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editorial

Parceria e transformação
União, legado e responsabilidade são três valores fundamentais do Instituto Camargo

Corrêa e, como tal, constituem a base da relação com as empresas do Grupo Camargo
Corrêa. Todos os projetos realizados pelo ICC contam com a participação ativa das di-

versas unidades do Grupo, que compartilham os desafios de planejar e executar as ações
tados alcançados por estas parcerias fazem parte do legado que o Grupo busca construir.

Nesta primeira edição do ano de 2012 da revista Ideal Comunitário, a reportagem de

capa sobre a frutífera parceria entre o Instituto e a Construtora Camargo Corrêa nos ajuda
a mostrar parte deste legado. Construtora e ICC são, hoje, responsáveis por 57 projetos
nas áreas da infância, educação e geração de trabalho e renda.

Os resultados entusiasmantes alcançados pelo projeto Tempo de Empreender Rondô-

nia, um dos 33 projetos realizados pela parceria dentro do programa Futuro Ideal, ilustram

a diferença que todas estas ações vêm fazendo na vida das comunidades. No caso de Rondônia, o projeto, que conta ainda com a parceria do Sebrae-RO, promoveu a organização

dos fruticultores no entorno da Usina Hidrelétrica Jirau e multiplicou seu faturamento,
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visando o fortalecimento e o desenvolvimento das comunidades onde atuamos. Os resul-

“União, legado e
responsabilidade são
valores fundamentais
do Instituto Camargo
Corrêa”

apoiando e investindo na melhoria das técnicas de plantio, na qualidade das frutas e nas
estratégias de gestão e vendas.

A Paraíba também apresenta resultados que entusiasmam após quatro anos da im-

plementação pioneira dos projetos do programa Escola Ideal, que no estado conta com a

parceria do Instituto Alpargatas. No processo de avaliação externa dos projetos, ouviu-se
educadores, gestores, pais e também as crianças, que nos oferecem uma visão tão sincera

quanto concreta da transformação pela qual passou a educação básica nos seis municípios
atendidos pelo programa na região de Campina Grande.

Transformação também é palavra-chave da entrevista com o filósofo e educador Ma-

rio Sergio Cortella. Ele nos lembra da importância de se pensar na qualidade social da

educação, ou seja, em quanto os processos educativos – formais ou informais – podem
transformar a vida das comunidades.

Esta edição traz, ainda, um registro especial sobre um dos eventos mais importantes

do ano, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável – Rio+20.
O encontro de lideranças mundiais ocorre em junho, mas as discussões acerca da relação

entre desenvolvimento econômico e meio ambiente já estão em andamento. Ideal Comunitário tenta contribuir com este debate, reafirmando também o compromisso do Grupo
Camargo Corrêa com a sustentabilidade ambiental.

Francisco de Assis Azevedo, diretor executivo do Instituto Camargo Corrêa
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Mario Sergio Cortella
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Uma

O filósofo e educador Mario Sergio Cortella nos
lembra do desafio de enxergar a educação para além
dos bancos escolares sem perder a perspectiva de que
escola de qualidade é um direito de todos

instituição de ensino

foto: Pablo de Sousa/Cia de Luz

chamada vida

É difícil encontrar uma brecha na agenda do filósofo e educador Mario Sergio Cortella. Além das atividades como professor
da Faculdade de Educação da Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo (PUC-SP), Cortella viaja o Brasil e, muitas vezes,
também outros países para palestras quase diárias. De alunos de
escolas públicas a diretores de grandes empresas, todos ouvem os
recados a favor da valorização da educação e do educar-se, numa
perspectiva que vai muito além do simples “sentar nos bancos
escolares para assimilar um conhecimento formal”. Mas as contribuições de Cortella não se restringem à perspectiva individual.
Ele compartilha também, sempre que pode, sua opinião acerca
do desenvolvimento de políticas públicas para a educação.
Cortella acumula um saber de anos dedicados à pesquisa e a
análise da educação brasileira, que compartilha com uma clareza
rara. Nestes anos de estudo, foi aluno do maior educador brasileiro, Paulo Freire, que completaria 90 anos em setembro do
ano passado. Foi também seu braço direito e, depois, substituto
na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, no início
dos anos 90. Tornou-se um dos principais multiplicadores dos
ensinamento de Freire, aos quais soma a sua capacidade de observação e crítica da educação brasileira e mundial. Faz questão
de ressaltar os avanços recentes na inclusão de crianças e adolescentes nas estruturas escolares, mas também sublinha ser necessário, de um lado, tratar a educação por uma perspectiva mais
ampla e, de outro, buscar a qualidade social do ensino escolar.
“Em uma democracia, qualidade significa quantidade total”, diz.
“Se não há qualidade para todos, o que há é privilégio.”

