
Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), podemos definir sustentabilidade
como crescer sem deixar ninguém para trás. 

Em 2021, constantemente, nos perguntamos: como seguirmos sem deixar ninguém para
trás? A resposta, em nosso caso, esteve sempre ligada à nossa missão de fortalecer as
organizações sociais e também promover mais e melhores alianças intersetoriais. 

Apesar de ter sido um ano com muitos desafios, de peito aberto, os encaramos.

Confira como foi o 2021 do CeMAIS!



Mais mãos, mentes e corações
Em 2021, concluímos com sucesso o Caleidoscópio 60+ Acompanhamento de Projetos. Nós
ampliamos a nossa equipe e abraçamos novos desafios, renovando e iniciando novos projetos: 

Nossos
Direitos



Realizamos dois encontros presenciais da
equipe, em novembro e dezembro;

Participamos, de nossas casas, de
importantes eventos virtuais;

Estivemos na Câmara dos Deputados, em
seminários regionais e nacionais e somamos
em debates marcantes para cumprir com
nossa missão;

Debatemos sobre a política da pessoa idosa,
a importância de valorização dos conselhos
e das ILPIs;

Nossa casa é onde pulsam os corações
impulsionados por nossa missão
Deixamos definitivamente o escritório para agora habitar em múltiplas casas.
Estamos na nuvem, nos encontramos na rede, ampliamos nosso alcance, multiplicamos nossos nós. 

Compartilhamos nossos conhecimentos
sobre gestão do Terceiro Setor e elaboração
de projetos;

Reforçamos nossas
crenças na importância
de profissionalização
das OSCs e da garantia
de direitos com
prioridade absoluta
para crianças,
adolescentes e idosos.



Além da nossa participação social nos
Conselhos de Belo Horizonte
(Conselho Municipal do Idoso,
Conselho Municipal dos Direitos das
Crianças e dos Adolescentes, Conselho
Municipal de Fomento e Colaboração
e Fórum das Organizações da
Sociedade Civil/FOSC), seguimos
nossa colaboração à: 

Somos aquelas por quem estávamos esperando

Rede de Apoio da Pessoa Idosa de Minas
Gerais;

Movimento Minas 2032;

Comissão Permanente do Terceiro Setor
da OAB/MG;

Frentes Nacionais de Fortalecimento dos
Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa e
de Fortalecimento da ILPI.

*Em dezembro de 2021, encerramos nossa contribuição enquanto conselheiros no CMDCA-BH.



Em 2021, o CeMAIS se engajou em
campanhas importantes como:

Importância da vacinação contra
a Covid-19;

Unindo Forças BH para distribuição de
cestas básicas;

Contra as alterações na legislação tributária
que colocou em risco o financiamento de
projetos por incentivo fiscal;

2º Diagnóstico Nacional dos Conselhos de
Direitos da Pessoa Idosa;

Arrecadação de insumos para ILPIs;

Destinação de imposto de renda para
Fundos de Direitos.

Todas as pessoas têm direitos iguais



Em 2021, publicamos novos episódios do
podcast Nossos Direitos, nosso Manual de
Linguagem Inclusiva e também uma
websérie sobre como organizações sociais
podem realizar projetos com o Fundo
Municipal do Idoso de Belo Horizonte.

Compartilhar é nossa alegria



Publicamos semanalmente os boletins
Informe 60+ e Rede Criança e Adolescente,
com uma seleção de notícias para as pessoas
que trabalham com essas causas. Lançamos
uma revista sobre monitoramento de
projetos, além do Guia para Monitoramento
e Avaliação de Projetos. 

Realizamos ainda um curso preparatório
para a certificação Project DPro para 39
profissionais que atuam no Terceiro Setor
em Belo Horizonte!

Compartilhar é nossa alegria



Acompanhamento
de Projetos

Em 2021, concluímos o Caleidoscópio 60+Em 2021, concluímos o Caleidoscópio 60+
Acompanhamento de Projetos que, apesar dos desafiosAcompanhamento de Projetos que, apesar dos desafios
de ser realizado durante a pandemia, se mostroude ser realizado durante a pandemia, se mostrou
especialmente relevante. Afinal, pudemos apoiar e estarespecialmente relevante. Afinal, pudemos apoiar e estar
mais próximos das organizações durante o trabalho demais próximos das organizações durante o trabalho de
readequação dos projetos diante da pandemia.readequação dos projetos diante da pandemia.

