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Editorial
Você sabia que a palavra Inspiração pode ter vários
significados? Para nós, é o que nos move e dá sentido
ao projeto da Revista Valor Compartilhado. É poder
conversar em particular com cada articulador, educador,
empreendedor, amante do trabalho e da vida! É poder
colocar aqui no papel um pedacinho daquele sonho que
se tornou realidade, e que agora vai inspirar muita gente.
Tirar um projeto do papel não é tarefa fácil, porém há
mecanismos que podem ajudar um sonhador a se tornar
um empreendedor.
Nesta edição conversamos com pessoas interessantíssimas,
de uma capacidade humana de acolhimento ao próximo,
que achamos que nem cabe nas matérias, tamanha
admiração que sentimos ao conhecer cada uma de perto.
São pessoas e projetos sociais que estão fazendo grande
diferença onde atuam e, para nossa sorte, só pensam em
atender cada vez melhor.

Em meio a um turbulento momento político pelo qual o
Brasil está passando, conhecer propostas que colocam
o ser humano em primeiro lugar, é algo que nos enche
de orgulho e nos faz acreditar que os sentimentos de
solidariedade, empatia e tolerância ainda estão soltos por
aí, dentro de várias pessoas. E, poder compartilhar tudo
isso com nossos leitores, significa acreditar que estamos
plantando uma semente no coração de cada um de vocês.

O Ministério Público
e o Terceiro Setor

Queremos que nesta edição seus olhos brilhem ao
conhecer as novidades que trazemos, e que a esperança de
que tudo é possível, nunca se apague dentro de você.
Boa leitura!

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

Acesse nosso site
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O melhor jeito
de fazer a diferença
é ser diferente.
A Melt Comunicação ao longo desses cinco anos, se orgulha em ser
diferente e agregar ao seu portfolio diversas Instituições do Terceiro Setor.
Em parceira com essas incríveis organizações fazemos a
diferença dia a dia, desenvolvendo ações de comunicação
que contribuem para a formação de uma sociedade melhor.

Quem faz comunicação, faz a diferença.

Foto de uma criança atendida pelo
cliente Ramacrisna em Betim.
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Constituição Federal de 1988 trouxe um novo
perfil para o Ministério Público. O legislador
constitucional deu-lhe a missão de defender a ordem
jurídica, o regime democrático e os interesses sociais
e individuais indisponíveis. O cidadão, cada vez mais,
procura o Promotor de Justiça, buscando uma solução
para os seus problemas. E as instituições esperam que o
Ministério Público cumpra o seu papel social.
O Ministério Público tornou-se, por destinação
constitucional, o defensor do povo, um agente de
transformação social.
Não resta dúvida de que há uma convergência de
propósito entre o Ministério Público e o Terceiro
Setor, que é a construção de uma sociedade mais justa
e igualitária. A missão também é a mesma, a promoção
da paz social, objetivando o bem da coletividade,
especialmente da mais carente.
O Planejamento e Gestão Estratégica 2010-2023 do
Ministério Público de Minas Gerais identificou como
MISSÃO: promover a justiça, servir à sociedade e
defender a democracia; como VISÃO: ser instituição
acessível à população, independente, integrada,
reconhecida por sua transparência e atuação eficaz
na transformação da realidade social; tendo como
VALORES: ética, comprometimento, independência,
eficácia e efetividade, transparência, acessibilidade.

A atuação do Terceiro Setor, no enfrentamento das
mazelas sociais, coincide com a atuação do Ministério
Púbico, enquanto instituição permanente e responsável
pela defesa dos direitos sociais e individuais.
E, hoje, não resta mais nenhuma dúvida da crescente
participação do Terceiro Setor na efetivação das
políticas públicas. Apenas para exemplificar, 70%
do atendimento ambulatorial e internação em Minas
Gerais é feito pelos hospitais filantrópicos, conforme
Portal de Transparência SUS. 85% da educação especial
é feita pelas APAEs. Das 346 instituições do ensino
superior, apenas 29 são públicas e das 299 unidades de
acolhimento do idoso, apenas 08 são governamentais.
A atuação do Terceiro Setor é legítima. A própria
Constituição Federal, no título da Ordem Social,
prevê, expressamente, a participação do Terceiro
Setor na elaboração e efetivação das políticas públicas,
principalmente nas áreas de saúde, educação e
assistência social, atribuindo ao Estado o dever de
fomentar a iniciativa da sociedade civil.
O Terceiro Setor executa tarefas púbicas com um custo
muito menor e um resultado muito melhor que o Poder
Público. A atuação é muito mais dinâmica e eficaz.
E ao contrário do que diz a imprensa, a maioria
esmagadora das entidades do Terceiro Setor é séria,
honesta e não vive de recursos públicos. Sobrevivem
de recursos próprios, doações particulares, receitas
de serviços e atividades desenvolvidas, contando com a
solidariedade das pessoas de bem.
É certo que sem a contribuição e generosidade dessas
entidades e a riqueza das iniciativas que desenvolvem,
o estado pararia, o país pararia.
O que pretendemos é aproximar cada vez mais o
Ministério Público do Terceiro Setor, em uma atuação
colaborativa, com participação cada vez mais crescente
na formulação de políticas públicas, na certeza de que a
força transformadora da cooperação garantirá direitos
e oportunidade a todos.

melt
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Saiba como a organização Movimenta Brasil contribui com
a gestão de projetos de suas coirmãs.

Um projeto que começa com lágrimas, mas termina com a
construção coletiva de um caminho para melhorar a qualidade
da água e preservar a biodiversidade. O “Cultivando Água
Boa” é uma iniciativa que está mudando a vida de comunidades
em Minas Gerais

Eventos promovidos pelo grupo Baanko tiram dúvidas
de empreendedores sociais sobre formato ideal para o
sucesso das organizações.

22
Com a fala quem..
Planejamento e disciplina são os segredos de sucesso da diretora
jurídica e de relações institucionais da ArcelorMittal Brasil, Suzana
Fagundes. Ela foi a primeira mulher a ser diretora da companhia no
Brasil e acaba de ser reconhecida por duas renomadas instituições.

27

Conheça a trajetória que Marisa Resende construiu
motivada por saber que “somos capazes”.

16
Projetos que Inspiram
Um trabalho que começou há 40 anos para ajudar uma
família persiste em Lagoa da Prata, permitindo que centenas
de pessoas realizem o sonho de ter sua própria casa.

20

Realizando sonhos

Terceiro Setor em Foco
Corpo Cidadão propõe a transformação social de
crianças e jovens por meio da arte e já atende 800
pessoas na região metropolitana de BH.

30

Formação

32

Fazendo a Diferença

MROSC traz nova alternativa de captação de recursos
para o Terceiro Setor. Saiba mais.

Instituições que defendem diferentes causas sociais
e ambientais dão exemplo de inovação, utilizando
ferramentas tecnológicas como verdadeiras aliadas.

Imprimimos todas as cores, mas o que nos deixa
mais felizes é poder transformar a vida das pessoas.
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Transparência e
eficiência na gestão
A profissionalização da gestão das organizações
sociais é um dos princípios do Marco Regulatório das
Organizações da Sociedade Civil, lei 13.019/2014 que
define as exigências para a realização de parceria entre
os entes federativos (União, Estados e Municípios) e
as organizações sociais. A nova legislação entrou em
vigor em janeiro de 2016 para União e Estados e está
marcado para janeiro de 2017 para valer também na
esfera municipal.
A Associação Movimenta Brasil, atenta a esta necessidade
das organizações de sociedade civil de profissionalização
da gestão, tem atuado não somente na elaboração de
projetos incentivados, como também no acompanhamento
da execução das ações e auxílio na prestação de contas.
No município de Claudio, na região oeste de Minas Gerais,
a Movimenta Brasil trabalhou na captação de recursos via
Fundo Municipal do Idoso para três Instituições de Longa
Permanência de idosos e, agora, tem colaborado com a
execução destes projetos. Para Rafael Diniz, responsável
pelo trabalho de acompanhamento na gestão de projetos

na Movimenta Brasil, “o dinheiro conseguido por meio
da isenção fiscal pode trazer uma alegria inicial para a
instituição, mas se não for gasto com cuidado e seguindo
as regras de transparência que o recurso público exige,
pode virar uma grande dor de cabeça e levar até ao
fechamento da organização social”.
Marcelo Sena, presidente da Movimenta Brasil, explica
que a assessoria técnica que prestam para organizações
sociais além de entregar a profissionalização buscada pelo
Marco Regulatório, contribui para a melhoria de processos
e é uma maneira de formar gestores capazes de entender
o mecanismo de funcionamento da administração pública
brasileira. “Só é possível a sociedade civil acompanhar o
uso dos recursos públicos se compreenderem a lógica de
atuação complexa da administração pública no Brasil”,
comenta Marcelo.
Profissionalização e transparência na execução de
projetos, com empoderamento sobre a legislação e
funcionamento da gestão de recursos públicos, é o que
oferece a assessoria técnica da Associação Movimenta Brasil.

