinco anos, se orgulha em ser  
diferente e agregar ao seu portfolio diversas Instituições do Terceiro Setor.  

Em parceira com essas incríveis organizações fazemos a  
diferença dia a dia, desenvolvendo ações de comunicação  
que contribuem para a formação de uma sociedade melhor.

Quem faz comunicação, faz a diferença.

Com muito entusiasmo celebramos nesta edição 
o primeiro ano da Revista Valor Compartilhado, 

fruto de uma parceria entre o CEMAIS, a gráfica e editora 
O Lutador e a Associação de Cultura, Esporte e Lazer 
Movimenta Brasil. Três organizações que se conheceram 
durante o Encontro Nacional do Terceiro Setor, em 2014, 
e identificaram um propósito em comum: disseminar boas 
práticas sociais e ambientais do terceiro setor, e também 
de suas parcerias com empresas e com o poder público.

Ao longo de todo o ano, publicamos quatro edições que 
mostraram ao leitor histórias e ações que compartilham 
valores em prol de um mundo mais justo e solidário. O 
sucesso dos quase 10 mil exemplares nos encoraja para, 
cada vez mais, darmos voz às instituições, empresas 
e governos que transformam o mundo. É preciso 
compartilhar conhecimentos, inovações e gestão de 
qualidade que alcançam grandes resultados. Afinal, o que 
pode ser mais estimulante do que tornar públicas histórias 
verdadeiramente emocionantes e transformadoras?

A partir deste volume, a revista amplia a abrangência e 
diversidade das pautas. Novas matérias, notícias e muitos 
retratos da realidade. Queremos proporcionar a cada um 
de nossos leitores uma experiência única, a cada nova 
edição.

Ao comemorar um ano, temos a certeza, que há muito a 
aprender. E os valores que aqui compartilhamos, nos são 
transmitidos por gerações que acreditaram que o mundo 
poderia ser melhor por meio do amor, da alegria, da 
compreensão, do respeito e da garantia de direitos. Dona 
Francisca, homenageada nesta capa, representa tantos 
outros idosos que construíram nosso caminho até aqui. 
Quando nasceu, o Brasil de Dona Francisca tinha quase 35 
milhões de habitantes, e hoje, 90 anos depois, mais de 205 
milhões precisam da força daqueles que estão dispostos a 
garantir a sustentabilidade das próximas gerações.

Onde a sociedade civil, as empresas e o governo se encontram
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Realização: 
Associação de Cultura, Esporte  

e Lazer  Movimenta Brasil    

Presidente - Marcelo Sena Jaques 

CeMAIS     

Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais  

Diretora Presidente -

Marisa Seoane Rio Resende

Diretora Executiva CeMAIS -  

Marcela Giovanna Nascimento de Souza 

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 

Valda Maciel - Assessora de Comunicação 
Institucional - CeMAIS  

Projeto Gráfico: Melt Comunicação 

Jornalista Responsável: 

Mariana Pimenta - MTB 09642MG

Revisão Gráfica: 

Ir. Denilson Mariano da Silva

Impressão:    

Gráfica e Editora O Lutador 

Tiragem:  

2000 exemplares 

Periodicidade: 

Trimestral 

Contato: 

revista@valorcompartilhado.org.br 
valorcompartilhado.org.br

expediente

Com a Fala Quem...

O advogado Tomáz de Aquino Resende  
tira nossas dúvidas sobre imunidade tributária  
para o Terceiro Setor.

25

Fazendo a diferença

Grupos de voluntários fazem bem para o ambiente  
de trabalho. Conheça o exemplo da Cemig.

33

terceiro Setor em Foco

Conheça o trabalho da Amonp na 
região do Ressaca, em Contagem.

22

Formação

Entenda como funciona o Fundo do Idoso
30

28

Marco Antônio Lage, diretor de Comunicação 
Corporativa e Sustentabilidade da Fiat Chrysler, 
lança livro sobre o projeto Árvore da Vida

realizando Sonhos

tecendo redes

No ponto de intercepção entre o Segundo  
e Terceiro Setor está o negócio social. Saiba mais!

12

Cá Entre Nós

Conheça a Plataforma Semente  
para agilizar projetos socioambientais

Conheça as tecnologias sociais desenvolvidas pela  
Movimenta Brasil em seus projetos próprios.

Instituto dos Missionários Sacramentinos  
de Nossa Senhora recebe prêmio do CNAS. Confira!

6

Projetos que inspiram

Conheça a Associação de Trabalho e Produção Solidária 
Suricato, onde o bem-estar vem com o bem-fazer

20

16 Na Prática

Conheça o Projeto Rua do Respeito, do MPMG, que 
promove cidadania para a população em situação de rua.

Entenda como funcionam as Unidades de Acolhimento 
Institucional para Adolescentes com Trajetória de Vida 
nas Ruas da PBH.

Foto de uma atendida do curso de automaquiagem do Centro Sacramentino de Formação em Belo Horizonte. 
Projeto mantido pela Gráfica e Editora O Lutador. Foto: Arquivo

Imprimimos todas as cores, mas o que nos deixa  
mais felizes é poder transformar a vida das pessoas. 

A Gráfica e Editora O Lutador mantém inúmeros projetos sociais, 
atendendo crianças, adolescentes, idosos e famílias  
em risco e vulnerabilidade social, fazendo com que a vida  
dessas pessoas seja mais colorida.

m
el
t

31 3439 8000 
olutador.org.br

A gráfica do terceiro setor Certificada
Druck Chemie Brasil Ltda

Por uma 
vida com 
mais cor.
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O Instituto dos Missionários Sa- 
cramentinos de Nossa Senho-

ra foi escolhido pelo Conselho Na-
cional de Assistência Social – CNAS 
como entidade vencedora do Mérito 
CNAS “Prêmio Consolida SUAS” 
para o ano de 2015 na categoria Enti-
dade Socioassistencial. A premiação 
visa reconhecer as práticas exitosas 
de participação e do controle social 
da Política de Assistência Social,  
atuações que fortalecem a democra-
cia participativa capazes de produz-
ir resultados efetivos no controle 
social em nível municipal e estadual 
que geram importantes implicações 
para a vida das pessoas beneficiadas.

O Instituto foi premiado por atuar 
em consonância com a Resolução do 
CNAS nº 27/2011, que caracteriza 
as ações de assessoramento e defe-
sa e garantia de direitos no âmbito 
da Assistência Social. A premiação 
avaliou a participação da organi-
zação social nos últimos cinco anos. 
As atuações junto ao controle social, 
ocupando cadeiras nos conselhos de 
assistência social, criança e adoles-
centes e idosos nos municípios onde 
possui filial (Manhumirim/MG, 
Belo Horizonte/MG, Matozinhos/
MG e Maracanaú/CE) e também no 
Conselho Estadual de Assistência 

Social de Minas Gerais e pela parti- 
cipação em conferências municipais,  
estadual e federal foram avaliadas 
como positivas. 

Outras ações sociais que colabo- 
raram com a conquista do prêmio 
são as atividades de assessoramento 
de defesa e garantia de direitos que o  
Instituto promove através do Pro-
grama de Defesa Social que são 
desenvolvidas por sua Matriz em 
Manhumirim e pela Filial Gráfi-

ca O Lutador em Belo Horizon-
te/MG. As ações se materializam  
através de apoio técnico às enti-
dades com orientações sobre ins-
crição, certificação, títulos, ca- 
ptação de recursos, plano de ação, 
relatórios de atividades, gestão de 
entidades, prestação de contas entre  
outros temas. 

Outros fatores positivos foram o 
apoio gráfico e o Fórum Permanente 
de Entidades – Vertente Caparaó. O 

Cá ENtrE NóS 

InstItuto mIneIro 
vence prêmIo do  
CoNselho NaCioNal  
de assistêNCia soCial

apoio gráfico, com doação de diver-
sos serviços, colabora com a susten- 
tabilidade das organizações sociais, 
divulga as ações desenvolvidas por 
elas e fortalece a Política Pública de 
Assistência Social com ênfase para 
o usuário. O Fórum Permanente de 
Entidades – Vertente do Caparaó 
tem por finalidade fortalecer as en-
tidades socioassistencial das regiões 
da Zona da Mata e Vale do Rio 
Doce em Minas Gerais e no Espíri-
to Santo, as regiões Central Serrana  
e Caparaó.

Na defesa e garantia de direitos, 
o Instituto atua no fortalecimento 
dos usuários, entidades do Terceiro 
Setor e gestores de políticas públi-
cas, por meio dos jornais Caderno 
de Cidadania, Páginas Cidadãs e da 
Revista Valor Compartilhado. Es-
ses veículos fortalecem a Política 
Pública de Assistência Social. Em 
cada edição divulga ações promov-
idas pela rede privada de assistên-

cia social e temas sobre legislação, 
controle social, política pública, ca- 
ptação de recursos entre outros.
São essas ações que garantiram o 
reconhecimento do CNAS e o “Prê-
mio Consolida SUAS” ao Instituto. 
O prêmio foi entregue em Brasília-
DF, na X Conferência Nacional 
de Assistência Social no dia 07 de 
dezembro de 2015. Padre Márcio 

Antônio Pacheco, Diretor Vice-
Secretário do Instituto e Diretor da 
Gráfica O Lutador, esteve presente 
e recebeu o Prêmio das mãos do 
Presidente do Conselho Nacional de  
Assistência Social Sr. Edivaldo da 
Silva Ramos. 