Nesta entrevista à Ideal Comunitário,
Cortella nos traz uma lição freiriana sobre
como olhar para os processos educativos e reflete sobre as dificuldades e as esperanças para
a educação brasileira.
O que nos revelam os dados estatísticos,
avaliações nacionais, provas internacionais,
enfim, estes diversos números sobre a educação no Brasil?

Não podemos ter, em relação à Educação Básica brasileira, nem uma visão catastrofista,
supondo que nada avançou, e nem uma visão
triunfalista, que nos deixe sossegados. Ao contrário, são evidentes os avanços da educação
brasileira na escolarização nos últimos 20
anos. Nosso país saiu da indigência na educação escolar básica, mas isso evidentemente
não nos coloca ainda em uma perspectiva de
tranquilidade, ao contrário. Nós tivemos um
ingresso massivo de crianças na escola na idade constitucionalmente obrigatória do Ensino
Fundamental, mas as bases de qualidade de
ensino e de permanência seguem muito restritas. Ademais, é necessário tornar obrigatória a
Educação Básica como um todo, que a escolarização seja obrigatória dos 4 aos 17 anos. Nós
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total, não há qualidade social. Afinal de con{{Qualidade social tas, é necessário que não se confunda qualidade com privilégio. Em uma democracia, se
da educação
poucos têm qualidade, não há qualidade, mas
avalia-se pela
privilégio. E não se deve confundir qualidade
com privilégio. Por exemplo, São Paulo, que é
elevação das
condições de vida a cidade onde moro, é uma cidade na qual se
Mas para além dos indicadores numéricos,
come muito bem, isso é inegável, mas quem
da comunidade|| come? Quem come o quê? Nós temos mais de
como fazer uma avaliação qualitativa da educação brasileira?
250 cinemas, mais de 70 teatros, mais de 40
Esses vários indicadores que temos hoje estão em um primeiro museus. Quem os frequenta? Qualidade restrita torna-se pripatamar, com uma natureza ainda de base quantitativa, mas já vilégio. Qualidade social avalia-se pela elevação das condições
se sabe que eles são insuficientes nessa direção e que não basta de vida de uma comunidade na qual o equipamento escolar está
ficar nesse elemento. Mas o qualitativo tem um avanço que é inserido. E, por isso, uma das coisas que é necessário pensar
muito tímido ainda no Brasil.
melhor é o fato de nós termos hoje, ainda, pessoas que têm uma
visão muito “pragmatista” da educação escolar. Isto é, como se
Qualitativo em termos de tipo de avaliação ou em termos da
ela preparasse o cidadão e a cidadã apenas para que ele trabaqualidade da educação em si?
lhasse. Isto é, como formação de mão de obra.
Avaliação do aprendizado, da qualidade do aprendizado, da
qualidade social do aprendizado. Porque existe uma avaliação Como se o único ganho possível com a educação escolar fosse
quantitativa do aprendizado que é saber qual é a nota que al- “mudar o meu status social”...
guém tirou, mas existe uma avaliação da qualidade social do A finalidade da educação escolar ultrapassa essa visão utilitarista
aprendizado, isto é, qual o impacto que aquele tipo de escola- que muita gente tem. É evidente que o aumento da escolaridade
ridade teve na comunidade. Ou seja, elevou a vida da comuni- formal leva a uma melhoria das condições salariais e de obtenção
dade? A comunidade passou a contar com mais ferramentas de empregos em algumas áreas. Mas esse é um viés individual,
de melhoria da condição coletiva? Ou seja, não é só o dado não um viés comunitário. Por outro lado, o Brasil vive algo que
de natureza escolar, mas também econômico e social. O Ipea até hoje eu não consegui que um economista me explicasse...
[Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada] vem fazendo levan- Para todos e todas que dizem que há uma relação direta entre
tamentos que mostram o impacto da região onde houve maior capacidade econômica nacional e escolarização formal, isto é, que
nível de escolarização na melhoria das condições gerais daquela a única alternativa para a melhoria econômica é o investimento
comunidade. Mas isso, como eu dizia, ainda está em um pata- em educação escolar, alguém teria que me explicar uma contramar inicial. Fazer isso em um país com a nossa dimensão não dição: nós somos a sexta economia do planeta, mas o número
é impossível, mas é algo que mesmo em nações muito mais 66 em educação escolar. Se a relação fosse desse modo direto, eu
voltadas para essa questão como, por exemplo, a nação norte- teria que chegar a uma conclusão absurda, isto é, se a gente pasamericana ou a chinesa, a própria dimensão que eles têm cria- sar a vigésimo em educação escolar, isso significaria o quê? Que
nós íamos saltar para sermos a primeira economia do planeta?
ram dificuldades para esse passo.
Em outras palavras, não se confunda educação com educação
Seguindo por esta trilha, queria que o senhor nos falasse soescolar. A população brasileira tem várias fontes de educação que
bre o desafio de levar essa qualidade social para a educação.
não apenas a escola. A tal ponto que nós somos capazes sim de
Em uma democracia, qualidade social é sinônimo de quanti- produzir a sexta maior economia do planeta, mesmo com uma
dade total. Em uma democracia, se você não tiver quantidade escolarização que é deficitária. Nós temos uma mídia que é mais