Organizações sociais parceiras da Movimenta Brasil
ASCOBEC
“O trabalho da Movimenta Brasil tem nos ajudado a organizar as contas, porque o atendimento
era nosso forte. Mas eles me mostram a importância do suporte ao atendimento para fazer a
ASCOBEC continuar crescendo com saúde”, Célio Labiapari, presidente ASCOBEC.
Bom Samaritano - Associação de Amparo
“A ideia de fazer projetos que integrasse as ações dos três lares da cidade, talvez não fosse
possível se não tivéssemos o apoio da Movimenta Brasil”, Ronaldo Rocha, presidente da
Associação de Amparo.
Lar Beneficente Santo Antônio

Conheça mais sobre este serviço em

www.movimentabrasil.org
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“A assessoria da Movimenta Brasil nos ajudou a sonhar com um amanhã melhor. Hoje temos
mais recurso para dar um atendimento digno e humano a este público tão carente de políticas
públicas”, Juliana, enfermeira-chefe Lar Beneficente Santo Antônio

www.valorcompartilhado.org.br
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Conheça o Patronato
Santa Maria,
que realiza o atendimento
de crianças na zona rural
de Manhumirim
Luciana Maria de Assis têm 58
anos e vive no bairro Mangueira,
na cidade de Manhumirim, interior de Minas Gerais. Criou seus
dez filhos sem a ajuda do pai das
crianças e saia todos os dias para
trabalhar. Os filhos, da escola
iam para o Patronato Santa Maria, uma organização social parte
do Instituto Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora.
Fundado em 1943, o Patronato Santa Maria
foi uma iniciativa do
Servo de Deus Júlio Maria diante
da dura realidade das crianças
pedindo esmolas pelas ruas.
Inicialmente o
Patronato acolhia meninos que
as famílias não tinham condições de
manter,
oferecendo
abrigo e cuidados básicos.
Depois passou a atender crianças que viviam com suas famílias,
em atividades para sua formação
humana e social, no contraturno
da escola.

8

É muito bom devido os cuidados que tem com as crianças, a
ajuda com deveres escolares e
as oficinas oferecidas são muito
boas para o aprendizado e ainda ajudam muito as famílias. Me
sinto acolhida. Sinto que sou do
Patronato, tenho liberdade de dar
ideias , expor minhas opiniões e
isso é muito válido”, avalia Luciana grata por toda a ajuda que sua
família recebeu e ainda recebe.

Atualmente, o objetivo do atendimento é ofertar o Serviço de
Convivência e Fortalecimento de
Vínculos a 70 crianças de seis
a 13 anos, que vivem em situação de vulnerabilidade
e risco social, sendo, na
maioria, filhos de famílias que trabalham
nas lavouras de café
da região.

esporte, brinquedoteca, biblioteca e artesanato. São promovidas ainda outras atividades como
o dia da beleza, sessão cinema,
teatro, passeios e palestras com
convidados da rede. Uma novidade para 2016 é a implantação de
uma rádio para oficinas com as
crianças com o apoio da Fundação Bom Jesus.
As crianças do turno matutino
tomam banho no Patronato antes
de irem para escola. Todos
os dias são oferecidas
as principais refeições: café da
manhã, almoço e café da
tarde. Por
ser um pouco distante
da cidade,
o transporte
das crianças
é feito pela
Prefeitura
de
Manhumirim.
Também é realizado um trabalho com as famílias por meio de
visitas domiciliares, entrevistas
e, duas vezes no mês, oficina com
as mães, onde acontecem momentos de diálogos, palestra com
parceiros da rede, confecção de
artesanato, entre outras atividades.

Três
netos de Luciana ainda frequentam o Patronato, são 26 anos de relacionamento entre ela e a instituição.
“Hoje, o Patronato Santa Maria
não está 80% e sim 100%.

REVISTA VALOR COMPARTILHADO

O
atendimento funciona durante
a semana e as
crianças participam das atividades
em forma de oficinas
de música, informática,

Os recursos para manutenção do
Patronato Santa Maria são provenientes de atividades econômicas
desenvolvidas pelo Instituto dos
Missionários Sacramentinos de
Nossa Senhora somadas aos parceiros, voluntários e benfeitores
com doações mensais.

nhumirim por meio de convênios
com a Secretaria de Ação Social,
Secretaria de Transporte, Centro de Referência de Assistência
Social – CRAS e Núcleo Apoio á
Saúde da Família - NASF.
Em dezembro de 2015, o Patronato passou a integrar o Programa AI6% da Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG.
Com esta destinação de recursos
por lei de incentivo fiscal, serão
compradas cadeiras para biblioteca, dando mais conforto aos
assistidos.
Outra parceira da organização
social é a rádio local Terra FM
105.7 que, diariamente, fala da
importância do trabalho de atendimento do Patronato como da
campanha que desenvolvem de
enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes
em parceria com o Conselho Municipal de Direitos da Criança e
do Adolescente de Manhumirim.
Assim, a participação da comunidade nas ações do Patronato tem
aumentado.
Conheça o Patronato Santa Maria, faça uma visita
à nossa casa e em nossa página no Facebook:

Córrego Pirapetinga
Zona Rural - Manhumirim – MG

(33) 3341 1011

Dentre os parceiros, destaca-se
a Prefeitura Municipal de Ma-

www.valorcompartilhado.org.br
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Profissionalize a
gestão da sua

organização social

tudo que sua organização social precisa

01

com o

04

Gestão e
reestruturação
institucional

Jurídico
• Gestão de contratos;
• Criação de regulamento de compras;

• Com foco na melhoria da gestão,
tornando-a estratégica, definindo
os focos de atuação e o plano
de melhoria institucional;

• Acompanhamento de atas, estatuto,
certidões e certificados;
• Adequação à legislação vigente;

• Mapeamento de públicos diretos
e de relacionamento;
• Implantação de projetos internos
(customizados) em temas de interesse;

São cada vez são mais evidentes as necessidades

Com esses serviços, o Cemais reduz a carga de tra-

e demandas das organizações sociais nas áreas de

balho administrativo das organizações e oferece

gestão, captação de recursos e comunicação. Para

soluções e ferramentas profissionais de alta qua-

muitos dirigentes, profissionalizar essas áreas é

lidade. Isso torna as organizações mais focadas

uma estratégia para alcançar os objetivos e ga-

em suas funções “fim”, otimizando os resultados.

rantir a sobrevivência das organizações.

O Cemais ainda acompanha e monitora as imple-

02

de gestão, compartilhando os resultados com a di-

se especializar nas áreas de atendimento, a fim de

retoria da Organização.
Incorporado a esse programa, o Cemais oferece

forma, melhorar constantemente a qualidade dos

uma gama de serviços, assessorias e capacitações,

serviços prestados.

fortalecendo a organização, a rede de cooperação
do terceiro setor, a troca de experiências e as

Diante desse cenário, o Cemais oferece serviços
de apoio para resolver as situações de dificuldade
em gestão, vividas diariamente pelas organizações.
Com profissionais especializados nas áreas financeira, jurídica, comunicação, recursos humanos e
gestão estratégica, são ofertados serviços customizados para cada realidade, especialmente das

alianças intersetoriais.

O Cemais tem

• Orientação para gestão de bancos;
• Preparação de relatórios gerenciais;
• Prestação de contas de projetos;

Solicite seu orçamento

• Análise da base de receitas e captação
para aprimoramento das fontes mais
apropriadas à Organização

03

Projetos
• Elaboração de projetos para
apresentação em editais
e outras fontes de financiamento;
• Monitoramento e avaliação
técnica, financeira e de resultados;

das organizações sociais.

cemais.org.br

o fortalecimento
facebook.com/cemaismg • twitter.com/cemais_

REVISTA VALOR COMPARTILHADO

• Controle de saldo bancário
e alimentação de fluxo de caixa;

• Preparação, mediação e mensuração
de reuniões e eventos;

como objetivo final

pequenas e médias organizações.
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Comunicação, Marketing
e Captação de Recursos

• Definição da identidade institucional, de
imagem e linguagem editorial;

acompanhar as exigências legais, os avanços setoriais, as dinâmicas de conquista de direitos, e dessa

• Controle de documentos
para pagamentos;

• Análise ambiental de Marketing e
Planejamento Estratégico de Marketing;

mentações, por meio de relatórios e documentos
Além disso as organizações precisam a cada dia
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Financeiro
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Comunidade, instituições
e governo unidos
“Cultivando Água Boa”
Projeto iniciado no Paraná pela hidrelétrica Itaipu
Binacional avança em Minas Gerais, incentivando
comunidades locais a cuidarem de suas microbacias
Um dia oficial do choro. É assim que começa o projeto
“Cultivando Água Boa”, iniciativa de hidrelétrica
Itaipu Binacional que tem o objetivo de recuperar
microbacias e proteger a mata ciliar. O projeto, cujo
principal diferencial está no compartilhamento de
responsabilidade com a comunidade local, tem uma
metodologia que começa com lágrimas. Isso porque
a população é convidada a construir um “muro das
lamentações” e expor os problemas relacionados à
microbacia. Mas, essa mesma comunidade é desafiada
a plantar uma “árvore de sonhos” e a construir
um novo caminho para a preservação da água e da
biodiversidade local.
O projeto teve início em 2003 no Paraná e, agora, pelas
mãos do chefe da assessoria técnica da presidência da
Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa),
João Bosco Senra, chega em Minas Gerais. “O Cultivando
Água Boa vem apresentando resultado positivo no Paraná
com preservação do solo, da água e melhoria da vida
das pessoas. Tomei conhecimento do projeto e ajudei a
trazê-lo a Minas Gerais”, afirma Senra.

