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ANÚNCIO

Participe!
Entre em contato em:
revista@valorcompartilhado.org.br

MOBILIZAÇÃO COLETIVA
Vem ai nova seção da Revista Valor Compartilhado:

editorial

3www.valorcompartilhado.org.br

Entramos em campo nesta 7ª edição de peito aberto para 
mostrar o que aprendemos no 12º Encontro Nacional do 

Terceiro Setor e, aproveitando o clima olímpico, escalamos o 
tema esporte para completar este número mais que especial 
da Revista Valor Compartilhado. Esta é uma edição para 
suar a camisa, para se inspirar com os exemplos dos tantos 
atletas e gestores de projetos sociais de esporte com quem 
conversamos, e para se exercitar, colocando em prática nossos 
novos conhecimentos adquiridos no ENATS.

A abertura do 12º ENATS aconteceu na noite do dia 13 de 
junho, quando Belo Horizonte registrou a menor temperatura 
dos últimos anos. O frio não foi capaz de espantar os 
convidados que lotaram o Theatro Brasil Vallourec, um dos 
espaços históricos mais queridos da capital. A noite superou 
as expectativas dos mais de 460 convidados presentes e 
certamente tocou o coração e a mente de todos.

Destrinchamos o conhecimento compartilhado em cada 
painel para você ter sempre ao seu alcance, para consultar e 
passar adiante. Os debates foram enriquecedores e, claro, o 
tempo não foi suficiente para responder todas as perguntas. 

Assim, trazemos nesta edição, as respostas que recebemos. 
Laís de Figueiredo, assessora especial do Ministro-Chefe da 
Secretaria-Geral da Presidência da República e coordenadora 
do processo de desenvolvimento do Marco Regulatório das 
Organizações da Sociedade Civil, recebeu tantas perguntas 
que vamos trazer as respostas completas em uma matéria 
especial em nosso site: valorcompartilhado.com.br..

Com espírito de esportista, seguimos, buscando sempre nos 
superar e com consciência que é preciso uma boa equipe 
para vencer. As alianças entre os três setores são as grandes 
medalhistas desta edição, reforçando que é com diálogo e 
ação conjunta que vamos conquistar nossos sonhos de uma 
sociedade mais justa e sustentável.

Boa leitura!

expediente

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

Realização:

Associação de Cultura, Esporte e Lazer 

Movimenta Brasil

Presidente – Regina Celia Sena Jaques 

CeMAIS-Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais

Diretora Presidente – Marcela Giovanna Nascimen-

to de Souza 

Diretora Executiva CeMAIS – Aline Seoane Resende 

Paulino 

Diretor Financeiro - Nilton Ribeiro Luz Junior 

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 Grá-

fica O Lutador

Rafael Diniz - Diretor Técnico Movimenta Brasil

Marcelo Sena – Diretor Movimenta Brasil

Valda Maciel - Assessora de Comunicação Institu-

cional – 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

Periodicidade: Trimestral

Contato: 

revista@valorcompartilhado.org.br

valorcompartilhado.org.br



índice

reViSta Valor coMPartilHado4 

6

31

36

40

44

12

cá entre nós
Conheça os resultados até agora do 
Ciclo de Fomento 2016.

Saiba mais sobre o projeto Geração 
Esporte, da Movimenta Brasil, que 
promove o exercício para todas as 
idades.

Gráfica e Editora O Lutador usa arte 
para integrar a comunidade. Conheça o 
projeto BICA.

Abertura do 12º ENATS deu o que falar e 
foi um dos grandes sucessos do evento. 
Confira!

1° Mesa
Qual o caminho para o investimento 
social, antes que seja tarde para governo, 
empresas e sociedade? Confira!

2° Mesa
Os efeitos do Marco Regulatório nas 
relações intersetoriais. Confira como foi 
o debate.

3° Mesa
Qual o caminho para o investimento 
social, antes que seja tarde para governo, 
empresas e sociedade? Confira!

4° Mesa
Qual o caminho para o investimento 
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esporte para mais de 
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16 na Prática
Conheça como funciona um projeto de 
esporte de clube financiado por leis 
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Moreira no rugby-quad.
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Impressão de livros, agendas, catálogos, folders, 
flyer, pôster, convite e qualquer material gráfico com 
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Gráfica O Lutador 
reconhecida no mercado 
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Praça Padre Júlio Maria, 01 
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(31) 3439-8000
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Com mais de cinco anos de história, o Ciclo de 
Fomento promove a discussão entre agentes do 

governo, empresas e sociedade civil. Além de ser um 
ambiente de interação, atua como um meio de divul-
gação de informação, de registro de boas práticas e                          
de formação. 
Já aconteceram edições do projeto em diferentes muni-
cípios mineiros, com palestras e debates sobre questões 
como financiamento, controle e execução de  progra-
mas e projetos de atendimento às comunidades, sempre 
propondo a troca de experiências intersetoriais.
Em 2016, a realização do Ciclo de Fomento foi compar-
tilhada entre Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais 
(CeMAIS), Centro de Apoio Operacional do Terceiro 
Setor do Ministério Público (CAO-TS/MPMG) e To-
maz Aquino Costa Vilar Sociedade de Advogados. Este 
ano, o evento está acontecendo mensalmente no Audi-
tório da Associação do Ministério Público (AMMP), em 
Belo Horizonte, às 14h, na quarta semana do mês, às 
quartas-feiras. 

A cada edição são escolhidas temáticas pertinentes ao 
terceiro setor e tratadas sob a ótica das alianças interse-
toriais. Uma mesa de debate é composta por convidados 
e mediador, que contam com a participação ativa do pú-
blico nas discussões e reflexões.Entre os participantes, 
observa-se que a grande maioria representa o terceiro 
setor. Empresas e governos, mesmo que com poucos 
representantes, estão sempre presentes nos debates. 
Como resultado do 1º ciclo de fomento deste ano, com 
o tema “As mudanças na lei 13.019”, o vereador de Belo 
Horizonte Heleno de Abreu convocou uma plenária na 
Câmara Municipal da capital para ampliar a discussão 
sobre o Marco Regulatório das Organizações da So-
ciedade Civil (MROSC), que aconteceu no dia 18 de 
março. No 6º ciclo do ano, quando a lei 13.019/2014 
voltou à pauta, com o tema “Marco Regulatório, novos 
questionamentos”, o vereador trouxe a devolutiva de 
que uma lei para revogação da lei de utilidade pública 
municipal foi aprovada pelos vereadores de Belo Hori-
zonte e agora aguarda sanção do prefeito.   

Debates e reflexões para fortalecer o 
terceiro setor

7www.valorcompartilhado.org.br

CONfIRA O quE já ESTEvE NA PAuTA dO 
CIClO dE fOmENTO 2016:

Para receber os convites do Ciclo de Fomento 2016, envie seu contato por e-mail: 
ciclodefomento@cemais.org.br, ou telefone: 31 2535-0028

1ºCiclo (25/02)

TEmA
As mudanças na lei 13.019

N° dE PARTICIPANTES
95

4ºCiclo (25/05)

TEmA
Pequenos recursos, 

grandes soluções

N° dE PARTICIPANTES
66

3ºCiclo (27/04)

TEmA
Comunicando a gente 

se surpreende

N° dE PARTICIPANTES
55

5ºCiclo (22/06)

TEmA
Vem pra roda você também: 

discussão sobre a 
cultura do terceiro setor

N° dE PARTICIPANTES
47

2ºCiclo (24/03)

TEmA
Empresas, conselhos, municípios 
e entidades trilhando o caminho 

dos recursos

N° dE PARTICIPANTES
77

6ºCiclo (27/07)

TEmA
Marco Regulatório,

novos questionamentos

N° dE PARTICIPANTES
84
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Idealizado pela Associação Movimenta Brasil, o projeto 
Geração Esporte tem como objetivo oferecer acesso a 

atividades físicas para a população de São José da Lapa. 
Para isso, usa de espaços públicos e o contraturno das au-
las para convidar crianças, adolescentes, jovens e idosos 
a participarem da escolinha de iniciação esportiva, com 
aulas ministradas por um profissional de educação física. 
Durante as aulas, todos aprendem um pouco mais sobre a 
cultura corporal e o mundo dos esportes. 

A Movimenta Brasil entende que o esporte não é um direi-
to apenas do público jovem e, por isso, no bairro Jardim 
Encantado, o projeto é voltado tanto para alunos no nível 
escolar, quanto para um grupo de terceira idade. “A ideia 
é trabalhar os esportes em várias faixas etárias e também 
proporcionar encontros em que se possam desenvolver o 
respeito entre as gerações”, explica Marcelo Sena Jaques, 
presidente da Associação Movimenta Brasil.

O Geração Esportes é um projeto aprovado pela Lei Es-
tadual de Incentivo ao Esporte e apoiado pela ICAL, por 
meio da destinação de parte do seu ICMS.

MoviMento e energia para toDas as iDaDes
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As alianças intersetoriais para viabilizar o projeto não pa-
ram por aí. A Prefeitura de São José da Lapa é parceira na 
cessão dos espaços para as aulas e oferece ainda suporte 
por meio das secretarias municipais de Esportes, de As-
sistência Social, de Educação e de Saúde e também com 
outros órgãos como postos de saúde e escolas públicas. A 
Movimenta Brasil acredita que, somente com a visão inte-
gral dos beneficiários e articulação entre o setor privado e 
público, é possível transformar a realidade social. “Temos 
muito orgulho de participar da articulação para este proje-
to que tem gerado benefícios para a população da cidade”, 
comentou Marcelo.

Como resultado, o Geração Esportes já pode comemorar 
sua primeira medalha: durante os Jogos Escolares de Mi-
nas Gerais (JEMG), dois alunos do projeto conquistaram o 
3º lugar no vôlei de praia pela E.E. Beatriz Maria de Jesus. 

Gostou desse projeto e não sabe como começar uma arti-
culação entre os setores da sua cidade? Faça um contato 
com a Movimenta Brasil

  www.movimentabrasil.org
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Buscando Integração Comunitária pela Arte – BICA é um 
projeto da Gráfica e Editora O Lutador de Belo Horizonte, 

que promove o desenvolvimento da comunidade local por meio 
do incentivo à leitura, à reutilização de resíduos e à preservação 
ambiental. 

O projeto acontece em etapas. Primeiro, os atendidos, dentre 
eles: crianças, adolescentes, adultos e idosos, participam de uma 
visita às dependências da Gráfica, para ver e aprender sobre todo 
o processo de elaboração e impressão de livros e outras peças 
gráficas. Os visitantes são conduzidos por um membro da equipe 
e têm a oportunidade de tirar dúvidas e ver de perto o trabalho dos 
colaboradores em todo o processo de produção de um livro ou 
revista.

Logo após, participam de uma Oficina de Encadernação e/ou uma 
Oficina de Bomba de Sementes. Na Oficina de Encadernação são 
utilizadas as sobras de papel da Gráfica, que tem como proposta 
fazer com que os visitantes compreendam que a utilização de 
materiais pode ser cíclica, à medida que são criados processos de 
reciclagem e reutilização. O resultado da Oficina é a confecção de 
um bloquinho de anotações.

A Oficina de Bomba de Semente incentiva o plantio coletivo de 
flores em comunidades, pois são feitas pequenas bolas de argila, 
recheadas com sementes de flores e plantas variadas. Além de ser 
divertido lançar este tipo de “bomba”, compreende também uma 
tática simples para aumentar as zonas verdes nas nossas cidades ou 
terrenos baldios.

O lanche oferecido tende a produzir o menor volume possível de 
resíduos e, por se tratar de alimentos naturais, todo o lixo orgânico 
é transformado em adubo, através da prática de compostagem, 
sobre a qual os participantes também são orientados.  Este adubo 
natural é distribuído para a comunidade como incentivo à prática 
de plantio.

As atividades, em seu conjunto, possuem um viés social, educacional, 
ambiental, artístico e cultural, na perspectiva de sensibilizar o 
público atendido a uma mudança de mentalidade por meio de 
novos hábitos de consumo, de descarte e manejo de resíduos, de 
socialização e participação comunitária. É o BICA, de fato fazendo 
jus ao seu nome, buscando integração comunitária pela arte.
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Inscrições

São utilizadas latinhas 
para fazer a inscrição 
no projeto. As latinhas 
são vendidas e o valor 
obtido é investido na 
compra das frutas 
para o lanche natural 
do projeto.

Visita ao parque gráfico 
da Gráfica e Editora 
O Lutador com o objetivo 
de apresentar todo o 
processo de produção 
de livros e incentivar 
o hábito da leitura.

Visita Guiada

Resultado

Comunidade

Público atendido: 
Crianças e adolescentes 
de projetos sociais ou 
escolas, adultos e idosos 
da comunidade.

Oficina de Encadernação / 
Oficina de Bomba de semente

Após a visita guiada os 
atendidos participam de uma 
oficina de encadernação com 
refugos que são sobras de 
papéis da produção dos 
impressos e/ou oficina para 
produção de bombas com 
sementes diversas para plantio 
coletivo em comunidades.

Lanche
Natural

O lanche é todo 
natural gerando 
resíduo orgânico.

Prática de 
compostagem

Todo lixo gerado pelo 
lanche é destinado a 
produção de adubo 
orgânico a ser 
distribuído para a 
comunidade.

1 2

3

4

5

6
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PROJETO BICA
Buscando Integração Comunitária pela Arte

Local: Praça Padre Júlio Maria, 01 – Planalto – Belo Horizonte/MG
Como participar: faça um agendamento por telefone ou e-mail

Telefone: 31 3439-8000
Email: projetobica@yahoo.com.br

Realização
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ARTICulAçãO CAmPEã

Dentro e fora De caMpo, o projeto base 
caMpeã sabe que é preciso jogar junto pra 

fazer gol

tecendo redeS

 Arquivo Instituto Trilhar

Quando o Instituto Trilhar chegou ao campo San-
ta Rosa, em Sete Lagoas, em 2014, para começar o 

projeto Base Campeã, com 60 crianças, achou que não 
fosse conseguir. “O lugar era ocupado pelo tráfico de 
drogas. O campo e a quadra eram vazios e escuros, faltava 
cuidados e tudo que existia era um bar mal frequentado”, 
comentou Érica Moraes, uma das fundadoras do Instituto 
Trilhar e ex-atleta da seleção brasileira de judô.

