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Acreditamos no diálogo como uma oportunidade 
para que o poder público, a iniciativa privada e a 
sociedade civil organizada encontrem maneiras 
para atuarem juntos em prol de um mundo mais 
justo e solidário.

É nessa alegria e nessa crença que o Cemais, jun-
to com a gráfica e editora O Lutador e a Associa-
ção de Cultura, Esporte e Lazer Movimenta Brasil 
criaram a revista Valor Compartilhado. Hoje, a re-
vista chega em sua décima edição e já trouxe várias 
iniciativas de sucesso, de parcerias entre o poder 
público, empresas e organizações sociais com re-
sultados de respeito ao cidadão, empreendedoris-
mo e combate à vulnerabilidade social.

É preciso compartilhar conhecimento, inovação e 
gestão de qualidade que alcancem grandes resulta-
dos. E, para gente, o que estimula tudo é publicar 
histórias verdadeiramente emocionantes e trans-
formadoras. A cada edição, desejamos que a revista 
seja um caminho para aqueles que buscam o direi-
to, além do empoderamento da sociedade como um 
todo. Celebrar a décima edição é comemorar o sur-
gimento de um sonho de três instituições de com-
partilhar com a sociedade os frutos e os resultados 
de três setores que têm um olhar criativo, um olhar 
de coragem para as ações sociais.

Vale ressaltar que são práticas que fazem dife-
rença na vida da sociedade, na questão da saúde, 
como a Farmácia do Bem abordada nesta edição, 

do esporte, do turismo, da cultura, como a Casa 
Comum Luiz Estrela, assunto da sessão Tecendo 
Redes. Além disso, abordamos nesta 10ª edição as-
suntos sobre as pessoas. A revista surgiu durante a 
realização do Encontro Nacional do Terceiro Setor 
(ENATS) e, nesta edição, trazemos matérias do 13º 
ENATS, realizado em junho.

Celebramos e sabemos que temos muito o que fa-
zer e o que contar de pessoas que, diariamente, 
propõem estar no mundo para fazer a diferença. 
Assumimos assim o compromisso de, cada vez 
mais, trazer nas edições as relações transparentes 
e com ética nas parcerias intersetoriais e nas práti-
cas sociais. Acreditamos também que essa socieda-
de criativa trará novos formatos, novas ações para 
melhoria das ações sociais.

Assim, deixamos aqui nosso compromisso de um 
olhar respeitoso, atento e carinhoso para enrique-
cer a sociedade, trazendo uma revista que valoriza 
as práticas sociais. A Valor Compartilhado é reco-
nhecida pela sociedade como uma revista de res-
peito, com uma leitura leve e estimulante para um 
mundo melhor.
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OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS:

• Estação de trabalho em sala compartilhada ou individual;

• Sala de reunião temática;

• Cota de impressão mensal;

• Scanner e digitalização de documentos;

• Internet wi-fi liberada;

• Ligações com DDD gratuito;

• Ligações para celular Vivo para todo Brasil;

• Cozinha compartilhada;

Localização privilegiada, apenas a 400m da estação do metro e a 
3km do centro de BH, o escritório da Movimenta Brasil guarda a 
tranquilidade do bairro Santa Tereza.

ACELERE SEU NEGÓCIO 
COMPARTILHANDO,
ESCRITÓRIO E IDEAIS

Rua São Gotardo, 28 . Santa Tereza. BH . MG

31 3567-6552 . 31 99825-9508

movimentabrasil.org        @movimentabrasil.org       @BrasilMovimenta

www.movimentabrasil.org



cá EntrE nós

“Com esta parceria para realização da Revista Va-
lor Compartilhado, a Gráfica O Lutador tem cer-
teza de que juntos somos mais fortes, vamos mais 
longe, pois já chegamos na 10ª edição. Entende-
mos que o grande valor desta parceria com o CE-
MAIS e a Movimenta Brasil é o exercício prático 
da democrática gestão compartilhada.” 
Equipe Assessoria Técnica O Lutador

“A vida em sociedade é um contínuo processo de 
relações que consegue transformar o coletivo num 
somatório superior à simples individualidade das 
pessoas. Da mesma forma, quando buscamos uma 
parceria, tentamos criar um mecanismo de com-
partilhamento de ideais e valores que ultrapassa 
o próprio limite do trabalho realizado. Por isso, a 
Valor Compartilhado é mais do que um impresso 
trimestral para a gente, é um espaço de encontro e 
troca de experiências que buscam a harmonia nas 
relações entre as diversas formas de organização 
da sociedade.” Equipe da Movimenta Brasil

“Para nós, do CeMAIS, a vocação para as parce-
rias está no nome, na missão, nos valores  e em 
nossas metas. As parcerias possibilitam atender 
de maneira mais eficiente e expandir a atuação 
das organizações na sociedade. Assim é a parce-
ria na realização da Revista Valor Compartilhado. 
A construção coletiva, a cada edição agrega maior 
valor ao conteúdo da publicação, trazendo infor-
mações relevantes para você, leitor. Além disso, a 
divulgação de iniciativas que impactam na socie-
dade nos faz acreditar que juntos somos mais for-
tes e podemos atingir um maior número de pes-
soas.”  Equipe CeMais

Compartilhando 
Valores 
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ENATS 2015, 2016 e 2017  
Seminário ABCR MINAS e Festival ABCR Nacional

A primeira edição da revista Valor Compartilhado nasceu 
durante o ENATS, no primeiro trimestre de 2015

Tiragem: 

18 mil
Anúncios: 

51

Entrega em eventos:

117 repor- 
 tagens

com a  
décima edição
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projEtos quE inspiram

Organização atende população 
de Sete Lagoas e possui 40 mil 
medicamentos para doação

A febre em uma criança foi o 
motivo para o surgimento da 
Farmácia do Bem. Em março 
de 2016, Luiza estava com febre, 
em casa, durante a noite. O seu 
pai Marcelo Abreu procurou um 
medicamento e percebeu que ti-
nha remédios sobrando, alguns 
deles vencidos e fez o descarte 
no lixo de casa.

Passado o susto e Luiza bem 
melhor, três reflexões o inco-
modaram bastante. “Por que eu 
não doei aqueles cinco medica-
mentos para quem precisasse 
antes de deixa-los vencer? Por 
que eu descartei incorretamente 
no meu lixo doméstico, mesmo 
sabendo que não devemos jogar 
medicamentos no lixo comum? 
E, como eu me sentiria se eu não 
tivesse condições financeiras 
para comprar o medicamento da 
Luiza? Foram meus pensamen-
tos após o fato”, explicou.

A partir daí, Marcelo, Luciana 
Oliveira e Gabriel Gonçalves, os 
responsáveis pela Organização, 
iniciaram a coleta e a doação 
de medicamentos. “Percebemos 
que os medicamentos guarda-
dos, sem uso, podem ser úteis 
para muita gente. Começamos a 
ajudar a população que não con-
segue remédios pelo SUS, além 
de evitar o desperdício e fazer 
corretamente o descarte dos que 
estão vencidos”, explica Luciana.

A partir daí, a Farmácia cresceu e 
hoje conta com mais de 40 mil me-
dicamentos para doação. A coleta 
é feita na casa das pessoas ou en-
tão os remédios são levados em al-
guns pontos, especificados no site 
da Organização. Depois de tudo 
conferido, os medicamentos são 
disponibilizados, gratuitamente, 
para as pessoas por meio do site. 
Futuramente,  um aplicativo será 
utilizado para a Farmácia.

De acordo com Luciana, a orga-
nização proporciona economia 
para os cofres públicos, pois mui-
tos medicamentos são encontra-
dos na Farmácia do Bem, além da 
diminuição das ações jurídicas. 
Muitas pessoas que dependem 
do SUS, solicitavam o remédio e 
não encontravam. A partir dessa 
falta, entravam na justiça para ter 
acesso ao medicamento. “Agora 
muitos produtos são encontrados 
com a gente. Só para ter ideia, o 
SUS tem entre 220 e 270 medica-
mentos cadastrados e nós temos 
840”, ressalta Luciana.

Os pacientes procuram todo tipo 
de medicamento, porém os mais 
requisitados são antibióticos e an-
tidepressivos, dificilmente encon-
trados no SUS. Para ter acesso aos 
remédios, é preciso ter em mãos 
a receita médica, mesmo que for 
uma aspirina, para não gerar co-
mercialização ilegal. Todo o pro-

FarmáCia do 
Bem garante 
mediCamentos 
para paCientes 
Carentes
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cesso é acompanhado por um far-
macêutico responsável.

Luciana Oliveira relata que há ca-
sos marcantes para a Farmácia do 
Bem.  “Muitas vezes até nos emo-
cionamos. A pessoa vai ao posto 
de saúde, na farmácia do governo 
e não acha o medicamento para 
tomar no pré-operatório, por 
exemplo. E a cirurgia deixa de ser 
realizada por esse motivo”, diz.

Além da doação, a Farmácia do 
Bem colabora com a questão 
do impacto ambiental. Um qui-
lo de medicamento contamina 
450 mil litros de água. Quando 
o medicamento perde a validade 
é descartado corretamente, por 
meio da incineração.

A Farmácia do Bem está locali-
zada na cidade de Sete Lagoas, 
onde a prefeitura local oferece 
estrutura, funcionários e far-

macêuticos. E o projeto vai ser 
expandido e está com planos de 
ser implantando em Belo Hori-
zonte, ainda este ano. 



projEtos quE inspiram

Associação vive de doações 
e já atendeu centenas de 
pessoas em BH

Fotos:   Arquivo pessoal

O câncer é a principal causa de morte entre adoles-
centes e adultos jovens - de 15 a 29 anos - em todo 
o Brasil. O dado é de uma pesquisa realizada pelo 
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes 
da Silva (Inca) e pelo Ministério da Saúde. O es-
tudo mostra que, entre 2009 e 2013, morreram 
17.527 pessoas nessa faixa etária com a doença.

O cunhado do auxiliar administrativo Marcelo 
Luiz Pedroso teve um câncer no intestino fulmi-
nante e faz parte desses números. Em nove meses, 
com apenas 18 anos, Edeílson Moreira morreu ví-

há 15 anos, 
aspeC oFereCe 
apoio ao 
tratamento de 
CânCer para 
paCientes e 
Familiares 

tima da doença. Todo esse sofrimento foi transfor-
mado em um projeto social. Em janeiro de 2002, 
foi fundada a Ação Solidária às Pessoas com Cân-
cer (Aspec), no bairro Céu Azul, região da Pampu-
lha de Belo Horizonte.

De uma simples escuta, chegando à doações de 
cestas básicas, a Aspec já atendeu milhares de 
pessoas em todos esses anos. Com sede própria, a 
Associação oferece assistência aos pacientes e suas 
famílias, mas sobrevive de doações. A equipe de 
telemarketing faz contatos e as pessoas doam ma-
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terial ou recurso para a compra 
do que falta. “A necessidade é 
diária” afirma Marcelo Pedroso.

Atualmente, a Aspec tem uma 
equipe de serviço social que faz 
a triagem para saber quais as 
reais necessidades das pessoas 
atendidas. De acordo com Mar-
celo, os encaminhamentos são 
feitos pelo Hospital das Clínicas 
e Centros de Saúde da região. A 
Associação promove, toda quar-
ta-feira, oficinas para pacientes, 
famílias e comunidade em geral.

O câncer de mama é o mais co-
mum entre as mulheres. E foi 
justamente esse tipo de câncer 
que levou a dona de casa Maria 
Francisca Moreira Marques, 67 
anos, a conhecer a Aspec. Em 
2012, ela foi operada, retirou 
todo o seio e colocou uma pró-
tese. Durante o tratamento, que 
continua até hoje, uma pessoa a 
abordou para ajudar o Hospital 
Mário Penna. “Eu falei que tam-

bém tive a doença e me falaram 
para procurar a Aspec. Fui muito 
bem acolhida pela equipe”, diz.

De lá para cá, Maria Francis-
ca recebe uma cesta básica por 
mês e participa das palestras que 
acontecem na instituição. Mas, 
para ela, o mais importante foi 
a escuta. “A gente conversa com 
outras pessoas que passam pela 
mesma situação. No início, um 
psicólogo me atendia e era muito 
bom”, afirma.

E essas conversas são parte de 
toda a dinâmica de atendimen-
to da Aspec que realiza, no últi-
mo sábado do mês, uma reunião 
para saber mais sobre o paciente 
e seus familiares. São conversas 
entre os pacientes, familiares e 
equipe da instituição. “É uma 
troca de informações e solida-
riedade que nos faz caminhar e, 
ao mesmo tempo, faz bem para 
as pessoas que convivem com o 
câncer”, afirma Marcelo.