Monitoramento e Avaliação de Projetos

Teve como proposta capacitar e auxiliar as organizações da
sociedade civil no aprimoramento de técnicas de monitoramento
de projetos executados por meio do Fundo Municipal do Idoso
(FUMID/BH), além de potencializar a transparência dessas
iniciativas. Ao todo, 12 organizações participaram do projeto.



REALIZAÇÃO:

PATROCÍNIO:

INCENTIVO:

O Rede 3i atende diretamente as 28 ILPIs
socioassistenciais de Belo Horizonte e
oferece apoio a instituições privadas.
Tem como foco a melhor qualidade de
vida da pessoa idosa institucionalizada.

Foto: Alessandra GiovannaFoto: Alessandra Giovanna



O projeto proporciona a intersetorialidade com a
execução de parcerias com Conselhos de Direitos e
universidades. Executado desde 2017, o Rede 3i tem
um papel de referência junto às ILPIs de BH, sendo
procurado por voluntários, empresas e instituições
de ensino com interesse de se aproximarem dos
lares de idosos. 

Para 2022, vamos lançar um livro com depoimentos
dos dirigentes das ILPIs sobre o aprendizado
durante a pandemia de Covid-19. 

Foto: Alessandra GiovannaFoto: Alessandra Giovanna



634
Assessorias

técnicas

13
Cafés com a diretoria

das instituições
socioassistenciais

5
Cafés com as ILPIs

particulares

4
Encontros
técnicos

1
Jornada de

Conhecimento
Compartilhado de

Projetos (JCC)

2
JCCs para o

fortalecimento da
gestão das ILPIs

5
Encontros virtuais do
GT para a elaboração

do estudo
apresentado à PBH

50
Edições do Boletim Informe

60+ enviadas por e-mail
semanalmente para lista

de aproximadamente
1.000 contatos

https://www.cemais.org.br/_files/ugd/e7c10a_a0e94a69c9674cadb38f44716f98671b.pdf
https://www.cemais.org.br/informe-60
https://www.cemais.org.br/informe-60
https://www.cemais.org.br/informe-60


Criação de um Grupo
(GT) para estudo do

Plano de Trabalho da
Prefeitura Municipal

de Belo Horizonte
firmado com as ILPIs

socioassistenciais

Elaboração de 3888
protocolos de gestão

e entrega para as 

38

Entrega de
notebooks

Parceria com
o Projeto

PUC no Lar

Parceria no Curso
de Capacitação
de Conselheiros

de Saúde de
Brumadinho

      ILPIs
socioassistenciais

do município

28

Foto: acervo próprioFoto: acervo próprio Foto: acervo próprioFoto: acervo próprio

https://www.cemais.org.br/_files/ugd/27c05c_91bcb7e32917435c81d6cb201d53a811.pdf


REALIZAÇÃO:

PATROCÍNIO:

INCENTIVO:

O Caleidoscópio 60+ Nossos Direitos busca potencializar as políticas para a pessoa
idosa em Belo Horizonte, por meio de ações com a rede intersetorial de atendimento
ao idoso da cidade. O projeto mantém ativo o site nossosdireitos.org.br, com
informações sobre os direitos da pessoa idosa e realizou ao longo dos últimos dois
anos, o encontro on-line Conexão Boas Práticas 60+ com convidados de todo o país,
ampliando o olhar sobre a política municipal do idoso. Atuando de forma virtual,
indiretamente, o projeto ultrapassa os limites da capital mineira, potencializando
seu alcance e sua mensagem de fortalecimento da política para a pessoa idosa.