Não que a trajetória até ali tivesse sido fácil. A organiza-
ção social nasceu em 2013, quando três amigos, que eram 
colegas de trabalho no governo de Minas Gerais, deixa-
ram seus cargos para se dedicarem ao terceiro setor. Edu-
ardo Guimarães, Daniel Castelão e Érica tiveram o proje-
to Base Campeã aprovado no primeiro edital da Lei Minas 
Olímpica, o mecanismo estadual de incentivo fiscal ao 
esporte. Iniciantes que eram, Érica lembra-se que não foi 
simples encontrar um parceiro no segundo setor. Con-
seguiram contato com a empresa Cimento Nacional que 
buscava um projeto de futebol para contribuir. Eduardo, 
que é de Sete Lagoas, sugeriu tentarem o campo do bairro 
Santa Rosa, que é um local de interesse da empresa para 
investir. Conseguiram, então, com a Secretaria Municipal 
de Esportes, o termo de cessão do espaço público para 
realizarem suas ações. “Fomos articulando todos, ligando 
todos os lados”, contou Érica.

A estratégia de buscar conexões também foi usada com 
a comunidade, para juntos resolverem o problema com o 
tráfico de drogas. “Um dos nossos treinadores, o Palhi-
nha, mora ali no entorno e ele nos ajudou a mediar a situ-
ação”, disse a judoca. Hoje, dois anos depois, o projeto 
Base Campeã atende 300 crianças, adolescentes e jovens, 
estudantes de 22 escolas públicas da cidade. Tem ainda 
o recente time de futsal feminino, formado pelas mães 
dos atletas, a pedido delas, pois além de acompanharem 
os treinos dos filhos e cozinharem o arroz temperado que 
alimenta os jogadores nas competições, agora elas que-
rem jogar bola.

No futebol de campo, o projeto oferece treino para quatro 
categorias competitivas: sub13, sub14, sub15 e sub17, que 
competem o mineiro e outros campeonatos. “Temos tam-
bém a escolinha de futsal e vôlei, atendendo 60 pessoas 
cada, e a capoeira que no projeto prevê 40 alunos, mas 
já temos 60”, explica a gestora do Trilhar e completa, “o 
campo hoje está sempre lotado, de segunda à sexta, das 8h 
às 20h, temos alguma programação acontecendo por lá”. 
A quadra é usada ainda para o Mexa-se, uma ação munici-
pal interligada ao programa Saúde da Família, que oferece 
aulas de alongamento, ginástica e dança para pessoas de 
todas as idades. Segundo Érica, o Mexa-se é um sucesso e 
ajuda a manter o movimento no local. 

 Arquivo Instituto Trilhar



reViSta Valor coMPartilHado14 15www.valorcompartilhado.org.br

Quando saem e apagam as luzes, que 
foram incrementadas com o apoio 
da Prefeitura, sabem que os antigos 
ocupantes voltam. “Eles ainda estão 
por lá, mas não impendem mais as 
aulas. Tem uma salinha que a gente 
deixa só para eles quebrarem. Nós 
arrumamos, eles quebram, toda vez 
é assim, então resolvemos deixá-
la vazia e virou a sala de quebrar”, 
falou Érica e explicou que são 
pessoas que precisam de uma ajuda 
além da que eles estão preparados 
para oferecer no projeto. “Todo 
mundo que tem idade para jogar e 
quer jogar, joga. Estamos abertos 
a todos e tudo o que oferecemos é 
gratuito” ressaltou e acrescentou 
que possuem muitos parceiros 
na região: “tem o Ronaldo que 
é voluntário e nosso preparador 
de goleiros e foi quem começou 
como treinador do time de mães. 
Tem a Solange, que usa o bar, que 
hoje é uma lanchonete, servindo 
refrigerante e sanduíches para os 
atletas do projeto. E tem os pais e 
as escolas, de quem estamos nos 
aproximando cada vez mais”. Os 
alunos precisam levar o boletim 
para o Instituto Trilhar no final de 
cada bimestre e, para participar 
de campeonatos, devem levar uma 
declaração da diretoria da escola 
atestando seu bom desempenho 
escolar.“São coisas simples 
como fazer uma visita à escola, 
conversar com a direção sobre 
o projeto e conferir se o horário 
de treino dos alunos não bate 
com os horários de aulas. Isso dá 
respaldo, nos aproxima das escolas 

e traz melhoria e qualidade para o 
projeto”, descreveu Érica.
“É fundamental que crianças 
e jovens, idades em que estão 
sonhando e conhecendo o mundo, 
possam se apaixonar por algo 
saudável como o esporte” explicou 
Érica, comprovando que hoje 
o projeto Base Campeã é uma 
referência para a infância e juventude 
da região. O Instituto Trilhar leva 
os atletas para fazerem testes em 
clubes profissionais e participa de 
competições promovidas por esses 
clubes para a seleção de jogadores. 
Também produz vídeos dos treinos 
e encaminha para os grandes times. 
“Estamos tentando nos aproximar 
de outras associações esportivas, 
da Polícia Militar, dos bombeiros, 
da assistência social do município, 
do programa Saúde na Família e 
da superintendência de ensino”, 
listou Érica, explicando que 
visitam cada órgão com um material 
de apresentação do projeto, 
convidando os representantes para 
acessar o site do Trilhar e para que 
visitem o campo num dia de treino. 
“A gente marca reunião com todo 
mundo, sempre buscando informar 
e aproximar”, falou, confessando 
que já entenderam que as alianças 
com o poder público no Brasil 
são burocráticas. Ela ensinou que 
toda comunicação com o Estado 
deve acontecer por meio de ofícios 
e é preciso muita paciência e 
insistência, entender que é um setor 
que lida com uma demanda grande 
e é sempre importante buscar 
aproximar. “O esporte tem isso de 

trabalhar em equipe, de um ajudar 
o outro para vencer, de entender a 
importância de todo mundo atuar 
junto”, disse Érica, mostrando que 
não deixam os valores do esporte 
apenas dentro de campo.
Alex Fabiane Corrêa, secretário 
municipal de esporte e lazer de 
Sete Lagoas, afirmou que todos 
os espaços esportivos públicos da 
cidade têm que ser abertos para as 
manifestações culturais, de lazer 
e esportivas. “Com a chegada 
do Instituto Trilhar ao campo 
do Santa Rosa, a comunidade 
passou a utilizar melhor o espaço. 
Atualmente, buscamos uma 
interação com o Trilhar de forma a 
acompanhar e auxiliar na ampliação 
do projeto Base Campeã”, 
acrescentou, informando que a 
Secretaria de Esportes está aberta 
para parcerias também com outras 
instituições que trabalham para o 
bem comum. “Estamos cadastrando 
as organizações sociais para juntos 
avaliarmos os melhores caminhos 
a seguir, terceiro setor e poder 
público”, mencionou.

“É fundamental que 
crianças e jovens, 

idades em que 
estão sonhando e 

conhecendo o mundo, 
possam se apaixonar 

por algo saudável 
como o esporte”

Como o uso do campo Santa Rosa é 
intenso, não tem grama que sobreviva. 
Agora, o objetivo do Instituto Trilhar 
é cobrir o campo com grama sintética. 
O orçamento da obra, segundo Érica, 
ficou em torno de 800 mil reais e o 
Grupo Brennand, do qual faz parte 
a Cimento Nacional, já demonstrou 
interesse em contribuir. A gestora do 
projeto Base Campeã informou que 
a lei estadual não permite reforma e 
para viabilizarem a grama sintética, 
precisam aprovar o projeto na Lei 
Federal de Incentivo ao Esporte. No 
entanto, a legislação federal exige que 
para reforma, a organização social 
proponente tenha um termo de cessão 
de uso do espaço por 20 anos. “Nós 
temos interesse em assumir esse 
compromisso e fomos até a Prefeitura 
que pediu que a gente fizesse uma 
consulta com a população”, narrou 
Érica e citou que outras condições 

colocadas já são cumpridas pelo 
Instituto, como não cobrar, sublocar 
ou restringir acesso.
Assim, começaram um abaixo-assinado 
que já conta com duas mil assinaturas. 
O poder público avisou que é preciso 
esperar terminar o período eleitoral 
para assinarem o termo de cessão 
do espaço. Estão aproveitando 
esse tempo para conversar com a 
população, mostrando seus planos 
de continuidade e investimento no 
local. “Muitas dúvidas já apareceram, 
a principal delas é se vamos fazer um 
clube. Explicamos que não e também 
que a prefeitura tem todo o poder de 
retirar a gente de lá se o projeto não 
cumprir com os termos combinados”, 
contou Érica e garantiu que no início 
de 2017 voltam à Prefeitura de Sete 
Lagoas com o abaixo-assinado para 
solicitar o termo de cessão e seguir 
com o plano de cobrir o campo com 
grama sintética. “Acho que hoje nós 

temos condições de captar e fazer essa 
reforma”, acredita Érica baseando-se 
no trabalho que vem sendo feito, no 
apoio da comunidade e da empresa 
e no reconhecimento da própria 
Prefeitura.
Ela deixa claro que tanto o projeto 
Base Campeã quanto o Instituto 
Trilhar dependem das leis de incentivo 
para desenvolverem seus trabalhos 
e para crescerem. “Isenção fiscal é 
fundamental no nosso país, onde o 
Estado está sobrecarregado. É uma 
forma de valorizar a sociedade civil 
organizada que consegue chegar onde 
o poder público está ausente e colocar 
os projetos para frente”, argumentou 
a atleta e concluiu: “a gente consegue 
uma coisa super difícil que é unir 
empresa privada, ente público e 
comunidade. Se estamos conseguindo 
fazer isso, temos capacidade de fazer 
a reforma do campo e cuidar do uso 
desse espaço depois”.

Melhorias
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O ESPORTE dE AlTO RENdImENTO 
E AS lEIS dE INCENTIvO

conheça a experiência Do olyMpico club eM 
projetos De esporte De alto renDiMento

“O esporte propicia benefícios 
que auxiliam na construção do 

cidadão de bem”

Segundo clube esportivo e social a se instalar em Belo 
Horizonte, em 1940, o Olympico Club se dedica ao 

treinamento de atletas para alto desempenho em competições 
esportivas desde então. Rafaela Almeida, coordenadora de 
marketing do clube, conta que hoje as modalidades em que 
competem são: basquete, natação, futsal e vôlei. “Mas o clube 
já teve até mesmo uma equipe de remo no passado”, comenta.

Em 2011, o Olympico Club obteve aprovação para o seu 
primeiro projeto na lei federal de incentivo ao esporte. 
Chamado “Excelência no Esporte”, começou em outubro de 
2012. Desde então o clube possui projetos aprovados nas leis 
de incentivo ao esporte federal e mais recentemente também 
na estadual.

Cássio Gustavo de Castro, consultor de projetos do Olympico, 
explica que o clube possui um parceiro com expertise em 
gestão de projetos em leis de incentivo, o que proporciona 
tranquilidade quanto o processo. “Dentro do Olympico 
temos ainda um setor, ligado à direção, que cuida da gestão de 
todos os projetos. O aprendizado até agora foi principalmente 
de domínio da legislação e de construir de forma planejada os 
processos internos”, conta Cássio.

Atualmente, são 354 atletas entre 10 e 19 anos que treinam todos 
os dias, no horário extraescolar, utilizando a infraestrutura 
do clube de ginásio poliesportivo, quadras, piscina semi-
olímpica, sala de recuperação física, sala de fisioterapia, sala 
de musculação, espaço de atendimento psicossocial, dentre 
outros. Todos recebem treinamento técnico, tático e físico, 

pois contam com acompanhamento de psicólogos, assistentes 
sociais, fisioterapeutas e preparadores físicos, sem nenhum 
custo para o atleta. “O Olympico propicia a seus atletas, de 
forma gratuita, a participação nas principais competições 
metropolitanas e estaduais. Todos recebem uniformes de 
treinos e jogos, participam de oficinas, palestras educativas 
e os atletas que estudam em escolas públicas, ganham vale-
transporte para garantir sua presença nos treinos”, explica 
Rafaela. 

“Entendemos que para além da formação de atletas, temos 
um papel na formação cidadã. O esporte propicia disciplina, 
respeito ao próximo, atitudes cívicas, senso de coletividade, 
inserção social, zelo com a saúde, entre outros benefícios que 
se somados auxiliam na construção dos valores de um cidadão 
de bem”, ressalta Rafaela sobre o trabalho de desenvolvimento 
esportivo nas categorias de base que o clube realiza. “60% dos 
atletas vivem alguma situação de vulnerabilidade social. Por 
meio do esporte, além de potencializar o nível competitivo 
estadual e nacional, oferecemos oportunidade para crianças 
e jovens se desenvolverem de forma plena e saudável, 
mais conscientes de seus direitos e deveres”, completa a 
coordenadora de marketing.

Mesmo usando leis de incentivo em apenas cinco dos seus 
76 anos de dedicação ao esporte, os colaboradores do time 
admitem ter ciência de que tais leis são imprescindíveis 
hoje para a sobrevivência do esporte em nosso país. “Elas 
possibilitam a melhoria em todos os quesitos vinculados ao 
desporto de rendimento. A principal dificuldade está no 
momento econômico, que está causando redução no aporte 
das empresas parceiras”, comenta Cássio. 

É ele quem ensina que a principal especificidade em um projeto 
de esporte de alto rendimento é o planejamento para atender 
as necessidades do atleta. “Deve impactar na melhoria de seus 
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resultados e na qualidade de sua rotina de treino”, argumenta 
e sugere como diferencial criar um projeto transparente e 
atrativo para os parceiros.

A dica dos profissionais do Olympico Club é de buscar 
manter sempre a melhor relação possível em suas alianças 
intersetoriais. Com o investidor, contam que o objetivo é 
torná-lo parceiro na missão do projeto, assumindo um papel 
ativo na dinâmica da transformação esportiva e social dos 
beneficiados. “Convidamos nossos financiadores para que 
acompanhem as ações de perto e nos auxiliem nas decisões 
de onde será aplicado o recurso. Buscamos a valorização dos 

parceiros também oferecendo oportunidades de mídias e de 
conceituação da marca”, esclarece Rafaela e destaca que a 
transparência na gestão de todo o projeto é fundamental na 
relação com empresas e governos. 