Para ele, o pouco que é feito pela 
Aspec ajuda a amenizar a dor do 
outro e isso é engrandecedor. 
“É na dificuldade que a gente 
aprende e reflete o que já fez e o 
que pode melhorar. Damos mais 
valor em tudo o que acontece no 
dia a dia e repensamos muitas 
atitudes”, conclui. 

Como ajudar a 
aspeC: 

Entre em contato pelo 
aspecsolidaria.org.br 
e saiba como contri-
buir com a instituição.

Telefones:  
(31) 3567-0229 
 3582-7145

 /ong.aspec

11valor compartilhado / Ano 3 / nº 10



projEtos quE inspiram

Criado em minas gerais, 
pelo Bem do planeta atua 
em todo o Brasil
Desde o rompimento da Barragem em Mariana, o 
projeto Douradinho realiza ações do Rio Doce

De dentro para fora. Respeito a cada comunidade en-
volvida. Ouvir as ideias das pessoas, levando em con-
sideração o conhecimento de cada uma delas. Dessa 
forma, o Instituto Pelo Bem do Planeta trabalha.

Criado em 2011, como projeto, o Instituto já aten-
deu milhares de pessoas de todo o Brasil. Tudo 
começou em Governador Valadares quando o Ins-
tituto levou educação ambiental e informações so-
bre gestão de resíduos para uma festa agropecuá-
ria. “Foi o projeto “Recicle suas Ideias”. Levamos 
os catadores para fazer a coleta seletiva dentro do 
parque, onde acontecia o evento. Antes eles não 
entravam”, disse o fundador e diretor do Instituto 
Pelo Bem do Planeta, Ricardo Abrahão.

O Instituto foi formalizado em 2014, mas reali-
zou diversos projetos pelo país com a finalidade 
de trabalhar para prevenir impactos ambientais, 
situação de riscos ambientais causados por conse-
quências naturais ou pela ação do homem.

O objetivo do Pelo Bem do Planeta é levar soluções 
que possam impactar positivamente no meio am-
biente dentro de uma comunidade ou região. “Va-
mos até a comunidade, observamos, vemos a ne-
cessidade da comunidade e chamamos as pessoas 
para participarem junto. Elas têm o conhecimento 
que precisamos e a solução tem que vir de dentro 
para fora. Além disso, capacitamos os moradores 
para que eles tenham uma familiaridade maior 

Foto:    Ricardo Abrahão
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com a temática que vai ser trabalhada no proje-
to”, ressalta Ricardo. Várias comunidades já foram 
envolvidas pelo Instituto: desde o Aglomerado da 
Serra, passando pela favela da Rocinha e chegando 
até a Amazônia.

Atualmente, o Instituto desenvolve o Douradinho 
que incentiva a leitura e a educação ambiental. Nes-
sa iniciativa, os professores são envolvidos nas ati-
vidades e levamos soluções que possam impactar 
positivamente aquela região onde o projeto é aplica-
do. O embaixador da ação é o peixe cascudo Doura-
dinho, personagem do livro infanto-juvenil “Amiga 
Lata, Amigo Rio”, de Thiago Cascabulho. Por meio 
da história – apresentada em forma de livro, espetá-
culo teatral ou desenho animado – o Projeto Doura-
dinho propõe um olhar de valorização dos recursos 
hídricos, incentivando os alunos do ensino básico 
e seus professores a se tornarem criadores de ações 
ambientais dentro e fora das escolas.

Presente em 39 cidades do Brasil de sete estados, 
a iniciativa começou em razão da tragédia de Ma-
riana, quando uma barragem se rompeu e atingiu 
o Rio Doce. De acordo com Ricardo, a região do 
Rio Doce não tem grande visibilidade no País e, 
por esse motivo, o Instituto trabalha com essas 
comunidades. Atualmente, são sete cidades que 
recebem o Douradinho: Mariana, Barra Longa, 
Santa Cruz do Escalvado, Rio Doce, Ipatinga, Go-
vernador Valadares, localizadas em Minas Gerais, 
e Colatina, no Espírito Santo.

Ricardo afirma que o maior desafio é o próprio 
trabalho. “As dimensões são grandes, atingimos 
vários estados. E apenas oito pessoas estão envol-
vidas nesse projeto”, finaliza. 
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tErcEiro sEtor Em Foco

Comunidades têm 
oportunidade de alavancar 
seus negócios com o FA.VELA

Empreender é agregar valor, saber identificar oportunidades e trans-
formá-las em um negócio lucrativo. Desde 2014, a Organização Fun-
do de Aceleração para o Desenvolvimento Vela - FA.VELA propor-
ciona o empreendedorismo nas vilas e favelas de Belo Horizonte.

O trabalho consiste em democratizar o acesso à educação empreen-
dedora para os moradores das comunidades de baixa renda. Criando 
oportunidades e reinventando caminhos, o FA.VELA já transfor-
mou a realidade de 63 pessoas dos mais diversos locais da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte. Empreendedores da Vila da Paz 
e Vila Coqueiral, no Pindorama, Morro do Papagaio e Aglomerado 
da Serra, região Centro Sul de Belo Horizonte, Parque São João, em 
Contagem, Sabará, Santa Luzia, Barreiro, Morro das Pedras e a re-
gião Central da capital já foram atendidos pelo projeto.

Um dos fundadores e presidente do FA.VELA, João Paulo Oliveira 
Souza, ressalta que a ideia é gerar mais impacto nas comunidades, fa-
zendo a aceleração dos negócios e projetos. De acordo com João Pau-
lo, o FA.VELA está focado em um modelo que realmente funcione e 
não na questão do CNPJ. “A ideia é fazer funcionar, gerando renda 
para o empreendedor e movimentando o local onde mora”, ressalta.

Os programas de aceleração trabalham numa lógica de três pilares: 
a educação empreendedora que trabalha com comunicação, marke-

programa de 
aCeleração nas 
Vilas e FaVelas 
transForma 
realidades

Fotos:   Acervo Fa.vela 
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ting, design, entre outros pontos. As mentorias 
que ajudam os empreendedores na construção de 
modelos sustentáveis, com auxílio de especialis-
tas. E, por último, as visitas técnicas onde os fu-
turos empreendedores têm acesso a informações 
e conhecimento de outros negócios que estão no 
mercado. Entre 30 e 40 pessoas participam de cada 
programa de aceleração.

João Paulo explica que o FA.VELA não faz inter-
venção na ideia das pessoas, mas ajuda a melhorar 
o que já existe. É o caso da cabeleireira Jumara Eli-
sa da Silva, moradora do Aglomerado Santa Lú-
cia. Ela sempre atendeu as clientes em casa, teve 
três salões e todos fecharam por causa da má ad-
ministração. Depois que conheceu a organização, 
no ano passado, o salão dela expandiu. “Eu alugava 
salas e instalei meu salão na garagem de casa. Isso 
gerou uma economia e fez com que eu investisse 
no meu negócio”, diz.

Atualmente, o salão oferece dia da noiva, dia da 
princesa, estética e outros serviços de beleza. 
E Jumara tem planos de alugar um local fora do 
Aglomerado e atender clientes de outros locais. “Já 
atendo pessoas de fora, mas há aquelas pessoas que 
não querem subir o morro”, explica.

Para a cabeleireira o foco é o principal elemento 
para o sucesso de um negócio. “Quando você tem 
foco e acredita naquilo que quer, vai longe”, res-
salta. A mesma opinião tem João Paulo: “acredite 
sempre em você. E lembre-se que tudo pode mu-
dar durante o seu desenvolvimento. Muitas vezes 
a ideia inicial é mudada, para ter melhor resultado 
no mercado”, conclui. 
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tEcEndo rEdEs

Quem passava pela Rua Manaus, número 348, an-
tes de outubro de 2013, via um casarão abandona-
do. Depois dessa data, o local foi reinventado e se 
transformou no Espaço Comum Luiz Estrela.

Abandonado por quase duas décadas, o casarão foi 
ocupado por ativistas e artistas, e hoje é um espa-
ço de formação artística. O imóvel é tombado pelo 
Patrimônio Cultural de Belo Horizonte e já sediou 

Casarão ocupado em 2013 se transforma em espaço 
de formação artística permanente

é a palaVra 
de ordem 
do espaço 
Comum luiz 
estrela

o Hospital Militar, o Hospital de Neuropsiquiatria 
e o Centro Psicopedagógico. “O espaço tem uma 
história muito pesada e hoje é um centro cultu-
ral para todo mundo, desde pessoas em situação 
de rua até aqueles com um bom poder aquisitivo”, 
ressalta a arquiteta e urbanista Priscila Mesquita 
Musa, integrante do Núcleo de Memória e Restau-
ração do Espaço Comum Luiz Estrela.

A iniciativa é formada por um coletivo de cole-
tivos que se formaram a partir dos movimentos 
sociais de Belo Horizonte, como a praia da estação 

Fotos:    Fabiana Leite
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e o carnaval de rua. O incômodo dos coletivos, por 
só terem ações e eventos pontuais, levou à criação 
do espaço que propõe uma movimentação cotidia-
na, criando outra política, outras formas de vida, 
de se relacionar, de cuidar da saúde, de alimenta-
ção. O local foi pensado nas artes e na cultura, no 
sentido mais amplo e não só na dança, na música. 
“A ideia é ligar o corpo com a política, com a cida-
de”, ressalta Priscila.

De acordo com ela, o espaço pertence à Fundação 
Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG). 
“O poder público não interfere e deu cessão de uso 
por 20 anos. Temos autonomia para gerir”, disse. 
Em 2015, foi aprovada pela Secretaria de Estado de 
Cultura de Minas Gerais a restauração do telha-
do original do Espaço, que pertence ao Conjunto 
Urbano da Praça Floriano Peixoto, tombado pelo 
patrimônio cultural de Belo Horizonte. De acordo 
com a secretaria, o valor aprovado para esta res-
tauração foi de 89 mil reais.

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), 
por meio das Promotorias de Justiça de Direitos 
Humanos e com apoio do Centro de Apoio Ope-
racional das Promotorias de Justiça de Defesa dos 
Direitos Humanos e Apoio Comunitário (CAO-
DH), sempre que demandado, atua no sentido de 
garantir que haja um processo de negociação entre 

os movimentos sociais ou organizações populares 
e os demais atores envolvidos. “A gente trabalha 
para que o processo seja justo e para que o resulta-
do leve em consideração o interesse social em jogo, 
até porque o direito de propriedade não é absoluto. 
Em muitos casos, o Ministério Público  atua como 
mediador dessa conflituosidade social, evitando 
que seja necessária a imposição de uma decisão,” 
explica a promotora de Justiça Nívia Mônica da 
Silva, coordenadora do CAODH.

teatro

O espaço tem vários núcleos que dão vida ao lo-
cal, como teatro, música, arte expandida. As ini-
ciativas são propostas por coletivos fora e dentro 
do espaço, mas esses núcleos mantêm atividades 
fixas, tudo feito por meio de doações e trabalho 
voluntário.

Um dos núcleos que está desde início no espaço é 
o teatral. A atriz e diretora de teatro Manu Pessoa 
faz parte do Espaço Comum Luiz Estrela desde o 
primeiro pensamento. “Participei da ocupação e da 
fundação do núcleo de teatro”, comenta.

Para ela, a proposta é incrível dentro do cenário 
cultural de Belo Horizonte, pois é uma tomada da 

17valor compartilhado / Ano 3 / nº 10



sociedade civil em criar o espaço público que seja 
autogestionado por eles mesmos. “Quando a gente 
ocupou em 2013, estávamos vivendo a efervescên-
cia do discurso da população indo para a rua. O 
espaço foi ocupado por uma cena teatral. A impor-
tância do teatro dentro do espaço”, relata a atriz 
que participou dos espetáculos “Escombros da Ba-
bilônia”, encenado na rua do Espaço e “Babylon Ca-
baret”, encenado no pátio do local. 

Manu Pessoa explica que o trabalho, dentro do 
espaço, é feito em diferentes frentes como a for-
mação, criação e produção. “Acabamos de sair de 
uma temporada de um espetáculo que reuniu mais 
de 60 pessoas na equipe. Aqui agrega diversidade. 
Temos pessoas de diferentes idades, portadores de 
deficiência, entre outros”, disse.

A ideia é consolidar o Luiz Estrela como espaço 
agregador que soma artes e ideias, de diversidade, 
sem preconceitos e que a arte tenha força nesse 
sentido. Manu afirma que no início foram de casa 
em casa no bairro Santa Efigênia, região leste de 
Belo Horizonte, para explicar a proposta e trazer 
mais pessoas para o local. “Temos apoio da igre-
ja católica e buscamos fazer uma boa vizinhança 
com as pessoas. A gente quer muito mais parcei-
ros e fazer com que o espaço seja aberto para a 
sociedade”, conclui. 
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a luta para que o direito 
seja para todas e todos

com a Fala quEm

Defendendo causas 
populares há oito anos, 
Maria do Rosário fala 
como o direito só defende 
uma parte da população

Maria do Rosário de Oliveira Carneiro é advogada 
popular, especialista em direitos humanos e cida-
dania, mestranda em novos direitos e novos sujei-
tos pela Universidade Federal de Ouro Preto 
(UFOP). Quando iniciou o curso de direito, já pen-
sava em atuar com os menos favorecidos e desde 
2009 defende causas populares. 