Para saber mais  
acesse: olutador.org.br
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Felipe Cabral, Supervisor de Projetos do Projeto 
Semente pelo Centro Mineiro de Alianças 

Intersetoriais – CeMais, afirma que o sucesso de 
uma ideia pode ser alcançado se for transformada 
em um bom projeto, com o planejamento adequado, 
contribuindo de maneira efetiva para a resolução ou 
redução de um problema socioambiental existente. 
Segundo ele, muitas vezes, por falta de experiência 
ou conhecimento, boas ideias ficam guardadas e não 
se tornam projetos e, assim, não recebem os recursos 
necessários para que se transformem em realidade. 
Outro ponto que o profissional destaca é que projetos 
que falham na clareza e objetividade têm dificuldade 
de captação de recursos, o que inviabiliza a execução.

Diante deste cenário que é a realidade de muitas boas 
iniciativas socioambientais, nasceu, em julho de 2015, a 
Plataforma Semente – Transformando Ideias em Projetos. 
Desenvolvida pelo Núcleo de Resolução de Conflitos 
Ambientais – Nucam, em parceria com o CeMAIS, a 
ferramenta destina-se a subsidiar o Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais – MPMG, na seleção de projetos 

socioambientais apresentados por organizações dos três 
setores: governos, empresas e sociedade civil organizada. 
Diferente dos programas de seleção por editais para 
captação de recursos, na plataforma Semente, todas as 
propostas têm espaço, pois não há eliminação de projetos. 
Eles são analisados por uma equipe multidisciplinar do 
CeMais que, percebendo inconsistência, retorna o projeto 
para que o proponente possa adequá-lo até que se torne 
apto a compor o banco de projetos. A plataforma funciona 
como uma vitrine de projetos para serem avaliados  
por promotores de Justiça do Meio Ambiente de Minas  
Gerais para receberem recursos oriundos de 
compensações ambientais. 

Já havia um Inquérito Civil em curso na Promotoria de 
Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Nova Lima que 
tratava exatamente da implementação de políticas públicas 
para o controle da população animal nas ruas. Identificamos 
que a conscientização da população era o melhor caminho 
para lidarmos com a questão e a proposta da Associação 
está em sintonia com o que estávamos buscando. O fato 
de o projeto ter sido cadastrado na Semente confere ao 
Promotor de Justiça mais segurança para a destinação 
de recursos, uma vez que a equipe da 
plataforma fará um acompanhamento 
detalhado da execução dos projetos 
selecionados. Especialmente em 
casos de iniciativas com atividades 
continuadas, essa gestão é um 
importante diferencial com que o 
Ministério Público passa a contar.

O que é preciso para que uma boa ideia, para promover a defesa do 
meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, se torne realidade?

Andressa de Oliveira Lanchotti, 
Promotora de Justiça.

Viste sementemg.org 
e saiba mais 

Cãominhando pela Consciência foi um dos projetos aprovados pela plataforma Semente.

semente 
tranformando 
ideias 
em Projetos

resultados
No dia 9 de março foi selecionado mais um 
projeto por meio da plataforma Semente. 
Cãominhando pela Conscientização tem o 
objetivo de promover a conscientização sobre 
a posse responsável, situação de abandono 
e maus tratos de animais domésticos.   
Os recursos necessários para execução do 
projeto vieram de medidas compensatórias 
aplicadas no município de Nova Lima, 
destinados pela Promotora de Justiça Andressa 
de Oliveira Lanchotti.
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Inovações que ampliam e fortalecem  
a transformação social.

movImenta BrasIl 
e as Novas  
teCNologias soCiais

Neste segundo eixo, por meio das leis de incenti-
vo fiscal de âmbito estadual, a Movimenta Brasil 

inovou ao desenvolver o primeiro projeto social para 
adolescentes utilizando o skate como ferramenta edu-
cacional – Projeto Xis Game. Essa iniciativa possibili-
tou o fomento e a promoção do skate em Minas Gerais 
e contribuiu para os jovens minimizarem os conflitos 
internos com a confusa fase da adolescência. 

Outra ação de destaque é o Projeto Geração Esporte. 
Este projeto oferece oficinas esportivas para crianças 
e adolescentes de sete a 17 anos e para pessoas acima 
de 60 anos. O objetivo do projeto é tornar atividades 
esportivas orientadas por um profissional de educação 
física acessíveis para a população de baixa renda e valo-
rizar a interação e o respeito entre as gerações. 

Com estes projetos, a Movimenta Brasil reforça seus 
valores de que trabalhar no Terceiro Setor é estar en-
volvido com a causa social, mas também inovar e bus-
car soluções fora do trivial. Afinal, por que fazer mais 
do mesmo se podemos fazer a diferença de forma  
diferente? É assim que nós pensamos 
aqui na Movimenta Brasil!

Para saber mais  acesse:  
movimentabrasil.org

A Associação Movimenta Brasil atua 
em dois principais eixos de ação: 

•  Fortalecimento de outras organizações 
sociais, por meio de assessoramento  
de projetos;

•  Desenvolvimento de ações próprias 
como maneira de criar novas tecno-
logias sociais. 

Cá ENtrE NóS 



Empreendimentos sociais, negócios de impac-
to, negócios sociais... são muitos os termos 

usados para designar um novo modo de empreen- 
der, que traz do Terceiro Setor a essência de tra-
balhar para solucionar um problema social ou am-
biental, preocupado em promover o desenvolvi-
mento sustentável em toda a cadeia de trabalho, e 
busca no Segundo Setor modos de geração de re-
ceita, para alcançar a sustentabilidade financeira 
do empreendimento, inclusive, oferecendo retor-
no para os investidores e maximizando o impacto  
social positivo.

Segundo a Força Tarefa de Finanças Sociais, um 
grupo de trabalho voltado para o fomento dos ne-
gócios de impacto, esses empreendimentos se en-
quadram entre as organizações sociais 100% de-
pendentes de doações para se sustentarem e as 
empresas que visam apenas o retorno financeiro.  

Os negócios de impacto são realizados por organiza-
ções sociais que geram receita com produtos e ser-
viços, cooperativas e empresas totalmente dedicadas 
à solução de problemas socioambientais, que distri-
buem ou não dividendos. 

Dados de pesquisa da Força Tarefa de Finanças So-
ciais mostram que, atualmente, no Brasil, 13 bilhões 
de reais já foram investidos na área e a meta do grupo 
de trabalho até 2020 para o país é de 50 bilhões de 
reais investidos em negócios de impacto. 

Os investimentos para o setor estão começando  
a aparecer por meio do surgimento de fundos de 
finanças sociais, incubadoras, aceleradoras e pre-
miações bancados por investidores que buscam co-
locar o dinheiro em empreendimentos que geram  
ao mesmo tempo: impacto social ou ambiental e  
retorno financeiro.
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O professor de economia e vencedor do Prêmio Nobel 
da Paz, Muhammad Yunus, é considerado o pai dos 
negócios sociais. Em 1976, Bangladesh, sua cidade, 
estava arrasada pela Guerra de Libertação contra o 
Paquistão e Yunus se incomodou com a distância entre 
as teorias que ensinava e a fome nos bairros pobres 
em volta da faculdade. Ele resolveu conhecer melhor a 
aldeia de Jobra, vizinha ao campus onde trabalhava. Nas 
visitas, percebeu que algo que prendia aquelas pessoas 
à situação de pobreza era a dificuldade de acesso a 
crédito nos bancos tradicionais e, por isso, uma eterna 
dependência de agiotas. 

Ele listou todas as pessoas da vila que deviam a agiotas: 
42 mulheres somavam uma dívida de 27 dólares. Ele 
tirou o dinheiro do próprio bolso e fez o empréstimo, 
em condições que permitissem as mulheres investirem 
também em seus pequenos negócios. Assim, Yunus 
percebeu que poderia cortar o ciclo da pobreza  
naquela aldeia. 

Hoje, ele é dono do Grameen Bank que empresta 
dinheiro para mais de oito milhões de pessoas pobres, 
das quais 97% são mulheres. Fomenta o modelo 
de negócios sociais não só com seu exemplo, em 
publicações e palestras, como também financeiramente, 
investindo em empreendimentos sociais em todo o 
mundo. Foi apenas no início do século XXI que o 
conceito de negócio social começou a se disseminar 
e ganhar corpo em empreendimentos dos mais  
diversos tipos.

NegóCios soCiais X NegóCios tradiCioNais

Negócios Tradicionais Negócios Sociais

Investidores
Não leva em conta o impacto social.  

O foco é o modelo de negócio no qual  

maximize a sua rentabilidade.

O impacto social é importante na hora  
de escolher o projeto a ser financiado.

Impactos

Parte do conceito do economista  

Milton Friedman, segundo o qual a única  

função social da empresa é gerar lucro  

para seus acionistas.

São empreendimentos que visam ser rentáveis 

e lucrativos, mas gerando impacto social e 

contribuindo para redução da pobreza e/ou 

recuperação e preservação ambiental.

Público-alvo

Classes A, B e C. Nos últimos anos, a classe C  

tem sido um grande filão de mercado por 

conta do número de pessoas e do poder de 

consumo.