Cássio aponta avanços nas leis de incentivo desde que 
começaram a usá-las, principalmente na burocracia dos 
processos. Para ele, acabar com papéis e tratar os processos 
prioritariamente de forma eletrônica é de grande valia e, nota 
que, faltam capacitações para as empresas financiadores a fim 
de divulgar e esclarecer sobre as legislações de incentivo 
ao esporte.

na Prática
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PAIXÃO PELA PISCINA
Ela tem apenas 11 anos e já ostenta a liderança do 
ranking nacional de natação na categoria Petiz I. 
Em 2016, a atleta do Olympico Club, Ariana Martins 
Gomes, está se destacando em todas as competições 
que participa e conquistou o campeonato mineiro nas 
modalidades 50 Livre; 200 Medley; 100 Borboleta 
e 100 Peito. Ela é uma das integrantes da equipe 
de natação do projeto Excelência no Esporte, do 
Olympico Club, viabilizado pela Lei Estadual de 
Incentivo ao Esporte.

Ariana descobriu sua paixão pela piscina quando, 
aos cinco anos, teve uma forte crise de bronquite e 
seus pais foram orientados pelos médicos a colocá-
la na natação. Com oito, entrou para o Olympico, 
estimulada por seu professor da escolinha. A atleta 
petiz treina hoje cinco vezes por semana, no mínimo 
duas horas por dia. Recebe ainda acompanhamento 
médico e nutricional e em sua coleção de medalhas 
já ultrapassou há muito tempo as sete dezenas. Seu 
maior fã e torcedor é o seu pai, o taxista Wilson 
Martins de Almeida, que sonha em ver a filha na 
seleção brasileira.
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www.hmturismo.com.br
hmturismo@hmturismo.com.br

(31) 3471 9806
(31) 99970 1260

• Fretamento
• Translados
• Excursões
• Eventos 
• Transporte executivo
• Casamentos
•  Atendimento a Instituições  

com Crianças
•  Adolescentes, adultos  

e idosos 
• Colégios
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ProjetoS que inSPiraM

bOm NA bOlA bOm NA vIdA

ação De pai pra filho, hoje é uM projeto 
que atenDe centenas De crianças por Mês

Nove anos após superar um câncer, Carlos Antônio 
Apolônio de Vasconcelos, conhecido como Karlinhos, 

cumpriu a promessa a seu filho André Luís de formar um 
time de futebol para reunir seus amigos. Era 5 de dezembro 
de 2009 e eles queriam levar a mensagem de aproveitar bem 
o tempo, com atividades saudáveis e agradáveis e estreitar 
o relacionamentos entre familiares e amigos. “Como já 
fazia trabalhos voluntários em outras comunidades, resolvi 
fazer algo perto da gente, no bairro Buritis, onde moramos, 
que é cheio de prédios e as crianças vivem trancadas, sem 
oportunidade de se relacionar”, lembra-se Karlinhos e 
comenta que “meu filho gostou da ideia e fomos além, 
abrindo as portas para as crianças e adolescentes de bairros 
vizinhos e todos que visitavam o Parque Aggeo Pio Sobrinho, 
incentivando os esportes, prevenindo contra o mundo 
das drogas, criando a oportunidade de jogar, aprender 
ou aperfeiçoar os fundamentos, a conversa e repensar o 
futebol”. 

Desde então, passaram-se sete anos e hoje o projeto Bom na 
Bola Bom na Vida, atende entre 200 e 300 crianças e jovens 
mensalmente com oficinas de futsal, futebolsociety e de 
campo, nos bairros Buritis, Salgado Filho e Conjunto Estrela 
Dalva, incluindo os alunos de algumas escolas públicas da 
regional oeste de Belo Horizonte. Regularmente, realizam 
ainda oficinas de leitura, jogos e brincadeiras, ações de 
conscientização e sensibilização ambiental e cidadã, entre 
outras atividades lúdico-educativas no Parque Aggeo Pio 
Sobrinho e no Complexo Esportivo do bairro Salgado Filho. 
Promovem também caminhadas ecológicas e o incentivo à 
leitura por meio do projeto Ponto do Livro. 

A metodologia do projeto Bom na Bola Bom na Vida foi 
pensada para ser replicada e compartilhada. Segundo 
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Em 2015, 1.952 crianças e adoles-
centes participaram de pelo menos 
uma das 920 atividades esporti-
vas promovidas pelo projeto. Três 
asilos e oito creches foram benefi-
ciados com doações, sete escolas 
atendidas com oficinas, cerca de 
1.500 brinquedos entregues, além 
de centenas de livros, roupas, cal-
çados e outros itens recebidos que 
foram repassados para famílias em 
situação de vulnerabilidade em Belo 
Horizonte e Rubim/MG. 
Na construção do projeto Bom na 
Bola Bom na Vida, Karlinhos con-
tou com sua formação como técnico 
de futebol pelo Instituto Wanderlei 
Luxemburgo/ Faculdade Caste-
lo Branco, do Rio de Janeiro e sua 
experiência no terceiro setor, que 
começa em 1994, como voluntário 
da campanha Natal Sem Fome. Ele 
ensina que “não basta ter boa von-
tade para fazer a coisa realmente 
acontecer”.
Karlinhos narra que desde o início 
acredita que a gestão de projetos so-
ciais e demais atividades do terceiro 
setor precisam ser encaradas com 
profissionalismo e competência. “O 
período de 2009-2013 foi o projeto-
piloto, o laboratório para ter certe-
za se era realmente esse o caminho 

e foi o período para providenciar 
os meios e recursos para a regulari-
zação do projeto Bom na Bola Bom 
na Vida, que em janeiro de 2014 foi 
devidamente registrado como asso-
ciação civil sem fins lucrativos”, es-
clarece o gestor e completa que não 
pararam por aí. A diretoria da orga-
nização participa sistematicamente 
de encontros, cursos e seminários, 
buscando a melhora contínua. “Ce-
Mais, rede Sesc e Fundamig, são al-
guns exemplos de parceiros que têm 
nos ajudado muito na nossa profis-
sionalização”, indica.
Para viabilizar as ações, o proje-
to conta com a dedicação de vo-
luntários e uma rede de parceiros 
que, segundo Karlinhos descreve, 
“se desdobram para que o Bom na 
Bola Bom na Vida consiga atingir 
seus objetivos”. Ele explica que a 
formação de parcerias sólidas são 
fundamentais para o sucesso das 
ações. Hoje, o projeto tem alianças 
com a Associação de Moradores do 
Bairro Buritis, Prefeitura Munici-
pal de Belo Horizonte (Fundação 
de Parques Municipais e Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer), 
CeMais, rede Sesc, Centro Espor-
tivo Labombonera, Fundamig, Gaia 
Contadores, D’Castro Informática, 

CSA Uniformes, Ponto do Livro, 
com escolas e outras organizações 
sociais. 
“A gente se mantém por meio de 
doações financeiras dos nossos 
associados, doações de itens que 
precisamos para nossas atividades, 
campanhas e ações solidárias, apoio 
e patrocínio de empresas, realiza-
ção de bazar e eventos, de parce-
rias comerciais e permutas”, conta 
Karlinhos. No momento, aguardam 
o resultado de análise técnica para 
aprovação de projetos na lei de in-
centivo ao esporte estadual e recen-
temente começaram a participar de 
editais de empresas públicas e pri-
vadas. 
A partir de agosto, o Bom na Bola 
Bom na Vida chega ao campo de fu-
tebol do Parque das Águas, no Bar-
reiro. Em 2016, ampliaram a atua-
ção com o apoio à para-atleta Dores 
Fernandes Leite, criaram a equipe 
de futsal feminino – categoria adul-
to e estão em contato com equipe 
de rúgbi, pois pensam em oferecer 
mais modalidades esportivas a partir 
do ano que vem. “Pretendemos me-
lhorar muitos pontos também, para 
continuarmos crescendo e garantir 
a sustentabilidade do projeto”, pla-
neja Karlinhos.

Karlinho, a proposta de trabalho é de fácil assimilação e é 
transmitida por meio da troca de conhecimentos, de visitas 
e reuniões para se conhecer a realidade da comunidade 
e elaborar um plano de ação adequado. “A metodologia 
baseia-se na sinergia de conhecimentos transdiciplinares, no 
olhar diferenciado da equipe multidisciplinar, formada por 
educadores e voluntários, e na confiança nas potencialidades 
de cada participante. Sugerimos a realização das oficinas 

em equipamentos públicos, estimulando a comunidade 
a se apropriarem desses locais e os utilizarem de forma 
consciente, racional e responsável”, explica o criador do 
projeto. Ele comenta que tem sido procurado por muitas 
instituições e educadores interessados em implementar a 
metodologia em cidades do interior de Minas. “Vespasiano 
é a bola da vez”, acrescenta.

“Não basta ter boa vontade para fazer a coisa 
realmente acontecer”



Professor efetivo da pós-graduação em ciência do es-
porte da UFMG e psicólogo do esporte da seleção bra-

sileira de rúgbi paralímpico, Franco Noce é graduado em 
Educação Física e em Psicologia, tem mestrado em ciência 
do esporte e doutorado em psicobiologia, e foi atleta e trei-
nador de voleibol. Ele começou na psicologia do esporte 
há 25 anos, com o professor Dietmar Samulski, autor de 
vários livros e grande referência da área no Brasil.
Acompanhando Dietmar, Franco começou a trabalhar com 
psicologia de atletas no voleibol, com a seleção brasileira 
masculina e feminina, nas categorias de base, infanto-ju-
venil e juvenil. Passou por uma longa lista de modalidades 
esportivas até chegar à seleção brasileira de rúgbi para-
límpico. Franco começou a acompanhar a preparação da 
seleção brasileira de rúgbi-quad em 2016, na reta final da 

preparação para os jogos Rio 2016, convidado após o insu-
cesso da equipe no ParaPam de Toronto. Será a primeira 
vez que a seleção brasileira de rúgbi-quad disputará uma 
Paralimpíadas.
Franco explica que um dos principais desafios psicológi-
cos que um atleta de nível olímpico enfrenta é a ansieda-
de. “São quatro anos de preparação e o atleta não sabe se 
vai ter outra oportunidade de disputar uma olimpíada ou 
paralimpíada, isso gera ansiedade” comenta e compartilha 
uma analogia que usa sempre com seus atletas: “Pense na 
mente como um freio de mão. Se está tudo bem, é igual 
andar com o carro com o freio de mão livre. Se está cheio 
de ansiedade e expectativa, será como dirigir um carro com 
o freio de mão puxado”.
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PREPARA

franco noce, psicólogo Do esporte Da 
seleção brasileira De rúgbi paralíMpico*
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 “Ser um atleta profissional no Brasil é muito difícil. É 
necessário um grande esforço para ser um praticante de 
alto rendimento em um esporte e, no nosso país mais 
ainda, pois existe muita dificuldade de apoio”, afirma 
Franco e conta que “observo em algumas modalidades 
que não tem tanto apoio financeiro, muitas vezes, o at-
leta da seleção principal ainda precisa trabalhar com 
outra atividade, além de se dedicar aos treinamentos”. 
Ele comenta que, para o profissional, parte da mo-
tivação vem da renda que ele tem em cima da prática 
esportiva e dos seus resultados.
No entanto, Franco acredita que para o atleta de alto 
rendimento a motivação mais importante é outra: “se 

ele pratica tanto aquele esporte, é porque gosta daquela 
modalidade” e ensina que uma das formas de se man-
ter um praticante de alto rendimento motivado é es-
tabelecer metas compatíveis com a sua capacidade e 
que mudem à medida que o atleta se aperfeiçoa. “Se 
a situação é muito fácil, torna-se apática para o atle-
ta e se for extremamente difícil, de forma que ele não 
consiga atingir a meta, ele se desmotiva e fica frustra-
do” explica e termina com uma dica de motivação que 
serve para todos, atletas ou não: “desenvolva metas que 
sejam atrativas e compatíveis com a sua capacidade de 
alcançá-las”.

Para ter sucesso no alto rendimento de qualquer 
modalidade, Franco ensina que é preciso equilibrar 
três variáveis importantes, que ele chama de pirâmide  
do sucesso. São elas:

de aprender, treinar e se 
desenvolver como atleta, ter 
a possibilidade de subir até o 
topo da pirâmide.

são qualidades e características 
que tornam o desempenho de 
uma pessoa mais fácil e natural.

OPORTUNIDADE

APTIDÃO

MOTIVAÇÃO

1

2

3

é o motor do processo. É o que 
permite o atleta se aproximar 
do seu limite e expandi-lo com 
muito trabalho.

*Rúgbi em cadeiras de rodas ou rúgbi-quad é um esporte paralímpico desenvolvido por atletas tetraplégicos, em 1977, no 
Canadá. Assim como no rúgbi convencional, a modalidade para cadeirantes tem muito contato físico. São quatro atletas 
em cada equipe, que contam ainda com oito reservas cada. Os jogos ocorrem em quadras com tamanho similar à quadra de 
basquete e têm quatro períodos de oito minutos. O objetivo é passar da linha do gol com as duas rodas da cadeira e a bola 

nas mãos. (Fonte: Brasil2016.gov.br) 
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mOTIvAdO PElO ESPORTE
trajetória De uM atleta De rugby-quaD
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Carlos Eduardo Moreira tem 33 anos e joga na defesa do 
time Minas QuadRugby. Nascido em Contagem e cria-

do em Belo Horizonte, Kadu, como é mais conhecido, teve 
o primeiro contato com o rúgbi em 2010. “Um conhecido 
do meu bairro me convidou para conhecer uma modalidade 
nova de esporte. Fiquei um pouco arredio no momento, mas 
fui ver e me apaixonei”, conta ele que teve a vida transforma-
da por esse esporte, ainda tão pouco conhecido no Brasil.

Ele explica que a maior dificuldade que enfrenta é manter-se 
com um bom material, pois o rúgbi é um esporte caro e “atle-
ta no Brasil não tem ajuda, se manter no esporte já é uma su-
peração”. O que motiva Kadu é ver seu trabalho como atleta 
reconhecido e, para ele, isso aconteceu quando recebeu sua 
primeira convocação para a seleção brasileira. “Fomos cam-
peões sul-americanos no Peru, o peso da camisa do Brasil e a 
medalha de ouro no peito, esse foi o momento que eu vi que 
tinha a chance de ser um grande atleta” relembra.