Foto:    Arquivo pessoal
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Valor Compartilhado:  
por que trabalhar Com  
esse tipo de Causa?

Maria do Rosário: Eu já fiz o direito com essa 
perspectiva. Já atuava em movimentos sociais, 
como população de rua, catadores de recicláveis, 
comissão pastoral da terra, luta por moradia. Fui 
percebendo que o direito era mais uma pauta de 
enfrentamento que os movimentos sociais tinham 
que atuar. Era, e é difícil, para essas pessoas e os 
coletivos populares terem acesso ao sistema de jus-
tiça. No Brasil, existe há mais de 40 anos a Rede 
Nacional de Advogadas e Advogados Populares 
(Renap). Fiquei conhecendo essa Rede antes de fa-
zer o curso e isso me inspirou.

VC: qual o maior desafio para 
aCessar o sistema?

Maria do Rosário: O direito que está posto e o 
próprio sistema de justiça foram construídos para 
atender e proteger a sociedade capitalista. Embo-
ra falem que todos são iguais, isso não acontece. 
As lutas são para construir esse novo direito. Os 
principais desafios que os coletivos populares e 
movimentos encontram é o rompimento das bar-
reiras para acessar esse direito e a construção de 
um outro direito. Temos o direito achado na rua 
que é uma teoria criada pelo Roberto Lira Filho, 
professor da UNB. Trata do direito construído 
pelas lutas populares, é um relato de todas essas 
lutas. Vejamos: se a gente analisar ocupações urba-
nas, a partir das lutas, como a ocupação Dandara, 
podemos observar que há vários mandados para a 
retirada das famílias e as pessoas continuam lá. As 
famílias, hoje cerca de 2.500, reconstroem, refor-
mulam o direito que está posto. Eles entendem que 
também têm direito à moradia, ao bem-estar.

VC: falando em oCupação, 
as ruas de belo horizonte 
estão oCupadas por pessoas 
em situação de rua. o último 
leVantamento diVulgado 
pela prefeitura, em junho 
deste ano, reVela que 
a Capital já possui 4.553 
pessoas nessa Condição. para 
VoCê, quais os motiVos para o 
aumento dessa população?

Maria do Rosário: Eu trabalhei com população 
de rua entre 2011 e 2014, diretamente no Cen-
tro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos 
(CNDDH), que é um projeto da Secretaria da 
Presidência de Direitos Humanos em parceira 
com o Ministério Público de Minas Gerais. Era 
uma equipe multidisciplinar e a gente fazia o 
atendimento jurídico da população de rua. Em 
2009, foi publicada a Política Nacional da Popu-
lação em Situação de Rua. Belo Horizonte tam-
bém tem lei que trata do assunto. As diretrizes 
vão no sentido de que os abrigos e repúblicas 
são pensadas como passagem provisória. Essas 
pessoas têm os laços rompidos e não é à toa que 
vivem em pequenas comunidades, nas ruas. To-
dos nós precisamos de referência na vida. Esses 
locais deveriam restabelecer os laços afetivos e 
essas pessoas deveriam ter o direito de acessar 
as demais políticas como saúde, educação, pro-
fissional e, sobretudo, encaminhamento para a 
política de moradia. O que a gente vê em Belo 
Horizonte são repúblicas. A lei diz que esses lo-
cais devem ter, no máximo, 50 pessoas para que 
elas possam se restabelecer. No frio, por exem-
plo, 800 pessoas ficam nos abrigos. Há muitos 
homicídios de forma muito bruta. Eu acho que 
esse crime cresce justamente pela negativa das 
políticas públicas em relação às pessoas em si-
tuação de rua. Alinhado a isso, a cidade teve um 
boom de ocupações por falta de políticas de mo-
radia. E quando você pensa na população de rua 
que nem na fila está? Há ausência de políticas 
que retomem a moradia, saúde, educação e tan-
tos outros pontos que todos têm direito.

O sistema de justiça foi 
construído para atender e 
proteger a sociedade capitalista. 
Embora falem que todos são 
iguais, isso não acontece
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VC: em sua opinião, o que pode 
ser feito para melhorar esse 
Cenário?

Maria do Rosário: Primeiramente, pensar em 
uma política de moradia para pessoas em situação 
de rua, que atenda as especificidades dessa popu-
lação. Eles vivem na horizontal, e o vertical, como 
os prédios populares, não atenderia. É impossível 
para eles. Em Belo Horizonte, há famílias inteiras 
que vivem na rua. Conheço uma senhora, que nas-
ceu na rua, que conseguiu uma moradia. Ela ficava 
no local durante o dia e a noite deitava do lado de 
fora da casa, pois não conseguia morar debaixo de 
um teto e entre paredes. Ela diz que a casa a sufoca 
e ela tem que ver o céu, sentir o espaço.

VC: há Casos que marCaram 
sua Carreira?

Maria do Rosário: São dois casos que me fazem re-
fletir diariamente. Uma jovem senhora nos procu-
rou para entrar com uma ação de reconhecimento 
de união estável. O casal morava nas ruas e o com-
panheiro dela foi atropelado. Ela queria o seguro 
DPVAT e precisava de uma certidão que compro-
vasse que ela morava com o companheiro, nas ruas. 
O juiz não conseguia compreender que eles viviam 
em união estável, nas ruas. Foi uma luta, o proces-
so durou quase três anos. Ela juntou várias provas 
como a tentativa de acesso à bolsa aluguel, o relató-
rio da assistente social que os acompanhava, dados 
do abrigo que eles moraram juntos. Por não ter en-
dereço, o judiciário entendia que ela não tinha di-
reito. Ela conseguiu, mas logo depois faleceu vítima 
do vírus HIV, aos 38 anos, e não acessou o direito. 

Outro caso é de um jovem que foi condenado, seis 
anos, por roubo. O único depoimento era da polícia. 
Ele e nem a suposta vítima foram ouvidos. Ele foi 
julgado e nos procurou, dizendo ser inocente, pe-
dindo a revisão criminal. Porém, para entrar com 
revisão é preciso de um fato novo. Procuramos mui-
to e localizamos a suposta vítima. Quando a gente 
contou a história para ele, ele ficou assustado e disse 
que não foi isso que aconteceu. Que ele, a vítima, 
estava bêbado e não sabe se perdeu a carteira ou se 
foi roubado. Colhemos o depoimento dele, falando o 

que tinha acontecido. A defensoria entrou com essa 
ação e os desembargadores entenderam pela inocên-
cia do acusado. E isso nos faz refletir na quantidade 
de gente que é condenada inocentemente. 

VC: diante de toda essa 
situação de rua, VoCê Vê luz 
no fim do túnel?

Maria do Rosário: Eu vejo que uma das saídas é 
fomentar a economia popular, fortalecer associa-
ções e cooperativas. Possibilitar o crescimento 
dessas associações, acolher o morador de rua. No 
momento que eles se associam, organizam o pro-
cesso de saída das ruas. O caminho que vejo é o 
da autogestão, do cooperativismo e do associati-
vismo, fortalecendo esses grupos que estão den-
tro do terceiro setor. Outra saída que eu vejo é a 
construção de políticas públicas que reconheçam 
as especificidades das pessoas em situação de rua. 
A falta de um endereço não pode ser argumento 
para que essa população não seja atendida. 

bate bola:

Rua – direitos
Política pública – efetivada
Direito – para todos e todas
Coletivos populares – direito à resistência
Cidadão – dignidade humana
Futuro – começa agora

A Prefeitura de Belo Horizonte iniciou Pla-
no de Regularização da Comunidade Dan-
dara em agosto. A área está sendo reconhe-
cida com o levantamento de potencialidades 
e os principais problemas enfrentados pelos 
ocupantes. Os dados serão utilizados para a 
realização do Plano de Regularização Urba-
nística da área que foi uma conquista dos mo-
radores por meio do Orçamento Participativo 
2015/2016. O local possui cerca de 1.400 do-
micílios e foi ocupado em 2009.
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rEalizando sonhos

Durante 13 anos, ele conheceu várias cidades do 
Brasil. Passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Para-
ná, Espírito Santo e, finalmente, Minas Gerais. Mas 
um fato chama atenção nesse período: entre 1996 e 
2009, Samuel Rodrigues estava em situação de rua.

Frio, fome, não ter um lugar para dormir, bri-
gas. A discriminação e os direitos eram violados 
diariamente. Samuel explica que ninguém está 
na rua porque quer, mas a falta de oportunida-
des leva milhares de pessoas a transformarem as 
ruas em lar.

Morando em Belo Horizonte há dez anos, Samuel 
conta que a família se desfez nesse período e que 
hoje mantém contato com algumas pessoas que vi-
vem em outros estados. Ele conta que estava no 
Espírito Santo e iria para Recife, porém veio para 
a capital mineira porque queria conhecer o Minei-
rão, a Lagoa da Pampulha e por aqui ficou.

Estima-se que o Brasil possua 100 mil pessoas mo-
rando nas ruas e que a maioria se concentre nos 
grandes centros urbanos. Em Belo Horizonte, nos 
últimos três anos, o número de pessoas em situa-
ção de rua cresceu 70%, segundo a Secretária de 
Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidada-
nia da prefeitura da capital. O último levantamen-
to da Prefeitura da capital, divulgado em junho de 

Conheça um pouCo a história 
de um ex-morador de rua

Samuel Rodrigues coordena movimento que busca a 
dignidade das pessoas que vivem em situação de rua

2017, aponta que 4.553 pessoas estão em situação 
de rua. A ocupação de espaços públicos, além da 
sujeira, do mau cheiro, da restrição do ir e vir são 
incômodos para a sociedade em geral. 

E o que fazer para mudar este quadro? Existem ações 
que buscam melhorar essa situação. Em Belo Hori-
zonte, por exemplo, os três Centros de População em 
Situação de Rua abrem nos finais de semana. A me-
dida recente é a organização dos serviços ofertados 
pela administração municipal para esse público. No 
Brasil, menos da metade dessa parcela da população 
está incorporada ao Cadastro Único para Programas 
Socias (CadÚnico), que dá acesso à transferência de 
renda e habitação. As várias iniciativas existentes 
não contemplam todas as pessoas.

Samuel Rodrigues afirma que há muito pre-
conceito em relação às pessoas em situação 
de rua e esse fator dificulta a “volta por cima” 
delas. Pesquisas revelam que apenas 15% 
pedem dinheiro, a maioria é adulta e está 
na fase da capacidade de trabalho. “Faltam 
oportunidades. Você acha que alguém 
vai dar trabalho ao saber que a pessoa 
foi moradora de rua? As empresas não 
vão abrir uma vaga se o comprovante 
de residência for do serviço de acolhi-
mento”, enfatiza.

Foto:    Movimento Nacional de População de Rua
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De acordo com ele, um tripé foi fundamental para 
reverter sua situação. “Primeiramente a vonta-
de própria. Depois o trabalho da sociedade civil 
como a Pastoral de Rua, da Arquidiocese de Belo 
Horizonte, que está sempre nas ruas com uma pa-
lavra de conforto, incentivo e alimentação. Isso 
ajudava a enfrentar melhor aquela situação. Tem 
ainda as políticas públicas existentes na cidade, 
como o bolsa aluguel”, explica.

Atualmente, Samuel participa do programa bol-
sa aluguel, da prefeitura, que custeia parte dessa 
despesa. Hoje ele tem funções que o tornaram re-
ferência nessa luta constante. Ele é o coordenador 
do Movimento Nacional da População em Situa-
ção de Rua e agente social do Centro Nacional de 
Defesa de Diretos Humanos da População de Rua 
e dos Catadores de Materiais Recicláveis.

O coordenador do Movimento explica que che-
gou até a rua porque a família foi expulsa do cam-
po, no Paraná, e teve que ir para a cidade. “As pes-
soas estão na rua porque alguma coisa não deu 
certo como planejado. Talvez um emprego ou a 
busca por um atendimento médico em outro local 
levam as pessoas a ficarem nas ruas”, ressalta.