De acordo com ele, no ano passado, o Governo do Estado
firmou um acordo de cooperação técnica com a Itaipu
Binacional, criando um grupo de trabalho para elaborar
estudos e incorporar as boas práticas do “Cultivando
Água Boa” em 18 municípios mineiros. A proposta de
desenvolvimento do projeto também foi aprovada no Plano
Plurianual de Ação Governamental (PPAG) 2016-2019 e
será aplicada em novos municípios a partir deste ano. A
coordenação do projeto em Minas Gerais ficou a cargo do
Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam).
Senra explica que o projeto é muito diferenciado porque
utiliza a metodologia participativa. O trabalho começa
com a identificação de uma microbacia a ser preservada e
segue com uma ação de sensibilização e relatos sobre os
problemas da comunidade que vive no entorno.
“Muitas dores podem aparecer nesse momento, como
a questão da baixa produtividade do solo, a poluição
da água e o assoreamento dos rios. A ideia do muro das
lamentações é desconstruir essa cultura de vitimização e
mostrar à comunidade que ela pode colocar os problemas,
mas que a responsabilidade é compartilhada”, frisa.

Após a exposição dos problemas, inicia-se o
processo de construção de uma árvore dos sonhos,
por meio da qual cada um escreve seus ideais
para aquela comunidade de forma a estabelecer
um sonho coletivo. A última etapa é chamada
de “Construindo um caminho adiante”, quando
os participantes vão pensar em soluções para os
problemas que eles levantaram de forma a alcançar
o sonho coletivo. São estabelecidas metas de
curto, médio e longo prazo.
“De forma muito pedagógica conseguimos
incluir a comunidade. Depois que eles produzem
o plano de ação é assinado um Pacto das Águas
para que tudo o que foi definido seja cumprido e
monitorado”, diz.
A primeira cidade a ser beneficiada pelo projeto
em Minas Gerais foi Varginha, no Sul do Estado.
Além dela já conheceram a metodologia Itajubá,
também no Sul de Minas; Patos de Minas, no
Triângulo Mineiro, além de Belo Horizonte,
Betim, Bonfim, Brumadinho, Contagem, Ibirité,
Igarapé, Itatiauçu, Juatuba, Mateus Leme, Mário
Campos, Crucilândia, Rio Manso, São Joaquim
de Bicas e Sarzedo, que fazem parte da Bacia do
Paraopeba, na Região Metropolitana da capital
mineira.
“A experiência tem sido muito positiva até agora.
Temos relatos sobre a melhoria da relação da
população com a água e o meio ambiente. Também
estamos nos surpreendendo com a solidariedade
em torno do projeto: há cidades com mais de
40 instituições trabalhando voluntariamente
no comitê gestor. Isso é inédito: estamos vendo
as instituições conversando com a área rural e
entendendo seus problemas”, comemora.

“Queremos desconstruir
a cultura de vitimização e mostrar
que a responsabilidade é compartilhada”
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Na prática

Na prática
Como funciona na prática:

BANKOO CHALLENGE

PROMOVENDO CONEXÕES
PARA FOMENTAR O SETOR
Eventos promovidos pelo grupo Baanko tiram dúvidas de empreendedores
sociais sobre formato ideal para o sucesso das organizações.

O QUE É?

Com edições anuais realizadas em vários estados do
Brasil e também no exterior, o Baanko Challenge é um
evento que busca promover o setor social envolvendo
Organizações da Sociedade Civil, negócios de impacto
social, empresários, investidores, universidades, profissionais especializados e empreendedores. Por meio
de palestras, mentorias e um desafio para cada projeto
participante, muito conteúdo
é ensinado, lições são aprendidas na prática, negócios são
premiados e uma rede de contatos é estabelecida.

“Baanko Challenge
surge para conscientizar
empresários sobre a
importância de apoiar
causas solidárias”

Objetivo:

Fomentar o setor de negócio
social, este é o propósito
do Baanko Challenge. Visto
que o cenário econômico do
Brasil é composto, em sua
grande maioria, por pequenas
e médias empresas, e que
estas, em geral, não possuem
preocupação social. Percebendo
também, a necessidade de
profissionalização por parte
das organizações sociais, o
Baanko Challenge surge para
conscientizar empresários sobre
a importância de apoiar causas
solidárias, e
também para
desenvolver negócios sociais.

Público Alvo:

Voltado tanto para quem deseja ensinar ou investir, como
para os que procuram se desenvolver ou conhecer mais
sobre o setor social, o Baanko
Challenge envolve diversos
profissionais da área. O evento é procurado especialmente
por empreendedores que querem causar impacto social positivo com seu negócio,
seja ele com ou sem fim lucrativo. “Somos procurados
por muitos empreendedores sociais que têm como dúvida qual o formato que devem seguir para o sucesso
da organização, esta orientação é um caminho que oferecemos”, afirma André Lara Resende, idealizador do
evento.
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Durante os dias do evento oito grupos são formados pelos
participantes, cada grupo desenvolve um projeto, seja ele
um negócio já existente ou não. O importante é que esse
negócio esteja alinhado com algum dos objetivos do milênio (http://www.pnud.org.br/odm.aspx) estabelecidos
pela Organização das Nações Unidas (ONU). Durante o
período de três semanas os projetos recebem suporte de
mentores qualificados, bem como aceleração para o desenvolvimento de plataformas web com sites, softwares e
design. Ao Final do evento, uma etapa de apresentação
de resultados é realizada e os projetos envolvidos são premiados pelos apoiadores e patrocinadores. Para participar
é preciso acessar www.baanko.com e fazer a inscrição.
Os eventos são anunciados no site e nas redes sociais do
Grupo Baanko. Podem participar empresas e organizações
interessadas em divulgar seus trabalhos, voluntários que
queiram ajudar na organização e empresas de pequeno e
médio porte interessadas em atrelar a marca ao social, e

com isso gerar mais impacto. Para 2016, estão previstas
outras nove edições, sendo sete no Brasil (Belo Horizonte,
Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Campinas, Porto Alegre e Salvador) e duas fora do país (Chile e Argentina).

Resultados:

Além de premiações e muito networking, o Baanko Challenge possibilita o surgimento de empresas de sucesso
como por exemplo a Saladorama (https://saladorama.
com). Empresa carioca, presente em três estados, que incentiva a alimentação saudável e fomenta a economia em
comunidades carentes. “Queremos envolver, cada vez
mais, grandes e pequenos parceiros em prol de se doar, de
fazer diferença com seu know-how, complementando ao
faturamento o ganho com geração de impactos sociais”,
finaliza Rezende.

O QUE É E COMO SE FAZ O
BANKOO CHALLENGE:

“O evento é procurado
especialmente por
empreendedores que querem
causar impacto social
positivo com seu negócio”

REVISTA VALOR COMPARTILHADO

www.valorcompartilhado.org.br
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projetos que inspiram

Tijolo, cimento e
muita solidariedade
“A Feira do Amor constrói cerca de 10 a 12
casas por ano, permitindo que as famílias
tenham mais qualidade de vida e realizem
o sonho de ter sua própria casa”