As faixas de renda mais baixas, também 
chamadas de base da pirâmide.  
Além da classe C-, as classes D e E.
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Negócios sociais nascem em um ponto de interseção  
entre o Segundo e o terceiro Setor

empreendImentos 
Com ambição
eCoNômiCa e soCial



“Quando eu fui ao Agreste 
pernambucano, eu vi 30 mil 
empreendedores que fabricam 
peças de vestuário no quintal 
de casa, indo para a feira com a 
barraca de pau para vender. Eu 
percebi que se a gente pudesse 
capacitar aquelas pessoas para que 
elas pudessem vender com mais 
qualidade e também levar o produto 
delas para outros mercados, elas 
iam conseguir vender mais caro, 
porque lá eles vendem muito 
barato. É o segundo pólo produtor 
de vestuário do Brasil e eles ganham 
muito pouco por peça. A gente 
sentiu necessidade de montar mais 
que um shopping, de montar uma 
escola”, conta Tergilene sobre 
como nasceu o Shopping Escola 
de Toritama, em Pernambuco 
e continua: “Quando a gente 
monta uma escola para fomentar 
e capacitar empreendedores, 
nós estamos pensando lá na 
frente, porque é um berçário de 
empresários que vão crescer, como 
eu que comecei bem pequeno e fui 

crescendo. Quando eu vejo uma 
massa de empreendedores daquela, 
eu quero oferecer para eles uma 
escola. A gente tem que assumir no 
Brasil que empreender é bom. Não 
tem jeito de você ser um país rico 
com empreendedor pobre. Então, 
vamos capacitar o empreendedor 
para que ele pague bons salários e 
gere empregos e impostos”.

Em torno de 540 empreendedores 
participam do Shopping Escola. 
Pelos mesmos 35 reais semanais 
cobrados pela Prefeitura para 
que montem a barraca na rua, o 
empreendedor tem uma banca 
no shopping e participa das 
capacitações. Gabriela Costa, 
assessora de comunicação da 
Fundação Doimo, explica que o 
diferencial dos cursos oferecidos 
pela organização social está na 
metodologia que se molda à 
necessidade individual de cada 
empreendedor, com ofertas de 
conteúdos de diversas áreas de 
gestão e níveis de aprofundamento 

e sempre com uma educação 
comprometida com a formação de 
empresários conscientes do seu 
papel social.

Para viabilizar o Shopping Escola, 
foram realizadas parcerias com 
o Sebrae, Fundação Dom Cabral 
e Forteplus. O empreendimento 
foi inaugurado em agosto de 
2015 e já apresenta resultados de 
impacto, como, a segurança para 
os empreendedores de trabalhar 
abrigados; registro de aumento 
das vendas e do faturamento; está 
sendo implantada uma escola de 
corte e costura junto com o núcleo 
de moda pernambucana para 
que possam se capacitar quanto 
à fabricação dos produtos; estão 
desenvolvendo pontos de vendas 
de atacado em outras cidades como 
Belo Horizonte, Manaus e São 
Paulo e será instalada um posto do 
Sebrae no shopping para formalizar 
os empreendedores. 
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Quem chega a Belo Horizonte pela rodoviária, dá de 
cara com o Shopping Uai, um dos centros comerciais 
populares da Rede UAI, uma empresa com sócios e fins 
lucrativos. No entanto, a administração dos shoppings 
espalhados por todo Brasil é feita por uma organização 
social, a Fundação Doimo, que tem como missão a 
inclusão social do empreendedor da base da pirâmide, 
por meio da capacitação e da valorização do ser humano, 
com ações econômicas, socioculturais e ambientais.

Os shoppings administrados pela Fundação Doimo 
oferecem capacitação para empreendedores formais 
e informais e demais públicos diretamente ligados 
ao espaço comercial para que eles possam gerir com 
responsabilidade seus negócios e, assim, mudar de 
vida. A Fundação é pioneira no uso de uma metodologia 
denominada Pré-MEI, uma tecnologia de capacitação 
e fomento do pequeno empreendedor informal, 
para que ele desenvolva competências empresariais 
que permitam se profissionalizar e se tornar um 
Microempreendedor Individual. 

Elias Tergilene, presidente da Fundação Doimo e 
empreendedor da Rede UAI, conta que despertou 
para a importância de um negócio ter foco também nos 
problemas sociais e não apenas no lucro quando, há 20 
anos, fez um convênio com a penitenciária de Ribeirão 
das Neves para empregar mão-de-obra carcerária na sua 
empresa de produção de móveis. “Eu trabalhei com eles 
por 17 anos e foi quando eu percebi que empreender é 
transformar e pode ser transformar pessoas também”, 
comenta Tergilene e explica qual a sua visão atual: 
“O empresário que só pensa em ganhar dinheiro é um 
acumulador. O empreendedor que usa seu negócio 
como instrumento de transformação da sociedade, esse 
é o verdadeiro empreendedor. Porque empreender 
acabando com a natureza não é empreender, é destruir 
a natureza. Quando eu vejo empresário praticando atos 
ilícitos para acumular mais dinheiro, eu penso ‘eu não 
quero ser esse tipo de empreendedor’. Porque você 
passa a ser um acumulador de papel. Eu acho que a maior 
missão dos empreendedores é que eles usem a energia 
deles, essa dádiva aí que Deus deu, para que possam 
fazer algum bem para a sociedade. Eu estou convicto 

que se for para empreender sem pensar na sociedade 
e na natureza, eu estarei causando desequilíbrios 
econômicos. Isso não é interessante e eu não gostaria 
de ser esse tipo de empreendedor”.

Ele continua com dicas para quem quer empreender: 
“O empreendedor tem que estar atento às pessoas. 
Não existe riqueza sem pessoas. Para você ter riqueza, 
você tem que ter povo consumindo alguma coisa. Nós, 
empreendedores, dependemos da sociedade para 
continuarmos empreendendo. Então, nós temos que 
pensar sempre nessa sociedade. A pessoa pode ser um 
empreendedor social pensando mais na sociedade e 
menos no dinheiro, ou pensando 50% no social e 50% 
no empresarial”. 

Por meio da Fundação Doimo, os shoppings da Rede 
UAI cumprem um papel social de integração e oferta 
de oportunidades para pessoas com identidades 
estigmatizadas em termos étnico, cultural, sexual, 
de grupos e indivíduos com inserção precária ou não 
inserção no mercado de trabalho formal e informal. 
Os empreendimentos estão em espaços propícios à 
participação desses indivíduos que, historicamente, são 
marginalizados. A capacitação profissional e assessoria 
oferecida pela organização social potencializam o 
desenvolvimento integral sustentável das comunidades 
e, consequentemente, possibilitam a melhoria e 
valorização do meio geográfico em que os shoppings se 
encontram.

aqui em miNas

“negóCio soCial é um 
empreendimento 

 Com a missão de gerar 
impaCto soCioambiental 

ao mesmo tempo em  
que alCança resultado 

finanCeiro positivo  
de forma sustentável.”
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Na PrátiCa
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o que é?
Após um reordenamento, em 2014, os 
Centros de Passagem da Prefeitura de Belo 
Horizonte se transformaram em Unidades de 
Acolhimento Institucional para Adolescentes 
com Trajetórias de Vida nas Ruas. 
Trata-se de um serviço de acolhimento 
para adolescentes com histórico de vida 
nas ruas sob medida protetiva. Tem como 
foco a oferta de ações socioassistenciais e 
atividades socioeducativas que garantam as 
seguranças afiançadas pela Política Nacional 
de Assistência Social, como a segurança de 
acolhida, de convivência e autonomia.
Atualmente, Belo Horizonte tem duas 
unidades que atendem adolescentes na 
faixa etária de 12 a 18 anos, uma para o 
sexo masculino e outra para o feminino.

qual o objetivo ? 
Os objetivos das Unidades de  
Acolhimento são:
•  Acolher e garantir proteção integral  

ao adolescente;
• Consolidar o processo de saída das ruas; 
•  Garantir a convivência familiar e comunitária;
•  Preservar vínculos com a família de origem, 

salvo determinação judicial em contrário;
•  Desenvolver com os adolescentes as 

condições para a independência e o auto-
cuidado, contribuindo para o processo de 
co-construção da autonomia;

•  Auxiliar o adolescente na construção de 
seu projeto de vida;

•  Promover acesso à rede socioassistencial,  
aos benefícios socioassistenciais e demais  
políticas setoriais.

quem é o PúbliCo-alvo?
Adolescentes, na faixa etária de 12 a 18 anos 
incompletos, com histórico de trajetória de 
vida nas ruas, encaminhados pela Vara Cível 
da Infância e Juventude, pelo Conselho 
Tutelar ou pelo Serviço Especializado em 
Abordagem Social e Centro POP Miguilim.

Como fuNCioNa Na PrátiCa?
O acolhimento prevê a garantia de direitos 
como moradia, alimentação, acesso à saúde, 
à educação e demais serviços públicos, 
além do trabalho socioassistencial na 
perspectiva de superação da vida nas ruas, 
do fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários e do trabalho da autonomia e 
do auto-cuidado, muitas vezes perdido por 
quem vive nas ruas.

quais os resultados?
A perspectiva do trabalho do acolhimento 
institucional é voltada para ações de 
reintegração familiar e convivência 
comunitária. Por se tratar de adolescentes 
com trajetória de vida nas ruas, exige o 
envolvimento de toda a rede de atendimento 
para a construção de um projeto de saída das 
ruas.
Existem casos de acolhidos com êxito na 
reintegração com a família de origem ou 
até mesmo na integração com a família 
extensa (avós, tios). Além disso, há todo um 
investimento na construção da autonomia 
desses adolescentes para que, ao completar 
18 anos, os mesmos tenham uma perspectiva 
de vida construída.

Na PrátiCa

Rua do Respeito
unIdade de acolhImento InstItucIonal  

Para adolesCeNte Com  trajetória  
de vida Nas ruas



O que é? 
O Projeto Rua do Respeito contribui para que as pessoas 
em situação de rua tenham acesso à justiça e aos serviços 
de promoção da cidadania e resgatem a autoestima e o 
merecido respeito. O projeto busca consolidar as políticas 
nacional e estadual para a população em situação de rua, 
por meio de atuação em parceria com diversos setores da 
sociedade. É uma iniciativa do Ministério Público de Minas 
Gerais (MPMG), por meio da Coordenadoria de Inclusão 
e Mobilização Sociais (CIMOS), do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais e do Serviço Voluntário de Assistência Social 
(Servas).

