
MISSÃO EDITORIAL  

VALOR COMPARTILHADO 

 
Compartilhar! A revista Valor Compartilhado nasceu com a missão de reunir e compartilhar             

as boas práticas do Terceiro Setor e de iniciativas intersetoriais que contribuem para a              

construção de um mundo mais justo e igualitário. Em outras palavras, a revista é um espaço                

plural que se propõe a apresentar soluções para o desenvolvimento sustentável, formadas a             

partir de articulações e compartilhamento entre pessoas e organizações. 

 
Os nossos públicos-alvo são gestores e profissionais que atuam no Terceiro Setor ou na              

articulação com organizações sociais no Primeiro e no Segundo Setores. Entretanto, a            

revista tem o propósito de alcançar a sociedade em geral, espalhando conhecimento sobre o              

árduo e bonito trabalho desenvolvido pelo Terceiro Setor e pelas parcerias intersetoriais.  

 
Empatia, ética, articulação e transparência são os valores que norteiam a Valor            

Compartilhado.  

 

O QUE É VALOR COMPARTILHADO? 

 
A Valor Compartilhado é uma revista digital, produzida semestralmente pelo Centro           

Mineiro de Alianças Intersetoriais (CeMAIS), que apresenta conteúdos sobre as boas           

práticas do Terceiro Setor e de iniciativas intersetoriais. É resultado de um projeto iniciado              

em 2015, fruto da parceria entre o CeMAIS, a Gráfica e Editora O Lutador e a Associação de              

Cultura, Esporte e Lazer Movimenta Brasil. De 2015 a 2019, foram publicadas 12 edições              

com o total de 24.000 exemplares impressos.  

 
Devido a uma reestruturação interna da revista, a 12ª edição foi a última versão impressa.               

Diante da importância em gerar informações e dar visibilidade às ações do Terceiro Setor e               

de parcerias intersetorias, e o crescente consumo de conteúdo virtual em todo o mundo,              

houve a proposta de produzir uma versão digital da revista por meio da escrita colaborativa               

e de novas parcerias. Cada edição conta com diferentes colaborações e a revista está sempre               

aberta a novos parceiros. Acreditamos que a produção de conteúdo de qualidade é             

enriquecida por meio da troca e de novos olhares. 

 

 



 

ESTRUTURA VALOR COMPARTILHADO 

 
A revista Valor Compartilhado possui diferentes seções que podem variar de acordo com 

cada edição. São elas: 

▪ Cá entre nós: apresentação de um projeto/ação desenvolvidos por uma ou mais 

organizações sociais responsáveis pela revista.  

▪ Tecendo Redes: reportagem sobre experiências de articulação entre os três setores.  

▪ Na Prática: de forma simples e pragmática, como funciona e acontece na prática 

uma determinada ação ou projeto. 

▪ Realizando Sonhos: histórias de resultados pessoais a partir do envolvimento com 

o Terceiro Setor. 

▪ Terceiro Setor em Foco: informações sobre o Terceiro Setor, amplifica o olhar 

sobre aspectos e organizações que o integram.  

▪ Com a Fala Quem: entrevistas com profissionais que atuam na articulação 

intersetorial.  

▪ Formação: textos informativos para formação dos três setores.  

 

 