Samuel considera este tempo na rua como sua for-
mação para a vida e para o trabalho. Como ele não 
teve oportunidades para estudar, essa experiência 
fez com que aprendesse a conviver, a se relacio-
nar mesmo em situações complexas. “Aprendi a 
pensar a política pública na rua e isso me auxi-
lia a ajudar outras pessoas que se encontram na 
rua, sem oportunidades e sem direcionamento.” 
Ele diz ainda que quando se quer algo, é necessá-
rio buscar alternativas. “Eu tive apoio de várias 
pessoas, mas para sair das ruas acreditei em um 
futuro melhor”. E, apesar de tudo o que passou, 
o ex-morador de rua afirma que é possível sair 
desta situação e nunca desistir. 
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empreendedorismo 
Cria oportunidades no 
merCado de traBalho

FazEndo a diFErEnça

Coletivos se fortalecem na capital mineira e 
ultrapassam barreiras da cidade

Fotos:   Daniela Amaral e Lina Mintz

De Belo Horizonte para o Brasil. A capital mi-
neira tem a primeira loja colaborativa do País, 
desde setembro de 2015. Além de vender produ-
tos, a Mooca (o nome vem do tupi-guarani: Mo – 
construir e Oca – casa) foca na aceleração de pro-
dutores criativos locais. Instalada na Savassi, a 
loja oferece dois ciclos para os futuros parceiros. 
O primeiro ciclo é para aquelas pessoas que já 
possuem uma ideia, querem fazer uma marca e 
colocar o produto no mercado. Já o ciclo dois é 
quando o empreendedor entra na loja com o pro-
duto pronto e busca, por exemplo, um outro pon-
to de venda.

Para participar, os interessados concorrem por 
meio de um edital. “Além das vendas, a Mooca de-
senvolve o produto com o empreendedor, auxilia 
na parte de marketing, área financeira, oferece 

mentorias, workshops e sempre dá retorno sobre o 
que os consumidores acham dos produtos”, explica 
uma das idealizadoras, Fabiana Soares. Atualmen-
te, participam da iniciativa 92 pessoas, mas já pas-
saram 214 produtores locais na Mooca.

Atualmente, a Mooca oferece produtos de casa, 
decoração, moda, papelaria, temperos, beleza e in-
fantis. Raíssa Leão trabalha na loja e, de acordo 
com ela, a cooperação é uma das características 
principais do empreendimento. “Se uma pessoa 
quer um vaso com cartão, por exemplo, os em-
preendedores se juntam para oferecer o produto 
completo para o cliente”, ressalta.

A ideia da Mooca é valorizar o mercado artesa-
nal feito em Belo Horizonte, com recurso e gente 
da cidade. “Nessa crise, as pessoas buscam alter-
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nativas para ganhar dinheiro. O 
mercado empreendedor é uma 
aposta, pois podem colocar suas 
ideias em prática”, disse.

preConCeito x 
oportunidade

O interesse comum faz o cole-
tivo. E a falta de oportunida-
des e o preconceito existente 
na sociedade fizeram com que 
um grupo de mulheres, negras 
e empreendedoras fundasse a 
Mali Empreendedoras. Uma das 
responsáveis, Raíssa Haizer, res-
salta que “somos excluídas do 
mercado de trabalho e sofremos 
com a falta de emprego e educa-
ção. Vimos uma oportunidade 
para incentivar as mulheres a 
empreenderem”, disse.

A Mali (significa riqueza em 
uma língua africana) surgiu em 
outubro de 2016 e o objetivo é 
fazer com que mulheres negras 
tenham sucesso, se encontrem 
no mercado e que seus empreen-
dimentos tenham um alcance 
maior. “Antes éramos um cole-
tivo e hoje somos uma organi-
zação. Toda mulher negra e em-
preendedora pode participar”, 
afirma Raíssa Haizer, da área 
administrativa. Além dela, Ma-
riana Fidelis cuida da parte fi-
nanceira e Maria Rosa é respon-
sável pela produção de eventos. 

Por meio de uma plataforma de 
promoção, as empreendedoras 
organizam ações e fazem conta-
tos nas redes sociais. Além dis-
so, são organizadas feiras onde 
as mulheres, ao todo são 21, co-
mercializam seu produtos e ex-
pandem o público.

Outro coletivo, surgido em 
2013, é formado também apenas 
por mulheres. Porém, por mu-
lheres palhaças. O Calcinha de 
Palhaça busca o fortalecimento 
e o empoderamento feminino. 
“A palhaçaria era feita, prin-
cipalmente, pelos homens. Há 
poucas décadas nós surgimos. 
Havia um preconceito em rela-
ção às mulheres palhaças”, ex-
plica uma das idealizadoras do 
coletivo, Dagmar Bedê.

O calendário anual, com fotos 
sensuais das próprias palhaças, 
é um dos destaques do coletivo. 
O primeiro saiu em 2014 e foi 
interrompido em 2016, pois o 
alcance ultrapassou as barreiras 
de Minas Gerais e do Brasil. “As 

pessoas acharam interessante e 
perguntaram o que o coletivo 
fazia. O calendário era a única 
ação efetiva e foi um momen-
to de reflexão e a gente sentia 
muita falta desse contato com o 
público”, disse Dagmar. A partir 
desse momento, o Calcinha de 
Palhaça participou de grandes 
eventos na cidade, como a Vira-
da Cultural.

Em 2013, os coletivos tomaram 
conta do Brasil e, de lá para cá, 
estão cada vez mais profissio-
nais. Os princípios básicos desse 
tipo de movimento se baseiam 
na cooperação, no empreen-
dedorismo e no uso de espaços 
compartilhados. 
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Formação

Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) 
orienta ações de prefeitos e governantes

Você já se perguntou como são 
determinadas e definidas as 
ações de um governo nos âm-
bitos federal, estadual e muni-
cipal? Em Belo Horizonte e em 
todas as cidades e estados do 
Brasil, elas são orientadas pelo 
Plano Plurianual de Ação Go-
vernamental (PPAG), previsto 
no artigo 165 da Constituição 
Federal de 1988.

A cada quatro anos, ou seja, a 
cada nova eleição, um novo PPAG 
é elaborado para orientar as 
ações do próximo mandato. Nele 
constam objetivos, metas e os 
investimentos ligados a diversos 
setores, como saúde, educação e 
segurança pública. Desta forma, 
todas aquelas atividades e inves-
timentos em patrimônio que não 

são possíveis de serem executa-
dos em um único ano (orçamento 
anual), são projetados para serem 
contemplados nos quatro anos do 
PPAG. Por isso, o PPAG é um dos 
documentos mais importante da 
gestão pública e tem o status de 
planejamento estratégico de mé-
dio prazo dos governos. 

Em Belo Horizonte, o PPAG é 
sempre compatível com o Pla-
no Diretor do Município e, com 
base nele, é que são elaboradas 
outras duas leis que compõem 
o PPAG: a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e a Lei 
Orçamentária Anual (LOA). 
Na atual gestão, do prefeito 
Alexandre Kalil, iniciada em 
janeiro de 2017, o PPAG vem 
sendo executado de acordo com 

o documento da gestão ante-
rior (PPAG 2014-2017), até que 
seja elaborado um novo (PPAG 
2018-2021). 

Neste processo, a participação 
popular é fundamental. A Pre-
feitura fez uma consulta, mas 
até o fechamento desta edição o 
resultado não havia sido divul-
gado. O novo PPAG da capital 
mineira foi apresentado em se-
tembro à Câmara Municipal e, 
a partir daí serão realizadas au-
diências públicas para conhecer 
e entender os reais anseios dos 
cidadãos belo-horizontinos. “O 
processo é de grande valia na 
construção do plano. É preciso 
que as pessoas percebam que 
conhecer o orçamento público 
e suas diretrizes é essencial para 

o norte da 

administração 

púBliCa
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quem quer lidar com políticas públicas e reivindi-
car melhorias.”, reforça Marcelo Sena, diretor da 
Associação Movimenta Brasil.

Cabe lembrar que já faz alguns anos que Belo Ho-
rizonte também tem adotado um planejamento es-
tratégico de longo prazo, chamado de “BH 2030 – a 
cidade que queremos”. Este documento, sem obri-
gação legal na Lei Orgânica do Município, apresen-
ta a visão de futuro da cidade e estratégias para o 

seu alcance organizado em 12 eixos estruturantes. 
Desde então, o poder executivo municipal tem ten-
tando alinhar os conteúdos dos PPAG com este pla-
nejamento de longo prazo na expectativa de trans-
formar “Belo Horizonte: cidade de oportunidades, 
sustentável e com qualidade de vida”. O monitora-
mento destes documentos é feito pelo programa BH 
Metas e Resultados, instituído pelo Decreto Muni-
cipal 13.568/2009, que pode ser acompanhado pelo 
site www.bhmetaseresultados.pbh.gov.br

2009 2021 2025 2030

Belo Horizonte: cidade 
de oportunidades, 
sustentável e com 
qualidade de vida

BH inovou criando 
um documento de 

planejamento de longo 
prazo que traz uma 
visão da cidade que 

queremos para 2030. 
Este documento não 
esta previsto em lei

Para alinhar todos os 
documentos de 
planejamento 

orçamentário, BH criou 
um programa de 

indicadores e metas 
chamado “BH metas e 

resultados”. Lá o 
cidadão pode 

acompanhar como está 
o desenvolvimento da 
cidade em 12 eixos de 

estruturação da cidade

O PPAG tem duração de 
4 anos, mas seu prazo de 
execução não coincide 
com o período do 
mandato do governante. 

A Lei de Diretrizes 
Orçamentaria (LDO) traz 
as regras para elaboração, 
organização e execução 
do orçamento anual.

A Lei Orçamentária Anual 
(LOA) traz as despesas e 
investimentos de governo 
limitados a um ano. Este é o 
planejamento de curto prazo 
e leva em consideração a 
expectativa de arrecadação 
do governo.

LDO

Execução
do PPA 4 anos

1 anoPlanejamento
do PPA

Ano 1

LDO

Ano 2

LDO

Ano 3

LDO

Ano 4

LOA

Mandato 1 Mandato 2

LOA LOA LOA

PPA

bhmetaseresultados.pbh.gov.br

2013 2017

planejamento estratégiCo de longo prazo 
bh 2030: a Cidade que queremos
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A solenidade de abertura do 13º Encontro Nacio-
nal do Terceiro Setor - ENATS, conduzida pela 
Jornalista Inácia Soares, contou com a presença do 
prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil. “Sou 
um aprendiz do terceiro setor”, ressaltou o prefei-
to durante um talk show realizado pelos jornalis-
tas Ethel Correa, Paulo Leite e Antonélio Souza.

Logo no início, o prefeito de BH disse que foi co-
locado no cargo para fazer algo pelo povo. “Quem 
conhece a pobreza da cidade muda. Quem não 
muda é porque não tem o mínimo de sensibilidade. 
O governar para quem precisa é uma frase minha, 

Alexandre Kalil participou de um talk show e 
respondeu questões polêmicas sobre a cidade

Fotos:   Amira Hissa

não tem nada de marqueteiro não”, falou, provo-
cando risos dos participantes do evento que reuniu 
aproximadamente 800 pessoas nos dois dias.

Kalil disse que se não houver parceria com o ter-
ceiro setor, a cidade para. Segundo ele, a prefei-
tura tem um total de dois bilhões e 200 milhões 
de reais em convênios e isso é extremamente im-
portante para a administração municipal. “Desde a 
maternidade Sofia Feldman até o cemitério, temos 
parceria. Fora as creches, escolas, outros hospitais. 
Ou seja, do nascimento até a morte de uma pessoa 
a parceria está presente”, ressaltou.

preFeito de BhmarCa presença na
aBertura do
enats
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Sou um aprendiz 
do terceiro setor”
Alexandre Kalil

A jornalista Ethel Correa questionou que a Uni-
dade de Educação Infantil – UMEI – não atende 
às demandas das famílias. O prefeito da capital 
afirma que, com apenas cinco meses de admi-
nistração, o número de creches aumentou de 194 
para 250 e que 7 mil crianças foram encaminha-
das para as escolas do município. De acordo com 
ele, isso só foi possível racionalizando os gastos 
e convocando professores com concurso público. 
“Para ajudar quem precisa tem que ser rápido, ágil 
e sem burocracia. E, no caso do terceiro setor, o 
governante tem que ter coragem e encarar os obs-
táculos de frente”, afirmou.

Já Paulo Leite foi enfático ao abordar o assunto das 
dívidas sociais. Para ele, as ações são populistas, 
pouco práticas e não chegam onde devem chegar: 
na base do problema. Mais uma vez, o prefeito fa-
lou da burocracia e o que a prefeitura tem feito para 
reduzir essa parte e dialogar diretamente com a po-
pulação. “Procuramos saber dos problemas de perto 
e tentamos resolver o mais rápido possível”. Alexan-
dre Kalil contou de um episódio da pintura de uma 
creche. “A minha esposa foi até a creche que preci-
sava ser pintada. Chegou lá, todas as tintas estavam 
compradas e o serviço parado. Falei com ela: vamos 
pintar e resolver. Se for preso, vamos os dois”, disse.