Nossos
Direitos

Foto: Alessandra GiovannaFoto: Alessandra Giovanna

http://nossosdireitos.org.br/


Site
nossosdireitos.org.br,

onde já foram
publicadas mais de

105

Encontros formativos
para a rede

intersetorial de
atendimento à

pessoa idosa

Revista Boas Práticas
de Atendimento à
Pessoa Idosa

Guia Sistema de
Garantia dos Direitos
da Pessoa Idosa

 Campanha sobre os
direitos da pessoa
idosa para as 9
regionais de

        de BH

        Belo Horizonte

Jornada do
Conhecimento
Compartilhado

para OSCs de
atendimento à

pessoa idosa

          notícias
sobre direitos das

pessoas idosas

10

Edições do encontro virtual
Conexão Boas Práticas

60+, com gravações
disponíveis no canal do

YouTube do CeMAIS

10

EM PRODUÇÃO:

http://nossosdireitos.org.br/
https://youtube.com/playlist?list=PLO0oKK21ha_VXXr5EKf4aEhQSKs4mlHo0


O Rede Criança e Adolescente Fomentando OSCs foi iniciado
em setembro de 2021 e tem como objetivo desenvolver
ações de qualificação para 20 organizações sociais de
atendimento a crianças e adolescentes que atuam em Belo
Horizonte. Com este projeto, o CeMAIS está ainda mais
próximo das organizações de atendimento à criança e
adolescente neste momento de pandemia que tanto têm
exigido da gestão dessas instituições.

PATROCÍNIO:REALIZAÇÃO: INCENTIVO:

Fomentando OSCs



121
Organizações

mapeadas
29

Diagnóstico de 
      organizações

4
Publicações de

conteúdos relevantes
para gestão institucional

51
Edições do Boletim Rede Criança e

Adolescente enviadas semanalmente para
aproximadamente 1.200 contatos de OSCs
de atendimento a crianças e adolescentes

https://www.cemais.org.br/novidades/categories/rede-crian%C3%A7a-e-adolescente
https://www.cemais.org.br/boletim-rede-cea
https://www.cemais.org.br/boletim-rede-cea
https://www.cemais.org.br/boletim-rede-cea


REALIZAÇÃO:

O Semente tem como objetivo contribuir com a atuação dos
Promotores de Justiça na defesa do meio ambiente natural, cultural
e urbanístico e de garantir maior segurança jurídica e transparência
na destinação das medidas compensatórias ambientais.

Em 2021, foi lançado o Novo Semente, que traz como novidade
editais de chamamento público para estimular o desenvolvimento
de iniciativas inovadoras em âmbito local e regional.



Nova identidade
visual e novo

website

68Em 6 anos,          projetos de 
       instituições executoras

de          cidades mineiras
foram monitorados

Valor monitorado dos
projetos pela plataforma

Semente desde sua criação:
aproximadamente

Ampliação da equipe de
analistas de projetos

e comunicação

R$28.000.000,00

23
41

https://www.cemais.org.br/post/lan%C3%A7amento-do-projeto-novo-semente-o-nosso-ambiente-%C3%A9-a-vida
https://www.cemais.org.br/novidades/categories/rede-crian%C3%A7a-e-adolescente
https://www.cemais.org.br/novidades/categories/rede-crian%C3%A7a-e-adolescente
https://www.cemais.org.br/novidades/categories/rede-crian%C3%A7a-e-adolescente
https://www.cemais.org.br/novidades/categories/rede-crian%C3%A7a-e-adolescente


O Programa Caminhos é direcionado a
pessoas em situação de rua, pessoas em
conflito com a lei − em liberdade provisória
− e egressos do sistema prisional, tendo
como foco a reinserção social por meio da
promoção do acesso ao trabalho, à cultura e à
arte. Da elaboração à execução, o programa é
fruto de uma ação intersetorial que envolve
os três setores. O Caminhos é um exemplo de
como as alianças entre poder público,
empresas e organizações sociais são capazes
de promover a transformação social.

Foto: Mirna de Moura/TJMGFoto: Mirna de Moura/TJMG



Como ação piloto, promoveu a criação de uma obra de
arte em homenagem ao ambientalista Hugo Eiras
Furquim Werneck, instalada no Parque da Serra do
Curral, que contou com o envolvimento de pessoas
com trajetória de vida nas ruas.

