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REDE CRIANÇA E
ADOLESCENTE
“Não existe revelação mais nítida da alma de uma sociedade
do que a forma como esta trata as suas crianças”
Nelson Mandela

Estamos chegando ao final de mais
um projeto do CeMAIS para o fortalecimento das organizações sociais e das alianças intersetoriais
com foco na garantia dos direitos
das crianças e dos adolescentes.
Ampliamos o nosso trabalho de
monitoramento e avaliação para as
organizações sociais que realizam
projetos financiados pelo Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente de Belo Horizonte
(FMDCA-BH).
Assim, no início de março de 2020,
reunimos 25 representantes de 13
dessas organizações sociais para
apresentar o projeto Rede Criança
e Adolescente, que foi aprovado
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Belo Horizonte (CMDCA-BH) e
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financiado pelo FMDCA-BH. Nesse
encontro, esclarecemos as dúvidas e explicamos que o objetivo do
CeMAIS em seus projetos de monitoramento é acompanhar a organização durante a execução para
garantir melhores resultados, mais
transparência e credibilidade.
Diante da maior crise sanitária dos
últimos 100 anos, todos tivemos
que parar e reavaliar nossos objetivos e ações para assegurar a prioridade absoluta a crianças, adolescentes e idosos na garantia de seus
direitos. Juntos, em rede com 15
organizações sociais que voluntariamente participaram do nosso projeto, encaramos a situação e adequamos metas e ações. Diante de
tanta adversidade, ficamos felizes
em poder apoiar e estar presentes,
mesmo que virtualmente, na rotina das organizações participantes,
contribuindo com o processo de
monitoramento e avaliação para a
adequação diante das mudanças.
Todos os projetos acompanhados
estão disponíveis em um plataforma digital para consulta de toda
sociedade e também aqui nesta revista. Ainda trazemos matérias com
a presidente do CMDCA-BH, Nádia
Costa e o gestor de parceria da
PBH, Geraldo Lourenço Fernandes,
nossos parceiros no Rede Criança e
Adolescente. Para encerrar, temos a
diretora da Rede Brasileira de Mo-
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nitoramento e Avaliação e diretora
da Fundação João Pinheiro, Carolina
Imura, nos ensinando sobre a relação do monitoramento e avaliação
de projetos com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável.
O mundo que queremos, em que
crescemos sem deixar ninguém
para trás, só será possível com o
monitoramento e avaliação de projetos. Por isso, com muito carinho,
realizamos mais um importante
projeto que se finaliza com esta revista. Boa leitura!
Cibele Vasconcelos,
Gleiciane Moraes e Virgílio Garcia
Equipe do projeto

Fotos: Acervo da organização

PROJETO “CONEXÃO:
COMUNICAÇÃO, MÍDIA E
CULTURA DIGITAL” ABRIGO JESUS

O Abrigo Jesus é uma organização
civil fundada em 1937, em Belo Horizonte, que educa crianças de 3
meses a 6 anos em tempo integral e
crianças de 6 a 14 anos em período
parcial. O objetivo do Abrigo Jesus
é promover a educação da criança e
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do adolescente em situação de vulnerabilidade social, incluindo ações
de amparo, proteção, esporte e lazer,
além de formação profissional, cultural e artística, colaborando para que,
no âmbito social, vigorem a solidariedade humana e a justiça social.

Oferecemos aos alunos uma
educação de base tecnológica
consistente, num ambiente
favorável ao desenvolvimento
da capacidade de aprender e da
compreensão do ambiente natural
e social, do sistema político, da
tecnologia, das artes e de valores
fundamentais da sociedade.
Trabalhamos para o fortalecimento
dos vínculos de família e dos laços
de solidariedade humana, buscando
a consciência da cidadania e
a futura inserção do aluno no
ambiente social e do trabalho.

Conexão: Comunicação,
Mídia e Cultura Digital
Com o apoio do FMDCA-BH, o Abrigo Jesus desenvolve o projeto “Conexão: Comunicação, Mídia e Cultura Digital”, que visa dar voz e escuta
ativa às crianças e aos adolescentes
a partir do desenvolvimento, em
conjunto com os jovens, do Jornal
“Enraizado”. O projeto irá torná-los
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protagonistas do conhecimento, autores, redatores e editores de suas
histórias, desenvolvendo também a
responsabilidade para postagem nas
mídias sociais, para que se tornem
cidadãos críticos, conscientes de
seu papel nessa sociedade cada vez
mais globalizada e digitalizada.

“É fundamental ampliar
o universo de comunicação de crianças e adolescentes na busca de

Desafios da pandemia
de Covid-19

conhecimentos diários,
propagando, nas mídias
impressa e digital, informações de forma responsável e crítica”

Segundo a organização social, a
participação no Rede Criança e Adolescente auxiliou na análise e acompanhamento das ações e resultados
ligados ao projeto, e os aprendizados e conhecimentos serão levados
por todo o percurso profissional do
Abrigo Jesus. O monitoramento e a
avaliação do Projeto trouxeram parâmetros e diretrizes para futuros
projetos, ajudando a prever erros
que possam ocorrer, além de aumentar as possibilidade de alcance
dos resultados esperados.
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O principal desafio que a pandemia trouxe para a execução do
projeto “Conexão: Comunicação,
Mídia e Cultura Digital” foi o distanciamento social. Segundo a
instituição, todas as oficinas devem ser executadas em formato presencial, e não há previsão
para que as atividades escolares
sejam retomadas.

@abrigo.jesus
@abrigojesus
Colégio Raiz

O Centro de Educação para o Trabalho Virgílio Resi (CEDUCVR) é uma
instituição fundada em 2005, que
promove desenvolvimento humano e
comunitário, capacitando adolescentes e adultos em atividades profissionalizantes e empreendedoras, em
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âmbito Municipal e Estadual. O Centro busca garantir a educação, tendo
o trabalho como mediador para o
desenvolvimento de competências
e habilidades pautadas no respeito,
gratidão, humanidade, ética, autonomia e responsabilidade social.

Fotos: Acervo da organização

PROJETOS “DIREITOS EM
FOCO, ADOLESCENTES EM
CENA” E “APRENDIZAGEM
E ADOLESCENTES – NOVAS
TRILHAS” - CENTRO
DE EDUCAÇÃO PARA O
TRABALHO VIRGÍLIO RESI

A organização atende jovens e
adultos que buscam o seu lugar no
mercado de trabalho, a partir de
dois eixos: Juventude e Trabalho

(Belo Horizonte e Região Metropolitana) e Trabalho e Desenvolvimento
Comunitário (Belo Horizonte e norte
de Minas Gerais).

Acreditamos que ampliar as
oportunidades de interação dos
adolescentes, envolvê-los em
atividades culturais, esportivas, sociopolíticas e transitar
em novos ambientes reforçam
as competências básicas necessárias para desenvolver novas
perspectivas.

Direitos em Foco, Adolescentes em Cena
Com o apoio do FMDCA-BH, o Centro de Educação para o Trabalho Virgílio Resi está desenvolvendo o projeto “Direitos em Foco, Adolescentes
em Cena”, que visa capacitar 100
adolescentes entre 14 e 18 anos, residentes em Belo Horizonte, matriculados no Programa de Aprendizagem, a partir de palestras, oficinas,
capacitação técnica em fotografia e
domínio das mídias em programação e audição radiofônica.
A finalidade é instruir os adolescentes sobre como acessar os recursos
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disponibilizados pelo governo para
promover a manutenção de sua
segurança, saúde, educação, cultura, esporte e lazer, bem como se
tornarem multiplicadores desse conhecimento. A proposta básica será
realizar reflexões acerca dos direitos
garantidos pelo Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA) e a utilização das mídias institucionais para
difusão do conteúdo, transformando
a rádio interna CVR para o formato
de podcast e hospedagem no Spotify,
o que ampliará o alcance do material radiofônico produzido.

Aprendizagem e
Adolescentes –
Novas Trilhas
Outro projeto da instituição que
conta com o apoio do FMDCA-BH é
o “Aprendizagem e Adolescentes –
Novas Trilhas”, que prevê atender
30 adolescentes aprendizes das
Unidades de Atendimento Integrado no Programa de Aprendizagem
desenvolvido pelo CEDUC Virgilio
Resi. A contratação de aprendizes
é dependente da captação de empresas parceiras.
Também está prevista no projeto a oficina “Arte no Trabalho”,
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na qual será ensinada uma série
de produções artísticas, visando
estimular a postura proativa e
favorecer a interação, o autoconhecimento, a sensibilização para
a arte e a criação de objetos artísticos. Está incluso nesta oficina
a temática do empreendedorismo juvenil, proporcionando aos
adolescentes habilidades que um
empreendedor deve desenvolver:
tomada de decisão, trabalho em
equipe, planejamento, negociação
e criatividade.

“O direito a se educar, trabalhar, conviver em família
e em comunidade, como
também o direito de se
profissionalizar, são condições fundamentais para
lutar por uma vida digna”

Segundo a organização social, a
participação no Rede Criança e
Adolescente auxiliou a dar transparência e visibilidade à instituição. O
monitoramento e a avaliação dos
projetos garantem segurança em
relação ao alcance das metas para
quem executa e para quem financia, oportunizando correções em
tempo real.