O jornalista Antonelio falou do alto número de fa-
mílias se instalando nas ruas da capital e a volta 
dos camelôs nas ruas, principalmente no centro 
da cidade. Estima-se, que cerca de 900 ambulantes 
ocupam a área central. Alexandre Kalil informou 
que os vendedores ambulantes foram retirados das 

“
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ruas e serão encaminhados para uma feira, com 
dignidade e condições de trabalho. O local foi estu-
dado pela prefeitura para abrigar parte dos ambu-
lantes. “A copa do mundo foi um horror para Belo 
Horizonte. Famílias inteiras vieram para cá, com 
a promessa de trabalho. Acabou a copa e também 
o serviço. O que aconteceu? Essas pessoas têm que 
arrumar alguma forma de renda”, explicou.

Em julho deste ano, as ruas do Centro de BH tive-
ram fiscalização intensificada pelas Guarda Mu-

painel 1: 
soCiedade CiVil e inVestimento soCial em números

nicipal e Polícia Militar, para impedir a ação dos 
ambulantes. Vagas em shopping populares foram 
disponibilizadas, por meio de sorteio. A ação faz 
parte da revitalização do hipercentro, estabelecida 
pela Prefeitura.

Em relação aos movimentos sociais, o prefeito 
disse que aprende muito com o trabalho reali-
zado por essas pessoas. “A gente percebe que é 
possível fazer o bem, trabalhando de forma séria 
e legal”, concluiu.

Mediadora: 
Marcela Giovanna

Convidados:
Felix Garcia Lopes Junior – IPEA
Graziela Santiago – GIFE

O primeiro Painel do 13º Encontro Nacional do 
Terceiro Setor (ENATS) abordou o tema “sociedade 
civil e investimento social em números”. Marcela 
Giovanna, presidente do Centro Mineiro de Alian-
ças Intersetoriais (CeMAIS) foi a mediadora do 
painel que convidou Felix Garcia Lopes Junior, do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), e 
Graziela Santiago, do Grupo de Institutos, Funda-
ções e Empresas (GIFE).

Graziela abriu o painel informando que falta con-
fiança nos recursos investidos no trabalho das Or-

ganizações da Sociedade Civil (OSCs) e é preciso 
ampliar essa confiança. “Há investidor atuante, en-
volvido e que tem uma vontade de executar e isso 
tem relação com confiança, estratégia e definição 
de como aquela organização quer atuar. O que se 
percebe é que mesmo as organizações doadoras 
querem estar mais próximas, ajudando a construir 
os projetos. Eu acredito que esse caminho de con-
fiança ocorra pela transparência, para demonstrar 
e reconhecer a atuação das organizações da socie-
dade civil, construindo essa legitimidade conti-
nuamente”, afirmou.
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1Felix Garcia fez um alerta: se uma organização não 
preencher todas as informações na plataforma, não 
está apta para receber recursos públicos. E a trans-
parência é fundamental. “A inserção de informações 
é importante. Na medida em que a gestão pública, 
ou os gestores, consulte a plataforma como fonte de 
informação, é esperada maior inserção de dados de 
cada instituição”, ressaltou.

De acordo com ele, o acesso às informações por par-
te de outras pessoas que vão tomar decisões, aumen-
ta a transparência e a produtividade para participar 
de disputas públicas. Felix explicou que há um filtro 
para saber quais instituições podem participar. “A 
informação mais importante é saber em qual grupo 
uma instituição vai entrar, sessão organizações sin-
dicais ou cooperativas sociais, por exemplo.”

Em relação ao Fundo Bis, cujo rendimento é utilizado 
para financiar projetos que melhorem a infraestrutura 
do setor social, Felix disse que o edital ainda não foi fe-
chado e ainda não foi definido quem poderá participar.

Graziela Santiago reforçou a colocação de Felix di-
zendo que o papel da transparência foi muito bem 
escolhido pelo ENATS. “É um momento muito 
oportuno, pois tem total relação com a situação que a 
gente vive politicamente e socialmente. Muitas vezes 
somos exigentes com a transparência, mas poucas 
vezes nos colocamos como ator da transparência.  E 
isso precisamos repensar e, claro, atuar”, explicou.

Marcela Giovanna finalizou dizendo que o terceiro 
setor é uma força e há uma falta de compreensão do 
que é realizado pelas instituições. “Sentimos falta 
das pessoas falarem mais do trabalho executado que 
é de qualidade. Dessa maneira, há maior diálogo e 
formação de parcerias transparentes”, enfatizou.

O Mapa das Organizações da So-
ciedade Civil (Mapa das OSCs), 
plataforma georreferenciada que 
apresenta dados relativos às orga-
nizações da sociedade civil (OCSs) 
igualar os plurais no Brasil, já está 
disponível com atualizações im-
portantes. O usuário agora pode 
exportar a base do mapa e os dados 
do extinto Cadastro Nacional de 
Entidades Sociais do Ministério da 
Justiça (CNES/MJ). Foram incluídas 
as OSCs de Interesse Público (OS-
CIP) que estavam ausentes na Re-
lação Anual de Informações Sociais 
(RAIS) de 2013 e foram atualizados 
os dados de repasses da Financia-
dora de Estudos e Projetos (Finep), 
o serviço de dados do Sistema de 
Convênios (Siconv), os infográficos 
e o conteúdo da Metodologia.  

https://mapaosc.ipea.gov.br/

Felix Lopez é doutor em socio-
logia e pesquisador da Diretoria 
de Estudos sobre Estado e Demo-
cracia no Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), onde 

coordena o projeto Mapa das Organizações da So-
ciedade Civil (mapaosc.ipea.gov.br).

Marcela Giovanna Nascimento 

de Souza é psicóloga, especialista 
em elaboração, gestão e avalia-
ção de projetos sociais e urbanos, 
mestranda em Psicologia Social. 

Com a carreira profissional ligada a prática social 
há mais de 20 anos, é hoje presidente do CeMAIS - 
Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais.

Graziela Santiago é formada em 
Relações Internacionais e especia-
lista em Gestão Socioambiental. É 
coordenadora de dados e análises 
no GIFE e atua no campo do in-
vestimento social privado.
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Com mediação da chefe de gabinete da Procurado-
ria Geral do Município de Belo Horizonte, Marisa 
Seoane Rio Resende, o segundo painel multiseto-
rial do ENATS abordou o tema “negócios sociais”. 
Foram convidados Gabriela Reis, da Rede Yunos, e 
Vinícius Caires, da Framesoft, e André Barreto, da 
FIAT Chrysler Automobiles.

Marisa disse que foi uma honra mediar a mesa que 
fala de um assunto tão relevante para o terceiro setor. 
“Ao longo desses anos, alguns temas chegaram e revo-
lucionaram esse movimento que é da sociedade civil 
organizada. Dessa forma, o terceiro setor vai supe-
rando dificuldades, transpondo barreiras e resolven-
do os problemas na ponta da organização”, ressaltou.

Gabriela explicou que negócios sociais é um con-
ceito criado por Muhammad Yunos, um econo-
mista de Bangladesh. Yunos incomodado com 
a economia e a situação de mulheres, procurou 
soluções para melhorar a vida de forma que elas 
saíssem das dívidas. “Ele começou a emprestar di-
nheiro do próprio bolso e a partir daí foi criado 
o primeiro banco de microcrédito. Dessa forma, 
tirou milhões de pessoas da miséria”, relatou.

O negócio social está entre o tradicional e uma 
organização social. Não é uma empresa, apesar 
de estar nos mesmos moldes, e o objetivo não é 
lucro, mas resolver um problema. “Não sobrevive 
por meio de doações, mas por meio de mecanismo 
de negócios por valores justos”, ressaltou Gabrie-
la. Existem negócios sociais no mundo inteiro e a 
Rede Yunos foi criada apoiando o desenvolvimen-
to desse tipo de negócio. Em Minas Gerais, está 
presente desde 2016 e vive de venda de serviços 
de desenvolvimento. Ela cita alguns exemplos de 
negócios sociais: moradia digna, acesso a reformas 
e regularização de imóveis das classes C e D.  

painel 2: 
negóCios soCiais

Mediadora: 
Marisa Seoane  
Rio Resende

Convidados:
Gabriela Reis – YUNOS 
Vinícius Caires – FRAMESOFT 
André Barreto – Fiat Chrysler Automobiles

André Barreto apresentou o kit lixocar que todos 
os participantes do painel receberam. “Esse produto 
tem um conceito de processo produtivo circular, ge-
ração de renda em comunidade e foi produzido em 
uma comunidade próxima à Fiat, além do empode-
ramento feminino com moda e design”, disse André. 
Tudo é realizado por meio da Cooperárvore, que 
completou 10 anos.  Com origem em um programa 
social, a cooperativa surgiu oferecendo oportunida-
des de desenvolvimento de artesanato para as mães 
dos meninos beneficiados de outro programa. 

Atualmente, tudo é formalizado e tem como ob-
jetivo a produção, e geração de renda, utilizando 
o refugo da indústria automotiva. “Hoje, deixou 
de ser um projeto social e se transformou em um 
negócio social”, ressalta. Para André, é um grande 
desafio assumir a própria cooperativa no contexto 
atual político-social  do país. “A crise retraiu a eco-
nomia e muitas empresas deixaram de comprar. A 
partir desse contexto, o que antes era focado no 
cliente cooperativo está sendo direcionado para o 
cliente final. É um desafio de aprendizagem cons-
tante”, completou.

André falou que, no início, havia profissionais da 
área administrativa e do design trabalhando na 
cooperativa, mas com o tempo os próprios coope-
rados assumiram tais funções.

Vinícius Caires, que trabalha em uma empresa tec-
nológica, teve a ideia de criar um software de ges-
tão para organizações sociais “Em 2014, fomos até 
uma instituição de idosos, na região de Araraqua-
ra, e entendemos a necessidade no que diz respeito 
a automação. A partir disso, foi criado um projeto 
para opção de prontuários clínicos dos idosos, uma 
vez que essa demanda era algo que precisava ser 
iniciado e sustentado. Foi desenvolvido o  “skylife”, 

32 valor compartilhado / Ano 3 / nº 10



Marisa Seoane Rio Resende é 
chefe de Gabinete da Procuradoria 
Geral do Município de Belo Hori-
zonte e sócia-diretora da Direta 
Sustentável. Coordenou diversas 

publicações do Sistema Fiemg na área de Respon-
sabilidade Social e Sustentabilidade. Co-fundadora 
do CeMAIS .

Gabriela Reis é formada em de-
sign, pós-graduada em Gestão de 
Marcas e mestre em Design com 
foco de estudo no desenho de ne-
gócios sociais. É gestora da Yunos 

Negócios Sociais em Minas Gerais e membro do 
Global Shapers Belo Horizonte.

André Barreto Fortes Silveira 

Faria é graduado em Relações 
Públicas, pela PUC Minas, pós-
graduado em Gestão com Espe-
cialização em Negócios. Atua na 

área de sustentabilidade e responsabilidade social 
da FCA - Fiat Chrysler Latin América.

2sistema de controle para associações. Em apenas 
seis meses conseguimos parceiros e entendemos o 
processo, a demanda do terceiro setor e o conhe-
cimento interno daquela instituição”, explicou. De 
acordo com ele, é possível adaptar o software para 
outros públicos, com um custo otimizado, mas o 
foco inicial é o idoso. 

Ao ser questionada por Marisa como iniciar um 
negócio social, Gabriela Reis afirmou que não 
existe fórmula para começar algo e nem sempre 
será simples. “De início, é necessário pensar os ti-
pos de demandas existentes, que inclusive podem 
ser os problemas sociais. A partir daí, definir que 
tipo de produto ou serviço será oferecido. É neces-
sário mudar a visão de beneficiados para protago-
nistas. É possível levar oportunidade de trabalho 
e dignidade além do acesso a produtos e serviços 
que cabem no orçamento”, explicou.

André falou que, diante do cenário econômico, as 
empresas estão cada vez menos aportando recur-
sos, porém é uma oportunidade para as iniciativas 
sociais se inserirem no negócio da empresa. “Não 
utilizando capital, mas a inteligência que vai ajudar 
aquele projeto a decolar. Além disso, há as parce-
rias que facilitam o processo com outros tipos de 
recursos”, concluiu.

Para Gabriela, o cenário ideal é aquele em que as 
empresas aprendem com os negócios sociais de 
forma a gerar impacto positivo para a sociedade 
e as organizações sociais utilizam os mecanismos 
dos negócios para inovar. Finalizando, Vinicius 
esclareceu que o projeto social e a filantropia são 
iniciativas com deveres e obrigações. “Por mais 
que seja algo voluntário, é preciso ser profissio-
nal, com capacitação e organização.”  