estamos, hoje, com quase 100% das crianças no
Ensino Fundamental, mas o mesmo não ocorre nem em relação à Educação Infantil, nem ao
Ensino Médio. Portanto, há muito a ser feito,
embora seja insano desconhecer os avanços
que foram obtidos.

6 ideal comunitário

intensa, nós temos relações comunitárias de aprendizado com
profusão de grupos de sindicatos, clubes, igrejas, que geram outros mecanismos de capacitação. Ademais, a nossa questão é que
nós temos a sexta maior economia do planeta com esse índice 66
em educação porque educação também é renda. É a má distribuição de renda que leva a essa diferenciação.
O senhor falou antes da necessidade de expansão da educação obrigatória para o conjunto da Educação Básica, de 4 a
17 anos. Uma das questões até muito prementes na discussão
sobre educação é o “muro” entre o Ensino Fundamental e o
Ensino Médio. E uma discussão permanente do Ensino Médio

capitalista é a mobilidade da força de trabalho e inclusive do
próprio capital. Como a escola é um mecanismo mais lento de
formação e o capital se movimenta com velocidade, ele hoje
se instala em Jundiaí para fazer iPhone em menos de um ano,
mas pode sair dali em menos de quatro meses. Imagine todos
os equipamentos escolares da região preparando pessoas para
a área de eletrônica... Não deve haver uma subordinação do
equipamento escolar, do projeto escolar ao mercado de trabalho, mas deve haver isso sim, uma referência. O planejamento
escolar e as políticas de educação devem levá-lo em conta, mas
não tem que se subordinar a ele.

como um nível de preparação para o mundo do trabalho...

O senhor mencionou o fato de que a educação não se resu-

Isso ocorre em vários países do mundo, inclusive no nosso...

me ao ambiente escolar e esta é uma questão central na visão

É uma visão muito ligada a essa visão pragmatista da educa-

munidade educa. Agora, nós temos, até pelos avanços recen-

ção, não?

tes na educação escolar que o senhor já mencionou, uma ten-

freireana da educação: o mundo educa, a cidade educa, a co-

Sim. Primeiro, alguns desejam o Ensino Médio como sendo dência a reduzir de fato a nossa visão brasileira de educação
marcado pela terminalidade, ou seja, que algumas pessoas se como uma visão da educação formal. Como explicar, então, o
contentem em concluir o seu processo de escolarização formal que é educação?
estacionando no próprio Ensino Médio. E outros, que são exa- Há um grande círculo que é a educação. Dentro dele, nós tetamente as elites, entendem este nível de ensino como mera mos outros subcírculos internos: a educação formal e a edutransição. Nesse sentido, o governo atual conseguiu aliar coisas cação informal. Em outras palavras, a educação informal é a
que são boas, que é uma formação para o Ensino Médio dentro vivencial, da experiência do dia a dia. E nós temos a educação
do Pronatec [Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e formal, que é aquela que é intencional, deliberada. Dentro da
Emprego], por exemplo. No estado de São Paulo, também. São educação formal, nós temos outras duas divisões: a educação
ações que servem para que haja uma aliança entre essa for- formal escolar e a educação formal não escolar. Por exemplo,
mação de uma autonomia, que é aquilo que o Ensino Médio uma revista, um jornal, um boletim, uma ONG, um programa
precisa oferecer no campo da ciência e dos saberes, e uma pre- de TV, um programa de rádio são educação formal não escoparação para o emprego de maneira que haja uma ocupação lar. É estruturado, metódico, ele é deliberado, ele tem uma inpara o jovem. Agora, esta indecisão e indefinição para o Ensino tenção planejada. Diferentemente da educação informal, que é
aquela que acontece pela vivência stricto sensu,
Médio é usual... Se você pegar a High School
na prática. É o vivendo e aprendendo. Muita
nos Estados Unidos você encontra também
{{Não
deve
haver
gente chama de educação formal apenas aquela
essa encrenca. O problema central é que não
que está na escola, mas isso não tem sentido. A
há uma relação, nas companhias capitalistas, uma subordinação
entre o número de vagas na escola e o número
do projeto escolar educação pela mídia, uma ONG, um instituto
fazem a educação formal não escolar. E o Brasil
de postos de trabalho que existem. Se você
ao mercado de
tem uma profusão de organizações formais não
não tiver uma economia planejada no sentido
trabalho, mas uma escolares. E, é óbvio, tem a não formal direto
direto, lamento, mas cada carteira escolar não
referência||
porque tem 196 milhões de pessoas matriculacorresponderá a um posto de trabalho. Afidas nessa instituição chamada vida.
nal, um dos elementos chaves da organização
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Medidas mais sólidas
Regulamentação do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo
consolida políticas voltadas para adolescentes em conflito com a lei