12

Desafios da pandemia
de Covid-19
Com a pandemia, o CEDUC Virgilio Resi precisou suspender
algumas atividades e solicitar
o adiamento dos projetos para
mais 12 meses. Foi realizado um
levantamento entre os aprendizes para verificar as condições
de acesso à internet e algumas
atividades foram replanejadas
para serem executadas no formato on-line. Assim, a instituição capacitou os educadores
para atuarem nessa modalidade,
mudou a metodologia de acompanhamento dos aprendizes e
adequou o Plano de Trabalho a
essa nova realidade.

cvr.org.br
@ceducvirgilioresi
@CeducVirgilioResi
CEDUC Virgilio Regi

Fotos: Acervo da organização

PROJETO “ROLÊ CULTURAL”
- CENTRO DE INTEGRAÇÃO
MARTINHO

O Centro de Integração Martinho
(CIM) é uma das unidades da Instituição Beneficente Martim Lutero,
localizada no Aglomerado da Serra,
em Belo Horizonte. O CIM desenvolve ações com 100 crianças e adolescentes, de 5 a 18 anos de idade, no
contraturno da escola. Seu objetivo
é contribuir para o desenvolvimento
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das habilidades de ser, conviver, conhecer e fazer, através de atividades educativas, artísticas, culturais,
esportivas, pedagógicas e de lazer,
e apoiar suas respectivas famílias,
fortalecendo os vínculos familiares e
promovendo a convivência familiar e
comunitária.

Oferecemos oficinas de informática, esporte, apoio pedagógico,
dança contemporânea, educação ambiental e flauta. A roda
de conversa que realizamos no
início de cada turno favorece a
participação democrática de todos e todas, pois são ouvidas e
discutidas reclamações, sugestões e críticas.

Rolê Cultural

Com o apoio do FMDCA-BH, o CIM
desenvolveu o projeto “Rolê Cultural”, que promove a conscientização
de crianças e adolescentes moradores do Aglomerado da Serra sobre a importância da apropriação e
pertencimento a espaços públicos
e culturais da cidade de Belo Horizonte. O projeto busca combater a
falta de incentivo à apropriação dos
espaços culturais públicos a qual
crianças e adolescentes moradores
das periferias estão submetidos,
e possibilita acesso à cultura e ao
lazer, em lugares como museus,
parques e circuito cultural, conscientizando sobre a importância da
apropriação e pertencimento a esses espaços.
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“A vivência das crianças e
dos adolescentes em espaços públicos e culturais
proporcionam novas experiências, combatendo o
preconceito, estimulando o
respeito às diferenças e valorizando a diversidade por
meio do reconhecimento
da igualdade de direitos”

Segundo a organização social, a
participação no Rede Criança e
Adolescente foi uma oportunidade
muito interessante. A iniciativa do
CeMAIS de promover o monitoramento e a avaliação de projetos é
significativa para a sistematização e
melhoria na oferta de ações.
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Desafios da pandemia
de Covid-19
No contexto de pandemia, o CIM
suspendeu as atividades presenciais e aguarda o fim do período de
isolamento social para repactuação
das metas. Uma vez que a principal ação do projeto é a realização
de passeios/visitas aos espaços
culturais, com grupos de crianças
e adolescentes, o projeto foi suspenso e será realizado em 2021.

luteranos.com.br
IBML - Instituição Beneficente
Martim Lutero
IBML Instituição Beneficente
Martim Lutero

Fotos: Acervo da organização

PROJETO “DESCOBRIR” CENTRO DE ACOLHIDA BETÂNIA

O Centro de Acolhida Betânia é
uma organização social gerida
pela Comunidade Missionária de
Villaregia, que atua no serviço
socioassistencial de proteção social básica no Bairro Betânia, em
Belo Horizonte. O Centro Social
assume a acolhida e o atendimento a crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade social
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e suas famílias, e também oferta
cursos profissionalizantes para a
comunidade. O Centro tem capacidade para atender 300 famílias
e os casos atendidos chegam por
demanda espontânea ou por encaminhamentos do Conselho Tutelar,
do Juizado da Infância e Juventude e da rede socioassistencial da
Proteção Social.

Buscamos proteger e acolher
crianças e adolescentes, resgatando, construindo e fortalecendo vínculos de família, educando para a solidariedade, o
protagonismo infanto-juvenil e
a cidadania.

Descobrir
Com o apoio do FMDCA-BH, o Centro de Acolhida Betânia desenvolve
o projeto “Descobrir”, que visa oferecer oficinas de esportes, capoeira, dança, música e percussão para
os usuários do Centro (crianças e
adolescentes), além disso, existem
propostas de outras atividades,
como encontros bimestrais entre
as famílias com temas que buscam
fortalecer a função protetiva e a
oferta de campanhas, palestras e
rodas de conversas, visando o protagonismo das crianças e adoles-
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centes frente a situações de violações de direitos.
No quesito cidadania, o projeto
criou o Conselho Interno das Crianças e Adolescentes (CICA). Os conselheiros são eleitos pelos próprios
usuários e, ao longo do ano, fazem
reuniões quinzenais com temas
voltados para o desenvolvimento do
protagonismo infantojuvenil. Essa
estratégia também é fundamental
para ampliar o diálogo com a direção da instituição.

“O Centro de Acolhida Betânia assume a tarefa de
construir com as crianças
e os adolescentes uma
experiência de família que
possa contribuir em seu
processo de desenvolvimento, oferecendo-lhes
oportunidades para expressarem-se e sentirem-se como protagonistas de
suas histórias”

Segundo a organização social, a
participação no Rede Criança e
Adolescente está em fase inicial. O
projeto “Descobrir” ainda está em
fase de inserção na Plataforma Prosas, para que a organização possa
então realizar o monitoramento e
a avaliação do projeto. Para o Centro Social, essa será uma grande
oportunidade de aprendizagem, e a
iniciativa potencializa a cidadania e
a consciência social dos indivíduos,
envolvendo-os na construção de um
futuro melhor.

Desafios da pandemia
de Covid-19
Conforme orientações, o Centro
de Acolhida Betânia suspendeu
todas as atividades presenciais,
atendendo as famílias apenas
conforme demanda ativa, seguindo os protocolos de segurança
para prevenção da Covid-19. Após
pesquisa com os usuários do projeto, constataram que para eles,
o acesso à internet é precário, o
que inviabilizou a oferta das atividades proposta no projeto de forma virtual. Apesar disso, passaram a postar vídeos educativos e
motivacionais nas redes sociais da
organização, expressando carinho
e solidariedade nesse tempo de
enfrentamento da pandemia. Eles
também confeccionaram máscaras e atividades para serem enviadas aos educandos.
As famílias estão assistidas e assessoradas pela instituição, recebendo doações de cestas básicas,
kit de higiene pessoal e de limpeza, leite e hortifrutis.
centroacolhidabetania.org
@comunidadebethania
@centrodeacolhida
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Comunidade Missionária
de Villaregia Belo Horizonte

Foto: Fabrício Henrique

A RELAÇÃO ENTRE O
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
DE PROJETOS E OS OBJETIVOS
DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
Entrevista com Carolina Imura

Diretora de Políticas Públicas na Fundação João Pinheiro, Diretora da RBMA e Professora na
Escola de Governo Paulo Neves de Carvalho. Ela é graduada em Psicologia (PUC-SP), mestre
em Sociologia (UFMG) e especialista em Elaboração, Gestão e Avaliação de Projetos Sociais
pela UFMG, e em Saúde Coletiva, pela FMUSP.

Os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) são um apelo
global da Organização das Nações
Unidas (ONU) à ação para acabar
com a pobreza, proteger o planeta
e assegurar que todas as pessoas
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tenham paz e prosperidade. São 17
os objetivos que compõem a Agenda 2030 da ONU, que dá sequência
aos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), trabalhados
na Agenda 2015.

Para entender sobre a relação da
Agenda 2030 com o Monitoramento
e Avaliação de projetos e também
como aplicar os ODS em Organiza-

Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável
1. Erradicação da pobreza
2. Fome zero e agricultura sustentável
3. Saúde e bem-estar
4. Educação de qualidade
5. Igualdade de gênero
6. Água potável e saneamento
7. Energia limpa e acessível
8. Trabalho decente e crescimento econômico
9. Indústria, inovação infraestrutura
10. Redução das desigualdades
11. Cidades e comunidades sustentáveis
12. Consumo e produção responsáveis
13. Ação contra a mudança global do clima
14. Vida na água
15. Vida terrestre
16.Paz, justiça e instituições eficazes
17.Parcerias e meios de implementação
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ções Sociais, o CeMAIS entrevistou
a Diretora da Rede Brasileira de
Monitoramento e Avaliação (RBMA),
Carolina Proietti Imura:

1.Qual é a atuação da Rede
Brasileira de Monitoramento e
Avaliação?
A Rede Brasileira de Monitoramento
e Avaliação (RBMA) fomenta, integra e promove encontros, eventos,
discussões e workshops. Temos o
hábito de fazer, anualmente, um
seminário nacional, que esse ano o
tema foi justamente ODS e Pandemia. Também sediamos no nosso
site grupos de estudo e divulgamos
o que tem acontecido. Elaboramos
recentemente as Diretrizes para a
Prática de Avaliação no Brasil, que
orienta não só os avaliadores, mas
também quem ensina avaliação e
quem quer consumir avaliação. Outra coisa que fazemos nessa linha
de formar uma comunidade de prática da avaliação é a Revista Brasileira de Avaliação, que terá uma
nova edição até dezembro. Estamos
agora com uma frente para fomentar o grupo de jovens avaliadores,
para criarmos sustentabilidade para
essa prática.
A Rede é um espaço no qual várias
instituições dos diferentes setores
podem se encontrar para discutir
diferentes temas relacionados ao

monitoramento e à avaliação, mas
não temos uma atuação específica
para nenhum dos setores, trabalhamos em uma lógica mais ampliada.