Vinícius Caires é graduado em 
processamento de dados com 
MBA em gerenciamento de pro-
jetos. É sócio-diretor da empresa 
Framesoft.
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painel 3: 
implementação do marCo regulatório:  
apliCabilidade e transparênCia

Mediador: 
Tomáz de Aquino  
Resende

Convidados:
Laís Figueiredo – Advogada 
Adriana de Melo Castro Giroletti –  
Comissão do Terceiro Setor da OAB/MG
Clarice Costa Calixto – Secretaria de Cultura do DF

Para falar da “Implementação do Marco Regulató-
rio: aplicabilidade e transparência” o procurador 
geral do município e advogado Tomáz de Aquino 
Resende contou com as seguintes participações: a 
advogada Laís Vanessa Carvalho de Figueirêdo Lo-
pes, Adriana de Melo Castro, da Comissão do Ter-
ceiro Setor da OAB/MG, e Clarice Costa Calixto, 
da Secretaria de Cultura do Distrito Federal.

Logo no início, Tomáz de Aquino explicou que 
a história do marco regulatório é de longa data e 
que “desde o primeiro encontro do terceiro setor 
sempre existiu essa necessidade para definir o que 
seria de interesse coletivo para reconhecer as or-
ganizações da sociedade civil (OCSs)”. De acordo 
com o mediador do painel, tudo foi um processo 
em que a sociedade civil buscou e insistiu. Para ele, 
existe possibilidade de solução eficaz no terceiro 
setor, mas é preciso mostrar para o serviço público 
o que é o terceiro setor, o que faz, onde está e a sua 
responsabilidade. Tomáz revelou um dado anima-
dor: 20% do orçamento de Belo Horizonte é des-
tinado às organizações, gerando desenvolvimento 
social e empregos para a população. 

A advogada Laís trabalhou no Governo Federal e 
está assessorando a prefeitura da capital mineira 
na implementação do Marco Regulatório. De acor-
do com ela, o trabalho é coletivo e muitas pessoas 
foram ouvidas para ajudar em todo o processo.

Laís explicou que o primeiro desafio do processo é 
a governança institucional na implementação da 
lei que muda a cultura da administração pública 
e no olhar em relação às OSCs como entidades pri-
vadas. “A implementação não vai funcionar se não 

tiver uma coordenação, onde o modelo que a lei 
pensou para lidar com isso foi um conselho para 
monitorar”, ressaltou.

Para ela, a gestão eletrônica é um segundo desa-
fio que pode induzir ao acerto, mas também cria 
obstáculos. Laís disse que é necessário cuidar da 
linguagem e oferecer informações para que as par-
cerias sejam feitas de forma adequada. “Em Belo 
Horizonte, o Sistema Unificado de  Convênios 
e Contratos (SUCC) é adaptado pensando no aper-
feiçoamento constante”, afirmou.

O terceiro desafio, segundo a advogada, são as fer-
ramentas para que a lei funcione, como decretos, 
portarias setoriais, regulações específicas, evi-
tando assim mais burocracia e lembrando que as 
OSCs são diferentes dos órgãos públicos.

Outro desafio citado foi o de manter o processo de 
participação social constante, o que pode ocorrer 
por meio de mecanismos de consultas, audiências 
públicas, entre outras formas. “É uma oportuni-
dade para os cidadãos acionarem o poder público 
como uma espécie de orçamento participativo, de 
forma que a população reflita que um problema 
específico requer determinada solução”, explica.

A capacitação foi o quinto desafio citado por Laís. 
Para ela, é fundamental o contato do servido pú-
blico com uma OSC, dialogando com as pessoas, 
desmitificando que os dois setores possuem uma 
relação conflituosa.

O sexto desafio foi a dificuldade de encontrar da-
dos das parcerias existentes e Belo Horizonte deve 
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3ser a pioneira nessa questão. Por fim, Laís apontou 
que o maior desafio é a prestação de contas de con-
trole e dos resultados obtidos.

Em sua fala, Clarice Costa afirmou que é sempre 
bom falar do Marco Regulatório das Organizações 
da Sociedade Civil (MROSC).  Para ela, a primeira 
coisa importante é compreender o que é o marco 
e que a mídia, por ainda não entender, divulga in-
formações desconectas. “Só quem tem a oportuni-
dade de trabalhar diretamente com o terceiro se-
tor é que realmente compreende a situação”, disse.

Mais um desafio colocado por Clarice foi o de 
identificar o MROSC no conjunto de normas, es-
clarecendo sobre os antigos convênios firmados. 
De acordo com ela, há leis e atos para trabalhar 
o convênio e a jurisprudência fica cada vez mais 
detalhista e rigorosa. “É importante ressaltar que 
o que chega aos tribunais são parcerias que deram 
errado”, aponta. Clarice afirmou também que, 
com a MROSC, é possível indicar uma entidade 
beneficiada, saindo da premissa da desconfiança e 
convidando para o diálogo.

Outro ponto citado por Clarice, é o desapego aos 
documentos financeiros e o controle. “Temos que 
entender que quem controla tudo não controla 
nada. As obrigações sobre o financeiro continuam 
e o fato de o terceiro setor não apresentar notinha 
fiscal não muda o fato de que a organização conti-
nua sujeita a auditoria da receita. 

Adriana de Melo foi enfática: “temos que desmisti-
ficar nosso ‘’ juridiqueis” no sentido de que a fala do 
advogado muitas vezes é distante da nossa socieda-
de, convertendo nosso conhecimento jurídico para 
uma linguagem acessível. Tal processo de igualda-
de é consolidado por meio da transparência”. Para 
ela, a eficiência na qualidade de execução, o profis-
sionalismo que esse marco traz como instrumento 
de atuação dá trabalho, traz responsabilidades.

Adriana explicou que há um conceito geral do que 
é ser transparente. “As informações precisam ter 
qualidade informacional. Não basta divulgar o que 
se faz, é necessário contar como se faz, com quali-
dade e compromisso”, ressaltou.

O procurador-geral de BH disse que todas as secreta-
rias municipais se relacionam com o terceiro setor e 
um dos grandes problemas que se observa na admi-
nistração é que cada órgão tem sua própria regra, for-
malidade, prestação de contas. “Mas o que interessa é 
que o dinheiro público seja usado de forma correta, 
honesta e eficiente, e é nossa obrigação que ocorra de 
forma mais suave e menos burocrática”, concluiu.  
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Clarice Costa Calixto é dou-
toranda em direito pela UnB. É 
chefe da Assessoria Jurídico-Le-
gislativa da Secretaria de Cultura 
do Distrito Federal e é colunista 
do Mídia Ninja.

Adriana Giroletti é advogada, 
especialista em direito consti-
tucional e gestão de pequenas 
e microempresas. Associada ao 
escritório Cassini, Queiroz e Fia-

lho Advogados e sócia da empresa Conceptto - de 
capacitação, consultoria e projetos. Presidente da 
comissão permanente do terceiro setor da Ordem 
dos Advogados do Brasil.

Tomáz de Aquino Resende é o 
atual Procurador-Geral do Mu-
nicípio de Belo Horizonte. Advo-
gado, especialista e consultor em 
terceiro setor e intersetorialidade, 

sócio-fundador do Escritório Tomaz de Aquino 
Costa Vilar, Sociedade de Advogados. 

Lais de Figueiredo Lopes é  
advogada e doutoranda em direi-
to público pela Universidade de 
Coimbra. Mestre em direito pela 
PUC/SP. Exerceu por cinco anos a 

função de articulação técnica e política da agenda 
do Marco Regulatório das Organizações da Socie-
dade Civil no Governo Federal como Assessora 
Especial do Ministro da Secretaria de Governo da 
Presidência da República, de 2011 a 2016.

3
painel 4: 
inVestimento soCial transparente: 
a Visão dos inVestidores soCiais

Mediador: 
Thiago Alvim

Convidados:
Raphael Lafetá – Instituto MRV
Ives Rocha – Fundação Vale

“Precisamos de mais direitos fundamentais garan-
tidos”. Antes de falar sobre transparência, Raphael 
Lafetá, do Instituto MRV, esclareceu que a Orga-
nização, com sede em Belo Horizonte, trabalha 

para oferecer à sociedade um produto que é social: 
a habitação popular. “Entende que doar dinheiro 
não é a única forma de engajamento e de estar en-
volvido com a transformação social”, ressaltou o 
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3 4convidado do quarto painel do ENATS, Investi-
mento Social Transparente: a visão dos investido-
res sociais, mediado por Thiago Alvim.

O representante do Instituto MRV explicou que 
foi criado o programa de voluntariado, contando 
com 1400 voluntários e atuando em 145 cidades, 
em menos de dois anos de existência. “Atualmente 
conseguimos 1% do lucro líquido para investir em 
projetos sociais, mas mesmo assim ainda é difícil es-
colher um projeto ou ideia”, disse. Rafael enfatizou 
que os projetos ainda são mal apresentados, faltam 
dados, são pouco estruturados e sem objetivos.

De acordo com ele, em dois anos foram investi-
dos R$ 3 milhões em projetos, atingindo de for-
ma direta 24 mil pessoas e indireta outras 80 mil. 
“Temos um projeto de transformar através da edu-
cação e, por trás da metodologia, há a votação po-
pular, pela internet, para escolha dos projetos que 
receberão investimentos, dando maior transpa-
rência ao processo”, explicou.

Ives Rocha, da Fundação Vale, foi também convi-
dado para o painel. Para ele, quando trabalhamos e 
pensamos no desenvolvimento de projetos sociais, 

“todo dia é um dia especial”. De acordo com Ives, a 
fundação Vale também nasceu ligada à questão habi-
tacional. “Nas décadas de 60 e 70, a Vale cuidava da 
construção de casas para os empregados e propunha 
empréstimos e financiamentos habitacionais subsi-
diados. Com o tempo, o compromisso da empresa 
com a comunidade foi se aperfeiçoando e passou a 
trabalhar com responsabilidade social”, explicou.

De acordo com Ives, são três desafios principais da 
Fundação: “romper a visão assistencialista, aumen-
tar a efetividade de recursos de investimentos na 
melhoria da qualidade de vida do beneficiado, e 
identificar as iniciativas sociais, potencializando 
a gestão das organizações, desenvolvendo parce-
rias em projetos intersetoriais.” Ele afirmou que 
a Fundação atua com eficiência, com equipes de 
especialistas dedicados, envolvendo setores gover-
namentais e outras empresas.

Ives afirmou que a transparência é prioridade, 
uma vez que a Fundação trabalha com recursos 
privados, mas para fins públicos, em três pilares 
de atuação: educação, saúde e geração de renda. “É 
importante que as comunidades envolvidas com 
as organizações sociais sejam capazes de formular, 
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Thiago Alvim é graduado em 
administração pública e mestre 
em administração. É sócio e co-
fundador da Nexo, consultoria 
especializada em Investimento 
Social. É um dos fundadores da 

Startup PROSAS, uma rede social que conecta 
quem investe e quem executa projetos sociais.

4pensar e colaborar, com construções e soluções de-
senvolvidas por elas e para elas”, ressaltou. 

De acordo com ele, a Fundação Vale elaborou 
marcos conceituais, como, por exemplo, na edu-
cação e na cultura. “A atuação na educação busca 
a disseminação dos saberes. Quando construímos 
coletivamente, conseguimos colaborar com as or-
ganizações parceiras e aprender com  a parceria”, 
disse. Um papel também importante é aproximar 
culturas. “Quando há uma diferença entre enten-
dimento de culturas e entre linguagens é necessá-
rio a criação de um vocabulário comum para cons-
truir e facilitar o diálogo”, afirmou.

A Fundação Vale criou também o projeto “Casa 
Saudável”, implantado em locais onde não há rede 
de esgoto e faltam políticas públicas. “Os próprios 
moradores foram capacitados para fazer os ba-
nheiros por aterramento e um reservatório de cis-
terna”, concluiu.

Thiago Alvim afirmou que, em muitos momentos, 
a abordagem do terceiro setor é feita enfatizando o 
lado emocional. Mas na verdade as empresas bus-
cam parceiros com capacidade de organização, que 
ajudem a construir resultados para a sociedade. “Os 
projetos devem ser transformadores”, finalizou.

Ives Rocha é psicólogo e analis-
ta de responsabilidade social da 
Fundação Vale, com atuação em 
promoção e proteção social, par-
cerias intersetoriais e captação de 
recursos. 

Raphael Lafetá é engenheiro 
mecânico e diretor no Instituto 
MRV e MRV Engenharia.
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4 painel 5: 
reforma da preVidênCia, Cebas e a sustentabilidade  
das instituições: títulos e qualifiCações

Mediador: 
Fábio Costa Vilar

Convidados:
Nailton Cazumbá – Consultor
Dinorá Carla de O. Rocha Fernandes –  
Professora de direito
Bianca Monteiro – Advogada de direito público

5
O mediador Fábio Costa Vilar começou o painel 
“reforma da Previdência, Cebas e a sustentabi-
lidade das instituições: títulos e qualificações” 
questionando o ref lexo da reforma da previ-
dência no terceiro setor. “Ref letindo sobre isso, 
encontramos a profissionalização das atividades 
do terceiro setor, a normatização das organiza-
ções e agora o marco regulatório e a lei anticor-
rupção”, disse.