Kadu explica que o rúgbi hoje é primordial em sua vida. “Pri-
meiro Deus e minha mãe, que é a minha maior torcedora e 
alicerce e, então, rúgbi, rúgbi, rúgbi!”, comenta e comple-
ta que seu maior sonho é participar de uma paraolimpíada. 
“Como atleta paralímpico, tenho o sonho de participar de 
uma olimpíada. Estou esperando minha oportunidade, será 
a minha coroação como atleta”, sonha Kadu.

Recentemente, o MinasQuadRugby, time de Kadu, conquis-
tou de forma invicta o Campeonato Brasileiro de Rúgbi em 
Cadeira de Rodas, disputado no Espírito Santo. 

EntEnda O EspOrtE
O rúgbi em cadeira de rodas ou quad-rugby foi criado no Ca-
nadá, no final dos anos 1970, como opção de desporto para 
pessoas com alto grau de deficiência. Em 1982 chegou aos 
Estados Unidos e se espalhou pelo mundo. Desde 2000, é 
oficialmente um esporte paralímpico, praticado em catego-
ria mista, ou seja, no mesmo time jogam homens e mulheres.
O objetivo do jogo é ultrapassar com a posse da bola, entre 
os cones colocados na linha de fundo do campo adversário. 
Usam quadras com o mesmo tamanho oficial do basquete e 
bolas semelhantes ao voleibol.
Cada jogador recebe uma pontuação de acordo com o seu 
grau de deficiência, variando de 0.5 (maior deficiência) a 3.5 
(menor deficiência). A pontuação de Kadu é 1.0. As equipes 
são formadas por quatro atletas e a soma da pontuação dos 
jogadores não pode ser maior do que oito pontos.
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Em 2016, a Lei Federal de 
Incentivo ao Esporte (nº 

11.438/2006) completa dez 
anos como uma das principais 
políticas de financiamento ao 
esporte e de fomento para as 
entidades de terceiro setor que 
trabalham com o objeto. Tal 
fato estimulou a equipe da As-
sociação Movimenta Brasil, em 
parceria com a Escola de Edu-
cação Física, Fisioterapia e Te-
rapia Ocupacional da UFMG, a 
desenvolver a primeira pesqui-
sa sobre o desempenho dessa 
lei em Belo Horizonte.  
A investigação se baseou nos 
32 projetos aprovados pelas 
entidades sediadas em Belo 
Horizonte no edital de 2013 
e mostrou uma alocação de-
sequilibrada de recurso no 
território da capital mineira. 
A regional Centro-Sul, que 
tradicionalmente possui a me-
lhor infraestrutura esportiva e as re-
sidências com as maiores rendas per 
capitas do município, segundo dados 
do IBGE (2010), tem concentrado a 
execução dos projetos da Lei Federal 
de Incentivo ao Esporte, com 12 cita-
ções. Enquanto isso, as regionais Nor-
te, Venda Nova e Noroeste, que estão 
entre as piores rendas per capitas, não 
foram lembradas. Desta forma, as lo-

calidades que mais precisam de políti-
cas públicas de acesso ao esporte não 
têm sido alcançadas pelo mecanismo 
de fomento.
Outro dado que chamou a atenção foi 
o sucesso de duas instituições (clube 
esportivo e associação). Elas destoa-
ram das demais 18 que tiveram proje-
tos aprovados no período analisado, 
pois conseguiram captar aproxima-

damente um real de cada dois 
autorizados (52,4% de êxito). 
A média de sucesso do restan-
te do grupo foi de um real para 
cada quatro aprovados (26,5% 
de êxito). Em valores absolutos 
as duas instituições captaram 
6,7 milhões de reais de 12,8 
milhões de reais autorizados, 
e o restante do grupo de 18 
instituições captou apenas o 
montante de 3,9 milhões de re-
ais do total de 14,9 milhões de 
reais autorizados. Nesse senti-
do, foi possível notar que duas 
organizações tiveram grande 
influência no direcionamento 
do que foi desenvolvido pela 
Lei Federal de Incentivo ao Es-
porte em Belo Horizonte. 
Apesar da concentração de 
recurso em algumas institui-
ções e em regiões da capital, é 
inegável que a maior oferta de 
recurso financeiro às entidades 

de terceiro setor movimentou o seg-
mento esportivo e melhorou a chance 
de acesso da população ao esporte. 
Porém, é importante lembrarmos que 
o imposto é a primeira política pública 
de um Estado que visa tanto fomentar 
a sua infraestrutura quanto redistri-
buir a riquezas no território. Desta 
forma, o valor oriundo da isenção fis-
cal para o esporte, na Lei Federal de 

A lEI fEdERAl dE INCENTIvO AO 
ESPORTE Em bElO HORIzONTE

pesquisa releva coMo é o DeseMpenho 
Da lei na capital Mineira

Incentivo ao Esporte, é o mesmo que 
seria captado pelo governo federal por 
meio da cobrança integral do Imposto 
de Renda (IR), uma vez que não existe 
contrapartida por parte do apoiador. 
Logo, não existe um recurso “novo” 
chegando ao setor esportivo por am-
pliação do orçamento público, mas 
apenas o financiamento para o setor 
por uma via extraorçamentária (fora da 
arena de debate do poder legislativo).  
É importante o poder executivo res-
gatar a essência da política de isenção 
fiscal, a qual, na década 1980, buscava 
aproximar os setores para que o re-
curso privado somado ao público, na 
área social, fosse maior que o simples 
investimento estatal.  Já no caso espe-
cífico da Lei Federal de Incentivo ao 
Esporte, a falta uma diretriz pública 
sobre o que o Estado deseja incentivar 
na área esportiva tem sido um dos fa-
tores que tem contribuído com a con-
centração das ações em locais que tra-
dicionalmente já são bem abastecidos 
com o serviço, público ou privado.

Outro fator que colabora para explicar 
a concentração de recurso é o fato da 
Lei Federal de Incentivo ao Esporte 
trabalhar apenas com as empresas tri-
butadas na modalidade lucro real, isto 
é, um universo restrito de empresas - 
obrigatoriamente aquelas com fatura-
mento superior a 76 milhões de reais/
ano. Por isso, seria interessante que 
as federações e municípios também 
criassem mecanismos de incentivo 
fiscal, pois ampliaria o número de em-
presas participantes. 
Em Minas Gerais, desde 2013, o go-
verno conta com uma política de finan-
ciamento ao esporte pela via da isen-
ção fiscal do ICMS – a Minas Esportiva 
Incentivo ao Esporte. No mecanismo, 
empresas de médio e pequeno por-
te, mais acessíveis das entidades de 
terceiro setor, têm participado e am-
pliou-se a possibilidade de alianças 
intersetoriais. 
Já no nível municipal são raras as pre-
feituras que contam com uma política 
de isenção fiscal para o esporte. A pró-

pria capital mineira possui uma políti-
ca de isenção do ISSQN para a cultura, 
mas ainda não repetiu a fórmula para 
o esporte. Esse imposto talvez seja o 
que esteja mais próximo do cidadão 
comum e das entidades de terceiro se-
tor, pois engloba a rede de prestação 
de serviço municipal.
Enfim, embora a ampliação de meca-
nismos de isenção fiscal ao esporte 
potencialize a gama de empresas parti-
cipantes, não inibe o efeito da concen-
tração de recurso em regiões geográ-
ficas, em modalidades esportivas, em 
manifestações do esporte (rendimen-
to, lazer, educacional) e em entidades 
de terceiro setor. A não concentração 
depende da definição da política na-
cional, estadual e municipal de desen-
volvimento do esporte e da seleção de 
prioridades que serão incentivadas.  

Rafael Diniz, Mestre em estudos do 
lazer (UFMG) e Diretor de Projetos 
da Movimenta Brasil

Quadro comparativo entre valor da Lei Federal de Incentivo ao Esporte autorizado e captado dos 
projetos esportivos de 2013 das entidades sediadas em Belo Horizonte

Projetos autorizados para Belo Horizonte

Valor Total: R$ 27.814.287,28

Total de projetos: 32

Total de entidades: 20

Projetos efetivados (captados) para 
Belo Horizonte

Valor Total: R$ 10.688.928,43

Total de projetos: 20

Total de entidades: 12

O mecanismo de incentivo à área social por meio da 
isenção fiscal estatal teve início no Brasil a partir de 1986, 
com a criação da Lei Sarney (nº 7.505), hoje reformada 
como Lei Rouanet (nº 8.313/1991). Esse tipo de política 
visa aproximar as entidades de terceiro setor do apoiador 
privado, estimulando o surgimento da figura do Mecenas 

– pessoa que patrocina e encoraja o desenvolvimento 
social. Por isso, o mecanismo de financiamento é 
comumente chamado de mecenato (cultural, esportivo, 
etc). No caso do mecenato esportivo (Lei Federal de 
Incentivo ao Esporte) o contribuinte do Imposto de Renda 
(IR) pode pegar parte do seu imposto devido (1% empresa 
e 6% pessoa física) e destinar a algum projeto aprovado.

vOCÊ SAbIA?
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abertura

Surpreendente, inesperado, emo-
cionante são algumas das palavras 

que se ouvia ao circular entre os mais 
de 450 participantes da noite de aber-
tura do 12º ENATS. Eles tentavam 
encontrar palavras para definir a expe-
riência, certamente inesquecível, que 
vivenciaram na noite da segunda-fei-
ra, 13 de junho, no Cine Theatro Bra-
sil Vallourec.
Inácia Soares, jornalista, e Vinício 
Marinho, aluno das oficinas de fute-
bol e rima do Grupo Escola Amizade 
e Amor (GEAA), foram os mestres de 
cerimônia. A orquestra da Ramacris-
na, conduzida pelo maestro Eliseu 
Barros, foi responsável pela trilha 
sonora, um dos grandes destaques da 
noite, que tocou de Villa Lobos à base 
para uma improvisação de rap de Vi-
nício.
As autoridades discursaram ao som 
da orquestra, em um desafio lúdico. 
Eles escolhiam uma música do reper-
tório e tinham que usar o tempo exato 
da faixa musical para a fala. Entre os 
belíssimos discursos musicados, fo-
ram apresentadas histórias de pessoas 
diretamente beneficiadas por orga-
nizações da sociedade civil. Zarlete, 
Geraldo, Rinaldo e Dona Elizabeth 
compartilharam suas histórias de su-
peração de violência doméstica, de 
trajetória de rua, de crimes, e de mis-
sionária e moradora de uma Institui-

ção de Longa Permanência de Idosos. 
Para encerrar, a organização social 
Corpo Cidadão presenteou os partici-
pantes com um belíssimo espetáculo 
de dança, destacado por Laís Vanessa 
Carvalho de Figueiredo Lopes, as-
sessora especial do Ministro-Chefe 
da Secretaria-Geral da Presidência da 
República, como um dos pontos mais 
marcantes do evento.
Depois de uma abertura acima de todas 
as expectativas, ficou o desafio para os 
organizadores de fazer o segundo dia 
de encontro ainda melhor. A terça-
feira, 14 de junho, começou cedo para 
os participantes do ENATS, que mais 
uma vez lotaram o teatro principal do 
primeiro prédio com arquitetura art 
déco de Belo Horizonte. O professor 
da Fundação Dom Cabral e diretor 
do Instituto Orior, Raimundo Soares, 
foi o “mestre-sem-cerimônia” do dia, 
como ele mesmo se apresentou.
A mescla entre debates, cases de ino-
vação, reflexões, apresentações cul-
turais, como o maravilhoso show do 
grupo Meninas de Sinhá, e intervalos 
para almoço e lanches em espaço para 
trocas e diálogos, a riqueza de con-
teúdo e de detalhes (os participantes 
ganharam pindas chinesas para aliviar 
dores musculares e relaxar) garantiu 
o sucesso do segundo dia de evento, 
comprovado com o teatro lotado até o 
final do dia.

Investimento social, marco regula-
tório, inovação, empreendedorismo 
social e alianças intersetoriais foram 
os tópicos principais dos debates que 
contaram com convidados bem prepa-
rados para esclarecer dúvidas e incitar 
a ação nos participantes. O papo es-
tava tão bom, que ficou a sensação de 
quero mais. Muitas perguntas não pu-
deram ser respondidas, para manter a 
programação no horário, e foram en-
viadas por e-mail para os palestrantes 
e as respostas estão publicadas nesta 
edição.
A participação e colocações dos pro-
motores e procuradores do Ministério 
Público reforçaram o elo entre a insti-
tuição e o Terceiro Setor, mostrando 
como compartilham valores e missão 
e estão preparados para serem parcei-
ros de trabalho, inclusive, na busca de 
estratégias para superação da crise.
O 12º ENATS foi realizado pelo Cen-
tro Mineiro de Alianças Intersetoriais 
(CeMAIS), Centro de Apoio Opera-
cional às Alianças Intersetoriais do 
Ministério Público de Minas Gerais 
(CAO-TS MPMG), Conviver Saber 
Social, Fundamig e Tomáz de Aquino 
Costa Vilar Sociedade de Advogados 
e contou com o patrocínio de: Unife-
nas, Instituto C&A, Cimento Nacio-
nal, Fiat Chrysler Automobiles, Ce-
mig, FIEMG e Fundação Gorcex.