2.Qual a diferença entre Monitoramento e Avaliação?
Enquanto o Monitoramento é uma
atividade regular, que acompanha o
desempenho dos indicadores e qual
a distância estamos do alcance das
metas, a avaliação faz outras perguntas: Que efeito que essas atividades tiveram para essas pessoas
em um contexto? Essa ação tem
provocado mudanças na realidade
daquelas pessoas? Ela faz isso de
uma forma sustentável? Ela transforma isso numa perspectiva de
equidade?
Ambas as coisas são importantes,
porque o Monitoramento vai nos
mostrando se estamos no caminho
certo, mas também precisamos
associar essa atividade a uma Avaliação, que tem um outro aspecto
de análise, tentando pensar se isso
gera valor público. Se o que eu faço
tem gerado impactos. Isso tudo vai
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criando evidências para tomada de
decisão.
3.Qual a relação entre o Monitoramento e Avaliação de Projetos e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável?
Não existe ODS sem Monitoramento
e Avaliação. Isso é essencial, justamente pela forma como os ODS
foram construídos. Eles já foram
construídos pensando no Monitoramento, então para o ODS existir, precisa existir Monitoramento
e Avaliação, é algo intrínseco. Os
ODS têm todas as propriedades necessárias para isso, como objetivos
claros, indicadores descritos, metas
estabelecidas... que são propriedades importantes para conseguirmos
realizar um bom monitoramento e
também para criar um ecossistema
para a avaliação.
4.Como a aplicação dos ODS nos
projetos pode contribuir para
uma cultura de monitoramento
e avaliação?
Como nos ODS as coisas estão super estruturadas e organizadas, já
existe ali uma moldura para essa
atuação, embora seja necessário
fazer uma adaptação para a nossa
realidade. A organização dos ODS é
perfeita para a aplicação do Monitoramento e Avaliação, apresentando,
inclusive, métricas possíveis. Mas,
para aplicá-los, precisamos ter sis-
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temas de gestão de informação, ter
os dados para que os indicadores
sejam monitorados de fato, e isso
é um desafio para nós. No Brasil,
os estados, os municípios e as próprias empresas e organizações têm
uma realidade de fragilidade do sistema informacional. Mas é possível
fazer. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) faz, por
exemplo, o controle dos indicadores
nacionais. Nós podemos pensar em
fazer isso nas nossas organizações.
Pensar como organizamos os nossos próprios indicadores, a partir
dos ODS.
Além disso, vale dizer que, como o
esforço dos ODS é um esforço universal, o que eu tenho visto é que é
possível obtermos recursos para os
nossos projetos quando estamos alinhados aos ODS. Isso facilita conseguir recursos e parcerias. E, muitas
vezes, para obtermos esses recursos ou consolidar essas parcerias,
é necessário que a gente tenha o
Monitoramento e Avaliação. Ou seja,
existe um “ecossistema” de monitoramento e avaliação associado, porque quem está financiando também
quer saber sobre os resultados e
desempenho desse projeto.
A lógica dos ODS é uma forma
de conectar a organização com o
mundo, e isso também é importante. Como é uma preocupação
global, esse discurso conecta-se
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com outras organizações no nível
internacional e pode trazer outros
benefícios, outras forças para a
organização. Quando a gente pensa
em uma coisa bem estruturada e
organizada, isso facilita a obtenção
de recursos financeiros, que é fundamental para a realidade das organizações sociais.
5.Como aplicar os ODS nos
projetos e ações de uma organização?
Uma possibilidade, se a organização quer incorporar a Agenda para
as suas atividades, é pensar em
algo que tem sido denominado localização dos ODS. A organização
pode analisar os 17 objetivos, olhar
para eles e refletir sobre a sua própria atuação, pensando a partir dos
seus projetos, intenção, potencialidades e capacidades, quais daqueles objetivos é possível ter alguma
atuação, quais estão mais alinhados
à própria missão da organização. E
então pensar o que se tem de informação sobre isso.
Quando começamos uma atividade,
precisamos ter dados sobre os beneficiários, sobre a população que
estamos atendendo. Como está a
situação naquele contexto antes de
eu começar a minha intervenção e
que indicadores que eu posso criar
para monitorar se estou no caminho certo. Isso é o que chamamos
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de informação de linha de base:
Quais objetivos que eu tenho? Onde
eu quero chegar com isso? Que
impactos eu quero causar? Também
podemos usar a metodologia do
marco lógico como instrumento, por
exemplo, ou a teoria da mudança.
Que seria: onde estou agora, onde
quero chegar com a intervenção e o
que eu preciso fazer para alcançar.
Uma dica para as organizações que
querem incorporar os ODS é, em
primeiro lugar, fazer um diagnóstico. Quem é o meu público? Onde
eu atuo? Quais as necessidades
desse público? Qual a necessidade
da comunidade dentro das áreas de
atuação da minha organização?
Por exemplo: Se a minha área é
a Educação: A gente tem quantas
pessoas fora da escola? A gente
consegue cobertura para a educação infantil? Qual é o contexto
da primeira infância? Temos muita
gente na comunidade que depende do bolsa família? Tem gente que
depende do auxílio emergencial e
nem está recebendo? Ter esses dados de forma clara ajuda a pensar
o contexto em que estamos e o que
podemos fazer. Assim, conseguimos
argumentar para pedir financiamentos.
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6.Como conhecer melhor os
ODS e como se dá essa tradução de uma Agenda global para
a realidade das organizações
brasileiras?
Nós tínhamos antes os ODM, que
eram 8 objetivos muito simples,
muito sintéticos, muito claros. E
acho que tivemos um ganho imenso com a prática dos ODM, muitas
organizações conseguiram incorporar essa lógica, porque ele tinha
esse mérito da facilidade, era muito
didático. E saímos disso para algo
muito complexo. Temos aqui no
Brasil quase 250 indicadores para
monitorar. Existem algumas coisas
ali nos ODS que nem fazem sentido para a nossa realidade. Então, a
primeira coisa que é preciso fazer é
esse exercício de analisar e adaptar.
E tentar destrinchar o que está ali.
Existe uma plataforma, a ODS Brasil, que foi construída pelo IBGE e a
Secretaria de Governo, e traz todos
os objetivos dos ODS e todos os
indicadores brasileiros, que fazem
sentido para o Brasil, adaptando
alguns indicadores para a realidade
brasileira. É possível partir desse
panorama brasileiro dos indicadores para analisar o que faz sentido
para a nossa realidade específica. É
importante destacar que não precisa ser tudo. Não precisa ser os 17
objetivos. Eu posso pinçar o que
faz sentido para o meu trabalho ou
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para as necessidades que eu vejo
na minha comunidade. A Confederação Nacional de Municípios têm
um site e um guia que faz a municipalização dos ODS, um trabalho
muito interessante também de tradução para a nossa realidade. Eu
acho interessante acompanhar as
publicações da Confederação, se
apropriar, ver o que outras organizações estão fazendo.
Existe uma iniciativa global, a
Eval SDGs, que acho que também
é um lugar de obter informações
para se apropriar dos ODS nas
organizações. O Programa Cidades
Sustentáveis também promove
debates e workshops ligados aos
ODS. A Associação dos Investidores Sociais do Brasil (GIFE) também
tem pensado numa lógica de incorporação dessa Agenda. Vale a pena
ver o que está sendo produzido e
as possibilidades de parceria.
Também é válido olhar se o município está vinculado à Agenda. Em
Belo Horizonte, a Prefeitura tem o
Observatório do Milênio, que também faz monitoramento dos objetivos. As organizações podem se unir
a esse Observatório e trocar ideias.
Essa lógica de encontros, de integrar
diferentes organizações em nome
de pensar a Agenda 2030 e também
com a participação de empresas da
comunidade, é muito interessante.
Precisa ser um esforço coletivo.
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Criar instâncias nas organizações é
interessante. Cobrar do município
esse controle social de indicadores
em nome da Agenda. Não ficar sozinho. Porque essa é a história da
Agenda. É um esforço global. Então, no nosso âmbito local, também
é importante que a gente esteja
reunido com outras organizações.
7.Existem exemplos de ações e
projetos no terceiro setor que
contribuíram com os Objetivos
do Desenvolvimento do Milênio?
Na época, em 2014, tive a oportunidade de fazer uma consultoria para
o Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento (PNUD) em parceria com o estado de Minas Gerais,
que era justamente para avaliar
iniciativas do poder público e de
organizações sociais vinculadas aos
ODM. Eu viajei para vários lugares
do estado para olhar esses projetos. E foi uma das coisas mais interessantes que eu fiz na minha vida
profissional. Eu tive a chance de
conhecer várias ONGs e iniciativas
de Prefeituras que tinham projetos
relacionados aos ODM com muito
sucesso. E acabamos fazendo uma
premiação dos ODM em Minas, porque haviam várias iniciativas interessantes em diferentes Objetivos e
que até hoje são práticas inspiradoras, inclusive para a lógica dos ODS.
Os ODM, para mim, continuam sen-
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do um case de muito sucesso.
Na Fundação João Pinheiro, temos
pensado nessa lógica de premiação
também para os ODS, porque deu
muito certo no ODM.
8.Qual o efeito da Pandemia nos
ODS?
O seminário deste ano que a Rede
organizou foi sobre Pandemia e
ODS no Brasil. Obviamente, a pandemia trouxe impactos para vários
daqueles objetivos. A gente vê muito claramente os efeitos negativos
no rumo que estávamos tomando
na Educação, por exemplo, por causa do aumento da desigualdade de
acesso à educação durante a pandemia, já que aula on-line é para
quem tem equipamento e internet.
A gente vê diferentes iniciativas
para mensurar os impactos da pandemia, tem produções interessantes. Mas, no Brasil, temos dificuldade com esses dados. Esse ano de
2020, por exemplo, era um ano de
Censo, que é essencial para pensar
os monitoramentos em curso, e não
tivemos o Censo. Temos uma lacuna de dados importantes aqui.
Mas para as organizações sociais,
como o universo é menor, eu acho
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que é sempre possível gerenciar
melhor a nossa base de dados. Se
todas as nossas organizações tiverem uma boa forma de gestão da
sua informação, isso pode alimentar os municípios.
9.Você acha que é possível a
união de várias organizações
semelhantes para incorporar e
monitorar alguns dos objetivos
da Agenda 2030 em conjunto?
Acho muito interessante uma ação
em conjunto. As organizações se
juntam e falam: vamos lá no objetivo 4, olhar para os indicadores que
estão ali e pensar se conseguem
obter essas informações, se é isso
que querem, o que mais podem
fazer. É possível inclusive inventar
indicadores próprios para um grupo
assim. A gente tem essa lógica brasileira da antropofagia. Como fazermos disso algo nosso?
É importante dar visibilidade para
isso. Seria interessantíssimo um
grupo de organizações se unirem
para monitorar e avaliar um ou
mais dos ODS em conjunto. Claro, tendo uma meta clara. Ninguém fala mal dos ODS. Ninguém
fala que isso é bobagem, então
isso sempre pode ser um mote
de integração que atrai os investimentos de empresas. Há um
potencial de engajamento muito
grande nos ODS.
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Fotos: Acervo da organização