Quem é o público-alvo?
São as mulheres e os homens em situação e trajetória de vida 
nas ruas, constituindo um grupo populacional que tem em 
comum a vulnerabilidade social e econômica, os vínculos 
familiares interrompidos ou fragilizados e a exclusão do 
direito à moradia, tendo em seu lugar as ruas e outras 
áreas públicas como espaço de moradia e de sustento, de 
forma temporária ou permanente, bem como unidades de 
acolhimento para pernoite ou morada provisória.

Qual é o objetivo?
Resgatar os direitos e a autoestima das pessoas em situação de 
rua, promover o acesso delas aos serviços básicos e à Justiça, 
sensibilizar a sociedade para a necessidade dessa causa e 
combater o preconceito contra esse público, que, muitas 
vezes, é visto de forma depreciativa. Por isso, o projeto visa 
constituir uma rede de parcerias entre órgãos e entidades 
públicas e privadas, movimentos sociais e representativos da 
sociedade civil, de Belo Horizonte e de cidades do interior 
de Minas Gerais que realizem ações que contribuam para 
alcançar os objetivos.

Como funciona na prática?
Os trabalhos pautam-se pelo princípio do protagonismo 
das pessoas em situação de rua e das entidades, órgãos e 
movimentos que trabalham cotidianamente pelo exercício 
dos direitos. 
O projeto Rua do Respeito tem quatro eixos de atuação, 
sendo o primeiro a divulgação e esclarecimento do fenômeno 
das pessoas em situação de rua, que tem o objetivo de 
sensibilizar veículos de comunicação, grupos de interesse 
e público interno. O segundo eixo é chamado de “Rua de 
Direitos”, que visa promover o acesso aos serviços básicos 
de cidadania para pessoas em situação de rua. Tais como:  
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emissão de documentos, consulta de situação previdenciária 
e atendimentos médicos e odontológicos. O terceiro eixo é 
a responsabilidade social, que busca parcerias na iniciativa 
privada para a promoção de projetos sociais com finalidade 
de inclusão pelo trabalho. O último dos eixos é a efetivação 
do acesso das pessoas em situação de rua à Justiça e aos 
prédios do Ministério Público e do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais.
Foram realizadas audiências públicas em diversas cidades 
para que estas pessoas possam participar da elaboração e 
execução das dinâmicas específicas a serem desenvolvidas 
nas cidades. Após este exercício de participação, são 
consolidadas as redes de proteção e apoio com universidades, 
organizações e movimentos sociais, empresas, órgãos 
públicos, como prefeitura e polícia civil.
São então realizadas ações que viabilizam o acesso à justiça 
e aos serviços básicos, mutirões de mediação de conflitos, 
de assessoria jurídica, de acesso à saúde, educação, cultura, 
documentos pessoais e outros serviços que, em geral, estão 
indisponíveis ou impedem o pleno exercício da cidadania.

Quais os resultados?
O promotor de Justiça Paulo César Vicente de Lima, 
coordenador de Inclusão e Mobilização Sociais no MPMG, 
conta que na ação realizada em Belo Horizonte, o Projeto Rua 
do Respeito reuniu em sua rede de proteção e apoio várias 
universidades – Milton Campos, PUC, Universo, UFMG, 
Arnaldo Janssen; o SESC e o SENAC; Prefeitura de Belo 
Horizonte, Polícia Civil, Governo do Estado; Movimento 
Nacional da Pessoa em Situação de Rua, Pastoral do povo das 
ruas, Programa Polos de Cidadania; empresários e empresas; 
dentre outros parceiros que proporcionaram atendimento 
cidadão, encaminhamentos e acolhimento a cerca de 500 
participantes.

O projeto já realizou audiências públicas em Ipatinga, 
Uberlândia, Governador Valadares, Manhuaçu, Montes 
Claros e Juiz de Fora. Em todas essas cidades estão previstas 
para ocorrer atividades de mobilização e inclusão em 2016. 
Para Paulo César, dois grandes resultados do ano de 2015 
foram: a conquista do Prêmio Jabuti 2015 pelo livro “Direitos 
Fundamentais das Pessoas em Situação de Rua”, como o 
melhor livro de direito do ano e a recomendação conjunta 
entre as Corregedorias do Tribunal de Justiça e Ministério 
Público, estabelecendo a situação de rua como critério de 
priorização de processos. “Em suma, doravante os processos 
e procedimentos que tenham o condão de garantir direitos 
sociais desses sujeitos em situação de rua deverão ter 
prioridade”, conclui o promotor.

Na PrátiCa

O Ciclo de fomento é um instrumento de organização da sociedade,  

que busca, por meio do  diálogo e envolvimento dos diversos setores,  

coordenar esforços para alcançar objetivos comuns.

A cada mês será abordado um tema relevante à prática da gestão  

das organizações e sua interface com os demais setores. 

O Ciclo de Fomento acontecerá sempre  
na 4º semana do mês, na  quarta-feira.

Confirme sua presença  
31 2535-0028 • ciclodefomento@cemais.org.br
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ProjEtoS QuE iNSPiraM

Um espaço cultural descolado e interessante 
na capital, onde acontecem shows, mostras, 

desfiles, teatros e apresentações, principalmente, das 
obras produzidas nos módulos de costura, mosaico, 
marcenaria e culinária da Associação de Trabalho e 
Produção Solidária Suricato. Tudo lá é muito bem-
feito. O motivo, explica a terapeuta ocupacional Marta 
Soares, é porque esse bem-fazer gera o bem-estar. O 
espaço, as peças e as comidas da Associação Suricato 
são fruto de um trabalho feito por prazer, como forma 
de expressão, por uma identidade e, por que não, por 
dinheiro.

Mais que um agente de transformação, Marta conta 
que a Suricato é uma consequência de um processo 
que começou no final da década de 90, quando a 
partir da demanda dos usuários, a rede de saúde 
pública municipal de Belo Horizonte mudou a forma 
de trabalhar com as pessoas em sofrimento mental, 
passando a ter como premissa a liberdade, o resgate de 
direitos e o respeito à singularidade. 

Em 2004, nasceu a Suricato, fruto da experiência 
criativa e inovadora de um grupo de pessoas atendidas 
nessa nova política pública. O objetivo é gerar trabalho, 
renda e cidadania a partir do trabalho enquanto valor, 
entendido como produzir o que dá prazer, com respeito 
ao ritmo e singularidade de cada um. 

“A arte como forma de expressão, por ser livre, 
espontânea e sem regras, faculta o laço social. Temos 
inúmeros exemplos de artistas reconhecidos que 
transitaram entre os salões da arte e da loucura”, 
comenta Marta e acrescenta que a “produção pretende 
ser a base da construção de uma nova identidade 
para a pessoa, que não seja pela marca da loucura, e 
também promover a inclusão desse cidadão na cidade. 
O retorno, não só o financeiro, do próprio trabalho, é 
fundamental”.

Os quatro núcleos que constituem a associação (costura, 
culinária, marcenaria e mosaico) visam a produção de itens 
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“Venham conhecer nossa sede, que funciona 
na Rua Souza Bastos, 175, bairro Floresta, 
Belo Horizonte. A visita pode ser agendada 
pelo telefone 31.2526-5367 ou pela fanpage 
Facebook.com/associacaosuricato”.

Associação baseia-se na Economia Solidária para construir identidades

“Gerar trabalho, renda e cidadania 
a partir do trabalho enquanto 
valor, com respeito ao ritmo e 

singularidade de cada um”

artísticos e diferenciados, que fazem parte do cotidiano. 
“Não são peças feitas de qualquer jeito, mas com critério 
e beleza para o diálogo com o mercado, para serem 
compradas sem condescendência”, enfatiza Marta.

A Suricato recebe apoio da Prefeitura de Belo Horizonte 
por meio da Incubadora de Empreendimentos 
Econômicos da Secretaria de Saúde. Neste momento, 
a busca de financiamentos para as ações em curso e 
para as planejadas é uma tarefa prioritária. “A Suricato 
é uma experiência inovadora e singular, aberta aos 
parceiros que facilitem nossa passagem pelos caminhos 
da dignidade e da cidadania. Estamos abertos e 
organizados para a realização de parcerias para o 
fortalecimento e crescimento da associação”, explica 
Marta. 

A meta da Suricato é alcançar a autossustentabilidade 
até 2018. Preparam-se para aumentar o número de 
associados, qualificar a produção, instrumentalizar a 
gestão e, se necessário, abrir outras frentes. “Estamos 
buscando trocar experiências com outras organizações 
sensíveis ao nosso projeto para aumentar nossos 
recursos sociais, financeiros e apoiadores”, completa a 
terapeuta ocupacional e finaliza com um convite:



Quando a Associação dos Moradores do Bairro Novo 
Progresso II (Amonp) foi fundada, na região do 

Ressaca, em Contagem, em 1973, a população estava 
mobilizada com o intuito de melhorar a qualidade de vida 
e atender as necessidades de infraestrutura, educação, 
saúde, lazer, cultura e segurança da comunidade.

A região do Ressaca é composta por 68 bairros e vilas 
onde atualmente moram 120 mil pessoas, cerca de 20% 
da população de Contagem. Segundo informações 
publicadas na Revista da Amonp, a maioria da população 
da região possui pouca qualificação profissional e baixa 
escolaridade, o que contribui para o elevado índice de 
desemprego e de trabalho informal. Das famílias atendidas 
pela associação, a maior parte é chefiada por mulheres 
que enfrentam, além do desemprego e precariedade dos 
empregos ofertados, problemas graves com seus filhos, 
como dependência química, tráfico de drogas, evasão 
escolar e outros ligados à situação de risco social.