terceiro Setor aqueceu a capital mineira 
em Semana de baixaS temperaturaS

QUEM Estava no 12º Encontro nacional do tErcEiro sEtor, nos dias 13 E 
14 dE jUnho dE 2016, nEM pErcEbEU QUE EstEs foraM dois dos dias Mais 

frios dos últiMos anos na capital

1° MeSa

A primeira mesa temática do 12º 
ENATS debateu o “Investimento 

social, antes que seja tarde para gover-
no, empresas e sociedade”. Solange 
Bottaro, vice-presidente da Ramacris-
na e da Fundamig, foi a mediadora do 
painel que contou com a participação 
de Danielli Soares Melo Gaiotti, espe-
cialista em comunicação corporativa 
e relações institucionais da Arcelor-
Mittal Brasil; Armindo dos Santos de 
Souza Teodósio, mais conhecido como 
professor Téo, pesquisador das áreas 
de gestão social e ambiental, políticas 
públicas e estudos organizacionais na 
PUC Minas; e Anna Cristina Roma-
nelli, coordenadora programática da 
Fundação Avina. 
Representando o segundo setor, Da-
nielli colocou que cada vez mais as em-
presas enxergam o investimento social 
muito além do repasse de capital finan-

ceiro. Ela falou de corresponsabilidade 
na gestão das soluções de problemas 
sociais, de compartilhamento de know
-how, de tecnologia e de adesão como 
estar junto no desenvolvimento de um 
estado democrático de direito. “O se-
gundo setor pode ajudar na construção 
do estado democrático de direito, com 
tudo o que tiver disponível, apoiando o 
primeiro e o terceiro setores em uma 
relação de ganha-ganha para todos” 
acredita a especialista da ArcelorMittal 
Brasil.
Os três convidados foram unânimes em 
apontar que o caminho para o investi-
mento social está nas alianças interse-
toriais, que o papel das empresas não 
é apenas de financiador e que é preciso 
fortalecer o terceiro setor. 
Téo foi enfático ao dizer que: “a gen-
te tem que pensar na mobilização de 
recursos para além do financeiro”. O 

pesquisador da PUC Minas usou seus 
15 minutos de fala para colocar pontos 
de reflexões para todos (veja quadro).
Téo apontou que um dos grandes pro-
blemas do Brasil é dificuldade de diálo-
go, com o que Anna também concorda. 
Ambos criticam a necessidade do bra-
sileiro de agradar o parceiro, de acre-
ditar que para dialogar é preciso ser 
amigos e concordar em tudo. Também 
trazem exemplos que mostram a nossa 
dificuldade de conversar entre iguais 
e compartilhar agendas. “A Fundação 
Avina perdeu parceiros valiosos quan-
do decidiu que não investiria mais em 
projetos pessoais. Algumas pessoas 
não estavam dispostas a dialogar com 
outros para pensar agendas conjuntas. 
As alianças são fundamentais para a 
Avina, por meio delas a gente consegue 
gerar maior impacto social, ambiental 
e econômico,” contou Anna.

inveStimento Social, anteS que Seja tarde
GovErno, EMprEsas E sociEdadE sErão capazEs dE rEvErtEr o cEnário 

EM bUsca do dEsEnvolviMEnto sUstEntávEl?
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“O Brasil deu ao mundo uma Zilda Arns que, no final da 
sua vida, dava palestras para empresários que ficavam cala-
dinhos ouvindo uma gestora do terceiro setor mostrar para 
eles o que é gestão com poucos recursos, mão de obra pouco 
qualificada e tecnologia pouco estruturada”.

“Com crise, problemas, crimes ambientais, desinvestimento 
social, vemos que as empresas e o governo não sabem ge-
renciar tão bem quanto eles nos dizem. As empresas, os go-
vernos e nós, da universidade, precisamos aprender com a 
gestão do terceiro setor como gerar impacto efetivamente e, 
claro, podemos ensiná-los também e ajudar a modernizar”. 
“Ter um balanço pregado na porta, em uma linguagem que 
ninguém lê, será que isso faz a sua instituição transparen-
te efetivamente? O terceiro setor é quem deve dar o exemplo 
de transparência e controle social, que é hoje uma deman-
da do povo brasileiro. Esta dificuldade do terceiro setor é o 
que afasta os secundaristas que estão ocupando escolas e os 
jovens empreendedores sociais, gente com o mesmo discur-
so de transformação social, mas que não está trabalhando 
junto com as organizações sociais. Quem vai suceder vocês? 
A energia está nas ruas, são pessoas que estão acreditando 
muito no Brasil. Como, então, criar um diálogo intersetorial 
e intergeracional?”.

“Será que o assistencialismo acabou no terceiro setor? Duvi-
do que alguém levante aqui e diga ‘eu sou assistencialista’. 
Porém, quem efetivamente constrói projetos ouvindo as de-
mandas da comunidade? Geralmente, já vem com um diag-
nóstico pronto e diz que a comunidade precisa daquilo”.

“Porque o terceiro setor tem que ter uma remuneração no má-
ximo 70% do setor privado? Ora, se eu produzo só resultado 
econômico eu ganho mais. Se eu produzo resultado social, 
ambiental e também econômico, eu ganho menos? Não dá 

para entender essa lógica. Eu preciso remunerar pelos servi-
ços sociais prestados”.

“Os grandes financiadores empresariais infelizmente estão 
envolvidos em casos graves de corrupção no Brasil. A gente 
precisa de grande volume de investimento e não dá para fa-
zer parceria com uma empresa que de um lado está corrupta 
e do outro está fazendo investimento social”.

“Porque a gente precisa captar recursos sempre com as gran-
des empresas se os estudos sobre investimento social no Bra-
sil mostram que quem investe mais são pequenas e médias? 
Porque eu não vou atrás das pequenas e médias? Porque 
as organizações sociais gostam é do dinheiro grande, e de-
pois reclamam que a empresa a paternalizou e impôs uma 
agenda. Muitas fazem projetos que não tem nem a ver com a 
organização social, mas dá caixa. Ficar no dia-a-dia, baten-
do na padaria toda semana, isso dá muito trabalho, é uma 
captação de recurso muito do cotidiano e que tem gente que 
nem chama de captação de recursos. Só que ali está a verba. 
Pode pegar qualquer estudo, o grosso do investimento é feito 
por pequenas e médias empresas”.

“As empresas adoram criticar governos e organizações so-
ciais dizendo que eles não têm planejamento. Mas empresas 
do mesmo setor, em uma grande cidade aqui da região me-
tropolitana, criaram comitês de desenvolvimento local dis-
tintos, para a mesma cidade. E as duas empresas não sen-
tam no comitê de desenvolvimento local. Mas quer que todo 
mundo da sociedade vá aos seus próprios comitês. Porque 
elas não sentam para dialogar e pensar um investimento no 
território? Porque temos muita duplicidade de investimento 
governamental e empresarial em um mesmo território? É 
muito difícil sentar para o diálogo intersetorial”.

provocaÇÕeS do proFeSSor tÉo

“A gente precisa criar uma nova pers-
pectiva de diálogo. Dialogar não é virar 
amiguinho, nem ser conivente. As pes-
soas não sabem fazer defesas de direi-
tos mais no Brasil, sabem apenas captar 
parcerias. Diálogo intersetorial é você 
sentar para conversar inclusive com o 
seu inimigo”, pontua professor Téo e 
defende que “a gente precisa educar 
nossos parceiros, precisamos sentar 
para conversar com o dedo em riste. 
Temos que ter um diálogo independen-
te. Qual organização social é capaz de 
criticar na era das parcerias? Um tercei-

ro setor que adora ser paternalizado é 
construído por ele mesmo”.
Téo acredita na empatia como saída 
para o diálogo e Anna acrescenta que 
além estar no lugar do outro e entender 
sua realidade, é preciso falar de forma 
que faça sentido para o seu parceiro ou 
beneficiário. Ela ensina que assertivi-
dade de discurso, para se fazer enten-
der sempre, e assertividade de envolver 
todos os públicos, principalmente os 
beneficiários, na construção das solu-
ções pode ser um caminho a se seguir. 
Anna trouxe em seus 15 minutos, cinco 

aprendizados da experiência da Fun-
dação Avina de mudar seu modelo de 
gestão diante da crise internacional de 
2009 (veja quadro).
Pra finalizar, Anna disse acreditar mui-
to no fortalecimento do terceiro setor. 
“As organizações sociais precisam se 
unir mais, construir uma agenda e ter 
frentes de negociações com os outros 
pares”. Danielli, representante das em-
presas, também concordou, “a gente 
acredita que quanto mais qualificado e 
desenvolvido for o terceiro setor, mais 
performático ele será”. 

1. alianças são o segredo! 
“A evolução da humanidade não se dará por projetos, e sim por 
processos e alianças. Se estas alianças são intersetoriais são 
ainda mais ricas Não é uma instituição que terá as respostas 
para as demandas e necessidades, mas sim o conjunto de 
competências dessas organizações, unindo empresas, governos 
e sociedade civil”.

2. assertividade para dialogar com todos 
“Como é que se pode trabalhar junto, por mais linda que seja 
a sua proposta e por mais impactante que seja, se não fizer 
sentido para o seu parceiro ou para o beneficiário, se você não 
consegue estar no lugar dele, entender a realidade dele?”

3. Inovação
“Inovar é fazer diferente. Como que eu traço uma perspectiva 
diferente, um impacto diferente? O que precisa mudar e o que 
a gente precisa fazer diferente?”

4. autoconhecimento
“A Avina chegou a um consenso de que precisávamos formar 
facilitadores de processos. Hoje somos cem facilitadores de 
processos. Dentro da área de negócios de investimento, os 
princípios do autoconhecimento são fundamentais porque 
estamos o tempo todo coordenando, gerenciando e facilitando 
pessoas para gerar impacto e transformação”.

5. Use todo o seu potencial
“Coloque todo o conhecimento da organização em prol do 
impacto. E em aqui está implícito usar todo o conhecimento 
da organização para buscar alianças e conversar com os 
parceiros a partir da perspectiva do investimento social 
estratégico, ou seja, aquele que tem a ver com o negócio do 
parceiro. O desafio é como integrar o investimento social com 
o negócio do parceiro?”

5 aprendizadoS por anna criStina, FundaÇão avina

“Eu costumo dizer que investir 
no social gera mais rendimen-

tos que investir no ouro, em 
dólar, ou na bolsa de valores” 

Valma Leite, promotora de 
Justiça, coordenadora 

CAO-TS/MPMG

“Intersetorialidade é muito 
mais do que simplesmente o 
envolvimento de três setores, 
é a construção de laços, de 

estruturas, mas, acima de tudo, 
de sentimentos”, 

Marcelo Henrique dos Santos, 
promotor de Justiça MPGO, 

presidente da Associação 
Nacional de Promotores 

de Fundações
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Lucélia (aFas) para professor téo: se todos os aportes entram nas planilhas de controle financeiro, qual 
seria um exemplo prático deste recurso que não é financeiro? 
 

Resposta: “Uma organização social não sobrevive apenas de 
recursos financeiros. De nada adianta ter muitos recursos 
financeiros se não possuir boa reputação com a sociedade, 
os potenciais parceiros do governo e das empresas privadas, 
a mídia e os formadores de opinião e também com o público 
beneficiário e as comunidades envolvidas nos projetos sociais. 
Não estamos negando a importância da questão financeira 
para a sobrevivência do terceiro setor, mas sim reafirmando 
que o financeiro é apenas uma das frentes de ação na busca 
pela sustentabilidade institucional. Se não forem trabalhadas 
de forma profissional, estratégica, planejada e articulada, as 
ações de transparência institucional, controle social da ges-
tão, prestação de contas, avaliação sistemática e continuada 
de programas e projetos e aproximação com públicos exter-
nos, corre-se o risco de ter muito dinheiro em caixa e quase 
nenhum apoio para a implementação de programas e proje-

tos. No longo prazo, só instituições sérias, de boa reputação, 
com agendas modernas e capazes de serem transparentes para 
o controle social dos beneficiários, das comunidades, do go-
verno, das empresas financiadoras, das ONGs internacionais 
parceiras e da mídia, conseguem sobreviver. A transparência 
financeira é apenas um aspecto da transparência institucional 
e da sustentabilidade. Se ela se transformar em frente de ação 
única, para a qual convergem todos os esforços, pode repre-
sentar uma grande contradição, pois as instituições não vivem 
do dinheiro apenas e para o dinheiro, elas existem por outras 
causas e, para tanto, precisam de dinheiro. Infelizmente, nos 
últimos anos, o terceiro setor, em geral, aprimorou a gestão fi-
nanceira em seu viés burocrático, ou seja, prestação de contas 
dentro das regras estabelecidas pelo financiador ou parceiro, 
mas pouco avançou nos aspectos simbólicos, psicológicos, 
sociais, políticos e culturais da sustentabilidade das OSCs”.

perguntaS & reSpoStaS

Foto: Antenados  Produtora

Carlos Eduardo (associação Carioca de assistência Educacional) para professor téo: O terceiro setor 
consegue sobreviver em um ambiente com a prevalência do capital, da lógica de consumo e produção? a crise 
também não se fundamenta nessa questão? 