Fábio falou que a lei é aplicada em fundações e 
associações e isso faz com que continuem trans-
parentes, prestando contas de tudo o que é feito. 
De acordo com ele, as organizações precisam se 
adaptar rapidamente, atualizar seus documentos e 
alinhar os projetos às novas regras para que pos-
sam pleitear recursos públicos.

A professora de direito Dinorá Carla Rocha Fer-
nandes, uma das convidadas para o painel, disse 
que a reforma vai impactar os benefícios previ-
denciários. Ela participou de um projeto do Mi-
nistério Público que dava assistência às comunida-
des e cidades carentes de Minas Gerais, sobretudo 
no norte do Estado. “O amparo assistencial hoje 
é destinado para cidadãos que não estão ampa-
rados por um regime previdenciário que garante 
o direito para pessoas com idade a partir de 60 
anos, para os incapazes de trabalhar, entre outros 
critérios.” De acordo com ela, o termo inicial da 
reforma aumentava idade para 70 anos e agora re-
cuou para 65. Em 2022, a idade para aposentado-
ria será de 68 anos. Dinorá disse que o benefício 
rural hoje é concedido para homens com 60 anos 
e mulheres com 55 anos, sendo comprovados 15 
anos de trabalho.

A professora disse que, segundo a proposta, será o 
mesmo recolhimento do microempreendedor in-
dividual que é 5% do salário mínimo. Nesse con-
texto, Dinorá prôpos uma reflexão: “esse cidadão 
rural com sua realidade já ganha pouco, como vai 
pagar esses 5%?” Dinorá explicou que é necessário 
fiscalizar e que muitas realidades são transforma-
das pelo ganho de apenas um salário mínimo. 

O consultor Nailton Cazumbá entrou no papo para 
falar da sustentabilidade das entidades, utilizando 
as chamadas leis de incentivo fiscal como uma das 
fontes de financiamento. “Há a lei da contrapartida 
onde se investe de um lado e é isento de imposto 
por outro lado. Claramente a expectativa é de que 
isso seja feito de forma espontânea”, disse.

Essas leis são criadas para que pessoas físicas e ju-
rídicas façam doações para as entidades do terceiro 
setor, como exemplo da intersetorialidade. “O pri-
meiro setor criando leis para que o segundo setor 
apoie projetos do terceiro setor. Esse incentivo é 
uma espécie de renúncia fiscal, onde o governo abre 
mão de receber tributos para que esses valores sejam 
investidos em projetos sociais”, enfatizou Nailton.

A advogada do direito público, Bianca Monteiro, 
falou sobre a legislação, fazendo a seguinte pro-
vocação: “se a gestão das organizações não for 
adequada e profissional, pode haver graves conse-
quências no futuro, tais como passivos ocasiona-
dos pelo não recolhimento de encargos trabalhis-
tas. E quando o projeto envolve recursos públicos 
e de renúncia fiscal, isso é ainda mais grave. A 
MROSC não pode ser desconsiderada nesse pro-
cesso de equilíbrio”, explicou.  
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do, sócio-fundador da Tomáz 
Aquino Costa Vilar Sociedade 
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universitário das disciplinas de direito empre-
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Dinorá Carla de Oliveira Ro-

cha Fernandes é advogada e 
mestre em Direito. Diretora ad-
junta do departamento de Direito 
Previdenciário do IAMG. Profes-
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dor da Comissão de Contabilidade Aplicada ao 
Terceiro Setor – do Conselho Regional de Conta-
bilidade do Estado da Bahia – CRC-BA e consul-
tor em análise de prestação de contas na Univer-
sidade Federal da Bahia – UFBA.

Bianca Monteiro é advogada, 
pós-graduada em direito público, 
em gestão estratégica de organi-
zações do terceiro setor e em di-
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Assessora e consultora com experiência em OSCs 
há 15 anos.

5De acordo com ela, o MROSC é um marco entre 
as parcerias da administração pública e as OSCs. O 
Marco engloba cooperativas sociais, além das organi-
zações sem fins lucrativos e organizações religiosas, 
desde que tenham projetos para fins sociais. Dentro 
dessa proposta, quando falamos das exigências esta-
belecidas por lei, surgem regras para que os recursos 
sejam utilizados. “Cabe à lei complementar regular as 
limitações constitucionais. O tributo é para garantir 
que a gente tenha educação, saúde, segurança, lazer e 
tantos outros pontos básicos”, ressaltou.

Prosseguindo em sua fala, Bianca explicou que a orga-
nização não precisa buscar títulos e certificados para 
celebrar parceria com o poder público. “Os certifica-
dos não são mais obrigatórios e isso é um grande de-
safio. Os títulos continuam em vigor como o CEBAS 
(Certificado das Entidades Beneficentes de Assistên-
cia Social) e é exigido em algumas parcerias”, disse.

Para concluir, Fábio consolidou algumas informações 
debatidas, que demonstram o grande desafio diante 
da reforma previdenciária e o impacto que ela pode 
causar às organizações, especialmente no que se re-
fere aos títulos e certificações. “São burocráticas e só 
têm uma finalidade: atestar que as entidades possuem 
qualificação, transparência e capacitação”, conclui.

painel 6: 
estratégias de Captação de reCursos

Mediadora: 
Janice Salomão

Convidados:
Marta Gambini – Nota Paraná
Jonas Araújo – TRACKMOB

O painel estratégias de captação de recursos fe-
chou o 13º Encontro Nacional do Terceiro Setor 
(ENATS). Marta Gambini, do Nota Paraná, cha-
mou atenção para a “montanha” de notas fiscais 
que, normalmente, são descartadas. “No Paraná, 
as notas não vão mais para o lixo. A receita federal 

controla a arrecadação e combate a sonegação. E 
as pessoas ainda podem ser premiadas”, explicou.

Muita gente ainda tem medo de informar o CPF 
nas notas, mas a distribuição de prêmios é feita 
pelo número desse documento, incentivando o 
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Janice Salomão de Andrade 
é diretora-presidente da Con-
viver Saber Social. Licenciada 
em história com MBA em ges-
tão educacional. Especialista em 
Projetos de garantia de direitos e 
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terceiro setor.

Marta Jandira Quaglia Gam-

bini é graduada em administra-
ção e pós-graduada em direito 
tributário. É auditora fiscal da 
Receita Estadual do Paraná e 
coordenadora geral do Programa 
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recursos com indivíduos para o 
Greenpeace Brasil. 

comprador a informá-lo. “A pessoa deposita a nota 
nas urnas localizadas nos shoppings e depois faz o 
cadastro no site”, disse.

O Nota Paraná é um programa de estímulo de cida-
dania fiscal e há sorteios mensais de 250 mil reais 
em prêmios. A iniciativa já devolveu para o consu-
midor cerca de meio bilhão de reais. “Por que vocês 
não criam em Minas Gerais?”, sugeriu Marta.

Jonas Araújo, da TRACKMOB, explicou como a 
tecnologia pode ajudar as organizações a captarem 
mais recursos. De acordo com ele, a empresa tra-
balha constantemente com a inovação para que as 
pessoas que doam recursos para as organizações 
tenham uma boa experiência e voltem a doar. 

“É importante a transparência”, ressaltou. Além 
disso, as organizações estão usando não só a tec-
nologia a seu favor, mas também a criatividade 
para captar recursos com menor investimento.

O primeiro cliente da TRACMOB foi o Greenpeace e as 
doações eram feitas por meio de pessoas físicas. “Antes 
o contato era feito pessoalmente, com preenchimento 
de uma ficha de papel. Depois a empresa digitava, con-
feria e inseria os dados dos doadores. Desenvolvemos 
um aplicativo e tudo é feito automaticamente, na rua. 
Na mesma hora, a pessoa recebe uma mensagem de 
boas-vindas. Tudo isso reduz os custos”, explicou Jonas.

De acordo com ele, quando a pessoa vai cancelar 
a doação, é orientada a entrar no site e lá assiste a 
um vídeo de agradecimento. Esse processo pode 
evitar o cancelamento, mesmo que seja necessário 
reduzir o valor da doação. “Não perder doador é 
tão importante quanto conquistar”, afirmou.

Jonas ressaltou que muitas organizações têm mais 
de uma campanha para buscar recursos e que em 
alguns lugares um doador pode convidar outro. 
“Você pode se comunicar com cada tipo de doador, 
pela quantidade de doação, em datas especiais, faci-
litando as campanhas”, disse. Para ele, “independen-
temente do orçamento, as organizações conseguem 
driblar as dificuldades com criatividade.”

Finalizando, Jonas disse que independentemente do 
tamanho da organização é possível criar uma base 

de doadores. “A pessoa doa pela causa, pois acredita 
que a instituição a representa. Quando você fala o 
que a organização faz, é transparente no trabalho, 
comove as pessoas e consegue mais doadores”, disse.

Janice Salomão que acompanha algumas dezenas 
de organizações sociais, além de ser gestora e vo-
luntária também, destacou a importância de alter-
nativas como estas apresentadas no painel para en-
frentar este momento difícil da economia. Mas, ao 
mesmo tempo, refletiu sobre a trajetória histórica 
das organizações e suas dificuldades na captação de 
recursos, demonstrando superação dos limites pelo 
compromisso com a causa. Alertou que precisamos 
fortalecer as relações intersetoriais e conquistar re-
cursos como o do Nota Paraná, que pode ser reali-
zado em Minas Gerais, e para isso precisa do apoio 
do Governo do Estado e da Assembleia Legislativa.

Janice apontou que é preciso ser incansável nessa bus-
ca pelas parcerias e pelos doadores, mas que é funda-
mental fortalecer o terceiro setor para que a socieda-
de reconheça e invista nos bons projetos e iniciativas.
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prêmio enats de 
boas prátiCas de 
gestão do 3o setor
A 1a edição do Prêmio ENATS de Boas Práticas 
de Gestão do 3o Setor foi um sucesso e teve como 
objetivo reconhecer e divulgar organizações sem 
fins lucrativos que apresentem boas experiências 
de transparência. 

O idealizador do prêmio, Thiago Alvim, ressalta 
que antes de falar em transparência é preciso falar 
sobre confiança. “Vivemos em uma sociedade em 
que a desconfiança impera e dá o tom das nossas 
relações. A sociedade não confia nos políticos e 
nos governos, as organizações públicas não con-
fiam nas empresas e as empresas não confiam nas 
Organizações da Sociedade Civil. E são essas úl-
timas que mais sofrem o efeito dessa rede de des-
confiança”, afirma.

Se o Governo obtém seus recursos por meio de im-
postos e as empresas focam sua atuação para oferta 
de bons produtos a preços que potencializam sua 
margem de retorno, as Organizações da Sociedade 
Civil dependem em grande medida de parcerias e 
doações para realização de seus objetivos. “E con-
fiança é peça-chave para que parcerias e doações 
aconteçam”, enfatiza Thiago.

O tema da Transparência surgiu como objeto do 1o 
Prêmio ENATS. O reconhecimento de boas práti-
cas de transparência reforçou a imagem de quem 
já faz um bom trabalho na área e contribuiu para 
que mais organizações possam se inspirar e adotar 
esse tipo de prática.

A metodologia de avaliação foi claramente inspi-
rada e adaptada do Painel Gife de Transparência 
que consiste basicamente em verificar a existência 
de informações disponíveis no site da organização. 
As informações que deveriam estar dispostas para 
consulta pública foram agrupadas em quatro di-
mensões: a) Informações de contato; b) Governan-
ça e Gestão; c) Planejamento, Programas e Ativi-
dades; e d) Informações Econômicas / Financeiras. 
Cada um dos itens recebeu pontuação que variou 
entre 1 e 5 pontos, somando um total de 28 pontos 
para os 10 itens previstos para avaliação. Confira 
os detalhes de cada uma das dimensões, indicado-
res e respectiva pontuação na tabela abaixo. 
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Embora esteja longe de ser considerado um guia 
definitivo de transparência para organizações do 
terceiro setor, o Prêmio ENATS chamou atenção 
para o tema da transparência. Quatro organizações 
alcançaram a nota máxima prevista, por cumpri-
rem todos os critérios estabelecidos. A experiência 
de cada uma delas está retratada nesta edição. 

Dimensão Indicador Descrição Pontuação

Contato

Endereço Campo Endereço da Sede disponível no site 1

Telefone Campo Telefone de Contato disponível no site 1

E-mail Campo E-mail de Contato disponível no site 1

Governança e 
gestão

Composição 
do conselho 
deliberativo

A organização deixa explícita em seu site a 
composição de seu conselho de deliberativo 
(órgão responsável pela tomada de decisões da 
organização) indicando nome e sobrenome dos 
conselheiros. 