Em seu espaço social de convivência, a Amonp promove 
atividades culturais, artísticas, esportivas, de saúde, de 
geração de renda, cursos, palestras e oficinas diversificadas 
para crianças, jovens, mulheres, idosos e adultos em 
situação de vulnerabilidade social e moradores em 
situação de rua. Para divulgar o trabalho, a associação 
conta com muros em pontos de grande circulação na 
comunidade, onde pintam anúncios coloridos dos 
benefícios que oferecem para a população. 

Atualmente, o objetivo do trabalho da Amonp é promover 
o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, o 
desenvolvimento humano, a articulação e a integração das 
pessoas à rede de proteção social do município. O foco é 
criar condições para a autonomia e participação cidadã do 
público atendido, enquanto sujeito de direito.

Nestes mais de 40 anos de atuação na região do Ressaca, 
a organização social tornou-se referência na articulação 
e na promoção das políticas públicas de proteção social, 
inclusive participando de conselhos municipais e estaduais 
de controle social.

Entre 2005 e 2015, a organização cresceu de 2.017 
atendimentos anuais para 18.219. Para atender o número 
crescente de demandas, a Amonp revitalizou sua sede com 
a construção de novas salas e um pátio externo, adquiriu 
uma Kombi e um caminhão, reformou e cobriu sua quadra 
poliesportiva. Também contratou uma equipe técnica 
multidisciplinar, o que contribuiu para a qualidade e a 
especialização do serviço prestado. 

Para realizar suas ações, a Amonp busca doações de 
empresas e de pessoas físicas, além de contar com o 
trabalho de dezenas de voluntários e convênios firmados 
com a prefeitura de Contagem. 

A Amonp atua na proteção social das famílias, na 
promoção da cidadania e da dignidade humana e quer cada 
vez mais melhorar e aumentar a oferta de atendimento  
à comunidade.

rEalizaNdo SoNHoStErCEiro SEtor EM FoCo
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Há mais de 40 anos, acolhendo a comunidade para a promoção da cidadania
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AssociAção dos 
MorAdores do BAirro 

Novo Progresso ii “O foco é criar condições para 
 a autonomia e participação 
cidadã do público atendido, 
enquanto sujeito de direito”
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EntEndE
Tomáz de Aquino Resende, advogado, Procurador de Justiça aposentado do 
MPMG, onde por 18 anos exerceu atividades relacionadas ao Terceiro Setor

Por 23 anos, Tomáz de Aquino Resende trabalhou 
no Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), 

18 deles em atividades relacionadas ao Terceiro Setor 
e Intersetorialidade. É autor de três livros sobre 
fundações e associações, idealizador e coordenador 
do Diagnóstico do Terceiro Setor de Belo Horizonte, 
realizado entre 2005 e 2006, presidente do Conselho 
Consultivo do CeMais e já publicou inúmeros artigos 
sobre o tema. Nesta entrevista para a Revista Valor 
Compartilhado, Dr. Tomáz responde sobre uma 
questão que ainda levanta muitas dúvidas: imunidade 
fiscal para organizações sociais sem fins econômicos.

Valor Compartilhado: Se a Constituição Brasileira 
garante imunidade tributária para organizações da 

“Nós temos um costume equivocado de 

analisar as regras de Direito do aviso para 

cima quando a gente deveria fazer da 

Constituição para baixo.”

sociedade civil de assistência social e educação, por 
quê muitas delas pagam tributos? E como ficam as leis 
de utilidade pública e CEBAS nessa questão?

Tomáz de Aquino Resende: Na verdade, é uma 
confusão. Primeiro a gente tem que partir do princípio 
de que a própria existência do Estado está vinculada a 
tributos. As pessoas pagam uma parcela de dinheiro 
para que o Estado exista e funcione. Em razão disso, 
o Estado se esforça para cobrar, porque quanto mais 
tributo ele arrecadar, teoricamente, mais serviço ele 
pode prestar.

No caso, estamos falando de imunidade tributária 
que é diferente de isenção. Imunidade tributária 
não é uma concessão do Estado, não é um favor para 
determinadas pessoas jurídicas porque elas fazem um 
serviço essencial. Não! Imunidade tributária é uma 
determinação do legislador constituinte limitando o 
poder tributário do Estado. Imunidade é proibição. 

Você vai ter clareza disso tudo no artigo 150 da 
Constituição que começa assim: Dentre outras 
garantias dadas ao contribuinte (...). Atenção nessa 
primeira parte! Uma garantia dada pelo legislador 
constituinte para o contribuinte é uma garantia contra 
o Estado. É garantido ao contribuinte que o Estado 
não faça isso. Isso é uma cláusula pétrea, nem emenda 
constitucional pode mudar, nem lei infraconstitucional 
pode regulamentar. Ou seja, é um mandado na 
Constituição da República, quando se constituiu o 
Estado brasileiro, que naquelas situações o Estado 
não pode cobrar impostos. Dentre outras garantias 
dadas ao contribuinte, é vedado a União, ao Distrito 
Federal e aos Municípios instituir impostos sobre 

Segurança alimentar e nutricional: com o Projeto 

Acolher – Segurança Alimentar, a Amonp atende cerca 

de 250 famílias, beneficiando 1.250 pessoas. A partir da 

doação de alimentos às famílias que necessitam de apoio 

na complementação da alimentação diária, a Amonp 

difunde conhecimentos sobre hábitos alimentares 

saudáveis, reaproveitamento e sustentabilidade. Também 

promove oficinas, palestras e formação para a criação de 

grupos produtivos e de geração de renda. Nos sábados, 

acontece o Almoço Comunitário, criando um espaço de 

convivência para a comunidade. A associação incentiva 

que as pessoas participem não apenas como beneficiadas, 

mas também colaborando no atendimento, triagem de 

alimentos, preparação de refeições, higiene e organização 

das ações do projeto.

Infância e Adolescência: por meio do Projeto 

Espaço do Saber Ateliê Infantil, a Amonp desenvolve 

um trabalho multidisciplinar para crianças que 

apresentam dificuldades na aprendizagem e problemas 

comportamentais. São oferecidas atividades artísticas 

como pintura, desenho, colagem e construção de 

fantoches. Com a Biblioteca Contos e Contos, possibilita 

um espaço pedagógico de aprendizado e incentiva o 

hábito da leitura por todos da região. O Projeto Escolinha 

de Futebol 1º Tempo estimula a prática do esporte entre 

crianças de sete a 15 anos.

Proteção social à família, mulheres e idosos: por 

meio do Projeto de Orientação e Atendimento à Família, 

a associação busca fomentar uma rede de proteção básica 

de atendimento, acompanhamento e encaminhamento 

aos serviços públicos. Reuniões, palestras e oficinas são 

oferecidas de acordo com as demandas da comunidade. 

Alguns temas trabalhados são: segurança alimentar, 

saúde da mulher, proteção social, organização popular, 

geração de renda, qualificação profissional, agricultura 

urbana e artesanato. Já o Projeto Mais Viver proporciona 

a adultos e idosos, principalmente aqueles com vivências 

de isolamento, práticas corporais saudáveis de prevenção 

e promoção à saúde, além de um espaço de convivência. 

Abordagem social às pessoas em situação de rua:  

wa Amonp executa o Serviço Especializado de Abordagem 

Social à População em Situação de Rua, com uma 

equipe multidisciplinar formada por assistentes sociais, 

psicóloga, advogada e educadores sociais. Abrangendo 

todas as regionais de Contagem, o Serviço atua nas ruas 

todos os dias, com atividades como a Patrulha Solidária, 

oficinas socioeducativas e o bazar colaborativo Cabide 

Social. As ações da Amonp para população em situação 

de rua visam a autonomia, o exercício da cidadania, a 

garantia e a defesa de direitos fundamentais, além da 

sensibilização sobre a utilização do espaço público e de 

discussões sobre a saída das ruas. 

Prestação de serviços: a associação orienta a 

comunidade sobre seus direitos e deveres por meio de 

encaminhamentos jurídicos nas áreas do direito civil, 

criminal, trabalhista e do consumidor. Também são 

realizados atendimentos de psicoterapia, avaliação e 

encaminhamentos às Redes de Proteção Social e de Saúde 

do município. A Amonp recebe diariamente dúvidas, 

reclamações e reinvidicações da comunidade, intervindo 

politicamente, enquanto associação de moradores nos 

encaminhamentos dessas questões.

Para conhecer mais 
sobre a associação,  
acesse: amonp.org
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patrimônio (IPTU), renda (IR) e serviço (ICMS e ISS) 
das organizações de educação e assistência social, 
nos termos da lei. Está lá no inciso VI, alínea c. Uma 
jurisprudência já entendeu que instituição de saúde 
está abrangida por assistência social. 

Depois vêm o art. 195, no § 7º, que diz que são isentas 
da contribuição da cota patronal da previdência as 
organizações beneficentes de assistência social, nos 
termos da lei. 

O que é beneficência de assistência social? No art. 
202 da Constituição, diz que educação, saúde, meio 
ambiente, habitação, tudo isso é beneficência de 
assistência social. Então, as organizações beneficentes 
de assistência social são imunes à contribuição patronal 
e termina assim: conforme requisitos da lei. Opa, então 
tem que ter uma lei! Porque Constituição não é lei. Lei 
é o que está abaixo da Constituição.