Em 2022, o programa atenderá 20 pessoas em situação
de vulnerabilidade social, que passarão por
acompanhamento psicossocial, formações de
desenvolvimento pessoal e profissional, oficinas de
arte e ações que visam a empregabilidade.

Foto: Alex Lanza/TJMG

https://www.cemais.org.br/post/parque-serra-do-curral-recebe-escultura-em-homenagem-ao-ambientalista-hugo-werneck
https://www.cemais.org.br/post/parque-serra-do-curral-recebe-escultura-em-homenagem-ao-ambientalista-hugo-werneck


O Programa Cidadania em Rede visa articular,
mobilizar e fortalecer a rede de apoio e
solidariedade de Belo Horizonte para a
realização de ações de promoção da cidadania
e fortalecimento comunitário voltadas,
inicialmente, para o Aglomerado da Cabana
do Pai Tomás. Juntamente com o Programa
Caminhos, o Cidadania em Rede, além de ser
resultado de importantes alianças
intersetoriais, traz o CeMAIS para o trabalho
de ponta, realizando com outras instituições
ações imprescindíveis para a promoção da
garantia de direitos para a sustentabilidade!

Foto: arquivo AMPCFoto: arquivo AMPC



Uma das frentes de trabalho é articular ações que
promovam a segurança alimentar de famílias da
comunidade, tendo em vista o aumento exacerbado da
pobreza e a desigualdade desencadeada pelo cenário
pandêmico da Covid-19.

Em 2021, foram feitas reuniões com lideranças locais,
levantamento de algumas demandas, articulação de
doações, início do mapeamento de atores locais e
projetos que atuam na comunidade para, em 2022, entre
outras ações, realizar a criação de uma horta urbana.

Foto: arquivo AMPCFoto: arquivo AMPC



APOIO:REALIZAÇÃO: PATROCÍNIO:

Benedito Nunes, Instituto Movimento
pela Felicidade, no 17º ENATS

“Não deixar ninguém para trás
é o conceito básico de

felicidade ubuntu. Eu só sou
feliz se todos forem felizes”

Mais de 1.000 pessoas assistiram no YouTube do
CeMAIS a 17ª edição do Encontro Nacional do
Terceiro Setor, entre os dias 27 de setembro e 1º de
outubro. Pelo segundo ano consecutivo no formato
virtual, o ENATS engajou, entre participantes e
espectadores, pessoas de todo o país, e até de fora,
interessadas em debater o tema: "Sociedade Civil,
Empresas e Governo - Novas estratégias para não
deixar ninguém para trás".

https://youtube.com/playlist?list=PLO0oKK21ha_WnQMpn18Dj1IRMcsL43Jyg
https://youtube.com/playlist?list=PLO0oKK21ha_WnQMpn18Dj1IRMcsL43Jyg


Foram realizadas 10 atividades ao vivo com tradução em libras
sobre diferentes pautas e ainda tivemos a importante participação
de parceiros por meio do envio de vídeos inéditos para compor a
programação, que continua completa disponível em nosso canal
YouTube.com/c/CeMAISMG.

O 17º ENATS contou com patrocínio da AFEESMIG e apoio de
Conviver Saber Social,  CAO-TS MPMG, Fundamig e Comissão

Permanente do Terceiro Setor da OAB-MG.

http://youtube.com/c/CeMAISMG


A Valor Compartilhado é uma revista digital, semestral,
que traz informações relevantes, ao mesmo tempo que faz
nossos olhos brilharem e  nos ensina sobre diferentes
realidades do Terceiro Setor. Para realizá-la, contamos
com importantes parceiros e voluntários!

Publicamos em 2021 uma edição com o tema Direitos
Humanos. A edição com 65 páginas ilustradas contou com
a colaboração de 15 autores na produção dos textos. 

Em janeiro de 2022, publicamos a 16ª edição da revista,
com o tema: as mulheres e o Terceiro Setor.

Novos caminhos para 
escrever o futuro



15 anos CeMAIS
Em 2021, comemoramos 15 anos de muitas histórias e realizações.