PROJETO “BRINQUEDOTECA
PÚBLICA ITINERANTE” FUNDAÇÃO CDL PRÓ-CRIANÇA

A Fundação CDL Pró-Criança é
uma instituição sem fins lucrativos, criada em 1986, pelos diretores da CDL/BH, cuja missão é
levar igualdade de oportunidades
às pessoas e contribuir para a
construção de um futuro melhor,
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fortalecendo e exercendo a cidadania, por meio de ações sociais
e culturais, que beneficiam crianças e adolescentes em situação de
vulnerabilidade social e econômica
da cidade de Belo Horizonte e região metropolitana.

Ao longo da nossa trajetória, desenvolvemos mais de
15 projetos sociais, beneficiando milhares de crianças,
adolescentes e jovens.

Brinquedoteca Pública
Itinerante
Com o apoio do FMDCA-BH, a Fundação CDL desenvolve o projeto
sociocultural “Brinquedoteca Pública
Itinerante”, que beneficiará 3.200
crianças de Belo Horizonte em situação de vulnerabilidade social e
econômica e também seus familiares. A Brinquedoteca Pública Itinerante levará às comunidades a
promoção dos Direitos da Criança
e do Adolescente e a diminuição do
trabalho infantil por meio de atividades que estimulam o brincar, a
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cultura, a arte, a leitura, o lazer, o
protagonismo infantil e a convivência familiar.
O projeto será executado nas oito
regionais de Belo Horizonte onde se
encontram a maior parte das comunidades carentes, com pouco ou
nenhum acesso a espaços de estímulo ao brincar. As brinquedotecas
serão instaladas em praças, ruas e
parques, promovendo atrações culturais e artísticas gratuitas.

“O processo de monitoramento e de avaliação de
um projeto consiste em

Desafios da pandemia de
Covid-19

procedimentos de análise
e acompanhamento das
ações e dos resultados.
Isso ajuda a aprimorar,
redefinir, analisar, adequar e ajustar as ações
do projeto. É por meio

O projeto “Brinquedoteca Pública
Itinerante” está suspenso durante este momento de pandemia e
isolamento social, por demandar
aglomeraçãode pessoas.

fundacaocdlbh.org.br

dessas observações e in-

@fundacaocdlprocrianca_

formações coletadas no

@fundacaocdlbh

monitoramento e na ava-

Fundação CDL Pró-Criança

liação que podemos ter
maior conhecimento dos
efeitos e impactos do projeto nas comunidades”
Segundo a organização social, a
participação no Rede Criança e Adolescente é um aprendizado. O acompanhamento das ações, as informações sobre monitoramento, o apoio,
a ajuda e o incentivo ao processo de
execução do projeto auxilia a Fundação CDL a manter a transparência
e tranquilidade para parceiros da
organização e público em geral.
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Fotos: Acervo da organização

PROJETO “NÓS NA REDE” GRUPO DE DESENVOLVIMENTO
COMUNITÁRIO

O Grupo de Desenvolvimento Comunitário (GDECOM) é uma Organização Não Governamental fundada em 1980, com o fim de oferecer
um espaço social que atende às
necessidades da comunidade dos
bairros Suzana, Primeiro de Maio e
outros bairros vizinhos na cidade de
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Belo Horizonte. Atualmente, o GDECOM executa projetos sociais que
proporcionam o desenvolvimento
da comunidade local e a defesa da
criança e do adolescente que se encontram em vulnerabilidade social
e necessitam de atenção e proteção
básica.

Ofertamos, a partir da cultura, oportunidades de vida para
adolescentes que se encontram
com seus direitos ameaçados
ou violados.

Nós na Rede
Com o apoio do FMDCA-BH, o GDECOM desenvolveu o projeto “Nós na
Rede”, que visa possibilitar o uso
seguro de mídias e cultura digital
e tecnológica para adolescentes de
12 a 16 anos, estudantes da rede
pública de ensino, potencializando
as habilidades individuais de cada
adolescente com relação à cultura
musical e contribuindo para o desenvolvimento da linguagem escrita e falada, por meio de atividades
presenciais ou on-line. O projeto foi
pensado para jovens que, em sua
maioria, estão sem motivação para
permanecer na escola formal ou
participar das atividades rotineiras
da organização. Os participantes
aprendem a utilizar as redes sociais
em seu benefício, ampliando seus
conhecimentos escolares, sendo
incentivados a permanecerem na
escola, a descobrirem os diversos
gêneros literários, a conhecerem
outras culturas, outros lugares e
outras pessoas.
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O projeto também oferece oficinas
de percussão/musicalização, para
que os alunos tenham a oportunidade de aprender outra forma de comunicação e expressão da linguagem
humana, além da palavra escrita.
Segundo a organização social, a
participação no Rede Criança e
Adolescente foi importante, pois
tanto o monitoramento quanto a
avaliação são etapas necessárias
no desenvolvimento e na execução
de um projeto. Essas ações permitem reavaliar atividades e reestruturar o projeto durante a sua
execução, para que as metas e os
objetivos propostos sejam cumpridos. Além disso, elas possibilitam
realinhar as ações propostas a um
novo contexto social.

Desafios da pandemia
de Covid-19
Para o GDECOM, os maiores desafios trazidos pela pandemia
foram a interrupção das atividades presenciais e adequação das
oficinas para o formato on-line,
uma vez que todo o projeto foi
idealizado para ser oferecido no
formato de oficinas presenciais.
Despertar o interesse dos alunos
e motivá-los a participar dessa nova modalidade também foi
uma missão desafiadora.
O isolamento social tornou necessário repensar todas as atividades
idealizadas, adiar algumas e adequar o que fosse possível, como
a realização de passeios culturais
on-line, ao invés de presencial.

@gdecom
@GdecomBH
GDECOM ONG
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Fotos: Fabiano Lana

PROJETOS “MAIS HAHAHA” E
“UMA BRINCADEIRA SÉRIA” INSTITUTO HAHAHA

O Instituto Hahaha é uma Organização da Sociedade Civil, sem
fins lucrativos, que busca garantir
o direito e o acesso à arte e à cultura para crianças, adolescentes e
idosos em situação de vulnerabilidade social. Desenvolve o Programa de Intervenções Artísticas de
Palhaços em hospitais de atendimento da Rede SUS, em Institui-
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ções de Longa Permanência para
Idosos e em Unidade de Acolhimento Institucional, além de realizar a formação continuada para os
artistas do elenco. A organização
foi fundada em 2012 e também é
responsável por manter a programação artística na sede do Instituto, no bairro Santa Tereza, em
Belo Horizonte.

Com a missão de colocar o riso a
serviço da vida por meio da arte
da palhaçaria, nossas ações dialogam com as áreas da saúde,
cultura e políticas sociais.

Mais HAHAHA
Com o apoio do FMDCA-BH, o Instituto Hahaha desenvolve o projeto
“Mais HAHAHA”, que visa promover
o acesso à cultura, arte, lazer e
cidadania para crianças e adolescentes por meio da Arte do Palhaço em espaços de vulnerabilidade
social. O projeto realiza visitas
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semanais de palhaços Besteirologistas no Hospital das Clínicas
- UFMG e no Hospital Santa Casa
de Misericórdia de Belo Horizonte,
garantindo a festividade de crianças e adolescentes nesses espaços
com cortejos musicais de Carnaval,
Festa Junina e Natal.