No art. 146, inciso II, da mesma Constituição, fala que: 
as limitações ao poder de tributar são regulamentadas 
por lei complementar. Ou seja, lei ordinária não pode 
regular as limitações do poder tributário. O que são os 
artigos 150 e 195? Limitações ao poder tributário e, por 
isso, só podem ser regulados por lei complementar. 

A Lei de Filantropia e a Lei de Utilidade Pública são leis 
ordinárias, não são leis complementares, então elas não 
podem regular esses artigos. Isso é inconstitucional. 
Não existe lei complementar aos artigos 150 e 195, 
porque não foi feita. Mas, tem um princípio de Direito 
que, quando não há uma lei complementar para uma 
determinação constitucional, a Constituição recepciona 
uma que já exista e que tenha relação com o fato. Já é 
uma decisão indiscutível e definitiva dos tribunais que 
a lei a que se refere o art. 150 e o final do § 7º do art. 
195 é o Código Tributário, que tem dois artigos que 
falam sobre requisitos para o gozo de imunidade. O art. 
9º, que repete o art. 150 da Constituição e nos remete 
ao art. 14, de relevante importância. No art. 14 tem 
três requisitos estabelecidos em lei para a organização 
social ser considerada imune, que são: não distribuir 
lucro e dividendos de qualquer espécie; aplicar no 
país todos os seus recursos e ter seus livros contábeis 
obrigatórios registrados. Só isso. Quem cumpre esses 
três requisitos e é organização sem fins lucrativos é 
imune a qualquer imposto. Você me perguntou por que 
as instituições ainda pagam o imposto. Porque o Estado 
cobra. O Estado emite a cobrança e único motivo das 
organizações que cumprem os requisitos pagarem é não 

¹ A Constituição traz em seu texto a palavra isenção, mas é sabido na doutrina e nos tribunais que em 
seu lugar lê-se imunidade, pois a Constituição garante imunidades, apenas leis garantem isenções.

ter conhecimento desse “direito”, entre aspas porque 
é mais que um direito, é uma proibição ao Estado de 
cobrar. 

VC: Onde está a falta de informação sobre esse tema, 
na gestão das organizações sociais, nas contabilidades 
que as atendem, nos governos que cobram os impostos 
ou nos agentes jurídicos que, em sua maioria, não estão 
preparados para atender ao Terceiro Setor?

Tomáz: Todas essas respostas poderiam ser dadas, 
mas a verdade é a seguinte: nós temos um costume 
equivocado de analisar as regras de Direito do aviso para 
cima quando a gente deveria fazer da Constituição para 
baixo. Como é que funciona na prática? Vamos usar a 
Cota Patronal da Previdência como exemplo. Chega um 
fiscal na instituição e diz: - Você tem CEBAS?

- Não tenho. – responde o gestor.
- Você recolhe a cota patronal? 
- Não recolho, eu sou imune. 

Daí o fiscal diz:

- Mas eu vou te notificar, você vai ter que pagar. Vou te 
notificar dos últimos cinco anos e tal. 

E aí o que o gestor faz? Ele liga pro contador que 
procura a legislação sobre Certificado de Entidades 
Beneficentes de Assistência Social (CEBAS) e 
cobrança de cota patronal. Ele acha a lei 12.101, que 
tem os requisitos para obtenção do CEBAS, um rosário 
de obrigações e diz que a imunidade que está escrita 
isenção 1, do artigo 195 da Constituição depende da 
instituição ter o CEBAS para ser aplicada. O contador 
consultou e a Instrução Normativa da Receita Federal 
dizendo isso, depois ele achou a lei 12.101 que traz essa 
relação de necessidades, e diz: - Estou em dúvida e vou 
consultar um advogado. 

O advogado não sabe sobre esse assunto e faz uma 
pesquisa da mesma forma na internet e acha a lei 
12.101, a Instrução Normativa da Receita Federal, a 
recomendação do INSS e uma série de documentos 
nessa base legislativa e manda até um parecer dizendo: 
“ou paga ou busca o CEBAS!” Encerra a questão e é 
por isso que as organizações sociais estão pagando. 

Se você fizer a leitura da Constituição Federal para 
baixo, chegou na lei complementar que é o Código 
Tributário, não tem mais que se falar em pagamento de 

impostos. É uma ignorância e uma forma equivocada 
que a gente tem feito a interpretação das leis.

VC: Existem, hoje, no Brasil, entidades sem fins 
econômicos imunes de tributos sem que tenham 
buscado certificados e títulos?

Tomáz: Sim, aquelas que entraram na Justiça e que 
o judiciário declarou que elas são imunes. Tudo isso 
que eu disse aqui sobre a imunidade já tem algumas 
sentenças judiciais, cada dia em maior volume, em 
vários estados. Aqui em Minas tem muitas, em que o 
poder judiciário declara que essas instituições não 
são obrigadas a recolher impostos nem contribuição 
social e que também não tem necessidade de ter 
nenhum título ou qualificação para isso. Há decisões de 
tribunais superiores nesse sentido. Mas só essas é que 
tem a imunidade sem os títulos.

Aquela que paga imposto, terá que procurar um 
escritório de advocacia e entrar na Justiça, buscando 
esse direito. 

VC: Na sua opinião, qual o caminho para a desconta-
minação fiscal, para que todas as organizações sociais 
sem fins econômicos que preenchem os requisitos para 
a imunidade tributária a tenham? 

Dr. Tomáz: Na verdade, o Primeiro Setor não quer 
resolver esse impasse, porque ele está cobrando 
impostos e está arrecadando. Você pega a lei 12.101 que 
exige o CEBAS para conceder “imunidade”. O CEBAS 
é expedido pelo Ministério da Justiça, mas primeiro 
passa por um processo de análise e pedido, se for de 
saúde, no Ministério da Saúde, se for de assistência 
social, no Ministério de Desenvolvimento Social, se 
for de educação, no Ministério de Educação. Só essas 
três áreas conseguem CEBAS. No Brasil existem, não é 
especulação, mas pesquisas que nos dão bem uma ideia 
da realidade, em torno de 300 mil organizações sociais 
que preenchem todos os requisitos da lei 12.101, que, 
hipoteticamente, teriam direito ao CEBAS. Apenas 60 
mil fizeram o pedido do certificado. Dessas 60 mil, até 
hoje, em todos os anos de existência do CEBAS, apenas 
seis mil foram expedidos. E dos seis mil, três mil estão 
em análise, estão no limbo. Ou seja, ativos mesmo, 
são só três mil. O que é o CEBAS na realidade? Não é 
um título para as organizações gozarem de imunidade 
tributária. É uma forma velhaca, esperta e maldosa do 
Estado não permitir a garantia da imunidade tributária. 

A regra que proíbe a cobrança de impostos é dirigida a 
quem? Ao Estado. O destinatário da norma proibitiva é 
o Estado. O CEBAS é o destinatário da norma proibitiva 
regulando a seu favor a proibição de modo a dificultar ou 
impedir que aconteça a imunidade tributária. O Estado 
não quer perder essa grande fonte de arrecadação. 

Para mim, o único caminho é uma avalanche de 
ações judiciais e todo mundo entrando na Justiça até 
consolidar esse direito. Vários direitos civis e dos 
contribuintes foram consolidados após uma ampla 
discussão de demandas judiciais. O caminho é provocar 
essas instituições para elas buscarem a definição 
do judiciário, porque quanto tiver muitas ações no 
Supremo Tribunal Federal, por exemplo, vai haver 
um desestímulo ao Estado nessa insistência de cobrar 
indevidamente os impostos das organizações que 
atendem os requisitos para imunidade tributária. 

“O CEBAS é o destinatário da  

norma proibitiva regulando a 

seu favor a proibição, de modo a 

dificultar ou impedir que aconteça a 

imunidade tributária”
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“Dez anos depois, 
realizei o sonho de 
ver a comunidade 

transformada”

Jornalista Marco Antônio Lage,  
diretor de Comunicação Corporativa e  

Sustentabilidade da Fiat Chrysler, conta como venceu 
barreiras para mudar a realidade de comunidade
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Meu local de trabalho fica ao lado de uma comu-
nidade com baixo Índice de Desenvolvimento 

Humano com nada menos que 33 mil habitantes, na 
cidade de Betim (MG). De várias partes da empresa 
onde sou diretor de Comunicação Corporativa e Sus-
tentabilidade, se vê o Jardim Teresópolis, região que, 
há dez anos, convivia com um dos mais altos níveis de 
violência de Minas Gerais. Oprimidas pela miséria, 
pelo menos 40 pessoas, a maioria jovens, eram as-
sassinadas todos os anos. Era uma realidade que me 
causava grande perplexidade.

O dinheiro que a minha empresa, a Fiat Chrysler Au-
tomobiles (FCA), investia na área social não era pou-
co. Desenvolvíamos programas culturais e de educa-
ção no trânsito em várias capitais do país. Mas eles 
eram pulverizados e tínhamos dificuldade em mensu-
rar o impacto gerado. Foi então que resolvi ousar e, 
uma década atrás, propus à direção da empresa algo 
inovador e que levou à mudança de vida de cerca de 
21 mil pessoas no Jardim Teresópolis, ao longo da 
atuação da programa. Mas não foi fácil. 

Logo naquele início, contrariando conselhos e sem 
seguranças, percorri de carro a comunidade que so-
nhava em adotar e transformar. Era preciso conhe-
cê-la e respeitá-la para propor mudanças. Entrei em 
ruelas, vi escolas praticamente abandonadas, as quais 
o tráfico de drogas impedia as crianças de frequentar. 
Vi esgoto a céu aberto.

No princípio, encontrei resistência e desconfiança 
na empresa. “Por que vamos cutucar a onça com a 
vara curta?”, foi uma das perguntas que ouvi.