A cada tijolo que coloca sobre o outro, o voluntário
João Paulo Doco pode sentir a alegria se sobrepondo
ao cansaço de uma semana inteira de trabalho. A
expectativa de ver a parede erguida e uma casa
novinha em folha para uma família, o faz levantar
cedo, arregaçar as mangas e trabalhar duro. E ele não
está sozinho: em Lagoa da Prata, no Centro-Oeste de
Minas Gerais, dezenas de voluntários se dedicam à
instituição de assistência social Feira do Amor, que há
40 anos ajuda famílias a conquistarem sua própria casa.
O projeto surgiu a partir da experiência de uma
senhora de Lagoa da Prata que procurou voluntários
do Movimento de Cursilhos de Cristandade (MCC) em
busca de auxílio. Ela morava em uma casa em situação
precária com seus três filhos e, como se aproximava
o período de chuvas, temia que a estrutura do imóvel
não resistisse. Um grupo do movimento liderou uma
ação para a construção de uma nova casa para aquela
família e, desde então, a mobilização continuou até
que se transformou na instituição Feira do Amor.
De acordo com João Paulo o trabalho mobiliza
diferentes voluntários, que por meio da doação de
recursos, materiais de construção ou força física,
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trabalham lado a lado das famílias na construção
das casas. Segundo ele, uma equipe da Feira do
Amor é responsável por receber as cartas das
famílias, visitá-las, conhecer a história de luta delas
e só então escolher qual delas participará do projeto.
As casas têm o mesmo projeto com cerca de 60
metros quadrados, dois quartos, sala, cozinha,
banheiro e uma varanda. A Feira do Amor constrói
cerca de 10 a 12 casas por ano, permitindo que as
famílias tenham mais qualidade de vida e realizem
o sonho de ter sua própria casa. “Morar de favor ou
aluguel é muito difícil porque significa instabilidade:
quando a pessoa tem uma casa que é dela seu
caminho fica um pouco mais fácil e ela tem condições
de dar uma vida ainda melhor aos filhos”, afirma.
O voluntário conta que o momento da entrega
da casa é emocionante e muitos dos beneficiados
se tornam voluntários da Feira do Amor. Mas ele
lembra que esse não é um trabalho fácil e exige muita
disposição e amor de quem quer ajudar. “Quem quer
levantar domingo de manhã para carregar pedra?
Essa é a nossa responsabilidade social”, conclui.

www.valorcompartilhado.org.br

17

projetos que inspiram

Ação garante acesso
a direitos por meio
do conhecimento

“As organizações sociais não vão garantir o direito
do cidadão porque isso é dever do Estado. Mas ela
pode aproximar a comunidade do poder público”

Projeto Rondon® Minas Direitos Humanos une organização social
e governo, levando informações sobre Direito Previdenciário à
população rural de Minas Gerais

Quando a equipe do Projeto Rondon® Minas Direitos
Humanos chega a uma cidade no interior do Estado
para promover o bem social, ela não traz na bagagem
alimento, roupas ou objetos para doar. O bem mais
precioso que esse projeto tem para oferecer é o
conhecimento. Iniciativa do Instituto Rondon Minas
em parceria com a Defensoria Pública da União (DPU/
MG), o projeto leva à população rural do Estado
informações sobre Direito Previdenciário, ajudando
famílias a saírem do assistencialismo e a ganharem
benefícios que lhes são de direito.
A empreendedora social e idealizadora do projeto,
Luciana Priscila do Carmo, ressalta a importância
de compartilhar conhecimento, principalmente
quando se trata de direitos sociais, que são tão pouco
compreendidos e, por isso, pouco usufruídos. Ela
explica que a área previdenciária foi a escolhida como
tema do projeto por ser uma das mais demandadas na
DPU/MG.
Para Luciana, falta alinhamento entre a população e o
INSS, tendo em vista que o órgão exige uma série de
regras para conceder benefícios, mas nem sempre elas
se encaixam na vida real das pessoas. Um exemplo,
é a situação dos trabalhadores rurais, dos quais

18

normalmente se exige um documento de sindicalização
para que a aposentadoria seja concedida. Mas, há outras
formas de se comprovar o trabalho no campo, como uma
nota fiscal da compra de um instrumento de trabalho.
E é justamente para disseminar essas informações e
ensinar à população sobre seus direitos que o projeto
existe. A equipe é formada por empreendedores sociais
e também por universitários, que têm a oportunidade de
praticar, em uma situação real, o conhecimento recebido
em sala de aula. Eles orientam a população sobre seus
direitos e, em seguida, a DPU chega à cidade com seu
trabalho itinerante, atendendo a todas essas pessoas.

“Direitos sociais são pouco
compreendidos e, por isso,
pouco usufruídos”
“Imagina se cada um desses moradores da zona rural
precisasse pegar um ônibus para ir à DPU na capital,
encontrar um defensor público, apresentar a documentação
e só então saber que há comprovantes faltando. Ele teria que
voltar e o que gastaria de passagem de ônibus provavelmente
seria o que ganha de bolsa-família”, diz.

REVISTA VALOR COMPARTILHADO

A primeira edição do projeto aconteceu em 2013 em
Sabinópolis, no Vale do Rio Doce. A DPU atendeu
207 pessoas e, desse total, 127 já tinham em mãos
toda a documentação necessária para abrir um
Procedimento de Assistência Jurídica (PAJ). “Isso
quer dizer que tivemos 60% de eficiência nos casos,
justamente porque preparamos a população antes que
a DPU chegasse”, comemora.
A segunda edição do projeto foi realizada no último
mês, em Berilo, no Vale do Jequitinhonha. A cidade

foi escolhida para receber o projeto por ser o
município com maior concentração de comunidades
rurais quilombolas que sofreu o processo de migração
para colheita de cana e café. Luciana ressalta a
importância do trabalho complementar entre terceiro
setor e governo. Para ela, quando cada um se dedica à
sua missão, o resultado é uma combinação poderosa.
“As organizações sociais não vão garantir o direito do
cidadão porque isso é dever do Estado. Mas ela pode
aproximar a comunidade do poder público, traçar
diagnósticos e levar isso aos órgãos competentes”.

www.valorcompartilhado.org.br
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NINGUÉM CHEGA PRONTO
E NINGUÉM SAI O MESMO
Por meio da arte e do incentivo à cultura, instituição beneficia 800 pessoas
Aconteceu no palco do Cine Theatro Brasil Vallourec, em Belo
Horizonte, o espetáculo que encerrou o ano de 2015 nomeado
“As Mais Belas Diferenças”. Não
por acaso, o tema é a base do trabalho que vem sendo realizado
por profissionais e especialistas
em educação do Projeto Social
Corpo Cidadão, uma Organização da Sociedade Civil criada em
2000 pelo Grupo Corpo Companhia de Dança, e que promove intervenções artísticas em espaços
urbanos e nas escolas. Até o ano
passado, a instituição atendia a
725 crianças e jovens estudantes
da Rede Municipal de ensino de
Belo Horizonte, Lagoa Santa e
Vespasiano, e 400 monitores do
Projeto Escola Integrada, da Prefeitura de BH.
O Corpo Cidadão tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento das potencialidades
humanas por meio da experiência
da arte e da cultura, valorizando
o diálogo e o intercâmbio de saberes, deveres e sonhos. O coordenador de Projetos, Fabrício
Belmiro, é quem se certifica da
qualidade artística e garante a
aplicação da metodologia em todas as unidades. “Como estive na
base, tenho boas condições em
compreender mais o todo da instituição”, afirma Belmiro.
O primeiro desafio de Belmiro
aconteceu em 2009, quando ingressou na equipe como educador de Artes Visuais. Em 2013,
ele foi convidado para assumir a
20
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coordenação de Unidade na qual
era responsável por um núcleo
contendo três educadores, um
assistente de coordenação e cerca de 100 crianças. Foi neste período que Belmiro se sentiu mais
próximo das famílias e percebeu
que o comportamento das crianças é reflexo da relação em casa.
Percepções como essa são compartilhadas com toda a equipe,
pois é preciso compreender as
individualidades. “Acreditamos
na horizontalidade das relações
e, para que isso aconteça no dia
a dia, todas as atividades se iniciam com a roda, isso faz parte
da metodologia. Todos têm voz
e vez. Ninguém sabe mais, temos
sabedorias diferentes. Acho que
isso diz tudo”, relata.
No ano seguinte, Belmiro assumiu a Coordenação de Projetos
da associação e passou a ter como
desafio mostrar ao Estado e à sociedade civil o quão importante é
o investimento em pessoas. Para
ele, a arte cumpre um papel decisivo no processo de formação
individual e coletivo. “Empoderar nossas crianças e jovens,
fomentar a autonomia, auxiliar
no conhecimento próprio e dar
acesso aos bens culturais são
objetivos muito claros para nós
e, os desafios que surgem dessa
proposta, nos tornam mais fortes
e sagazes”, afirma.
Com uma equipe diferenciada
composta por uma diretoria estatutária e seus respectivos suplentes, todos são guiados pelo
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amor e dedicação. O projeto
social oferece aulas de artes, de teatro, de música e
de dança contemporânea
e dança urbana. Há ainda
o programa de voluntariado, formado por profissionais de várias áreas,
inclusive em psicologia
e medicina. Para ser

Fotos divulgação

Realizando
Terceiro
Setorsonhos
em Foco

o que nos une, são as nossas mais
belas diferenças e, sobretudo, ter
o desejo de uma sociedade mais
justa, mais humana, com leis e
direitos garantidos para todos”,
conta Belmiro.
Em 2016, o Corpo Cidadão renova as parcerias e começa a
atender cerca de 50 alunos do
programa Educação de Jovens e
Adultos (EJA) da Escola Municipal Deputado Milton Salles,
do Bairro Jardim América,
em Belo Horizonte. Outro

enfoque está nos jovens bailarinos, participantes dos Grupos
Experimentais, que vêm sendo
formados pela própria instituição. São oferecidas oficinas de
dança e cursos de formação à
crianças a partir dos seis anos,
adolescentes, jovens e educadores de Belo Horizonte e região
metropolitana. É preciso passar
por um teste denominado audição, pois um dos requisitos para
participar dos grupos é ter alguma habilidade na dança. Esses
jovens, inclusive, preparam junto
CRIATIVIDADE

com os educadores, as apresentações que são realizadas durante o
ano. “São jovens talentosos que
passam por um processo de seleção e, uma vez dentro do projeto, estarão mais preparados para
o mercado de trabalho”, conclui
Belmiro. Os processos de seleção
são anunciados nas redes sociais
do Corpo Cidadão. Para conhecer mais sobre o projeto acesse
www.corpocidadao.org e curta a
página www.facebook.com/corpo.cidadao.