Além disso, o projeto também
conta com uma programação de
manifestações artísticas na sede
da Instituição, voltada para atender o público de crianças, adolescentes e famílias que estão fora
dos hospitais, com: espetáculo

Uma Brincadeira Séria
Outro projeto do Instituto Hahaha
que conta com o apoio do FMDCA-BH é o “Uma Brincadeira Séria: o
riso em espaços de vulnerabilidade”. O projeto leva as intervenções
artísticas semanalmente para os
hospitais João Paulo II e Hospital da
Baleia, além de ampliar a atuação
da organização em quatro unidades
de acolhimento institucional. Esse
projeto também propõe o desenvolvimento de oficinas voltadas para
trabalhadores das unidades de acolhimento institucional, tendo como
referência as técnicas e estratégias
da arte do palhaço para sensibilizar
os profissionais e potencializar a
capacidade de interação, por meio
de temas como o olhar, a escuta, o
contato e a comunicação.
OBSERVAÇÃO: Durante o período
de distanciamento social, as intervenções artísticas dos projetos do
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teatral, “palhestra”, contação de
“causos” e conversas intersetoriais
que promovem o diálogo com outras organizações sobre o impacto da cultura e da arte na vida de
crianças e adolescentes.

Instituto Hahaha estão sendo realizadas em formato virtual por meio
de vídeos temáticos, teleconsultas
e plantões de atendimento com os
Doutores e Doutoras do Hahaha.
Segundo a organização social, a
participação no Rede Criança e
Adolescente foi construtiva e trouxe várias reflexões sobre a importância do monitoramento e da avaliação na gestão dos projetos. Foi
possível ter um panorama macro
e micro do projeto em relação ao
cronograma de execução, ao alcance das metas e ao levantamento
de dados para tomada de decisão.
Além disso, o Instituto pôde identificar melhorias a serem feitas nas
propostas escritas, como a hierarquização da informação, definição
de metas, objetividade das ações e
mensuração dos resultados.

Desafios da pandemia
de Covid-19
As maiores dificuldades enfrentadas foram a rapidez exigida pela
pandemia quanto à adaptação à
realidade do trabalho virtual, tanto para as ações artísticas quanto
para as atividades de rotina dos
projetos; o entendimento e a viabilização das ações virtuais à realidade de cada espaço, exigindo
constante diálogo com os hospitais
e unidades de acolhimento institucional; e a realização de ações
virtuais efetivas, sem experiência
prévia, tendo que adquirir habilidades e técnicas a partir da prática. O Instituto Hahaha precisou
se reinventar para garantir a continuidade dos atendimentos, principalmente em um momento como
este, em que a sua presença se faz
tão necessária.

institutohahaha.org.br
@institutohahaha
@InstitutoHahaha
Instituto Hahaha
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Fotos: Luiz Dias

PROJETO “ESCOLA DE
CIDADANIA” - INSTITUTO
MACUNAÍMA

O Instituto Macunaíma é uma Organização da Sociedade Civil que
nasceu em 2017, no Barreiro, em
Belo Horizonte, com a missão de
promover a transformação social
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de crianças, adolescentes e jovens
em situação de vulnerabilidade social por meio de processos educacionais com arte e cultura.

Sou como o herói do livro de
Mário de Andrade. Macunaíma
é o herói síntese do Brasil. Um
símbolo da resistência ao colonialismo, à massificação, à higienização étnica e cultural, aos
preconceitos e discursos hegemônicos. A partir desses valores,
definimos as diretrizes estratégicas do Instituto Macunaíma.

Escola de Cidadania
Com o apoio do FMDCA-BH, o Instituto Macunaíma desenvolveu o
projeto “Escola de Cidadania”, que
consiste na realização de sete oficinas culturais (Dança, Hip Hop, Audiovisual, Teatro, Percussão, Artes
Plásticas, e Literatura) para Crian-
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ças e Adolescentes de 6 a 17 anos,
moradores da Vila Cemig. Durante
a realização das oficinas, o principal
viés da metodologia é trabalhar o
fortalecimento dos vínculos familiares, a identificação com o território
e o conceito de cidadania na prática.

As mães dos atendidos participam
do grupo de mulheres, que desenvolvem ações de artesanato e
culinária, proporcionando grupos
espontâneos de convivência, que
ocorrem durante o período em que
as filhas e os filhos estão em atendimento.

“A pandemia trouxe uma
nova perspectiva sobre
as relações da sociedade, impedindo o contato e
a proximidade que tanto
gostamos nas atividades
coletivas e culturais”
Segundo a organização social,
a participação no Rede Criança
e Adolescente auxiliou a entender melhor as metas do projeto
“Escola de Cidadania” e como os
indicadores seriam aferidos para
alcançar os objetivos e apontar os
resultados gerados pelo projeto.
As organizações do Terceiro Setor
nascem com pessoas engajadas
em alguma causa, mas que, muitas vezes, não dispõem de conhecimento técnico necessário para a
gestão, seja da organização ou de
um projeto. Por isso, essa parceria para monitoramento e avaliação é muito importante.
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Desafios da pandemia de
Covid-19
O maior desafio enfrentado foi o aumento da desigualdade social, que,
atrelada a subempregos e à informalidade, refletiu na ameaça da segurança
e integridade das famílias atendidas
e, consequentemente, da garantia dos
Direitos das Crianças e dos Adolescentes. A limitação de acesso à internet
também foi um problema. Em muitas
famílias atendidas, uma pessoa divide o
celular com vários membros da casa.
Depois de conversas e de um diagnóstico realizado na comunidade, o
Instituto percebeu que a continuidade
do projeto precisava ser realizada nas
residências, levando o conhecimento
direto às crianças e aos adolescentes.
Em outubro, o Instituto passou a visitar as famílias e atender os jovens a
partir de uma cartilha produzida pela
equipe do projeto, relembrando as
atividades escolares e sua importância
e trazendo jogos e brincadeiras para
interação da família, como forma de
educar e fortalecer os vínculos familiares. Além disso, Macunaíma realiza acompanhamento psicológico dos
atendidos para que possam passar
juntos por esse momento desafiador.

institutomacunaima.org.br
@institutomacunaima
@institutomacunaima

Fotos:VerdeNovo Fotografia / Minas Pela Paz

PROJETO “TRAMPOLIM” INSTITUTO MINAS PELA PAZ

O Instituto Minas pela Paz (MPP)
é uma Organização da Sociedade
Civil que atua na assistência social, inclusão e promoção de direitos, com sede em Belo Horizonte
e ações realizadas em todo estado
de Minas Gerais. No âmbito do sistema prisional, atua nas Associações de Proteção e Assistência aos
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Condenados (APACs), e, no campo
da socioeducação, inclui social e
profissionalmente jovens em cumprimento de medida socioeducativa e egressos. O MPP foi instituído
a partir de uma iniciativa do Conselho Estratégico da Federação
das Indústrias do Estado de Minas
Gerais (FIEMG).

Realizamos cursos profissionalizantes e mobilizamos a comunidade por oportunidades de trabalho para detentos e egressos,
somos parceiros no desenvolvimento de um modelo atualizado
de gestão para as APACs e incluímos jovens em cumprimento de medida socioeducativa em
programas de aprendizagem.

Trampolim
Com o apoio do FMDCA-BH, o MPP
desenvolve o projeto “Trampolim”, que visa promover a inclusão
profissional e social de adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas e egressos no
mercado de trabalho formal, mobilizando diversos parceiros que
atuam viabilizando a inserção de
jovens em programas de aprendizagem. A contratação dos adolescentes como aprendizes é feita
por empresas parceiras.

“Com a parceria do CeMAIS, o Instituto agregou a Plataforma Prosas
como ferramenta de gestão do Projeto Trampolim.
Por meio dela, foi possível
acompanhar e registrar
cada resultado, meta por
meta, e centralizar a documentação de execução
do projeto, facilitando a
produção de relatórios e
entrega de resultados”
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Segundo o Instituto Minas Pela Paz,
a participação no Rede Criança e
Adolescente possibilitou conhecer
o trabalho de outras organizações,
a partir da presença em eventos
de formação e capacitação, o que
levou o MPP a refletir e reavaliar
práticas em: gestão estratégica, segurança jurídica, gestão financeira,
comunicação, gestão de pessoas e
elaboração de projetos. O suporte
da equipe técnica do CeMAIS proporcionou uma relação de parceria pautada pelo diálogo, escuta e
competências.