Resposta: “A estrutura econômica, 
social, política e cultural na qual vi-
vemos traz sim grandes constrangi-
mentos às lutas pela mudança social, 
sejam as lutas pela inclusão social, 
redução da desigualdade, promoção 
do desenvolvimento local, transfor-
mação política, criação de atividades 
econômicas solidárias ou pela difu-
são da sustentabilidade e proteção 
do meio ambiente. No entanto, se 
nos ativermos a esse tipo de perspec-
tiva, podemos cair na seguinte visão 
de mundo: ‘já que o capitalismo do-
mina todas as relações, nada ou pou-
co há a fazer’. Essa visão me parece 
pouco conectada à realidade. A visão 
oposta a ela, de que somos todos ca-
pazes, dependendo apenas de nosso 
esforço, desejo e vontade de mudar o 
mundo, parece-me também ingênua 
e apressada, ou seja, também inca-
paz de interpretar a realidade social 
como ela é. Na verdade, creio que 
seria melhor pensar que, apesar dos 
problemas da dominância econômi-
ca, da difusão de um capitalismo pre-
dador e de estilos de vida baseados 

no hiper-consumo, existem alter-
nativas que têm se materializado no 
cotidiano de diferentes países, regi-
ões ou territórios e cidades. Essas 
alternativas mostram que, apesar da 
pressão do sistema econômico hege-
mônico, é possível construir espaços 
de solidariedade, de redução do con-
sumo, de partilha de bens e serviços 
(e não só de compra e venda como no 
capitalismo tradicional), de exercí-
cio da democracia participativa e da 
promoção da sustentabilidade dos 
territórios. Do ponto de vista de um 
gestor do terceiro setor, o difícil 
equilíbrio entre a pressão do sistema 
e o papel de uma OSC, talvez possa 
ser alcançado com pergunta máxi-
ma de Fernando Pessoa como amiga 
constante: ‘o que faço com o que a 
vida faz comigo?’. Traduzindo para a 
realidade do terceiro setor: ‘o que a 
minha OSC faz com o que o sistema 
faz com ela?’. Uma resposta honesta 
vai perceber que o sistema econômi-
co hegemônico não é único, mono-
lítico, super-poderoso e sem graves 
problemas; e que a o trabalho da sua 

organização consegue, no mínimo, 
demonstrar ao mundo que outros 
mundos são possíveis. O problema 
é que, muitas vezes, só conseguimos 
enxergar o sistema econômico hege-
mônico e os graves problemas que 
gera, que sim, existem, mas não de 
forma única e definitiva. O capital, 
o consumismo e o economicismo 
existem, mas não prevalecem total-
mente. É nas fraturas do sistema que 
possibilidades muito reais existem e 
continuam a existir. Se não conse-
guimos enxergar essas possibilida-
des de transformação social, pode-
mos acabar por sucumbir ao próprio 
sistema, mesmo parecendo sermos 
críticos a ele. Aí, seria o reino da 
crítica sem ação social, um grave 
problema da vida social e política 
brasileira. O caminho, creio eu, é o 
da visão crítica somada à ação social 
vigorosa, como que reproduzindo a 
máxima de Antônio Gramsci: ‘pes-
simismo do diagnóstico e otimismo 
da ação’. Acho que esse é o primeiro 
passo para uma gestão mais avançada 
do terceiro setor”.
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“A importância da atuação do 
terceiro setor para o enfrentamento 

dos desafios que se impõe nas 
nossas cidades e em nosso país é 

fundamental e crescente”, 
Márcio Lacerda, prefeito de Belo 
Horizonte, em carta lida pela Sra. 
Sueli Baliza, Secretária Municipal 

de Educação

 “O ENATS é muito importante para 
debater as questões atuais do terceiro 
setor e discutir também as questões de 
intersetorialidade. O momento atual 

de muita mudança de ordem jurídica, 
econômica, política, torna o evento mais 

relevante e necessário”, 
Renato Dolabella, presidente da 

comissão de terceiro setor da OAB/
MG e diretor jurídico da Fundamig
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MeSa 2

marco regulatório daS organizaÇÕeS da 
Sociedade civil

os EfEitos da lEi nas rElaçõEs intErsEtoriais

Para o advogado especialista em terceiro setor, Tomáz de 
Aquino Resende, mediador do painel “Marco Regulatório: 

os efeitos da lei nas relações intersetoriais”, o grande méri-
to da lei 13.019/2014 é ter trazido a atenção do governo para 
o terceiro setor.“A melhor coisa foi fazer o governo entender 
que o país precisa das alianças intersetoriais para funcionar”, 
pontuou e em seguida convidou Laís de Figueiredo, assessora 
especial do Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência 
da República, coordenadora de todo processo de desenvolvi-
mento do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade 
Civil - MROSC, para trazer sua visão sobre os efeitos da lei nas 
parcerias entre os três setores.
Laís falou especialmente sobre o momento que o Marco Regu-
latório vive e quais os principais desafios que enfrenta para se 
sustentar (veja quadro). Ela foi categórica ao dizer que até ago-
ra, o processo foi de mudança regulatória institucional e é hora 
de uma mudança de cultura, que não envolve apenas a adminis-
tração pública, mas também as organizações da sociedade civil 
- OSCs para que saibam usar as ferramentas que foram cons-
truídas. “Só vai funcionar se vocês se mobilizarem para isso”, 
deixou claro Laís.

Maria Júlia Souza Oliveira, assessora da Superintendência de 
Central de Convênios e Parcerias da Secretaria de Estado de 
Governo de Minas Gerais, também acredita que a mudança da 
lei em si não vai ser suficiente. “Vamos precisar do apoio de 
vocês para implementar internamente essa nova visão do que 
é uma parceria. O Estado não está aqui para impor, temos um 
parceiro do outro lado que também tem que ser escutado para 
alcançarmos o resultado social que é o objetivo das duas par-
tes”, ressaltou a advogada.Tomáz completou a fala de Maria Jú-
lia, reforçando que “é perceptível que o Estado precisa muito 
mais das OSCs do que elas precisam do Estado”. E justificou 
apresentando dados que mostram que apenas 1% das organiza-
ções sociais do país possuem convênios com o governo federal, 
menos de 30% com governos estaduais e cerca de 35% com os 
municipais.
Fernanda Flaviana de Souza Martins, doutora em Psicologia e 
gestora da organização social Providência, foi a representante 
do terceiro setor na mesa e concordou com os advogados que 
as OSCs precisam se unir para se posicionarem sobre os efeitos 
da lei na prática, que começarão a ser sentidos agora. “Este é o 
momento de estarmos juntos enquanto terceiro setor para dizer 
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não para o que não estiver dando certo”, comentou e comple-
tou que há de se falar em capacitação e acompanhamento efetivo. 
“Que a gente lute para que a capacitação, o acompanhamento e 
o ‘fazer com’ sejam reais. É preciso que o acompanhamento seja 
qualitativo e não exclusivamente fiscalização de relações contra-
tuais”, argumentou lembrando que precisamos ter cuidado para 
que o Marco Regulatório não engula as organizações pequenas.
Maria Júlia falou da importância da capacitação para os profis-
sionais do poder público: “Tem que capacitar internamente para 
preparar edital, gerir parceria, monitorar e avaliar”. Maria Júlia 
colocou que também enxerga o risco de pequenas organizações 
serem prejudicadas: “A pequena OSC tem um papel importan-
te na comunidade em que está inserida, mas não possui instru-
mentos para mostrar essa capacidade técnica. Por isso, se não 
tivermos cuidado, elas podem perder espaço para organizações 
maiores.”
Outra preocupação de Maria Júlia é nas situações em que uma or-
ganização que há anos faz um importante trabalho seja preterida 

em um novo chamamento. “Critérios objetivos devem ser segui-
dos, mas o Estado tem que ter um cuidado muito grande na tran-
sição das organizações para o beneficiário não ser prejudicado 
no processo”, comentou. Fernanda Flaviana tem a mesma visão: 
“temos que pensar na intervenção de qualidade. O compromisso 
nosso aqui é com a sociedade, é com a pessoa que está em situa-
ção de vulnerabilidade social”.

Nailton Corumbá, coordenador da 
Comissão de Contabilidade Aplicada 
ao Terceiro Setor do CRC-BA, 
compartilhou pontos que trazem 
inquietação. “A proposta deste Marco 
Regulatório é trazer regras claras para 
serem usadas de forma igual nas três 
esferas da federação. Porém, não é isso 
que está acontecendo na prática” disse e 
exemplificou com a questão do controle 
de resultados, que no decreto federal 
está diferente dos decretos municipais 
e estaduais que saíram até agora. O 

decreto federal definiu que a prestação 
de contas seja feita sob aspecto técnico e, 
apenas no caso do poder público não se 
satisfazer com tais dados, que solicitará a 
prestação de contas financeira com toda 
a documentação. Ele alertou, porém, 
que esse formato não tem se repetido 
nos decretos estaduais e municipais, que 
estão mantendo os moldes antigos com 
toda documentação financeira ao invés 
de priorizar o controle de resultados.
A plataforma eletrônica é mais uma das 
inquietações de Nailton. A lei federal 

traz a informação de que toda a execução 
deve ser acompanhada por meio de uma 
plataforma eletrônica e isso excluiria a 
prestação de contas em papel. “Hoje, o 
governo federal tem o Siconv, que faz a 
gestão mais voltada para o financeiro do 
que para a realização de metas e precisa 
ser reformado. A lei é de julho de 2014 e 
dois anos depois, a plataforma ainda não 
está pronta para ser disponibilizada para 
estados e municípios”, problematizou. 
Para ele, esse é o ponto principal para 
que os órgãos de controle mantenham a 

na prÁtica

“Buscar alegrar a vida das pessoas no 
seu cotidiano é o que nós queremos fazer, 
é o que justifica o nosso trabalho, a nossa 
ação no governo do Estado e no terceiro 

setor de maneira especial”, 
Odair Cunha, Secretário de Estado do 

Governo de Minas Gerais
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deSaFioS atuaiS do marco regulatório , por laíS de Figueiredo

Trabalhando como coordenadora do processo de desenvolvimento do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, Laís 
de Figueiredo conhece como poucos os desafios que o MROSC enfrenta neste momento de implementação da legislação. Ela orga-
nizou sua fala a partir dos três pilares da lei:

CONTRATUALIZAçãO
A administração pública precisa trabalhar com controle de resultados e o grande desafio é: como controlar resultados? A partir de 
agora, metas, indicadores e resultados previstos serão mais importantes. Isso é um desafio ainda maior para o governo do que para as 
OSCs, porque para a burocracia pública é muito mais fácil quando não é preciso interpretar. Os problemas que antes existiam nessa 
agenda foram todos resolvidos. A gente vai iniciar agora outros, vindos dessa nova relação entre Estado e sociedade civil que tanto se 
pleiteou. A nova lei traz duas formas de relação entre primeiro e terceiro setores: a colaboração, que é quando as organizações são 
chamadas pelo Estado para apoiar na execução de políticas públicas; e o fomento, que é quando o Estado reconhece as iniciativas cria-
das pela sociedade civil que são de interesse público. O Estado vai fazer aquilo que ele conhece e tem segurança, que é a colaboração. 
Existe a possibilidade de fomento, mas ela não vai acontecer se a sociedade civil não se envolver e pressionar o governo em todas as 
esferas da federação.

SUSTENTABILIDADE
Para resumir, vamos direto a um dos principais desafios deste eixo: a remuneração de dirigentes. A remuneração máxima para di-
rigentes de organizações da sociedade civil ficou limitada em 70% do salário teto do maior servidor do executivo federal. Sete atos 
normativos já foram alterados e agora não é mais um problema remunerar dirigente. É possível pagar equipe de trabalho com recursos 
públicos. Existem limites e condições. O dirigente precisa ter uma função no projeto público para ser remunerado. Se ele tiver uma 
função e o pagamento for previamente pactuado e autorizado pela administração pública, isso deixa de ser um problema. Mas não é 
porque mudou a lei, que tudo irá se resolver do dia para a noite. Estamos falando de mudança de cultura.

questão da prestação de contas à moda 
antiga. “Estados e municípios que não 
têm uma plataforma eletrônica, não 
conseguem fazer a avaliação por metas. O 
poder público não está ainda capacitado 
para fazer o acompanhamento durante a 
execução da parceria”, analisou.
Outro ponto citado por Nailton foi 
o artigo 84 da lei 13.019/2014, que 
ampliou um benefício fiscal permitido a 
empresas tributadas por lucro real, que 
era restrito para organizações sociais 
com título de Oscip federal, para todas as 
OSCs. “Há uma confusão porque essa lei 
trouxe alteração sem alterar ou revogar 
o mesmo item da lei anterior, que indica 
que as empresas podem doar até o limite 
de 2% do lucro operacional. A alteração 
trazida pelo Marco Regulatório diz que 
as empresas têm um limite de doação 
até 2% da sua receita bruta. Isso faz 
uma diferença gigantesca”, explicou o 

contador, ressaltando que é preciso que 
haja uma definição de qual é a base de 
cálculo das doações para fortalecer essa 
aliança intersetorial. 
Por último, ele pontuou a regulamentação 
da possibilidade de remuneração da 
equipe de trabalho com recursos da 
parceria. Até agora, segundo o contador, 
apenas o decreto federal contemplou 
a situação do colaborador não ser 
desligado ao final da parceria, dizendo 
ser possível apurar o valor que deveria 
ser pago de verbas rescisórias, fazer uma 
reserva e demonstrar na prestação de 
contas na plataforma eletrônica. “Só que 
a plataforma eletrônica não está apta a 
fazer a parceria e, na dúvida, os decretos 
estaduais não estão contemplando a 
situação”, contou. Nailton citou seus 
pontos de preocupação e alertou aos 
gestores do terceiro setor para que 
fiquem atentos, pois ainda têm definições 

que precisam ser feitas para que seja 
alcançada, na prática, a segurança 
jurídica que tanto se buscou desde o 
início do trabalho por essa legislação.

“Eu acredito que hoje, com um Estado 
cada vez mais pobre e em crise, não falo 

de Minas Gerais, mas do Brasil como um 
todo, é fundamental a interlocução entre 

o primeiro, o segundo e o 
terceiro setores”, 

Geraldo Vasquez, procurador-geral de 
Justiça do MPMG

Laís de Figueiredo explicou que a lei traz melhorias nas cinco 
etapas de uma aliança intersetorial: planejamento, seleção, exe-
cução, monitoramento e avaliação, e prestação de contas. Ela 
mostrou como tais avanços irão beneficiar também a relação en-
tre empresas e organizações sociais. Confira:

1.  Melhor definição de taxonomia das organizações sociais será 
uma vantagem também para as empresas. 

2.  A organização do processo de seleção, com o governo produ-
zindo editais mais claros, com critérios mais voltados para o re-
sultado, será um novo modelo para os editais feitos por empresas.

3.  A lei agora autoriza o pagamento de equipe de trabalho, de 
custos indiretos e de despesas administrativas com recursos públi-
cos, antes não era permitido e via-se a repetição desse conceito da 
administração pública dentro das empresas que têm muito mais 
liberdade. 

4.  O conceito do monitoramento e avaliação constante, a ideia 
de se ter uma instância mais saneadora e apoiadora do processo 
também pode inspirar as empresas.

5.  A prestação de contas de resultados é mais um ponto que a 
administração pública espera ver replicado pelo segundo setor.