3

Composição do 
conselho fiscal

A organização deixa explícita em seu site a 
composição de seu conselho fiscal indicando nome 
e sobrenome dos conselheiros.

 3

Estatuto
A organização publica o seu estatuto em seu site. 
O mais recente.

3

Composição da 
equipe executiva

A organização deixa explícito em seu site o 
nome e sobrenome da equipe executiva principal 
(Exemplos: principais gestores das áreas 
financeira, projetos, RH, comunicação, etc.).

3

Planejamento, 
programas e 
atividades

Relatórios de 
atividades

A organização publica o relatório de atividades / 
relatório anual em seu site (2016 ou 2015).

3

Informações 
econômicas / 
financeiras

Relatórios 
dos auditores 
independentes

A organização publica os relatórios de auditores 
independentes (2016 ou 2015) em seu site. Pode 
ser divulgado o relatório completo ou somente os 
pareceres dos auditores. É recomendado que sejam 
disponibilizados os relatórios completos.

5

Demonstrações 
contábeis

A organização publica em seu site o relatório das 
demonstrações contábeis (2016 ou 2015).

5

Pontuação Máxima 28

Thiago Alvim ressalta que “a conversa sobre 
transparência não para por aqui. Nem o nosso 
desafio de mostrar o trabalho sério e indispen-
sável que milhares de organizações da socieda-
de civil desempenham em todos os cantos desse 
país”, finaliza.
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Pela primeira vez, o Encontro Nacional do Terceiro 
Setor (ENATS) premiou as boas práticas do setor. 
Quatro instituições foram contempladas e o anún-
cio foi feito na abertura do evento, em junho. O 1º 
Prêmio ENATS de Boas Práticas de Gestão do 3º 
Setor recebeu 34 inscrições de todo o Brasil e teve 
como objetivo reconhecer e divulgar experiências 
positivas em relação à gestão e à transparência. 

De acordo com Thiago Alvim, sócio-fundador da 
Nexo Investimento Social e Plataforma Prosas, a 
ideia do prêmio é incentivar o compartilhamento 
dos bons resultados do terceiro setor. Para a sele-
ção, foram utilizadas metodologias consagradas, 
“usamos o painel GIFE de transparência que já tra-
balha na promoção de indicadores de resultados das 
empresas e fundações. Avaliamos os sites das or-
ganizações inscritas no prêmio e constatamos que 
menos da metade está presente na internet”, afir-
mou. Entre as 34 que concorrentes, a maioria é do 
Sudeste e três premiados pertencem a essa região.

O único premiado fora da região Sudeste foi a 
Fundação Banco de Olhos de Goiás, que comple-
tou 40 anos de atuação. Atualmente, é o maior 
centro oftalmológico do Brasil, com três hospitais 
onde trabalham 65 médicos que atendem cerca de 
800 pessoas por dia. “Este prêmio veio coroar nos-
sa administração e comprovar que trabalhamos no 
sentido certo”, afirmou Zander Campos da Silva, 
presidente da Fundação. 

A instituição recebeu com alegria o prêmio, com 
a certeza que cumpre a missão de devolver a visão 

a transparênCia 
Como FoCo

Instituições mostram a cara e são  
premiadas na abertura do ENATS

para as pessoas, curando da cegueira reversível da 
catarata e transplantes de córnea. Para Zander, a 
vantagem de ser transparente representa uma ma-
turidade administrativa e traz segurança na exe-
cução dos objetivos assistenciais e humanitários.

A Fundação Romi também foi uma das contem-
pladas.  Localizada no interior de São Paulo, a ins-
tituição tem como missão promover o desenvolvi-
mento social e humano por meio da educação e da 
cultura. O superintendente Vainer Penatti afirmou 
que, por ano, mais de 30 mil pessoas são atendidas 
em quatro grandes eixos: o Centro de Vivências do 
Desenvolvimento Infantil, o Núcleo de Educação 
Integrada, o Centro de Documentação Histórica e 
a Estação Cultural.

Para ele, a premiação é o reconhecimento da enti-
dade pela ação e transparência nesses 60 anos de 
vida em que atua fortemente junto à comunidade 
local e regional em prol do desenvolvimento so-
cial. “Recebemos a notícia com muita alegria e a 
sensação de dever cumprido”, enfatizou Vainer.
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Outra fundação, do interior de São Paulo, também 
premiada foi a SORRI-BAURU. Para João Carlos 
de Almeida, presidente do conselho de adminis-
tração, o prêmio é o reconhecimento do trabalho 
transparente que é realizado e também pelo res-
peito à comunidade. Para João Carlos, a transpa-
rência gera tranquilidade e segurança para os di-
rigentes, colaboradores, parceiros e comunidade.

O Centro Especializado em Reabilitação é referên-
cia regional para pessoas com deficiências físicas, 
intelectuais, auditivas e múltiplas e foi fundada 
com a finalidade, até então pioneira no Brasil, de 
promover a inserção de pessoas com deficiência 
no mercado de trabalho - a integração social. Des-
de sua fundação, em 1976, a SORRI-BAURU já 
fez mais de 1.900.000 atendimentos para cerca de 
40.000 pessoas.

João Carlos agradeceu pela premiação, principal-
mente pelas pessoas atendidas. “É uma oportuni-
dade de reconhecer nossos esforços publicamente. 
Estamos sempre buscando aperfeiçoar a gestão e 
fazemos questão da transparência e clareza nos 
nossos procedimentos”, afirmou.

Uma instituição de Minas Gerais também foi pre-
miada. Trata-se da Fundação Cristiano Varella, lo-
calizada em Muriaé, na Zona da Mata. A institui-
ção engloba o Hospital do Câncer de Muriaé, que 
responde pelo seu principal foco de atuação, além 
da Comunicação e Cultura, por meio de uma rádio 
e de um memorial.

Atualmente, o hospital atende a mais de 270 mu-
nicípios de Minas Gerais e ainda de outros esta-
dos, com uma abrangência populacional de mais 
de sete milhões de habitantes. “Hoje são atendidos 
mais de 300 novos casos de câncer por mês, trans-
formando a instituição no maior complexo de on-
cologia de Minas Gerais”, afirmou Pedro Paulo 
Cavalher, gerente administrativo do Hospital do 
Câncer de Muriaé. 

O diretor administrativo da Fundação, Sérgio 
Dias Henriques, disse que o prêmio representa um 
grande reconhecimento ao esforço da instituição 
em manter o compromisso de gestão transparen-
te e alinhada aos valores exigidos pela sociedade, 
organizações sociais e órgãos governamentais. 
Para ele, a transparência é um dos princípios que a 
sociedade mais valoriza na atualidade. “Ser trans-
parente é ter compromisso com uma causa, com 
seu público e com todas as partes interessadas que 
se beneficiam ou que contribuem com seus objeti-
vos. Para as entidades engajadas nas causas sociais, 
como é o nosso caso, não há outro meio de con-
vencer parceiros e a comunidade pela sua causa, 
se não pela transparência de suas ações, decisões e 
atitudes”, explicou.

A Fundação recebeu com satisfação o 1º Prêmio 
ENATS de Boas Práticas de Gestão do 3º Setor. 
“Nossos colaboradores ficaram orgulhosos. Ao 
mesmo tempo, traz mais responsabilidade na ges-
tão transparente e nos compromissos assumidos 
com a sociedade”, concluiu Sérgio Dias.  
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destaques 
enats 2017

O Cine Theatro Brasil 
Vallourec foi palco 
do 13º ENATS.

A jornalista Inácia Soares 
conduz os trabalhos da 
noite de abertura.

O Grupo de Câmara da 
Orquestra Jovem do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais (TJMG) 
abriu o 13º ENATS.

Procurador-geral do Ministério Público de Minas 
Gerais (MPMG) , Antônio Sérgio Tonet, participou da 
abertura. A jornalista Inácia Soares convidou Iago 
Rodrigues dos Santos para uma rápida interação com 
o procurador, que na juventude teve uma trajetória de 
vida muito parecida com a do jovem.
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Prefeito Alexandre Kalil participou da 
abertura do ENATS e foi entrevistado 
por três jornalistas: Antonielo Souza, 
Ethel Corrêa e Paulo Leite.

João Souza, coordenador do FA.VELA (Fundo de 
Aceleração para o Desenvolvimento Vela), professor 
Oswaldo Barbosa, superintendente do Instituto Ester 
Assumpção, e Rosa Brambilla de Brianza, das obras 
educativas Padre Giussani, foram entrevistados no 
painel sobre o novo perfil da liderança do terceiro 
setor. A jornalista ainda convidou o Procurador-Geral 
do Município de Belo Horizonte, Tomáz de Aquino 
Rezende, para interagir com o grupo.

Para falar sobre o tema “Transparência”, Inácia 
Soares convidou ao palco Ricardo Abraão, 
coordenador do projeto Douradinho, Arthur 
Nascimento, diretor-presidente do Núcleo 
Assistencial Caminhos para Jesus, Marcela 
Giovanna, diretora-presidente do CeMAIS. 
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Os realizadores do evento  participaram da entrega do  
Prêmio ENATS de Boas Práticas de Gestão do Terceiro 
Setor. Foram recebidas 34 inscrições de nove estados 
diferentes. Foram premiados: Fundação Romi, Fundação 
Banco de Olhos de Goiás, Sorri-Bauru e Fundação 
Cristiano Varella. 
Da esquerda para a direita:
Marisa Seoane, representando o Gabinete do 
Procurador-Geral do Município de Belo Horizonte; Janice 
Salomão, Conviver Saber Social; Valma Leite da Cunha, 
CAOTS MPMG; Zander Campos da Silva,  Presidente 
da Fundação Banco de Olhos de Goiás; Thiago Alvim, 
Fundador da Nexo Investimento Social e da plataforma 
Prosas; Marcela Giovanna, diretora-presidente  do 
CeMAIS; Katia Moreira, Fundação Cristiano Varella.

A banda da Polícia Militar  
de Minas Gerais foi prestigiar 
o coquetel de abertura.

48 valor compartilhado / Ano 3 / nº 10



Durante a solenidade de abertura, 
foram lançados os livros “Poética da 
Pacificação”, de Eni D’Carvalho; “Grupo 
do Beco e Casa do Beco 20 anos de 
trajetória artística e comunitária” e 
“Morro do Papagaio”, Márcia Cruz.

No segundo dia do evento as instituições tiveram a oportunidade 
de fazer uma breve apresentação de seus trabalhos. Foram elas:

A equipe do CeMAIS 
coordenou as atividades 
do encontro. 

As crianças do Grupo 
Escola Amizade e Amor – 
GEAA animaram o segundo 
dia da atração.

•	 Ser Parte
•	AFAS - Associação Feminina  

de Assistência Social e Cultura
•	CEDUC - Virgilio Resi
•	 Instituto Terra Brasilis
•	Brigada 1
•	 Terra da Sobriedade

•	Recanto da Saudade
•	Creche Casinha da Vovó
•	Projeto Bom na Bola Bom na Vida
•	República Nossa Senhora da Abadia
•	UMCA - Associação Comunitária  

do Bairro Céu Azul
•	CAPEC - Casa de Apoio a Pessoas com Câncer
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Agradecemos a presença das 650 
pessoas que participaram dos dois 

dias de evento.

E nosso agradecimento especial aos  
correalizadores, patrocinadores e apoiadores. 

Obrigada por fazer do ENATS o maior encontro da 
intersetorialidade no Brasil.

14º ENATS 2018 - DIAS 18 E 19/06

Realizadores

Co-realizadores Apoio InstitucionalApoio

Patrocínio

Realizadores

Co-realizadores Apoio InstitucionalApoio

Patrocínio
Realizadores

Co-realizadores Apoio InstitucionalApoio

Patrocínio

Realizadores

Co-realizadores Apoio InstitucionalApoio

Patrocínio

Correalizadores





Aqui realizamos sonhos,
imprimimos ideias,
pois, a vida é feita de cores!

A Gráfica e Editora O Lutador realiza os sonhos dos escritores, com a impressão  
de livros. Imprimem-se ideias, com a produção de folders e revistas. Colorimos  
a vida de várias pessoas através dos nossos vários projetos sociais.

Brenda Evelyn Silva Sardiva, 10 anos, aluna do 4º ano na Escola Municipal Anne Frank. 
Atendida na oficina do Projeto BICA realizada na Gráfica e Editora O Lutador. Foto: Lina Mintz.

Experiência comprovada na impressão de livros, revistas, jornais, agendas, 
catálogos, folders, flyer, pôster, convite e qualquer material gráfico com o 
menor prazo e com o melhor preço do mercado.

Praça Padre Júlio Maria, 01   .   Planalto    
Belo Horizonte   .   Minas Gerais
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vendas@olutador.org.br
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