Criar algo inusitado ou
possibilitar novos sentidos
e significados.
ARTE

Buscar a transformação social
por meio da arte.

TRANSPARÊNCIA
Comunicar-se de forma clara e
honesta.

O CORPO CIDADÃO
E SEUS VALORES:

PERTENCIMENTO

Sentir-se fazendo.

RESPEITO
Relacionar de m aneira a morosa c om a s pessoas
e no t rato c om o planeta.

parte da equipe é preciso
fazer uma visita às unidades do projeto (espaços
onde se desenvolvem as
oficinas e demais ações) e
avaliar, em conjunto com
a instituição, a área em que
o profissional poderá atuar.
Esperança, empatia e vontade
de aprender estão entre os requisitos.
“Acho importante compreender
que um projeto social não é um
projeto assistencialista e sim um
projeto de vida. Não é algo que
você faz para que sua consciência
se abrande, mas algo que você faz
porque tem o desejo de transformar a sociedade. Mas transformar junto, compreendendo que,

EXCELÊNCIA

Dar, buscar e trocar o melhor de
si com e para o outro.

COERÊNCIA
Agir de acordo com os propósitos construídos coletivamente.

CONSTRUÇÃO Possibilitar a contribuição
COLETIVA dos envolvidos.

DEPOIMENTOS:
A história do Corpo
Cidadão é muito linda,
recheada de casos
incríveis
e com uma equipe que
sempre impressiona
pela qualidade do
trabalho, pela garra e
pelo envolvimento.

O projeto me deu
a oportunidade de
compreender melhor as
pessoas e, como
Educador, me mostrou
que não sou eu quem
ensino. Sou apenas um
facilitador, um parceiro
na aquisição do
conhecimento.

O Corpo Cidadão
mudou a forma como
eu vejo a educação. Já
havia trabalhado em
outros projetos sociais,
mas nenhum tinha uma
visão tão interessante
ou acolhia as pessoas de
forma tão carinhosa.

www.valorcompartilhado.org.br

Ninguém chega pronto
para um trabalho desse
tipo e ninguém sai o
mesmo. Entender que
somos todos iguais
e, ao mesmo tempo,
muito diferentes. Essa
é a nossa maior beleza,
nossa maior riqueza.
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Realizando
Com a falasonhos
quem

Realizando sonhos

na transformação social. Acho que isso está no DNA
da minha família e eu herdei essa atenção ao social.
Atualmente, como a diretoria que lidero incorporou a área
institucional, estou ainda mais atuante e sensível à causa,
pois lidamos com as mais diversas instituições, inclusive
as do Terceiro Setor, contribuindo para que se aprimorem
em termos de gestão, metodologias e tecnologias sociais
no escopo da Corresponsabilidade Institucional praticada
pela ArcelorMittal Brasil. Todos queremos viver em uma
sociedade melhor e, em países como o Brasil temos de
ajudar para acelerar o desenvolvimento e a minimização
do sofrimento das pessoas.

Planeja
Suzana Fagundes Ribeiro de Oliveira,
Diretora Jurídica e de Relações Institucionais da ArcelorMittal Brasil

VC: Existe alguma inspiração para fazer seu trabalho?
Em quem você se espelha ou admira?

Valor Compartilhado: Como você consegue conciliar
a diversidade de trabalho nos quais atua?
Isso é um desafio?
Tenho muita disciplina com planejamento e com
minha agenda, pois nos dias atuais, a simultaneidade
de atividades e o próprio ritmo do mundo podem
comprometer nossa atenção. Por isso, mantenho foco
nas atividades imediatas sem perder a perspectiva das
demais, tomando tempo para o planejamento. Penso que
isto seja um diferencial aliado de qualquer executivo, pois
temos outros papéis imprescindíveis, como o de mãe,
esposa, filha, amiga, etc. Apesar de muito desafiador,
não podemos perder o foco, pois com visão sistêmica e
atenção na diferenciação entre o importante e o urgente,
é instigante e recompensador quando você atinge suas
metas e tem o reconhecimento do êxito obtido.
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Graduada em Direito pela PUC/MG e com especialização em
Direito da Empresa e da Economia pela Fundação Getúlio
Vargas, Suzana é Mestre em Direito (LL.M.) pela Northwestern
University School of Law e possui especialização em
Administração de Empresas pela JL Kellogg Graduate School
of Management.

in Latin America (Associação Internacional de Negócios

A primeira mulher a ser diretora da companhia no Brasil
é também Compliance Officer do grupo, além de Membro
Fundador da Organização WILL – Women in Leadership

em diferentes frentes, a advogada revela que planejamento é a

para Mulheres Latino-Americanas) e Vice-Presidente do
Instituto Acesso (Organização civil sem fins lucrativos com
o objetivo de incentivar pequenos negócios comunitários
visando à geração

de renda e fomento ao emprego).

Em meio a uma carreira acadêmica bastante completa e a atuação
base para que consiga realizar tudo o que se propõe a fazer e que
o sucesso não vem por acaso.
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“Sempre tive exemplos dentro
de casa de que o Terceiro Setor
era uma esfera importante
e que fazia a diferença na
transformação social”
VC: Ao longo da sua carreira, quando percebeu sua
sensibilidade para atuar no terceiro setor?
Sempre tive exemplos dentro de casa de que o Terceiro
Setor era uma esfera importante e que fazia a diferença

Minha inspiração surgiu a partir do exemplo de minha
mãe, Maria Amália, que comanda o Instituto Acesso há
dez anos, mas desde as minhas mais remotas lembranças
ela atua em alguma causa social com muita paixão.
A instituição é uma Organização da Sociedade Civil
com foco no assentamento Granja de Freitas, em Belo
Horizonte. É para que mulheres carentes e arrimos de
família desenvolvam uma renda para elas tratando da
autoestima e ajudando a montar o próprio negócio.
Meu pai também sempre foi um líder atuante em causas
sociais. Além disso, uma outra fonte de inspiração é
a Organização da Sociedade Civil Will – Women in
Leadership in Latin America na qual sou conselheira
e sócia-fundadora. A instituição criada em 2013, com
sede em São Paulo, em Nova York e Londres, onde há
colaboradoras, e tem como objetivo aumentar o número
de mulheres em posição de liderança na América Latina.
VC: Para você, qual a importância dos trabalhos que
envolvem o lado Social? Seu trabalho na Organização
WILL e no Instituto Acesso é voluntário?
Ele é imprescindível, especialmente em países em
desenvolvimento como o Brasil, que precisa da ação de
todos, pois a complementaridade das ações elimina ou
minimiza formas de sofrimento. Sendo o desenvolvimento
social o sentido civilizatório da vida no planeta, ajudá-lo
a ficar melhor é muito importante para o bem de todos e
para maior equilíbrio das relações. Sobre o voluntariado,
a resposta é sim. Nas instituições sociais que atuo não há
remuneração, pois o que me move são as causas e o que
entendo como uma missão.