Aos poucos, a batalha interna foi sendo vencida pelo 
sonho de realizar um projeto profundamente trans-
formador. Conhecemos a região e fizemos importan-
tes parcerias com líderes comunitários, que, em um 
trabalho de formiguinha, foram mostrando aos mora-
dores que o programa que estávamos desenvolvendo 
para eles não era passageiro, como temiam. Gente 
como o Seu Bené, que foi uma das primeiras pessoas 
do Jardim Teresópolis a acreditar no nosso programa 
social, o Árvore da Vida, e arregaçou as mangas para 
fazê-lo dar certo. 

Nascido na Bahia, Seu Bené chegou em 1980 ao Jar-
dim Teresópolis, atrás do sonho de conseguir a casa 
própria. O bairro não tinha luz nem água. Era barro 
na porta. Foi nessa condição que, em 2004, recebeu 
a primeira visita de uma representante do Árvore da 
Vida. Desde então, ele não sossegou mais. Andava 
de casa em casa procurando aluno para os projetos, 
convencendo os pais. Hoje, Seu Bené tem 74 anos e 
continua firme, fazendo a ponte com a comunidade. 
Até hoje, quando tem curso, ele sai pelo bairro cha-
mando os meninos para a inscrição.

Dez anos depois, realizei o sonho de ver a comu-
nidade transformada. É com grande satisfação que 
vejo como nossos projetos de educação, geração de 
trabalho e renda, incentivo ao empreendedorismo e 
fortalecimento da comunidade geraram frutos. Fru-
tos como o Paulo Eloísio, que venceu enormes adver-
sidades e atualmente trabalha na Fiat. Paulo Eloísio 
perdeu o pai antes de completar 1 ano. A despeito das 
grandes dificuldades financeiras da mãe, a faxineira 
Elzira, e dos oito irmãos, Paulo foi um bom aluno: 
terminou o ensino médio sem atraso e começou a traba-
lhar numa loja de autopeças. Fez o curso de capacitação 
profissional no Árvore da Vida, foi contratado por con-
cessionárias e há seis anos trabalha na Engenharia de 
Experimentação da Fiat. Hoje, ele é um exemplo para 
os meninos que frequentam o Árvore da Vida e os in-
centiva a não desistir.

Inspirado em pais que veem o filho se afastar do trá-
fico de drogas e conquistar o primeiro diploma, no 
reconhecimento do pequeno comerciante que vê seu 
negócio prosperar, e na emoção de crianças e adoles-
centes que cantam em show de astro internacional, 
decidi compartilhar a experiência do Árvore da Vida 
em um livro, chamado “O Mundo Pode Ser Melhor”, 
lançado pela editora Autêntica. Lá, estão histórias 
de dezenas de pessoas que realizaram o sonho de 
mudar de vida, que agarraram com unhas e dentes 
oportunidades de educação, lazer, emprego e me-
lhor renda. De gente que sabe que, com os cuida-
dos certos, as sementes dão belos frutos.



ForMação

30 rEViSta Valor CoMPartilHado30 

Apesar da Constituição Federal de 1988 definir, 
em seu capítulo VII, o dever compartilhado entre 

família, sociedade e Estado de amparar as pessoas 
idosas, somente em 1994, com a Política Nacional 
do Idoso, lei 8.842, que foi regulamentado o papel 
destes atores sociais com relação ao idoso. 

Em todo o mundo, o contingente de pessoas com 
idade igual ou superior a 60 anos tem crescido 
rapidamente, tornando-se urgente a definição 
de políticas públicas especificas. No Brasil, o 
cenário de envelhecimento da população traz como 
característica uma rápida mudança no perfil da 
pirâmide etária, com aumento da população idosa e 
diminuição da população de crianças.

Mesmo após a criação do Estatuto do Idoso, 
lei 10.741, em 2003, poucos são os municípios 
brasileiros que possuem conselhos municipais do 
idoso ativos e deliberando sobre a temática. Por outro 
lado, os conselhos que estão funcionando carecem 
de recurso financeiro para efetivar suas políticas. 
Não existe uma definição legal para o investimento 
no conselho e, por isso, a concretização da política 
pública para o idoso fica a mercê da sensibilidade do 
poder executivo. 

Na tentativa de minimizar as dificuldades econômicas 
nas ações de defesa do direito do idoso, em 2010, o 
governo federal criou o Fundo do Idoso, lei 12.213. O 
Fundo do Idoso, que é uma pessoa jurídica instituída por 
lei especifica, pode estar presente tanto no âmbito federal 
(Fundo Nacional do Idoso) quanto nos estados (Fundo 
Estadual do Idoso) e municípios (Fundo Municipal do 

A concretização dos  
direitos dos idosos

Fundo Nacional do Idoso

Decreto 1.948, de 03/07/1997

Lei 10.741, de 01/10/2003

Lei 12.213, de 20/01/2010

Órgão regulador: Conselho 
Nacional dos Direitos do Idoso 

Fundo Estadual do Idoso  
de Minas Gerais

Lei 21.144, de 14/01/2014

Decreto 46.546, de 27/06/2014

Órgão regulador: Conselho 
Estadual do Idoso de Minas Gerais

Fundo Municipal do Idoso

Cada município pode criar seu 
próprio fundo por meio de lei 

especifica.

Órgão regulador: O conselho 
municipal do idoso ou outro 

conselho de direito que assuma 
está função fará a gestão do 
fundo no âmbito municipal.

“O contingente de pessoas com 
idade igual ou superior a 60 

anos tem crescido rapidamente, 
tornando-se urgente a definição 
de políticas públicas especificas.”

Quem pode ?
Como fazer?

Projeto 
Chancelado

•  Empresas que declaram IR 
pela modalidade lucro real 
podem destinar até 1% do 
seu imposto (não concorre 

com outros incentivos) 

•  Pessoas físicas que 
declaram Ir pela 

modalidade completa 
podem destinar até 6% do 
seu imposto (concorre com 

outros incentivos)

  Informe ao Conselho do Idoso 
do Interesse de apoio e em 
seguida faça um deposito 
identificado (CNPJ ou CPF),  
na modalidade doação, na 

conta bancária exclusiva do  
Fundo do Idoso

O recurso é destinado ao 
projeto que conseguiu 

intermediar a captação do 
recurso

O conselho pode reter um 
percentual no próprio fundo, 
o qual estará previsto no seu 

regimento ou resolução

  A Conselho do Idoso emite um 
recibo em 3 (três) vias: 

1ª via recibo:  
Apoiador/Doador

2ª via recibo:  
receita Federal
3ª via recibo:  

Conselho do Idoso

Chamamento 
Público

O recurso captado pelo 
próprio fundo ou retido dos 

projetos chancelados poderá 
financiar outros projetos 

por meio de um edital de 
seleção, definido critérios da 

política local  

O recibo é incluído na 
prestação de contas do Ir do 

apoiador/doador e o Conselho 
do Idoso informa a Secretaria 

de receita Federal

Não existe contra-partida  
do apoiador, com isso o valor 
destinado é 100% deduzido  

Idoso), cabendo aos conselhos do idoso fazerem a gestão 
do recurso dentro de sua área de abrangência. 

Além da possibilidade de conseguir recurso via 
orçamento público, o fundo usa a modalidade de 
isenção fiscal de Imposto de Renda para receber 
repasses de empresas que declaram como lucro 
real e pessoas físicas que fazem declaração de IR 
completa. Assim, recurso que seria arrecadado pela 
União como imposto pode ser destinado a ações de 
promoção dos direitos da pessoa idosa.

O mecanismo de isenção fiscal trabalha com uma 
lógica mercadológica e permite a empresa usar esse 
repasse como ação de marketing e de responsabilidade 
social. Assim, destinar recurso para o fundo sem 
vincular a um projeto ou ação especifica pode não 
ser tão interessante para as ações publicitárias. 

Vários fundos têm adotado o sistema de chancela 
de projetos. Trata-se da aprovação de projetos 
de instituições de Terceiro Setor (associações e 
fundações), devidamente cadastradas no conselho, 
que tem o aval de buscar o recurso da isenção fiscal 
no mercado. Aqueles projetos que tiverem êxito na 
captação de recurso serão apoiados, pois foram os 
intermediários entre a empresa e o fundo. Por outro 
lado, a empresa também poderá divulgar de forma 
mais próxima o apoio que oferece ao fundo do idoso 
e o projeto especifico. 

Somente recentemente os mecanismos de discussão 
e de financiamento das políticas para os idosos têm 
sido colocado em funcionamento pelo o Estado 
brasileiro. Ainda temos um longo caminho para 
trilhar nessa seara social.

A Associação Movimenta Brasil contribui com 
a criação dos conselhos e fundos de municípios 
mineiros e auxilia organizações sociais na elaboração 
de seus projetos de intervenção. Mais informações: 
www.movimentabrasil.org 



ForMação

32 rEViSta Valor CoMPartilHado32 

Os conselhos setoriais são espaços de caráter híbrido e 
paritário, ou seja, possuem representantes do governo 
e da sociedade civil em igual número, para a elaboração 
e gestão de políticas sociais. 

A Constituição Federal de 1988 promove a democracia 
participativa quando cria condições institucionais e 
políticas para a implantação de conselhos setoriais 
nas três esferas de governo: municipal, estadual e 
federal. O Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 
Orgânica da Assistência Social, o Sistema Único de 
Saúde e o Estatuto do Idoso são alguns exemplos de leis 
que seguem o princípio constitucional da democracia 
participativa e definem a criação de conselhos setoriais, 
responsáveis pela formulação e controle das políticas 
públicas e pela criação e gestão dos fundos vinculados 
a estes conselhos.