Em um momento de tantas mudanças, nos valemos da nossa
trajetória, construída a muitas mãos, sempre estruturada em nossos

valores, para realizar as adaptações necessárias para crescermos com
foco em nossa missão de fomentar as alianças intersetoriais e o

fortalecimento do Terceiro Setor para promovermos uma sociedade
capaz de se desenvolver sem deixar ninguém para trás.



Que alegria e emoção fazer parte dessa história que admiro desde o primeiro momento
em que conheci. Pessoas e pessoas e pessoas sempre pensando e agindo em prol de um
bem muito maior que o possível. Amo vocês!

Janice Salomão

CeMais chegou e vem mostrando para que veio!

Despertou potenciais adormecidos que hoje buscam
a excelência. Melhoria contínua e aprendizado
constante é hoje o lema de todos. Parabéns a todos
os envolvidos nessa grande rede chamada CeMais.

 
William Barbosa,
Lar para idosos Clotilde Martins

Parabéns CeMAIS! 15 anos fazendo a diferença
e contribuindo para a vida de muitos!

Karen Pessoa, conselheira CMDCA-BH

Nosso maior presente é a presença das pessoas que contribuem e são
tocadas por nossas ações e projetos em nossa história! Agradecemos

a você que faz parte conosco destes 15 anos de conquistas!

Nós, do Grupo Raio de Luz, parabenizamos
o CEMAIS, pelos seus 15 anos.
Agradecemos pelo apoio que tivemos.
Vocês fazem a diferença na vida do Terceiro
Setor. Vida longa com muitas vitórias.

Silvia Helena



“A esperança tem duas
filhas lindas, a indignação
e a coragem; a indignação
nos ensina a não aceitar
as coisas como estão; a
coragem, a mudá-las”

- Santo Agostinho

2022 já começou exigindo
disposição e dedicação do
Terceiro Setor. E o que
temos a dizer é:

estamos prontos!



Além da continuidade dos projetos iniciados em 2021, iremos começar dois novos projetos: o Descomplica
MROSC, com apoio da Plataforma MROSC e o MP Itinerante, que prevê o atendimento de 30 cidades
mineiras em parceria com o MPMG.  Iniciamos também uma ação com a University of East Anglia para
fomentar a criação de uma agenda na América Latina de atenção ao cuidado com a pessoa idosa.

Também estamos preparados para iniciar dois importantes projetos com abrangência
estadual, um financiado pelo Fundo Estadual do Idoso e outro pelo Fundo Estadual
dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, ambos já captados.

Seguimos trabalhando firme em nossa missão, com foco em nossos valores e
compromisso em buscarmos caminhos para crescermos sem deixar ninguém para trás!



Realizamos muito em 2021 e vamos fazer ainda mais este ano! 

Seguimos atuando com transparência, ética, responsabilidade
socioambiental, compromisso com resultados, excelência,
integridade, cooperação e inovação para a promoção
dos direitos humanos, fomento as alianças
intersetoriais e fortalecimento
do Terceiro Setor!



YOUTUBE
CeMAIS Centro Mineiro
de Alianças Intersetoriais

WEBSITES
cemais.org.br
nossosdireitos.org.br

Venha conosco promover a transformaçãoVenha conosco promover a transformação
que queremos ver no mundo!que queremos ver no mundo!

FACEBOOK
@CeMAISMG

INSTAGRAM
@cemais.org.br

LINKEDIN
/company/cemais-mg

Acompanhe os canais de comunicação
do CeMAIS e fique por dentro.

https://www.youtube.com/channel/UCTVe27SqBfCB35rX0qfLaCw
https://www.cemais.org.br/
http://www.nossosdireitos.org.br/
https://www.facebook.com/CeMAISMG
https://www.instagram.com/cemais.org.br/?hl=pt
https://www.linkedin.com/company/cemais-mg


cemais.org.br/quem-somoscemais.org.br/quem-somos

CONHEÇA A NOSSA EQUIPE!CONHEÇA A NOSSA EQUIPE!

https://www.cemais.org.br/quem-somos