Desafios da pandemia
de Covid-19
O Projeto Trampolim atua em conjunto com instituições parceiras. Com a
chegada da pandemia, cada organização precisou tomar medidas para
enfrentamento, como suspensão das
atividades presenciais, redução da
jornada de trabalho ou mesmo suspensão contratual dos colaboradores,
o que afetou diretamente as atividades do projeto, já que sem as aulas
presenciais, foi preciso rever metodologias e execução.
Grande parte do Plano de Trabalho do
projeto para 2020 precisou ser alterada.
Outra dificuldade foram as desigualdades de acesso à internet e a
equipamentos tecnológicos apresentadas pelo público. Na tentativa de
uma solução, o Minas pela Paz criou
um canal de WhatsApp em conta
corporativa do Projeto Trampolim,
o que permite contato mais direto com os jovens por meio de uma
plataforma mais acessível a eles.

minaspelapaz.org.br
@minaspelapaz
@institutominaspelapaz
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minaspelapaz

Fotos: Acervo da organização

PROJETO “INCLUSÃO
PRODUTIVA DE JOVENS EM
ÁREAS URBANAS” - INSTITUTO
DA OPORTUNIDADE SOCIAL

O Instituto da Oportunidade Social (IOS) é uma instituição sem
fins lucrativos que oferece formação profissional gratuita nas
áreas de TI e Gestão para jovens
de 15 a 29 anos e pessoas com
deficiência a partir dos 16 anos,
cursando ou que já tenham concluído o Ensino Médio. Seu obje-
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tivo é buscar, apoiar e monitorar
a empregabilidade dessas pessoas, encaminhando o currículo
dos educandos para empresas
parceiras e outras oportunidades
ao final das capacitações. O IOS
possui a Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência
Social (CEBAS).

Nosso curso utiliza os principais
softwares de gestão de mercado, oferece reforço em Matemática e Português e Workshops
voltados para o desenvolvimento de aspectos comportamentais e cidadania.

Inclusão Produtiva de
Jovens em Áreas Urbanas
Com o apoio do FMDCA-BH, o IOS
desenvolveu o projeto “Inclusão
Produtiva de Jovens em Áreas Urbanas”, que está atualmente em
execução na cidade de Belo Horizonte. O projeto consiste em oferecer formação profissional para
adolescentes de 15 a 17 anos,
que sejam moradores de comunidades em situação de vulnerabilidade social, vindos, principalmen-
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te, de escolas públicas. Educandos
encaminhados pela rede socioassistencial também participam do projeto, assim, o Instituto consegue
atingir aqueles que mais precisam
de oportunidades. Além da equipe
pedagógica, uma assistente social
acompanha as turmas, realizando
atendimentos individuais e encaminhamentos para a rede do município, quando necessário.

“Esse espaço construído
de forma colaborativa foi
e será fonte importante

Desafios da pandemia
de Covid-19

de novas ideias, de desenvolvimento social, de parcerias e, acima de tudo,
proteção e garantia de direitos de nossas crianças e
adolescentes”
Para o IOS, a participação no Rede
Criança e Adolescente tem sido
uma experiência de muitas trocas
e informações relevantes ao andamento do projeto. O monitoramento e a avaliação, quando realizados de forma constante, auxiliam
em uma análise mais sistemática
do projeto, tornando a tomada de
decisões mais efetiva e, quando
necessárias, as intervenções são
feitas de forma antecipada. Consequentemente, os educandos desfrutam de resultados otimizados, com
mais excelência.

O cenário de pandemia impôs as
relações profissionais virtuais e
uma aprendizagem de como lidar
com tantas novidades e necessidades inéditas. O IOS precisou adaptar os cursos oferecidos, passando
para a modalidade virtual. Mesmo
com todas as incertezas e desafios,
eles puderam concluir o primeiro
período de 2020 com uma avaliação positiva em relação à adaptação da organização, das equipes de
professores e dos estudantes.
No segundo semestre, o Instituto
da Oportunidade Social conseguiu
estabelecer uma parceria para
fornecimento de chips de acesso
gratuito à plataforma educacional,
para alunos com dificuldade de
acesso à internet, além de distribuir kits de proteção individual
(máscaras e álcool em gel) para
todos os estudantes e também
para a equipe de profissionais.
ios.org.br
@iosoficial
@IOS.Oficial
IOS Oficial
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Fotos: Karina Bacelar

PROJETO “CONEXÃO” ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL
JOÃO XXIII - AMPC

A Organização Educacional João
XXIII - AMPC é uma organização da
sociedade civil localizada no bairro Madre Gertrudes, em Belo Horizonte, de caráter Educacional e
de Assistência Social. Atualmente,
atende 264 crianças de 0 a 3 anos
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e 120 crianças e adolescentes entre
6 e 17 anos, juntamente com suas
respectivas famílias, pertencentes
ao bairro Madre Gertrudes, onde
a Associação Mineira de Proteção
à Criança (AMPC) está inserida, e
também bairros vizinhos.

Nossa finalidade é amparar,
educar, instruir e promover o
desenvolvimento integral da
criança, adolescente e jovem
em situação de vulnerabilidade
social, cultivando a pluralidade cultural fundamentada nos
princípios éticos e de equidade,
para formar cidadãos autônomos e capazes de responder às
exigências da sociedade.

Conexão
Com o apoio do FMDCA-BH, a Organização Educacional João XXIII
desenvolveu o projeto “Conexão”,
que contribui para o desenvolvimento físico e intelectual de
crianças e adolescentes, a partir
da prática de esportes, do conhecimento de diversas culturas por
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meio da dança, e da capacitação
na área da informática. A proposta do projeto inclui aulas de dança, ensaios e apresentações em
teatro, treinos de futsal, jogos de
intercâmbio, visita ao estádio e
oficinas de edição de áudio, vídeo
e manutenção de computadores.

“A educação busca a instrução e a formação de um
cidadão verdadeiro, capaz

Desafios da pandemia
de Covid-19

de criar conhecimento, ir
além do que é dito, produz
autonomia e criatividade,
pois o ser construtivo é
aquele que é o agente de
sua formação”

Segundo a organização social, a
participação no Rede Criança e
Adolescente foi extremamente importante, especialmente ao considerar todos os desafios que a
pandemia trouxe. O estreitamento
de vínculos e a contribuição para
a informação e assessoramento é
essencial neste momento. O monitoramento e a avaliação permitem
que o projeto seja executado com
menor possibilidade de erro, cumprindo com as metas e tendo um
resultado final mais positivo.

O principal desafio para o projeto
é a realização das atividades presenciais suspensas. Todo o processo de execução está temporariamente paralisado, aguardando
a liberação para ser retomado e
ter seus prazos readequados.
Neste período de pandemia,
a AMPC mantém contato com
as famílias por meio de telefonemas, grupos de Whatsapp
e, também, presencialmente, quando surgem demandas
como: entrega de alimentos,
material de higiene, informações
acerca de benefícios e acolhida
por meio da escuta.

ampcmg.org.br
@projeto_ampc
Ampc Ampc
AMPC Associação Mineira
de Proteção à Criança
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Foto: Arquivo pessoal

Geraldo Lourenço Fernandes

O REGENTE DE
PARCERIAS
Como um maestro que rege a orquestra para que dê tudo certo com
o espetáculo, o gestor de parcerias
faz o acompanhamento dos projetos sociais financiados com recursos
públicos. A função foi criada pelo
Marco Regulatório das Organizações
da Sociedade Civil (MROSC).
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Em Belo Horizonte, para os projetos sociais parceiros do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente (FMDCA-BH), o assistente social e analista de Políticas
Públicas da PBH Geraldo Lourenço
Fernandes foi designado pela administração pública para a função.

“O gestor, é importante ressaltar, é
responsável por zelar pela parceria pactuada entre o município e a
OSC, fazendo seu acompanhamento, verificando o alcance das metas,
dos resultados e também das obrigações assumidas entre as partes
envolvidas”, explicou Geraldo, que
é também pós-graduado em Políticas Públicas pela UFMG. Ele contou
que a rotina de trabalho do gestor
de parceria é pautada principalmente pela análise periódica das
prestações de contas encaminhadas
pelas organizações e pelo acompanhamento do alcance das metas
pactuadas no plano de trabalho, a
partir, sobretudo, dos relatórios de
execução de objeto disponibilizados
pelas OSCs. “Na relação cotidiana
com as organizações, outros mecanismos também são utilizados,
como as orientações por telefone,
reuniões virtuais e até mesmo,
quando necessário, visitas institucionais, conforme prevê a legislação”, ressaltou o analista da PBH.
Ele comentou ainda que são etapas importantes, pois primam pelo
gasto público. “O trabalho como
gestor colabora, a partir da perspectiva do acompanhamento periódico do que foi pactuado entre OSC
e município, na orientação para o
cumprimento das metas, dos resultados e obrigações assumidas”,
esclareceu Geraldo.
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Pandemia traz novos
desafios
Se sem a pandemia de Covid-19 a
rotina do Gestor de Parceria já era
corrida, com a chegada da maior
crise sanitária do último século, a
agenda do Geraldo ficou ainda mais
complicada. Segundo ele, logo no
início, o principal desafio foi dimensionar quais seriam as orientações a
serem repassadas às OSCs, uma vez
que a Portaria da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança
Alimentar e Cidadania (SMASAC) que
dispõe sobre medidas temporárias
para prevenção ao contágio e à propagação da doença suspendeu eventos, atendimentos e atividades coletivas nas organizações.
Outros desafios apontados por Geraldo foram a adaptação ao trabalho
remoto e a complexidade da situação de pandemia. Ele explicou que
foi preciso construir estratégias de
trabalho para conseguir viabilizar a
tramitação das solicitações de termos aditivos e certidões de apostilamento enviados pelas organizações
que precisaram realizar adequações
nos planos de trabalho. “Sobre esse
percurso, é oportuno destacar a
rotina de reuniões com a Comissão
de Seleção do CMDCA, além das
‘Rodas de Conversas’ realizadas pelo
Conselho no intuito de estimular o
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diálogo entre o gestor de parcerias
e as organizações sobre as possibilidades de atuação no contexto da
Pandemia de Covid-19”, enfatizou o
assistente social.