1 bilhão
de pessoas, em
96 países, fazem
parte de cooperativas,
de acordo com o
Worldwatch Institute.
A Organização das Nações
Unidas declarou 2012
o Ano Internacional
das Cooperativas. Para
saber mais, acesse
http://social.un.org/
coopsyear
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Com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990, as medidas
destinadas a adolescentes em conflito com a lei ganharam um adjetivo: socioeducativas. Desde
18 de janeiro, o adjetivo passou a substantivo, com a sanção presidencial da Lei 12.594/2012, que
regulamenta o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase).
Para a coordenadora do Programa de Implementação do Sinase (ProSinase) da Secretaria
de Direitos Humanos da Presidência da República, Thelma Oliveira, o grande avanço conseguido com a transformação do sistema em lei é favorecer a implementação de uma política
mais perene de atendimento a estes adolescentes. “A lei, por si só, não muda a realidade, mas
impulsiona a consolidação de uma política pública”, diz ela.
Segundo Thelma, a lei, apresentada pelo Executivo ao Congresso, reafirma o que já vinha
sendo posto em prática aos poucos, desde a promulgação do ECA. “Agora, a lei faz um alinhamento do Poder Judiciário em relação aos processos envolvendo adolescentes e também impulsiona a organização do Executivo – federal, estadual e municipal – para que o atendimento
seja adequado”, avalia.
A lei divide responsabilidades entre a União, estados e municípios para a implementação do
Sinase. Também institui mecanismos de gestão e de avaliação do sistema. O principal deles é o
Plano de Atendimento Socioeducativo. Cada unidade da federação deverá formular o seu em até
360 dias, definindo metas e ações para um prazo de dez anos.
Tratamento mais uniforme
Para o coordenador do Programa Justiça Jovem do Conselho Nacional de Justiça, juiz Daniel
Issler, a lei do Sinase dará uniformidade ao tratamento do Judiciário nos casos envolvendo adolescentes. Um estudo coordenado por ele e o colega Reinaldo Cintra revelou não só a grande
variação na qualidade do atendimento ao adolescente em conflito com a lei, como também discrepâncias nas decisões judiciais.
Thelma Oliveira diz que a lei conseguiu avançar em relação à interpretação feita até hoje do
ECA. “A leitura do estatuto era de que a internação em regime fechado deveria ser excepcional,
ou seja, em último caso”, explica. “Já a lei do Sinase agora diz que a aplicação de qualquer medida
socioeducativa deve ser tratada como uma excepcionalidade.” Segundo ela, isso exige lidar com
as ocorrências sempre pelo viés da solução do conflito e, principalmente, do aprendizado do
adolescente com o episódio.
Como a coordenadora do Sinase, o juiz Issler também chama a atenção para o fato de que a lei
é um marco, mas não muda o cenário sozinha. “O Sinase exige unidades de internação adequadas
e também a capacitação constante dos profissionais, tanto do atendimento como do Judiciário.”