Os efeitos do Marco Regulatório nas alianças com participação do segundo setor

CONHECIMENTO E INFORMAçãO

Uma das ações desenvolvidas com intuito de promover conheci-
mento e informação sobre o terceiro setor no Brasil foi o Mapa 
das Organizações da Sociedade Civil, uma ferramenta de geor-
referência com todas as organizações da sociedade civil do país, 
que está disponível on-line no site: mapadasoscs.ipea.gov.br. 
A ideia é ser uma plataforma de transparência ativa das organi-
zações. (Saiba como cadastrar ou editar as informações da sua 
OSC, visitando o endereço: mapaosc.ipea.gov.br/tutorial.pdf)
Um desafio remanescente, que ainda não avançamos, é a taxo-
nomia. A lei buscou fazer uma diferenciação importante entre 
associação, fundação, cooperativa e organização religiosa, que 
são os tipos trazidos no código civil, mas isso não traduz toda a 
realidade. Temos que avançar na classificação nacional de como 
as organizações se reconhecem em relação à sua área de atuação, 
tipo de governança, etc. Este será o próximo esforço do Mapa.
Outro ponto fundamental é a capacitação. Existe um comando de 
priorização da formação conjunta. O processo formativo de ser-
vidores públicos e gestores das organizações da sociedade civil, 
no mesmo espaço, ajuda a desmistificar preconceitos. As dúvidas 
de um estão justamente na forma de atuar do outro, porque não 
se conhecem. São públicos que precisam se aproximar, nós do 
primeiro setor precisamos construir mais conhecimentos e en-
tender o terceiro setor.

 

   Leia mais sobre o MROSC em participa.br/osc
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MeSa 3

o que temoS para o Futuro?
coMo tErcEiro sEtor podE Usar inovação, criatividadE E 

EMprEEndEdorisMo para sUpErar a crisE

Apesar de tensa, Fran Fernandes, 
ninja no coletivo Guarda-Chuva, 

ganhou muitos aplausos da plateia do 
12º Enats, quando abriu a mesa “Ce-
nários futuros: inovação, criatividade, 
mídias e empreendedorismo para su-
perar a crise”. Ao contrário de todos 
os convidados que subiram ao palco do 
Cine Theatro Brasil Vallourec naquele 
dia 14 de julho, Fran pediu para fazer 
sua fala de pé, andando pelo palco e 
auditório. Disse que assim se sentiria 
mais à vontade, mas na verdade, estava 
ensinando sua primeira lição do dia. 
Enquanto andava, explicou que Guar-
da-Chuva é um negócio social que tra-
balha na formação de empreendedores 
criativos e ninja é aquela pessoa que 
sabe fazer todas as atividades dentro 
de um negócio e que muitos ali tam-
bém eram ninjas em suas organizações 
sociais. De repente, ela parou e pediu 
para que todos se virassem em suas ca-
deiras e tentassem localizá-la no meio 
da plateia. “A primeira dica que quero 
deixar aqui é que quando a gente fala 

de empreendedorismo, a gente precisa 
sair da nossa zona de conforto. A gente 
tem que se mexer”, comentou e foi ca-
lada por aplausos.
Ela não precisou de 15 minutos com-
pletos para sua fala que foi rica em 
conhecimentos para o terceiro setor 
hackear do empreendedorismo (veja 
quadro). Com o termo hackear, ela 
quer dizer, agir como um hacker, ou 
seja, se dedicar, com grande intensi-
dade, a conhecer e modificar as fer-
ramentas do empreendedorismo para 
atender o terceiro setor.
Para finalizar sua fala, Fran destacou 
que o terceiro setor tem um trunfo nas 
mãos: o poder de dar poder às pessoas 
mais vulneráveis da nossa sociedade. 
“Talvez o grande papel do terceiro se-
tor hoje seja empoderar seus benefici-
ários para eles serem empreendedores 
sociais, ou seja, capazes de ganhar di-
nheiro enquanto causam impacto po-
sitivo em suas comunidades”, colocou 
Fran e finalizou lembrando da grande 
lição do desenho animado do Capitão 

Planeta: “o poder é de vocês!”.
Hermes de Freitas Júnior foi o segun-
do convidado do painel anunciado pela 
mediadora Janice Salomão, presidente 
da Conviver Saber Social, organização 
da qual Hermes também é diretor. Ele 
compartilhou com o público a sua ex-
periência como empreendedor, que 
começou quando tinha 19 anos e ain-
da estava na universidade. Hermes era 
estudante de ciência da computação e 
buscava desenvolver algo para melho-
rar a saúde das pessoas. Em consequ-
ência desse estudo e em parceria com 
investidores que acreditaram em seu 
projeto, nasceu o seu negócio: uma 
ferramenta de buscas on-line, que em 
2005 foi comprada pelo Google. 
Hoje, Hermes é funcionário do escri-
tório do Google em Belo Horizonte, 
onde continua sua trajetória de em-
preendedor social na área da saúde. 
Ele trabalha para que o Google saiba 
oferecer a orientação mais correta e se-
gura para a saúde do usuário que faz a 
busca, levando em consideração o local 
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onde está. Sua dica de empreendedor 
é: “cercar-se de pessoas boas é mais 
importante que ter uma boa ideia”.
Para introduzir o promotor de Justiça 
Paulo César Vicente de Lima na con-
versa, a mediadora Janice Salomão, 
falou de criatividade e inovação. “De-
volver dignidade para pessoas requer 
da nossa parte criatividade, inovação, 
que a gente saia da zona de conforto. 
E é por isso que o Dr. Paulo está aqui 
hoje”, adiantou Janice.
E realmente a fala de Paulo foi uma ver-
dadeira aula sobre como sair da zona 
de conforto para aprender e como usar 
esse aprendizado para buscarmos saí-
das inovadoras e criativas. O promotor 
de Justiça é atualmente coordenador de 
Inclusão e Mobilização Social do Mi-
nistério Público de Minas Gerais – Ci-
mos/MPMG, uma coordenadoria que 
existe apenas em nosso Estado.
Excelente contador de casos, foi a par-
tir de narrativas divertidas e cheias de 
lições que Paulo apresentou para a pla-
teia um Ministério Público inovador. 
“O jargão jurídico é muito excludente 
e, às vezes, quando o promotor ou o 
juiz vai dialogar com comunidades mais 
vulneráveis, fica aquela distância, pare-
ce que somos de outro planeta. Preo-
cupado com isso, o MPMG percebeu 
a necessidade de criar uma estrutura 

preparada para dialogar com os estes 
grupos e assim nasceu a Cimos”, con-
tou e explicou que o objetivo da coor-
denadoria é fomentar a participação e o 
empoderamento popular.
A grande inovação da Cimos, segundo 
Paulo, é dividir o “poder” do Minis-
tério Público com aqueles que mais 
sofrem com as desigualdades da nossa 
sociedade. Tal poder, esclareceu, é o 
crédito, a confiança, as garantias ju-
rídicas e de vencimentos que gozam 
os promotores de Justiça. “Na atual 
conjuntura, de um país tão desigual, é 
fundamental que instituições com esse 
tipo de poder, como o MP, atuem ao 
lado da comunidade, na perspectiva do 
fomento ao capital social”, defendeu.
Para colocar esse conceito em prática, 
o MPMG criou o Procedimento de Im-
plementação e Promoção de Projetos 
Sociais e hoje é o único do Brasil a usar 
projetos sociais como instrumento de 
transformação da realidade. “A gente 
trabalha sempre de forma participativa, 
construindo junto com a sociedade ci-
vil e sempre nessa perspectiva de usar 
nosso capital social para o fomento 
da participação e empoderamento”, 
afirmou e, para finalizar, deixou um 
recado: “nós temos esse instrumento 
de atuação por meio de projetos so-
ciais, temos credibilidade e estamos à 

disposição. Mas poucos são os nossos 
braços, então, nós precisamos do apoio 
do terceiro setor para desenvolver pro-
jetos capazes de contribuir na cons-
trução de uma sociedade livre, justa e 
solidária”.
O último convidado a falar no painel, 
André Lara Resende, empreendedor 
no Grupo Baanko, professor na Fun-
dação Dom Cabral, consultor no BID 
e empreendedor no ramo de startups, 
compartilhou sua experiênciacomo 
gestor da organização social Crescen-
do Feliz, responsável pelo projeto “Um 
pé de biblioteca”, que já abriu/incre-
mentou 18 bibliotecas pelo país e tem 
o objetivo de entregar 100 bibliotecas. 
André mostrou como sua organização 
social evoluiu diante de diferentes obs-
táculos. Atualmente, o desafio do pro-
jeto é empoderar as comunidades para 
que elas se mobilizem para abrir suas 
próprias bibliotecas. 
Janice encerrou o painel reforçando 
que o objetivo maior da mesa foi mos-
trar que, para superar a crise, o terceiro 
setor pode buscar o caminho da inova-
ção, da criatividade e do empreendedo-
rismo e, principalmente, que pode con-
tar com pessoas entusiasmadas, como 
os jovens empreendedores sociais, e 
também com gente de credibilidade e 
poder, como o Ministério Público.
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“Não adianta ficar triste e chorando. É 
preciso ter força, lutar, ir em frente” 

Zarlete Almeida, desempregada, mãe de 
cinco filhos, moradora de um barraco de 
madeira, atendida em projetos sociais do 

Instituto Maná

“Eu vi que andar é uma ação física 
que muitas pessoas podem fazer e que 
eu também posso fazer com a cadeira 
de rodas. Mas caminhar, a gente só 

caminha de uma forma, com a cabeça e 
com o coração”, 

Rinaldo Guimarães, secretário executivo 
da Fraternidade Brasileira de Assistência 

aos Condenado

Fo
to

s:
 A

nt
en

ad
os

  P
ro

du
to

ra

HaCksCHOOLIng: vem da palavra hackear e se refere a 
uma nova metodologia de ensino, que se propõe a desafiar e 
modificar os sistemas para melhorá-los. Procure pelo vídeo:  
Hackschooling makes me happy, Logan LaPlante, no TEDx 
(legendado).

artEMísIa: é uma organização social pioneira na 
disseminação e no fomento de negócios de impacto social no 
Brasil. Tem como missão inspirar, capacitar e potencializar 
empreendedores para criar uma nova geração de negócios 
que rompam com os padrões precedentes e (re)signifiquem 
o verdadeiro papel que os negócios podem ter na construção 
de um país com iguais oportunidades para todos. O site é 
artemísia.org.br

FInanCIaMEntO COLEtIvO / CrOwdFUndIng: 
é quando várias pessoas se identificam com o um projeto e 
resolvem contribuir financeiramente para que ele saia do 
papel. Baseado na economia colaborativa, o crowdfunding 
tem como premissa que juntos todos podem contribuir 
para um projeto se tornar realidade. Existem hoje várias 
ferramentas on-line de financiamento coletivo. Uma delas, 
chamada benfeitoria, criou a Universidade do Financiamento 
Coletivo – UFC, um curso gratuito sobre campanhas de 
crowdfunding. O site é ufc.benfeitoria.com.

BUSINESS MODEL CANVAS (QUADRO DE MODELO 
DE NEGóCIOS): é uma ferramenta criada por Alex 
Osterwalder e Yves Pigneur e serve para planejar e visualizar 
as principais funções de um negócio e suas relações. No 
Portal do Sebrae (sebrae.com.br), procure por ‘quadro de 
modelo de negócios’, aprenda a usar a ferramenta e baixe o 
pdf para construir o seu.

pItCH: é o discurso claro e conciso de apresentação de uma 
ideia ou negócio para pessoas interessadas na solução que 
você oferece. Procure por ‘pitch de elevador’, que se refere 
a uma técnica de pitch bem conciso, para que você esteja 
preparado para apresentar seu negócio para investidores em 

todas as situações, até mesmo quando tiver apenas o tempo 
de uma viagem de elevador.

CírCULO dOUradO OU CírCULO dE OUrO: é 
apresentar-se sempre começando pelo por quê, qual a sua 
motivação para aquela ação, seguido do como, quais os 
processos e valores de desenvolvimento e apenas no final 
descrever o que se faz. Para conhecer mais sobre essa técnica, 
procure o TEDx do criador da técnica, Simon Sinek, “Start 
with why – how the great leaders inspire action” (legendado).

dEsIgn tHInkIng: é um modelo de pensamento que 
vai além da necessidade de criar um produto ou serviço. A 
ideia é compreender os anseios das pessoas e criar produtos 
e serviços que causem impacto e transformem efetivamente 
a vida do consumidor. No Portal do Sebrae (sebrae.com.br), 
procure por ‘design thinking’ e saboreie os resultados.

dragOn drEaMIng: é uma metodologia para desenhar 
e realizar projetos criativos, colaborativos e sustentáveis 
com alto engajamento dos participantes. Procure no site do 
Projeto Draft (projetodraft.com) por ‘dragon dreaming’.