“Nas instituições sociais que
atuo não há remuneração,o
que me move são as causas e o
que entendo como
uma missão”

www.valorcompartilhado.org.br
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VC: Quais os seus próximos desafios no terceiro setor?
Há novos projetos em andamento?
Os próximos desafios incluem a difusão de novas
metodologias que permitam transformações sociais
abrangentes e efetivas, mas a complexidade e o dinamismo
social são imensos e isso desafia as gestões tanto do terceiro
como também do primeiro e do segundo setores, por meio
da responsabilidade social. Projetos em andamento são
as intervenções sistêmicas que já iniciamos em BH, com
propostas de aprimoramento social metodológico e/ou
apoio a boas iniciativas que igualmente promovam ganhos
em escala, como o Ministério Público Itinerante (do MPMG)
ou o Olhos D’Água (uma aliança com o Instituto Terra).
VC: Seu trabalho costuma ser reconhecido. Conte-nos
sobre quais prêmios você já recebeu por eles.
Há 11 anos na ArcelorMittal e há quase dois anos no cargo
de diretora jurídica e de relações institucionais, sendo a
primeira mulher a ser diretora da companhia no Brasil,
ganhei uma nova área por merecimento e pela qualidade
da minha gestão. Isso foi um reconhecimento e tanto, até
porque a nova área foi integrada à que eu já liderava tem
trazido ganhos inegáveis ao negócio. Como consequência
desse trabalho de equipe, fui contemplada com alguns
prêmios que muito me honram, como as homenagens
concedidas pela Latin American Counsel Awards* e pela
Academia Brasileira de Direitos Humanos.**

**Prêmio
Humanidades
2016

De acordo com a Academia Brasileira de Direitos
Humanos (ABDH), este prêmio é concedido
àqueles que se distinguiram na promoção da
defesa dos direitos humanos. No caso de Suzana
Fagundes, reconheceu o trabalho executado
para implementar um programa de conformidade
eficaz e construir uma cultura de integridade na
organização que trabalha.
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Juntos
somos mais
“Não existe transformação social
sem complementaridade, ou seja,
quer estejamos falando de uma
instituição ou de uma pessoa,
do Primeiro, Segundo ou Terceiro
Setor, temos a necessidade do
engajamento para que uma
revolução positiva ocorra.
Toda ação faz diferença, mesmo que
pareça pequena para alguém, não
aguarde um projeto grandioso para sair
da zona de conforto. Além disso, fazer
o bem para os outros,
faz bem para nós
mesmos.”

Realizando
Com a falasonhos
quem

ATUA
Carlos Eduardo Ferreira Pinto,
Promotor de Justiça, Coordenador do Núcleo de Resolução
de Conflitos Ambientais - Meio Ambiente (CAOMA)

Suzana Fagundes

*Competition
AwardS of the
Latin American
Counsel AwardS
2016

O Latin American Counsel Awards destaca
aqueles advogados que foram além de suas
responsabilidades, demonstrando alta performance
em critérios como conhecimento em assuntos
legais, habilidades gerenciais e de comunicação,
alinhamento comercial à estratégia da Empresa,
entre outros aspectos

REVISTA VALOR COMPARTILHADO

A atuação dos promotores de Justiça de Defesa do Meio Ambiente
se fundamenta na aplicação do princípio da prevenção, de maneira
a evitar a caracterização de danos, bem como a responsabilização
civil e criminal dos agentes poluidores. Quando não é possível
a prevenção do dano, tornam-se necessárias sua reparação e

compensação, que podem ser obtidas de forma extrajudicial e
judicial, em determinadas situações, por meio da definição de
medidas compensatórias a serem obrigatoriamente convertidas
em ações voltadas para o meio ambiente.

Nesse contexto, a plataforma Semente: transformando
ideias em projetos surgiu da necessidade de se criar
uma ferramenta que permitisse subsidiar o Ministério
Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) na seleção de
projetos de relevância socioambiental. A ideia é aprimorar
a nossa atuação, como promotores de Justiça, na defesa
do meio ambiente e promover maior segurança jurídica e
transparência na destinação das medidas compensatórias
ambientais, aplicadas em termos de ajustamento de conduta.

ambiental. Podem ser apresentados projetos que visem
à promoção, defesa, conservação e recuperação do meio
ambiente natural, cultural e urbanístico, podendo incluir
pesquisa, capacitação técnica e elaboração de estudos
técnico-científicos, educação ambiental, publicação de
livros, periódicos e audiovisuais, aquisição de bens, dentre
vários outros.

A plataforma virtual permite o cadastro de projetos
socioambientais apresentados por parceiros do terceiro
setor, iniciativa privada e poder público que, após serem
avaliados por critérios de regularidade jurídica e técnica, são
disponibilizados para nossa apreciação e seleção, segundo
a oportunidade e conveniência de sua atuação na tutela

A plataforma virtual foi desenvolvida pelo Núcleo de
Resolução de Conflitos Ambientais (NUCAM), setor do
MPMG, em parceria com o Centro Mineiro de Alianças
Intersetoriais (CeMAIS), que realiza a gestão dos projetos
cadastrados e fornece o suporte técnico necessário aos
membros do Ministério Público para que possamos cumprir
com nossas obrigações institucionais com segurança técnica
e transparência.

www.valorcompartilhado.org.br
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Realizando sonhos

Realizando sonhos

Somos Capazes

Um dos maiores desafios do projeto tem sido
mobilizar a sociedade civil organizada estimulando-a a desenvolver propostas inovadoras e
que contribuam para a preservação do meio
ambiente natural, cultural e urbanístico. Com
o apoio dos Coordenadores Regionais de
Meio Ambiente e da equipe do CeMAIS, pretendemos fomentar os cadastros das entidades locais para que possamos criar um banco
de projetos socioambientais consistente, integrado por entidades que estejam empenhadas em manter a qualidade de suas atividades
e a seriedade nas prestações de contas.

Além de nós, promotores de justiça, também têm acesso à
plataforma virtual os demais servidores do MP e o público em
geral, que pode acompanhar as principais informações sobre
a nossa atuação, e de nossos parceiros, no âmbito da defesa
do meio ambiente. Na verdade, esse é um dos nossos grandes
objetivos: possibilitar uma atuação institucional transparente,
passível de ser acompanhada por qualquer cidadão ou
instituição que se dedique à causa ambiental.
Fácil de navegar, a plataforma virtual conta com um sistema
autoexplicativo que permite ao usuário realizar o cadastro
e de seus projetos com simplicidade e rapidez. Ao acessar o
site www.sementemg.org, os campos possuem tutoriais com
informações que facilitam o preenchimento correto.

Viste sementemg.org
e saiba mais.
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Se conseguirmos
articular saberes
e competências,
podemos alcançar
qualquer meta
para melhorar a
vida das pessoas

Conheça a
trajetória que
Marisa Resende
construiu motivada
por saber que
“somos capazes”
ao porto de Santos observar os navios que chegaIemrvam,
de várias partes do mundo, trazendo pessoas
busca de uma vida digna, fez parte da minha in-

Acredito na capacidade que a humanidade tem de
enfrentar e solucionar os principais desafios sociais.
Somos capazes de romper as barreiras do universo,
alcançando planetas distantes e desvendando segredos há bilhões de quilômetros do sol. Cientistas avançam em decifrar o genoma desvendando toda hereditariedade das espécies. Robôs reúnem conhecimento
e competências de grande parte das profissões. As
engenharias criam, recriam, transformam, inventam
todos os tipos de construções, transportes, comunicações e modelam as formas de vida no planeta. Mas
ainda assim, somos ignorantes nas competências humanas de superar a violência, promover a educação,
gerar felicidade.

pequena mala, que me permite apenas articular
pessoas, trocar saberes, compartilhar experiências, unir instituições públicas e privadas, lutar
por direitos junto com aqueles que acreditam na
dignidade humana. E assim, não carrego sozinha
nenhuma bagagem de vida que pese mais do que
aquilo que posso carregar.

Nessas andanças, observo que o setor que tem
mais dificuldade em se articular é o social. São
tantos problemas, faltam recursos, aumentam
demandas de acordo com a realidade local e as
situações sócio-políticas. Muitas soluções tornam-se políticas públicas mudando a trajetória
das demandas e das instituições sociais. Mas o
fato é que, ainda é necessário que o Terceiro Setor se organize. Que as soluções sejam pensadas
e articuladas como engenharia social e não como
caridade. Que a união de organizações possa gerar soluções definitivas, inovadoras, transformadoras de um mundo que não pode mais se repetir
eternamente. Repito: Acredito que “somos capazes”.

O que me move é saber que “somos capazes”. Saber
que, se conseguirmos articular saberes e competências, podemos alcançar qualquer meta para melhorar
a vida das pessoas, as nossas vidas.
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organizações e projetos sociais, hospitais, viadutos, cortiços e comunidades excluídas. Converso com estranhos. Leio muito. Aprendo com
pesquisadores e estudiosos que aprofundam os
conhecimentos nas universidades e centros de
pesquisas.

Trabalhei em organizações sociais, empresas,
federação de indústrias, escolas e universida- Marisa Seoane Rio Resende
des. Aprendo com cada um. Compartilho tudo
que aprendo. Articulo pessoas e saberes. Encaminho soluções e proponho eventos para que as
pessoas se encontrem. Escrevo contos que contam histórias de vida. Tenho uma família linda,
de pessoas que trabalham por um mundo melhor.

fância, aguçando a curiosidade e o desejo de ver vidas
transformadas que perduram até hoje.