Gestor de Parceria x
Comissão de
Monitoramento
Uma dúvida muito comum entre as
organizações sociais é qual a diferença entre o acompanhamento
e a análise de projetos feitos pelo
gestor de parceria daqueles que
são feitos pela Comissão de Monitoramento do CMDCA-BH. Geraldo
respondeu que enquanto a Comissão de Monitoramento e Avaliação
é responsável pela padronização de
objetos, indicadores, custos, e também pela avaliação e homologação
dos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação, a Prefeitura,
por meio do gestor de parceria, é
responsável pela produção dos relatórios técnicos de monitoramento
e avaliação que subsidiam a Comissão em sua análise do conjunto de
parcerias em execução com recursos do FMDCA. “Portanto”, concluiu
o analista, “o monitoramento e a
avaliação realizados pelo gestor de
parceria visam o acompanhamento
do cumprimento das obrigações assumidas pela Prefeitura e pela organização social parceira, no intuito de
apoiar e orientar para o alcance das
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metas e dos resultados pactuados”.

Capacitação e consolidação de instrumentais
Para o gestor de parcerias do FMDCA-BH, o MROSC trouxe muitas
inovações para as parcerias entre
os primeiro e terceiro setores, principalmente a desburocratização dos
processos de prestação de contas.
“No entanto, para garantir o monitoramento é necessário fortalecer
a agenda de formação, subsidiando
as organizações nas diversas fases
da celebração da parceria, desde a
concepção do projeto a ser apresentado ao Conselho até o momento da realização das prestações de
contas”, destacou Geraldo e deixou
ainda um último alerta importante
para o fortalecimento do monitoramento nas OSCs: “é preciso consolidar a utilização dos instrumentais
elaborados pelo Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, a exemplo do plano de
trabalho e do relatório de execução
de objeto”.
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O CMDCA NÃO
PODE PARAR
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Foto: Arquivo pessoal

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CMDCA) é um órgão paritário responsável por propor, deliberar e
monitorar as políticas públicas municipais voltadas para as pessoas
em desenvolvimento, bem como os
projetos e programas de organizações sociais de atendimento infantojuvenil. Além disso, gerencia e
estabelece os critérios de utilização
de recursos do Fundo Municipal de
Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA).
Em Belo Horizonte, Nádia Costa é
a atual presidente do CMDCA. Ela
é servidora de carreira da PBH,
graduada em Administração de
Empresas, com especialização em
Gerência de Assistência Social. Nádia conta que a rotina de trabalho
como presidente é intensa: “além
da responsabilidade natural exigida
pelo cargo, há uma atenção muito

específica com as articulações necessárias para os encaminhamentos
das demandas. Além das agendas
da Mesa Diretora do CMDCA, estamos divididos em seis comissões de
trabalho e várias agendas externas
com parceiros e representações em
fóruns que debatem as políticas públicas voltadas para infância e adolescência”.

Mudanças na rotina
Em função da pandemia de Covid-19, o CMDCA-BH adotou o teletrabalho e, desde então, são realizadas reuniões virtuais e deliberações
eletrônicas. Nádia aponta que a garantia de uma comunicação eficiente
com as Organizações da Sociedade
Civil (OSCs) e parceiros é um dos
grandes desafios nesse cenário: “A
utilização de novos recursos de comunicação, tais como aplicativos
de mensagens e outras ferramentas, bem como a manutenção de
um banco de dados atualizado são
estratégias de superação de dificuldades impostas pelo distanciamento
social necessário ao enfrentamento
da pandemia de Covid-19”.
A rotina da presidência já trazia
diversos desafios. Com o início da
pandemia, eles se multiplicaram.
“Foi preciso pensar estratégias e
diretrizes para atuação das OSCs
que executam projetos com recursos do FMDCA, visando garantir a
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continuidade do atendimento às
crianças e adolescentes do município com menor prejuízo possível
na qualidade de execução”, relata
a presidente.
Para Nádia, a necessidade de acompanhamento do atendimento, o
fornecimento de informações e o
diálogo contínuo com as OSCs são
preocupações constantes. Ela conta
que, por meio de ações como Rodas
de Conversa, participações em webinários, encontros virtuais e demais atividades cotidianas do CMDCA/BH, esses desafios estão sendo
superados diariamente.

Função da Comissão de
Monitoramento e Avaliação
Para estabelecer suas diretrizes e
prioridades, assim como para realizar deliberações relativas ao Plano
Plurianual de Ação Governamental
(PPAG), o Conselho precisa de informações e subsídios. A Comissão
de Monitoramento e Avaliação é
uma das comissões responsáveis
por oferecer esse subsídio e, por
isso, é tão importante realizar o
monitoramento e a avaliação dos
projetos voltados para o atendimento da criança e do adolescente.
O papel da Comissão de Monitoramento e Avaliação integra as normas de funcionamento do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente de Belo Horizonte.

“Buscando a gestão adequada e
regular, cabe à Comissão, de forma
preventiva e saneadora, o monitoramento e a avaliação dos convênios,
dos termos de colaboração, ou dos
termos de fomento, celebrados com
os órgãos governamentais e/ou organizações da sociedade civil. Entre
as ações desenvolvidas, no caso de
convênios, termos de colaboração,
ou termo de fomento com vigência
superior a um ano, a Comissão poderá realizar pesquisa de satisfação,
calcada em critérios objetivos, com
os beneficiários do plano de trabalho. Seus resultados servem de subsídios e reorientação para o ajuste
das metas e das ações definidas”,
explica a presidente.
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Desafios no Monitoramento e Avaliação
A organicidade entre as Comissões
do Conselho é algo vital, assim
como a articulação com o executivo municipal, por meio da Secretaria de referência. Para que isso se
dê da melhor forma, a presidente
do CMDCA-BH afirma que “é preciso iniciar uma cultura de monitoramento e avaliação dos recursos
públicos, na perspectiva do controle social. É preciso afinar competências, interfaces, conceitos,
indicadores, instrumentais e temporalidades”.

Fotos: Acervo da organização

PROJETO “ITAKA CULTURA E
CIDADANIA” - OBRA SOCIAL
ITAKA ESCOLÁPIOS BELO
HORIZONTE

A Obra Social Itaka Escolápios Belo
Horizonte é uma organização social
que contribui para que crianças e
adolescentes da região nordeste de
Belo Horizonte tenham assegurados
seus direitos à proteção social bási-
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ca. A instituição faz parte da Rede
Internacional Itaka Escolápios, uma
fundação impulsionada pelos religiosos e leigos escolápios, para
levar adiante a missão deixada por
seu fundador São José de Calazans.

Buscamos ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver
vínculos familiares e incentivar
a socialização e a convivência
comunitária. Oferecemos atividades lúdicas, culturais, educativas e esportivas a mais de 140
crianças e adolescentes de 7 a
17 anos de idade no contraturno escolar.

Itaka cultura e cidadania
Com o apoio do FMDCA-BH, a Itaka
Escolápios Belo Horizonte desenvolveu o projeto “Itaka cultura e cidadania”, que visa ofertar oficinas de
formação humana, cultural (dança)
e de informática para crianças e
adolescentes, colaborando para o
desenvolvimento de suas habilidades sociais, culturais e relacionamentos pessoais.
A partir dessas atividades, o projeto trabalha o entendimento sobre a
dignidade humana, preparando as
crianças e os jovens para o exercício da cidadania, como prática essencial para os futuros adultos na
sociedade.
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“As diversas práticas educacionais da Itaka Escolápios buscam fomentar as
mudanças sociais a partir
do acesso ao conhecimento, que é a ferramenta
para combater as desigualdades”

“As diversas práticas educacionais
da Itaka Escolápios buscam fomentar as mudanças sociais a partir do
acesso ao conhecimento, que é a
ferramenta para combater as desigualdades”

Desafios da pandemia
de Covid-19
O principal desafio que a pandemia trouxe para o projeto “Itaka
cultura e cidadania” foi a paralisação das atividades presenciais. Com isso, atividades como
a dança e a informática foram
suspensas. Em contrapartida,
a instituição conseguiu manter,
em formato virtual, por meio do
envio semanal de atividades, a
oficina de formação em valores
humanos. Com a autorização do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CMDCA), a assistente social da
instituição acompanha as famílias
e atividades a serem realizadas
em casa de maneira remota.

itakaescolapios.org
@itakaescolapiosgeneral
Itaka Escolapios
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PROJETO “MÚSICA QUE UNE,
SONHOS QUE SE ENCONTRAM” CENTRO JUVENIL DOM BOSCO

A Obra Social Salesiana da Inspetoria São João Bosco (ISJB), o
Centro Juvenil Dom Bosco, é um
espaço em Belo Horizonte destinado ao atendimento de crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade, garantindo o direito
à alimentação saudável, o acesso
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a práticas esportivas, culturais e
de lazer, apoio pedagógico, iniciação profissional, fortalecimento dos
vínculos familiares e comunitários
e uma formação complementar que
estimule o exercício da cidadania e
do protagonismo juvenil.

Temos por missão contribuir para a construção de
uma sociedade mais justa e
solidária, por meio da educação e assistência social da
juventude, especialmente
aquela que no cotidiano sofre com a questão social.