O objetivo é que a formulação das políticas, a definição 
das prioridades na utilização dos recursos públicos, 
seja compartilhada entre o poder público e a sociedade 
civil. Conselhos são canais de participação política, de 
controle público da ação governamental, de deliberação 
legalmente institucionalizada, de argumentação e 
de redefinição de valores, normas e procedimentos, 
de formação de consensos, de transformações de 
preferências e de construção de identidades sociais. 
Têm poder de agenda e podem interferir, de forma 
significativa, nas ações e metas de governo e em seus 
sistemas administrativos. 

Contribua com a democracia 
 participativa! Seja conselheiro

Projeções das Nações unidas 
indicam que uma em cada 
nove pessoas no mundo 
tem 60 anos ou mais e, em 
2050, haverá mais idosos 
que crianças menores de 
15 anos. Em Minas Gerais, 
dados do Censo de 2010, 
mostram que 11,8% estão na 
terceira idade e com uma 
tendência de diminuição da 
base da pirâmide (nascimento  
de crianças).
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O voluntariado empresarial é uma onda positiva, 
que quanto maior fica, mais beneficia todos os 

envolvidos. O início costuma ser uma pequena ação 
solidária que une a equipe e cresce, sem conhecer 
hierarquias. 

Renata Duarte Santiago Gontijo, analista de comu-
nicação e coordenadora do Comitê do Programa de 
Voluntariado Cemig Saúde, conta que a operadora 
de saúde começou em 2010 realizando ações pontu-
ais no Dia do Voluntariado (Dia V) e no Natal. A ini-
ciativa foi dos próprios colaboradores, mas como 
uma onda alcançou mais e mais pessoas, se forta-
lecendo.

Em 2014, quando a Cemig Saúde elaborou seu plane-
jamento estratégico, a diretoria identificou a criação 
do Programa de Voluntariado como uma de suas es-
tratégias prioritárias. Com o Programa, que come-
çou em setembro de 2015, a empresa aprimorou as 
ações, que perderam o foco assistencialista, e agora 
são planejadas para uma continuidade e são sempre 
monitoradas. Para a operadora de saúde, o trabalho 

Com o voluntariado corporativo, ganha a comunidade,  
o colaborador-voluntário e a empresa.

Os conselhos são também mecanismos de ação, que inserem 
na agenda governamental as demandas e os temas de 
interesse público, para que sejam absorvidos, articulados 
politicamente e implementados sob a forma de políticas 
públicas. Mais que um canal de comunicação para 
promover as demandas sociais, os conselhos possuem 
dimensão jurídica e têm poder de tornar efetivos os valores 
e os dilemas vivenciados no espaço da sociedade civil. 

O conselheiro, seja representante da sociedade civil ou do 
governo, deve ter um preparo mínimo, que inclui conhecer a 
legislação específica da área e o funcionamento e calendário do 
ciclo orçamentário – Plano Pluri Anual (PPA), Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e Lei do Orçamento Anual (LOA). 

Os fundos são, normalmente, geridos em sua parte 
técnico-contábil por um servidor público nomeado 
pelo governo. Esse funcionário só pode fazer 
movimentação financeira com autorização do conselho, 
a quem é subordinado. A definição de prioridades 
e critérios para repasses e convênios dos fundos é 
exclusiva dos conselhos. Para garantir democratização 
e transparência no acesso e utilização dos fundos, é 
importante que os projetos sejam selecionados via 
edital público, amplamente divulgado.

A eficácia dessas instituições depende do governo 
ser transparente e manter o compromisso com os 
princípios democráticos e participativos, abrindo 
sempre oportunidades de participação e deliberação 
dos conselhos. Depende também da participação efetiva 
dos representantes da sociedade civil organizada e dos 
órgãos públicos.

colegas de traBalho  
e de Causas soCiais

voluntário pode trazer à tona competências como li-
derança, espírito de equipe, motivação e produtivi-
dade, além de diminuir a rotatividade. 

“É uma iniciativa que traz ganhos não só para a co-
munidade; mas, para o colaborador que se desenvol-
ve pessoal e profissionalmente, se insere em um 
novo círculo social e aprende novas habilidades; e 
para a empresa, que é reconhecida pelo papel desempe-
nhado no desenvolvimento da comunidade e na melhoria 
do clima organizacional”, comenta Renata.

GESTãO EFICIENTE Da   
ParTICIPaçãO CIDaDã

No livro “Voluntariado na Empresa – Gestão Eficien-
te da Participação Cidadã”, Mônica Beatriz Galiano 
Corullón e Barnabé Medeiros Filho, mostram que a 
base fundamental para a criação de um Programa de 
Voluntariado Empresarial, que pressupõe algo mais 
estruturado e permanente, é o apoio mais ou menos 
difuso ao espírito de solidariedade existente entre os 
funcionários.
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Segundo os autores, o apoio ao voluntariado dos 
funcionários acaba surgindo naturalmente, como 
uma consequência do clima interno, muitas ve- 
zes sem que a empresa perceba todo o alcance des- 
sa iniciativa. 

Recentemente, a Cemig constituiu o Grupo de Vo-
luntariado Empresarial, coordenado pelo analista de 
meio ambiente Washington Barbosa, com a missão 
de reavaliar as ações desenvolvidas corporativamen-
te e propor uma política para nortear a atuação dos 
voluntários. “Os empregados da Cemig têm uma vo-
cação para ações de solidariedade e, historicamente, 
a empresa sempre realizou ou participou de campa-
nhas em favor daqueles que necessitavam”, conta o 
analista de meio ambiente, da Gerência de Respon-
sabilidade Ambiental e Social da Cemig.

Um Programa de Voluntariado Empresarial, de acor-
do com a Points of Light Foundation – uma impor-
tante instituição americana de estímulo ao volunta-
riado, é o apoio formal e organizado de uma empresa 
a empregados ou aposentados que desejem servir, vo-
luntariamente, uma comunidade, com o seu tempo e 
habilidades. 

Washington acredita que o poder de transformação 
de um grupo de voluntários é inestimável. Ele cita as 
ações voluntárias apoiadas pela empresa: Programa 
AI 6% - Formando Cidadãos (para incentivar as pes-
soas a doarem parte do imposto de renda para orga-
nizações sociais) e do Dia V (Dia do Voluntariado), 
que hoje possuem grande alcance social. 

Para o analista, o trabalho voluntário é um agente 
transformador nas relações de trabalho, contribui 
para a melhoria do clima organizacional, além de 
permitir que os voluntários aprimorem suas habili-
dades, tornando-se pessoas melhores e socialmen-
te responsáveis. Segundo ele, para a sociedade, as 
ações voluntárias desenvolvidas corporativamente 
são potencializadas, pois na sua essência traz a sabe-
doria do filósofo Aristóteles de que “o todo é maior 
do que a simples soma das suas partes”. 

O ExEMPlO Da  
CEMIG SaúDE

No portal cemigsaude.org.br fica a página do progra-
ma, onde todos podem conferir a Política de Volun-
tariado da Cemig Saúde, que norteia e organiza todo 
o trabalho. Lá, é possível inscrever instituições para 
receberem apoio do grupo de voluntários e o público 
da Cemig Saúde pode se cadastrar para participar do 
programa.

O grupo atua em três principais áreas sociais:

•  Superliga dos brinquedos – que desenvolve 
ações direcionadas ao público infantil;

•  Superliga do pó de arroz – ações direcionadas aos 
idosos;

•  Superliga da alegria – ações para pessoas acama-
das ou hospitalizadas.

Sobre a adesão da equipe ao programa, Renata cita 
Mônica Corullón e Barnabé Medeiros Filho: “Não 
seria realista ter como meta incorporar todos os 
funcionários ao programa (entre 8% e 10% de enga-
jamento já é considerado razoável). Mas, é indispensá-
vel conquistar a simpatia da maioria. O sentimento de 
aprovação dos colegas renova o ânimo do voluntário e o 
leva a multiplicar seus esforços”. Em março de 2016, o 
programa começa com 58 voluntários atuando em nove 
organizações sociais de Belo Horizonte. A taxa de ade-
são na empresa está acima de 35%.

Entre setembro de 2015 e fevereiro de 2016, foram 
elaborados os documentos, como cronograma, ter-
mos de adesão do voluntário e da instituição, Política 
e Manual do Voluntário; criada a página na web e o 
sistema para facilitar os cadastros e ações; divulga-
ção, inscrição e capacitação dos voluntários; cadas-
tro e avaliação das organizações sociais. 

Renata acredita que “temos muitas coisas boas a ofe-
recer e, às vezes, precisamos apenas de um empurrão 
para essa primeira experiência, que é viciante e encan-
tadora”. Para ela, “a partir das ações voluntárias entre 
colegas, amizades são estabelecidas, relacionamentos 
profissionais se estreitam e saímos de lá mais humanos, 
totalmente diferentes de como entramos. É um senti-
mento único!”.



Eu, 
portador do CPF  
e eleitor do município de       
apoio a campanha #mardelamanuncamais 
e assino para mudar a história de Minas Gerais.

Uma iniciativa do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 
Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Urbanismo e 
Habitação (Caoma) do Ministério Público de Minas Gerais em parceria 
com a Associação Mineira do Ministério Público (AMMP).

Assine você também e ajude a impedir que novos desastres 
ocorram no Estado.

APOIO

,

Em pouco mais de um mês, 20 mil eleitores mineiros deram 
sua assinatura em apoio ao projeto de Lei Estadual que visa o maior 

controle e segurança das barragens de rejeitos de mineração.

  
Para mais informações sobre a proposta de Lei e como participar da campanha, acesse 

www.mardelamanuncamais.com.br
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