Ao longo da vida busquei conhecimento das mais diversas formas. Cursei processamento de dados e serviço social na faculdade. Especializei-me em recursos
humanos, gestão responsável para a sustentabilidade, captação de recursos, gestão ambiental, gestão
de iniciativas sociais entre outras. Viajei por todo
Brasil e outros países com um olhar atento àquilo que
parece invisível aos olhos dos turistas, conhecendo
pessoas que fazem história, que vivem bem e também
as que sofrem as mazelas locais. Visitei centenas de

Lourdes e Marcial, pais de Marisa quando chegaram da Espanhã

Lourdes e Marcial, pais de Marisa quando chegaram da Espanhã

REVISTA VALOR COMPARTILHADO

Hoje, entre presidir o CeMAIS, trabalhar com a
Direta Sustentável e a Conviver Saber Social nos
programas de desenvolvimento institucional e
desenvolvimento local, das aulas, fazer palestras
e trabalhos voluntários, assessorar empresas, viver em família e viajar, tenho a certeza que ainda
há muito por fazer.
E por fim, como quem vista navios, carrego uma
www.valorcompartilhado.org.br
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formação

MROSC abre nova
alternativa de
financiamento para as
organizações sociais
O Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil
(MROSC), lei 13.019/2014, consiste em um conjunto de alterações normativas que traz novas
regras para as parcerias de mútua
cooperação e de interesse recíproco com finalidade pública.
Buscando um tratamento mais
igualitário entre as organizações
sociais, o Marco Regulatório abre
para mais instituições uma alternativa de financiamento que antes era exclusividade de poucas,
como aquelas com título federal
de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).
A Lei do Imposto de Renda das
Pessoas Jurídicas, nº 9.249/95,
permite que as empresas tributadas no regime de lucro real
deduzam do imposto de renda,
doações até o limite de 2% do seu
lucro operacional, para entidades
civis sem fins lucrativos que prestem serviços gratuitos em benefício dos empregados da pessoa
jurídica doadora ou da comunidade onde ela atua, observadas
algumas restrições. Em 2001, a
Medida Provisória 2.158-35 autorizou as instituições sociais com
qualificação federal de OSCIP a

captarem também esse recurso
junto a empresas.
Em 2016, o art. 84B do Marco
Regulatório abre para mais organizações da sociedade civil,
indiferente de qualificação e
independente de aprovação de
projeto, a possibilidade de buscar este recurso financeiro deduzido do imposto de renda das
empresas. Os requisitos são a organização atuar em uma das áreas sociais previstas no Art. 3º da
Lei de OSCIP nº9.790/1999 (ver
quadro) e não ter participação
direta ou indireta em campanha
político-partidária.
Para as destinações financeiras
recebidas, a organização social
terá que gerar um recibo em
duas vias, contendo valor, dados
da empresa apoiadora e identificação da instituição social proponente. A primeira via integra
a prestação de despesas da empresa, enquanto a segunda fica
arquivada na organização social
para controle interno. Também
se torna obrigação da organização social enviar até o dia 30 de
março de cada ano a Declaração
de Benefícios Fiscais (DBF) para

a Secretaria da Receita Federal.
É por meio dessa declaração que
o governo federal consegue fazer
o cruzamento das informações de
destinação de recurso e validar
a isenção fiscal para a empresa
apoiadora.
No que tange à certificação, em
artigo sobre o Marco Regulatório, especialistas da Secretaria
de Estado de Governo de Minas
Gerais, explicam que o MROSC
propõe a simplificação e a desburocratização dos títulos e certificados outorgados pelo Estado.
A primeira conquista alcançada
foi a revogação da lei de utilidade pública federal, que restringia
injustificadamente benefícios às
entidades detentoras desse título. A tendência é a revogação das
leis estaduais e municipais de utilidade, com vistas ao tratamento
isonômico das organizações da
sociedade civil. Leia o artigo “Lei
Federal nº 13.019, de 2014 – Adequações
das
Organizações
da Sociedade
Civil ao Marco
Regulatório”
no site:
www.valorcompartilhado.org.br

Como o MROSC
alternativa de
financiamento
para mais
organizações
sociais

• Inclusão do inciso I, do Art. 84B, da Lei
N.º 13.019/2014 (Marco Regulatório);
• Inclusão da alínea c), do inciso III, do § 2º, do Art.
13 da Lei N.º 9.249/1995 que trata do imposto de
renda de pessoa jurídica e incluiu o termo “organização da sociedade civil” na permissão que, anteriormente, existia apenas para as OSCIPs;
• Conceitos do Art. 3º e 16 da Lei 9.790/19999 que
tratam dos objetos sociais e restrição de recursos
às entidades.

Lei 9.790/1999 – Áreas sociais de atuação
aceitas nesta nova possibilidade de
captação de recursos
Art. 3º A qualificação instituída por esta Lei, observado em qualquer caso, o princípio da universalização dos serviços, no respectivo âmbito de atuação
das Organizações, somente será conferida às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos,
cujos objetivos sociais tenham pelo menos uma das
seguintes finalidades:
I - promoção da assistência social;
II - promoção da cultura, defesa e conservação
do patrimônio histórico e artístico;
III - promoção gratuita da educação, observando-se
a forma complementar de participação das organizações de que trata esta Lei;
IV - promoção gratuita da saúde, observando-se a
forma complementar de participação das organizações de que trata esta Lei;
V - promoção da segurança alimentar e nutricional;
VI - defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável;
VII - promoção do voluntariado;
VIII - promoção do desenvolvimento
econômico e social e combate à pobreza;

los sócio-produtivos e de sistemas alternativos de
produção, comércio, emprego e crédito;
X - promoção de direitos estabelecidos, construção
de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar;
XI - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores
universais;
XII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos
que digam respeito às atividades mencionadas neste
artigo.
XIII - estudos e pesquisas para o desenvolvimento,
a disponibilização e a implementação de tecnologias
voltadas à mobilidade de pessoas, por qualquer meio
de transporte.
Parágrafo único. Para os fins deste artigo, a dedicação às atividades nele previstas configura-se mediante a execução direta de projetos, programas, planos
de ações correlatas, por meio da doação de recursos
físicos, humanos e financeiros, ou ainda pela prestação de serviços intermediários de apoio a outras
organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor
público que atuem em áreas afins.

IX - experimentação, não lucrativa, de novos mode-
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Realizando
sonhos
Fazendo
a Diferença

Tecnologia: uma
aliada do terceiro setor
Seja por meio do uso de aplicativos, plataformas de relacionamento ou
simples sites institucionais, instituições de Belo Horizonte mostram que
tecnologia é sim assunto para o terceiro setor

Ela está presente nas grandes inovações, está mudando a forma como a indústria trabalha, levando a
medicina para novos patamares e melhorando a rotina das pessoas com uma infinidade de possibilidades. Protagonista do século XXI, a tecnologia é uma
realidade inquestionável e, normalmente, associada
ao mundo dos negócios por causa do seu potencial
econômico. Mas, a partir de uma aplicação diferenciada no terceiro setor, ela tem gerado ganhos que
vão muito além do cifrão, ajudando na logística, no
alcance, na organização e na visibilidade de instituições que defendem diferentes causas.
É o caso da plataforma Prosas, que nasceu no ano
passado por meio da iniciativa da Nexo, consultoria
de investimento social, que tem sede em Belo Horizonte. A ferramenta tem o formato de uma rede
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social e seu objetivo é conectar patrocinadores, empreendedores sociais e cidadãos. De acordo com o
cofundador da Prosas, Thiago Alvim, a platafor-ma
foi concebida a partir da percepção dos consultores
da Nexo em relação à dificuldade de “encontrar e ser
encontrado” na hora de oferecer ou captar recursos
para projetos do terceiro setor.

“O terceiro setor ainda está
engatinhando no uso
da tecnologia”
“Percebemos que o empreendedor social ficava de
um lado para o outro em busca de editais e, o patrocinador, por sua vez, tinha que desenvolver platafor
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mas próprias para o lançamento de editais. No Prosas,
o patrocinador monta um edital com cinco minutos
e ainda pode acompanhar o seu andamento”, diz.
Segundo Alvim, o empreendedor social e o cidadão também podem montar perfis e interagir com
os demais. O uso do Prosas é gratuito para empreendedores e cidadãos e, para os patrocinadores, há
planos gratuito e pagos.
Desde que foi lançada, a plataforma atraiu mais de
840 empreendedores sociais, 3500 cidadãos e 17
patrocinadores. Para Alvim, a tecnologia precisa ser
muito mais explorada no terceiro setor. “Ninguém
confia naquilo que não conhece e, hoje, quem não
está online não é visto e nem conhecido. O terceiro
setor precisa de ferramentas baratas e de fácil acesso
para ganhar visibilidade. A começar de um site com
apresentação e prestação de contas e, depois, ferramentas que gerem ganho de eficiência”, diz.