Música que Une, Sonhos
que se Encontram
Com o apoio do FMDCA-BH, a Obra
Social Salesiana desenvolveu o projeto “Música que Une, Sonhos que se
Encontram”, que tem como proposta
promover o exercício da cidadania, a
autoestima e o empoderamento de
crianças, adolescentes e jovens aten-
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didos no Centro Juvenil Dom Bosco,
propiciando momentos musicais por
meio de oficinas de hip-hop.
O hip-hop é uma arte que possibilita uma oportunidade de construção
coletiva de valorização de identida-

des e de conquista de espaço público, social e político. Essa cultura
é muito presente na vida das crianças, adolescentes e jovens atendidos nas obras da ISJB.
Segundo a organização social, a
participação no Rede Criança e Adolescente, neste momento de incertezas e angústias, foi um privilégio.
O monitoramento e avaliação de
projeto é uma ferramenta essencial
e poder dialogar sobre as angústias
e aprender com os parceiros que se
dispuseram a acompanhar o projeto
de modo tão acolhedor e eficiente
foi muito importante.

Desafios da pandemia de
Covid-19
O primeiro e principal desafio enfrentado pelo Centro Juvenil Dom
Bosco foi a impossibilidade de iniciar a execução do Projeto. Foi necessário prorrogar o início do projeto, pois não seria viável realizá-lo
remotamente.

upv.org.br
@centrojuvenildombosco_bh
@centrojuvenilbh
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PROJETOS “SORRISO DO
FUTURO” E “ADOLESCENTE
E FAMÍLIA: UMA RELAÇÃO DE
AFETO E PROTEÇÃO” - OBRA
EDUCATIVA JARDIM FELICIDADE

A Obra Educativa Jardim Felicidade
foi fundada em 1991 e é uma das
instituições pertencentes ao grupo
Obras Educativas Padre Giussani.
A organização atende 340 crianças
e adolescentes, de 3 meses a 18
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anos, no bairro Conjunto Felicidade, em Belo Horizonte. A instituição
possui programas de Educação Infantil, apoio sociofamiliar e encontros e experiências de socialização
para crianças e adolescentes.

Oferecemos atendimento
odontológico e psicológico,
atividades de arte e pintura; recreação e brincar;
capoeira; cantiga de roda;
canto e coral.

Sorriso do Futuro
Com o apoio do FMDCA-BH, a Obra
Educativa Jardim Felicidade desenvolveu o projeto “Sorriso do Futuro”, que tem como objetivo promover ações de saúde e aproximar os
serviços odontológicos da realidade
de crianças de 4 meses a 6 anos,
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acompanhando e oferecendo atendimentos de qualidade, conhecendo
e respeitando cada fase do desenvolvimento infantil. Nesse projeto,
serão atendidas, durante 24 meses,
636 crianças.

Adolescente e Família:
Uma relação de afeto e
proteção
Outro projeto da instituição que conta
com o apoio do FMDCA-BH é o “Adolescente e Família: Uma relação de
afeto e proteção”. Serão atendidos
100 adolescentes inseridos no Programa Aprendiz Alvorada e seus familiares, com o objetivo de oferecer aos
jovens ações que os levem ao ama-

durecimento diante dos conflitos vividos nesta etapa da vida. E, aos pais,
subsídios para enfrentar os desafios e
compreender essa fase peculiar que é
a adolescência, responsabilizando-se
pela educação de seus filhos, tendo
em vista que a família é o primeiro
grupo de referência.

“Existe uma barreira no
trabalho realizado virtualmente. O contato com as
crianças e adolescentes
de forma presencial garante um relacionamento
mais próximo, mais humano, que é de extrema
importância para a formação do indivíduo”
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Segundo a organização social, a
participação no Rede Criança e
Adolescente é de extrema importância para a excelência na execução do projeto “Sorriso no Futuro”.
O monitoramento auxilia no cumprimento das metas, de acordo
com o plano de execução. O projeto
“Adolescente e Família” ainda está
em processo de inserção na plataforma Prosas, mas a organização
já pode perceber que, com a plataforma, será possível visualizar com
clareza os resultados alcançados e,
com o monitoramento, avaliar constantemente o projeto, o que ajudará a evitar erros.

Desafios da pandemia de
Covid-19
Para o projeto “Sorriso do Futuro”, os
desafios foram maiores na adequação
dos consultórios, equipe e protocolos de
atendimento seguindo as novas normas
de biossegurança e prevenção à Covid-19; os gastos extras com as compras de Equipamentos de Proteção Individual e materiais específicos exigidos;
a redução no volume de atendimento
por extensão do horário entre as consultas (para limpeza dos consultórios
e não aglomeração de pacientes); e a
realização de atividades que eram presenciais (reuniões, palestras, orientações de escovação supervisionada).
Já para o projeto “Adolescente e Família”, os maiores desafios foram reestruturar as atividades para serem ministradas de forma on-line e o acesso às
famílias, que precisam focar na questão
financeira em primeiro lugar.
obraseducativas.org.br
@obraseducativaspadregiussani
@obraseducativas
Obras Educativas Padre Giussani
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Fotos: Acervo da organização

PROJETO “ME AMO” ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Buscamos assistir de forma integral e continuada a crianças e
adolescentes na faixa etária de 5
a 18 anos do bairro Santa Terezinha e região.
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Me Amo
Com o apoio do FMDCA-BH, a Acaso desenvolve o projeto “Me Amo”,
que visa instruir e inserir, por meio
de cursos de capacitação e inserção
ao mercado de trabalho, adolescentes e jovens, na faixa etária de 14 a
21 anos, do bairro Santa Terezinha
e região, na cidade de Belo Horizonte, que estão em situação de
vulnerabilidade ou risco social decorrentes do uso ou abuso de álcool
e outras substâncias químicas e auxiliar os familiares codependentes
durante o processo, além de realizar orientações, palestras, oficinas

72

e outras ações de prevenção ao uso
de drogas.
O projeto realiza grupos operativos
e/ou terapêuticos com os usuários,
atendimento individual, oficinas
de esporte, cultura e lazer, como
música, dança, teatro, futebol e
recreação, reuniões interdisciplinares com os profissionais e técnicos
do projeto, palestras aos familiares
e parcerias com programas e empresas de capacitação profissionalizante ou para a empregabilidade
dos adolescentes.

“O Projeto Me Amo é um
espaço de escuta, em
que as crianças, adolescentes e familiares podem falar com liberdade,
sem medo de serem mal
interpretados”
Segundo a organização social, a
participação no Rede Criança e
Adolescente foi uma oportunidade para a Associação continuar
melhorando. Por meio dos instrumentos de monitoramento e
avaliação apresentados, a Organização Acaso pode acompanhar
o crescimento ou declínio de suas
ações e atividades.
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Desafios da pandemia
de Covid-19
Os maiores desafios enfrentados
pela organização no desenvolver
do projeto “Me Amo” durante a
pandemia foram: a suspensão
temporária dos atendimentos,
o processo de readequação do
projeto e a suspensão das atividades coletivas, devido ao isolamento social.

@grupodeapoiomeamo

MONITORAMENTO FÁCIL E
LEGAL, É POSSÍVEL?
Você que está no Terceiro Setor sabe
que não existe resultado sem dedicação, determinação e disciplina. O
monitoramento também funciona assim, ele não acontece como um passe de mágica, é preciso esforço para
sair da intenção e se tornar real.
O CeMAIS desde 2014 realiza o monitoramento e avaliação de projetos
e acompanha organizações sociais,
capacitando suas equipes e contribuindo para que as metas pactuadas
em seus projetos sejam cumpridas.
Sabemos que assim, o terceiro setor
alcança melhores resultados, elabora melhores projetos, somos mais
transparentes e ganhamos a confiança e a credibilidade da sociedade. Entendemos que quando parte
da organização o esforço de monitorar e avaliar seus projetos, ao chegar o momento do Conselho ou do
órgão público fazê-los, evitamos o
medo, a desconfiança ou o estresse.

Nossa trajetória com o monitoramento de projetos sociais começou
com a criação do Semente, em parceria com o Ministério Público de
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Minas Gerais. Desde então, acompanhamos projetos de recuperação,
defesa e conservação ambiental
realizados com recursos de medidas compensatórias ambientais.
Em 2019, iniciamos o Rede Criança
e Adolescente, que acompanhou
entre março e novembro de 2020,
18 projetos sociais de organizações parceiras do FMDCA-BH. Já
iniciadas as medidas de isolamento
social da pandemia, começamos o
Caleidoscópio 60+ Acompanhamento de Projetos, que acompanha projetos executados com recursos do
Fundo Municipal do Idoso de Belo
Horizonte (FUMID-BH).
Em todos esses projetos, fazemos
sempre o esforço de construir junto
com o Terceiro Setor caminhos para
que sim, seja possível monitorar
e avaliar nosso trabalho sem altos
custos e de um jeito legal e intuitivo
para a equipe. Esta revista vem se
juntar a uma série de outros conteúdos que produzimos para contribuir
nesse sentido, de capacitar, informar
e tornar leve e fácil a execução do
monitoramento e avaliação.
Acesse cemais.org.br e conheça
nossos projetos e conteúdos para a
sua organização aderir ao monitoramento e avaliação de projetos e
alavancar ainda mais seu potencial
e impacto social. Vem com a gente!
Aline Seoane e Marcela Giovanna
Diretoras do CeMAIS
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INCENTIVO:

cemais.org.br
cemais.org.br
CeMAISMG
/company/cemais-mg/
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