Conheça mais sobre o trabalho da Fran em
vemproguardachuva.com

Abra o seu navegador de internet preferido e vamos começar as buscas por novos conhecimentos!

dicaS para o terceiro Setor hackear do empreendedoriSmo, 
por Fran FernandeS
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MeSa 4

o poder da união
coM atUação colaborativa, Ministério público E tErcEiro sEtor 

potEncializaM rEsUltados

A promotora de Justiça Valma Leite da Cunha, mediadora 
do painel “Ministério Público e Terceiro Setor – atua-

ção colaborativa” abriu o debate dizendo que “as parcerias 
que nós temos hoje com o terceiro setor não são benesses 
ou favores, elas são parte do primeiro dever constitucional, 
de reconhecer como direito da sociedade civil organizada, 
participar da elaboração e efetivação de políticas públicas e 
fomentar essa iniciativa”. 
Marisa Seoane Resende, presidente do CeMais, contou um 
pouco da relação entre o Centro Mineiro de Alianças In-
tersetoriais (CeMais) e o MPMG. Paulista, quando chegou 
a Minas, nos anos 2000, encontrou um Ministério Público 
diferente do que estava acostumada a lidar em São Paulo. Ela 
lembrou-se do primeiro evento do MPMG que foi assistir 
e, para sua surpresa, reconheceu na mesa de autoridades, 
o vigia noturno da Fiemg, onde ela também trabalhava na 
época. “Entre as autoridades governamentais estava o Seu 
Luís, uma pessoa extremamente simples, presidente de uma 
associação comunitária. Vi um lugar onde autoridade não é 
só quem que a sociedade chama de autoridade, mas a pessoa 
que faz de verdade. E pensei, é aqui que eu quero estar”, 
relatou. Aproximou-se, então, do Ministério Público, como 
representante da Fiemg, para buscarem formas de juntos 

atuarem para o fortalecimento das relações intersetoriais. 
“Começamos a reunir empresas, terceiro setor e Ministério 
Público, pensando como avançar em conjunto. Foi assim que 
nasceu o CeMais em parceria com a Coordenadoria de Apoio 
ao Terceiro Setor”, comentou.
Ela citou exemplos de projetos realizados pelo CeMais em 
parceria com o MPMG. Com o Núcleo de Resolução de Con-
flitos Ambientais (Nucam), o CeMais desenvolve a platafor-
ma Semente. “Batemos na porta do Nucam para perguntar se 
a gente poderia fazer algo pequeno juntos e nos desafiaram 
com algo grandioso”, contou Marisa. O promotor de Justi-
ça Carlos Eduardo Ferreira Pinto, coordenador do Nucam, 
também participou do painel e explicou que a plataforma é 
um grande elo do MPMG com o terceiro setor. A organiza-
ção social envia digitalmente o projeto de meio ambiente, 
que é analisado e validado e fica disponível na plataforma 
para ser selecionado por um promotor de Justiça ao aplicar 
um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). O projeto se-
lecionado tem acompanhamento do CeMais por toda a sua 
execução. O promotor acrescentou que a plataforma Semen-
te traz publicidade para a destinação das medidas compensa-
tórias, segurança jurídica e oportunidade para que o recurso 
retorne para a sociedade. “É um exemplo de uma parceria 
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que realmente deu certo e já traz benefícios”, destacou Carlos 
Eduardo. 
Marisa ainda falou rapidamente do projeto 10Envolver, rea-
lizado pela Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social 
(Cimos-MPMG) para promover o desenvolvimento sustentá-
vel de dez municípios mineiros que estiveram entre os pio-
res do Estado na avaliação do Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH). Aliado a esse projeto, o CeMais está em fase 
de captação de parceiros para uma etapa que será focada no 
fortalecimento das organizações sociais locais. 
Foi uma mesa recheada de boas histórias. Carolina Pimentel, 
presidente do Servas, por exemplo, compartilhou a trajetória 
do projeto Água Vida, para ela, um símbolo do compromisso 
social entre o governo, o terceiro setor e o Ministério Públi-
co. “Nós já tínhamos um projeto relacionado ao consumo e 
falta de água em regiões mais pobres do Estado e uma possi-
bilidade de parceria com o MPMG. Em uma conversa com o 
deputado Paulo Guedes, ele me contou que ainda havia uma 
demanda em municípios pobres,que não havia sido alcançada 
pelo programa federal Água para Todos e me apontou o Norte 
de Minas, onde estavam essas famílias”descreveu Carolina e 
contou que começaram pelos municípios de Arinos e Formo-
so, com assentamentos rurais, e em dez meses conseguiram 
entregar cisternas para 153 famílias cujas casas receberam 
uma cobertura extra para a captação da água da chuva e módu-
lo sanitário. “Na nossa mobilização social, a gente envolveu 
a comunidade e demos de cara com a falta de uma cidadania 
básica, pessoas que não tinham acesso à água, não tinham ba-
nheiros, não sabiam nem como iam receber a água ou como 
usá-la”, narrou a presidente do Servas e disse ter muito orgu-
lho desse projeto, pois é a primeira vez nos 65 anos de história 
da organização social que realizam um projeto tão distante da 
capital e atuam de forma tão determinante na vida das pessoas.

“Há algo de bom no coração de cada 
pessoa. É preciso que a pessoa seja 

tratada com respeito, com dignidade, 
para que o amor possa aflorar”, 

Dona Elizabeth, missionária, 
beneficiária em um Lar de Longa 

Permanência de Idosos

“Nas ruas existem muitas pessoas 
que tem muito potencial e que podem 
contribuir de uma forma produtiva 

para a sociedade”, 
Geraldo de Andrade Melo, presidente 

da Coopmulti - Cooperativa de 
Trabalho e Serviços Múltiplos da 

Construção Civil, formada por 
pessoas com trajetória de vida na rua

“É fundamental unirmos as forças. 
Nós não podemos dividir, temos 

que unir. Eu acredito que seja um 
momento de trocas de experiências 
para juntos buscar alternativas a 
esta crise que vem acometendo a 

todos nós”, 
Padre Márcio Antônio Pacheco, 

diretor da Gráfica e Editora 
O Lutador
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Jarbas Soares Júnior, procurador 
de Justiça do MPMG é categórico 

ao dizer que “promotor de verdade 
não pode ter medo de se abrir para 
conversar”. Segundo ele, que tem 
26 anos de experiência no Ministério 
Público, “a insegurança que se vê 
naqueles que escolhem a comodidade 
das ações é por falta de compromisso 
e de coragem. A mesma firmeza usada 
para acusar, tem que ser usada para 
assumir a responsabilidade que é sua 
e construir uma solução inteligente”. 
Carlos Eduardo provou ser um 
promotor de verdade ao se abrir 
com muita sinceridade em sua fala 
no melhor estilo “saia justa”. Ele 
contou que ao ver o formato dos 
debates no evento, se lembrou do 
programa de TV Saia Justa, do canal 
GNT. Inspirado pela comparação, 
ele resolveu mudar a fala que havia 
preparado e discutir a relação. 

Confidenciou que enxerga dois 
grandes desafios enfrentados pelos 
membros do Ministério Público na 
aproximação com o terceiro setor. A 
primeira dificuldade, em sua opinião, 
é o Ministério Público ser uma 
instituição voltada ao isolamento. 
“O promotor é um servidor público 
destinado a trabalhar dentro do 
gabinete. Nós somos formados 
juridicamente e a nossa vida se 
resume a processos, leis e códigos”, 
ponderou o promotor e sinalizou 
que “apenas quando a gente enxerga 
a grande possibilidade que é o 
Ministério Público, percebemos que 
aquilo que fazemos ainda é mínimo 
perto do que podemos produzir nos 
aproximandodo terceiro setor”.
O segundo desafio, na avaliação 
de Carlos Eduardo, é sair da esfera 
jurídica. “Nós acreditamos que 
o Direito resolve tudo. Temos a 

característica inata de responder: 
está na lei” sentenciou e alertou que, 
“durante a carreira, quem não tiver 
cuidado de olhar de outra forma, é 
induzido a se tornar um legalista, 
aplicador de códigos e achar que a 
realidade social se resume a normas 
estipuladas nas casas legislativas”. 
Ele narrou então um episódio que o 
ajudou a ser o promotor que é hoje: 
“no dia da minha posse no Ministério 
Público, fui brindado com um discurso 
da querida colega Ana Ivanete dos 
Santos que disse uma frase que me 
marcou e jamais esqueci, ‘não basta 
o Direito, há que se ter jeito. Não 
basta a razão, há que se ter coração’. 
Essa é a realidade que a gente 
enfrenta, temos que ter criatividade 
para transformar os instrumentos 
jurídicos em instrumentos de defesa 
da sociedade”.

promotor de verdade

“Quando eu era mais novo, de onde 
eu vim, eu não tinha oportunidade. O 
Corpo Cidadão abriu para mim uma 

porta que pode ser que eu nunca tivesse 
encontrado. Foi uma chance para mim 

de mudar de vida literalmente”, Robert, 
dançarino do grupo Corpo Cidadão 

há 9 anos
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Jarbas, antes de finalizar, colocou cinco pressupostos que construiu em uma vida no 
Ministério Público: 

 Estado não pode tudo.

O segundo setor tem suas necessidades próprias, como o lucro.

O terceiro setor ocupa um vácuo do primeiro setor, principalmente.

O Ministério público tem um papel fundamental.

•O Ministério Público tem que saber que 
sozinho não vai resolver nada.

•Temos que buscar soluções, propor 
simplesmente uma ação jurídica não vai resultar 
em muita coisa. 

•Temos um espaço enorme, do tamanho 
da sociedade civil organizada, para buscar 
soluções criativas.

•As parcerias com o terceiro setor pressupõem 
identidade de propósitos, respeito mútuo, 
organização, lealdade na relação, muita ética e 
seriedade de ambos.

•As organizações sociais precisam ter um 
sistema de controle interno porque estão 
lidando com um dinheiro que é público para 
executar uma finalidade pública.

•Nós temos que ter eficiência para fazer mais 
com custos menores e efetividade no serviço 
prestado.

•As parcerias ajudam um a controlar o outro. 
O terceiro setor também está controlando 
o Ministério Público, o promotor não é 
dono de dinheiro público. É importante 
que as organizações da sociedade civil 
tenham proximidade com as corregedorias, 
controladorias, tribunais de contas e Ministério 
Público.

•É preciso separar o dolo, a pessoa que errou 
sem ter o objetivo de causar prejuízo, daquela 
mal intencionada. Uma ação mal colocada da 
polícia federal, da controladoria, do Ministério 
Público acaba com a vida das pessoas.

•A sociedade não quer o Ministério Público só 
da acusação, mas sim o que apresenta solução.

O primeiro, o segundo e o terceiro setores têm que andar  juntos.
assim dito, o procurador de Justiça concluiu que:
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MiniStério Público

Compareci hoje a abertura do 12º 
Encontro Nacional do Terceiro 

Setor, representando o Procurador-
Geral de Justiça. Fui para participar da 
abertura às 18h e sair, calculei, umas 
19 horas. Não consegui. Poucas vezes 
vi um evento tão bonito de forma e 
conteúdo. Poucas vezes me emocionei 
seguidamente, como com histórias 
de vida contadas lá, por pessoas que 
não têm nada ou quase nada, mas que 
você não vê na voz nenhum lamento, 
lamuria ou rancor. 
Da babá que saiu do interior da Bahia, 
sem nada, a não ser alguns filhos e veio 
para BH e após ser contratada como 

babá num condomínio luxuoso aqui 
da região, teve que sair do emprego 
aqui porque a patroa não a deixava ver 
os filhos por quase um mês e ao voltar 
para casa, desempregada, ainda era 
humilhada e assediada moralmente 
pelo pai do último dos seus cinco 
filhos, ela que hoje mora numa casa 
feita de tapumes de obra, nada dentro, 
quase vedação nenhuma contra frio ou 
chuva e se refere ao passado dizendo 
“quando a situação era difícil”; do 
cadeirante que nunca andou, que 
teve dezenas ou mais de uma centena 
de fraturas ósseas e por deslizes 
acabou preso, teve a experiência de 

uma APAC e fala que lá descobriu a 
diferença entre “andar e caminhar” 
explicando que andar é uma atividade 
física e que caminhar se faz com a 
cabeça e o coração; de uma senhora 
hoje com 88 anos e que passou sua vida 
inteira fazendo trabalho voluntário, 
mais de 40 deles morando com índios 
na região do Araguaia e hoje abre mão 
do quarto a que teria direito em sua 
congregação, indo morar num asilo, 
por existir “gente mais necessitada do 
que ela”; do morador de rua, também 
Geraldo, que só fala no coletivo em 
termos de necessidade e conquistas, 
embora tenha sido ele o idealizador e 

para emocionar
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fundador de uma cooperativa 
de moradores de rua para 
fazer trabalhos caseiros e 
perguntado várias vezes 
sobre as dificuldades que 
passou, respondeu sempre 
com planos para o futuro.
Fora isto, a beleza da 
Orquestra Jovem Ramacrisna 
e o ballet do Grupo Corpo 
Cidadão, ambos formados 
por jovens carentes de 
periferia. Além do jovem 
apresentador coadjuvante, 
Vinicio, cujos pais, ele 
jardineiro e ela também 
trabalhadora braçal não 
puderam comparecer para 
ver o rap escrito e cantado 
por ele, falando das vidas das 
pessoas acima citadas. Todos 
ajudados por fundações ou 
assemelhados. 
Fiquei grudado na cadeira até 
o encerramento, às 21h30, 
sem qualquer cansaço ou 
arrependimento. Só deixei de 
falar uma coisa, no pequeno 
espaço de minha fala. Ao 
contrário do que a brilhante 
e envolvente apresentadora 
Inácia Soares falou em sua 

abertura, a matéria prima das 
entidades que fazem tal tipo 
de serviço não são as crises 
e as dificuldades. Não, a 
matéria prima são as pessoas 
de bem, que acreditem, há 
muitas. Crises e dificuldades 
são só o pretexto para estas 
pessoas se unirem. 
Meus sinceros parabéns aos 
organizadores, dentre eles o 
Ministério Público de Minas 
Gerais, em especial a minha 
queridíssima colega Valma, 
ao meu ex-colega e hoje 
advogado militante na área 
Tomáz de Aquino Resende e 
à apresentadora voluntária, 
Inácia. Além do colega Paulo 
César Vicente de Lima pelo 
fantástico trabalho que faz 
com pessoas em situação de 
rua, basta ver o exemplo e 
a referência feita a ele pelo 
outro Geraldo aqui citado. 
Ver o que eu vi hoje é ver uma 
pequena luz no fim do túnel, 
que nos cabe ampliar.

Geraldo Flavio Vasques, 
procurador-geral de Justiça 
adjunto institucional

“A dança é o que nos salvou. A dança foi 
a nossa válvula de escape e hoje é o nosso 
estilo de vida”, Larissa, dançarina do 
grupo Corpo Cidadão há 2 anos
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Realização

Patrocínio Apoio

RESERVE SUA AGENDA.

05 e 06
de Junho de

2017

13o13o13o



CONTRA CAPA

HOJE É DIA DE COLABORAR COM O PROJETO PRÓPOLIS

O projeto “PRÓPOLIS - Projeto Poliméricos para Inclusão Social” é uma ação 

interdisciplinar que visa à busca de inovações e desafios tecnológicos e sociais. 

O projeto trata do problema da destinação do material plástico de resíduos 

eletroeletrônicos que serão utilizados no processo produtivo de aquecedores 

solares em Empreendimentos Sociais. Resumindo: Vamos tirar o lixo eletrônico 

da natureza e fazer coletores solares baratos para as pessoas!

Algumas etapas já foram executadas, outras estão em andamento e para 

concretizar a efetivação do Projeto Própolis, é necessária a construção do 

galpão onde irá funcionar a indústria. O terreno, cinco lotes com total de 1.800 

metros², inteiramente legalizados, situados no Bairro Santo Afonso na cidade de 

Betim foi cedido pela Instituição Social Ramacrisna, que se responsabilizará pelo 

acompanhamento e administração da construção do galpão.

AJUDE-NOS A COLOCAR ESSA IDEIA EM PRÁTICA!
Entre em contato conosco.