“Sozinha e sem o
incentivo no mundo
real, a tecnologia
não consegue fazer
muita coisa”
A tecnologia também tem sido uma aliada do Instituto Vírus do Bem, que desenvolveu um aplicativo que
localiza e indica instituições mais próximas para receber doações. Qualquer pessoa pode baixar o app e
fazer uma busca das organizações a partir da palavrachave do que quer doar. Por meio da tecnologia de
geolocalização a ferramenta localiza a instituição
que precisa daquele material e que está mais próxima do usuário. O aplicativo começou a rodar

no início deste ano e já tem 200 usuários e 100
instituições cadastradas.
O Presidente do Instituto Vírus do Bem, Khacyos
Rezende, explica que muitas doações chegam direto
no instituto e, lá, o material passa por uma reforma.
O que não pode ser reutilizado não é desperdiçado:
gera resíduo que será reciclado. “Esse resíduo é doado para artistas plásticos e artesãos que vão utilizá-los
em seus trabalhos. Também realizamos a Ecoarte, feira em que artistas famosos e anônimos podem expor
seu trabalho lado a lado”, afirma.
O presidente destaca que a tecnologia, por meio do
aplicativo, melhorou o trabalho que o instituto já realizava, pois facilitou a logística da captação de doações. Ele também acredita que a tecnologia ainda
tem muito potencial a ser explorado. “Podemos dizer
que o terceiro setor ainda está engatinhando no uso
da tecnologia. Mas acredito que iniciativas como a do
Vírus do Bem e outras que já funcionam em Belo Horizonte vão ajudar os gestores de instituições a voltarem os olhos para isso”, aposta.
Outro exemplo de sucesso do uso da tecnologia no
terceiro setor é a plataforma “Semente– Transformando Ideias em Projetos”. Iniciativa do Ministério
Público de Minas Gerais por meio do Núcleo de Resolução de Conflitos Ambientais – NUCAM, em parceria com o Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais
– CeMAIS, a ferramenta funciona como um banco online de projetos socioambientais. A ideia é conectar
esses projetos aos Promotores de Justiça que, ao definirem a destinação dos recursos de compensações por
danos ao meio ambiente, precisam selecionar ações,
programas e projetos de relevância socioambiental.
Os projetos contemplados são acompanhados por
meio da Plataforma garantindo a transparência dos
recursos e resultados.

www.valorcompartilhado.org.br
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Resultados dependem da conexão com o mundo real
Mas nem só de tecnologia vivem as inovações do terceiro setor. As ferramentas digitais são essenciais e
têm mudado a forma como as instituições trabalham,
mas elas não funcionam sozinhas. A ponderação é da
presidente do Instituto Terra Brasilis, Sônia Rigueira. Fundado em 1998, o instituto desenvolve atividades que promovem a conservação e o uso responsável do patrimônio natural e cultural brasileiro. Entre
suas ações está a Ecoteca Digital, uma espécie de biblioteca online de consulta livre, que oferece títulos
relacionado ao meio ambiente.
A presidente destaca a importância da tecnologia por
meio da Ecoteca, que permite que pessoas em lugares distantes e que, muitas vezes, não teriam acesso a esses conteúdos, possam facilmente baixar um
material para o seu computador. Ela também lembra
que tarefas como modelagem de áreas com espécies
preservadas, por exemplo, não seriam possíveis sem
a tecnologia. Mas, ela destaca que, mesmo com todas
as suas potencialidades e riquezas, a tecnologia não
pode trabalhar sozinha.
“A tecnologia não funciona isolada. Para que ela
seja de fato eficiente é preciso um aparato inteiro
de pessoas que façam atividades que vão alimentá-la.
A Enoteca não seria possível se não existem pessoas selecionando os títulos adequados e entrando em
contato com seus autores. Assim como a modelagem
não poderia ser feita sem um especialista ir a campo
e identificar onde estão as espécies a serem preservadas”, afirma.

A analista destaca que a plataforma vem ganhando
muitos elogios e tem ajudado as pessoas a acompanharem mais de perto as ações no setor. Mas, assim
como Sônia Rigueira, ela destaca que a tecnologia é
uma ferramenta fantástica, se combinada às ações e
esforço a nível presencial. “Percebemos que a plataforma online não pode estar desvinculada de um
trabalho que abrange o aspecto pessoal. Inclusive
estamos elaborando mais encontros presenciais para
fomentar a ferramenta, pois a tecnologia sozinha e,
sem o incentivo no mundo real, não consegue fazer
muita coisa”, analisa.

“As instituições
precisam de
ferramentas baratas
e de fácil acesso
para ganharem
visibilidade”

Na Associação Imagem Comunitária (AIC) essa visão
é compartilhada. Há 26 anos trabalhando com democratização da comunicação, a associação criou uma
plataforma online para conectar os diferentes grupos
e instituições que desenvolvem trabalhos relacionados ao terceiro setor. De acordo com a analista de
comunicação da AIC, Raíssa Faria, o objetivo é facilitar o encontro desses grupos, de forma que eles
possam se ajudar e trocar saberes e recursos.
“A AIC já realizava essa troca por meio de encontros presenciais, mas a plataforma faz com que isso
aconteça de maneira mais rápida e fácil. Dentro dela
há funcionalidades que incentivam esse compartilhamento, como por exemplo a ferramenta escambo,
onde as pessoas podem trocar produtos e serviços.
Também temos uma agenda colaborativa, onde todos
podem divulgar seus eventos e um espaço para publicação de conteúdos”, explica a analista.

• Fretamento
• Translados
• Excursões
• Eventos
• Transporte executivo
• Casamentos
• Atendimento a Instituições
com Crianças
• Adolescentes, adultos
e idosos
• Colégios
www.hmturismo.com.br
hmturismo@hmturismo.com.br
(31) 3471 9806
(31) 99970 1260
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Programação
14 de junho de 2016
8:00

12:10

Raimundo Soares: Conhecimento compartilhado

12:25

Momento Conexão:
Almoço no local, compartilhamento de experiências,
articulação e participação na feira

Credenciamento

13:55

Apresentação cultural

Feira de Serviços e produtos
dirigidos ao Terceiro Setor.

14:10

Pílulas de inovação: Grupo 2

14:25

Cenários futuros: Inovação, mídias,
criatividade e empreendedorismo.

Café de Boas Vidas

9:00

Raimundo Soares: O momento presente como principal recurso
para autoconstrução e delineamento do mundo que queremos.

9:10

Meninas de Sinhá: Acolhida cultural

9:25

Investimento social, antes que seja tarde
para governo, empresas e sociedade.

Janice Salomão: Mediadora
• Fran Fernandes
Ninja na empresa Guarda Chuva e Projetc
Mananger Circuito Turístico Caminhos Gerais
• André Lara Resende
Empreendedor de Impacto no Grupo Baanko,
Professor na Fundação Dom Cabral, Consultor no BID,
e Empreendedor do ramo de startups, na área social

Solange Bottaro: Mediadora
• Danielli Soares melo gaiotti
Especialista em Comunicação Corporativa e Relações
Institucionais | Corporate Communication & Institutional
Relations Specialist – ArcelorMittal Brasil

• Hermes de Freitas Junior
Empreendedor social

• armindo dos Santos de Souza Teodósio
Pesquisador das áreas de Gestão Social e Ambiental,
Políticas Públicas e Estudos Organizacionais.
Líder do Núcleo de Pesquisas em Ética e
Gestão Social (NUPEGS) do PPGA da PUC Minas

• Dr. Paulo Cesar Vicente de Lima
Promotor de Justiça no Ministério Público do Estado
de Minas Gerais – Coordenador da Cimos – Coordenadoria
de Inclusão e Mobilização Sociais.

• anna Cristina romanelli
Coordenadora Programática Fundação AVINA
10:40

Pílulas de Inovação: Grupo 1

10:55

Marco regulatório: Efeitos da lei nas Relações Intersetoriais

15:40

Momento Conexão: Café da tarde

16:00

Pílulas de inovação: Grupo 3

16:15

Ministério Público e Terceiro setor - atuação colaborativa
Dra. Valma Leite da Cunha: Mediadora

Dr. Tomáz de Aquino Resende: Mediador
• Laís Vanessa Carvalho de Figueiredo Lopes
Assessora Especial do Ministro-Chefe da
Secretaria-Geral da Presidência da República

• Dr. Carlos Eduardo Ferreira Pinto
Promotor de Justiça Coordenador do Nucam
(Núcleo de Resolução de Conflitos Ambientais),
do Ministério Público de Minas Gerais

• Marco Antônio Viana Leite
Subsecretário de Assuntos Municipais – SEGOV

• Dr.Jarbas Soares Junior
Procurador de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais

• Fernanda Flaviana de Souza Martins
Doutora em Psicologia pela PUC Minas

• Carolina de Oliveira Pereira Pimentel
Presidente do Servas

• Nailton Cazumbá
Coordenador da Comissão de Contabilidade
Aplicada ao Terceiro Setor do CRC-BA.

• Marisa Seoane Rio Resende
Presidente do Cemais

informações
enats.com.br • 31 2531 0777

17:30

Raimundo Soares: Compromisso com o mundo que queremos

17:45

Encerramento

18:00

Momento Conexão Final:
Congraçamento, surpresas e atividade cultural

Programação sujeita a alterações.

realização

Patrocínio

Apoio