foto: Divulgação

panorama social

Letra Miúda: Doações ao FIA

Direto ao ponto
Diante de notícias de investigações envolvendo organizações não governamentais e
desvios de dinheiro público, surgem questionamentos acerca da relação entre o Estado e entidades da sociedade civil. Neste
cenário, diversas entidades criaram a Plataforma por um Novo Marco Regulatório
para as Organizações da Sociedade Civil. A representante da
Associação Brasileira de ONGs (Abong) na plataforma, Vera
Masagão, comenta:

A Lei 12.594/2012 alterou também as regras para que as pessoas físicas destinem parte do imposto de renda devido aos
Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente. Antes, a
destinação de até 6% dos impostos deveria ser feita obrigatoriamente até 31 de dezembro. Esta regra continua valendo, mas agora o contribuinte pode optar por fazer também
a destinação até a data limite da declaração anual. Neste
caso, o limite cai para até 3% do imposto devido, mas o valor
doado no início do ano pode complementar a destinação
realizada no ano anterior até o limite de 6%.
Entenda as siglas envolvidas no ato da doação:

Como separar o joio do trigo, as ONGs idôneas das não idôneas?
Há ONGs não idôneas assim como há governos corruptos, empresas fraudulentas ou
igrejas charlatãs. No caso dos recentes escândalos envolvendo desvios de recursos dos
ministérios do Turismo e do Esporte, a análise que a Controladoria Geral da União fez dos
convênios com ONGs, os indícios de desvio foram minoritários. A maior parte dos problemas eram de natureza administrativa. Isso ocorre porque não contamos com instrumentos adequados para regular a relação do Estado com as organizações da sociedade
civil. Essa é a reivindicação da Plataforma.

FIA – Assim são conhecidos os Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente. Usa-se também outra sigla: Fumcad.
Estes fundos financiam os projetos públicos ou privados
que visam atender crianças e adolescentes. Existe um fundo nacional, um em cada estado e em cada município que
possua um CMDCA.
CMDCA – O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente acompanha a política de atendimento às
crianças e adolescentes e articula as ações de entidades pú-

E como deve ser a relação entre Estado e ONGs?
O Estado deve reconhecer as organizações da sociedade civil como bens públicos e fomentar sua existência autônoma. O governo pode fazer parcerias para executar suas
políticas, como ocorreu no combate à fome ou à aids. Mais importante que isso, entretanto, é que governo e sociedade apoiem as organizações em suas ações autônomas, de
controle social, defesa de direitos e experimentação de programas sociais inovadores.

blicas e privadas. O CMDCA também seleciona os projetos
sociais que receberão recursos do FIA.
SGDCA – O Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do
Adolescente é o conjunto de atores e organizações responsáveis pelo atendimento integral e universal dos direitos da
infância e da adolescência.

Investimento contra o efeito estufa
BNDES e Ministério do Meio Ambiente lançam o Fundo Clima para financiar
ações que reduzam emissão de gases causadores do efeito estufa
Um dos mais importantes instrumentos da política brasileira para
a mudança do clima foi lançado em fevereiro. O Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Ministério do Meio Ambiente apresentaram o programa Fundo Clima. O
objetivo é estimular investimentos privados, municipais e estaduais
em projetos que promovam a eficiência do ponto de vista climático.
O programa vai financiar investimentos em seis modalidades: modais de transporte eficientes; máquinas e equipamentos

eficientes; energias renováveis; resíduos com aproveitamento
energético; carvão vegetal e combate à desertificação. Os recursos virão da parcela da Participação Especial do Petróleo
recebida pelo ministério e a previsão é ter até R$ 1 bilhão disponíveis até 2014.
O Fundo Clima terá prazos de financiamento de até 25
anos, com juros bem mais baixos que o mercado. Parte dos projetos será financiada a fundo perdido.
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I n fâ n c i a

Direitos
que fluem
Projeto realizado
em Pedro Leopoldo
(MG) e em outras
8 cidades no país
busca articular os
trabalhos realizados
em prol da infância
e da adolescência
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“Foi o dia mais feliz da minha vida!”. É assim que Josilane de Souza Silva, 19, relembra o dia em que
recebeu a notícia de que havia conseguido seu primeiro emprego. Dos 16 aos 18 anos, a jovem viveu
na Fundação José Hilário de Souza, instituição que recebe crianças e adolescentes que precisam
ser temporariamente afastados de suas famílias por passarem por situações de violação de direitos,
a única deste tipo no município de Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte.
De acordo com a legislação brasileira, as instituições destinadas ao acolhimento devem receber
crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, por isso, a chegada à maioridade e a impossibilidade de voltar
ao convívio familiar representavam para Josilane a necessidade de se manter com recursos próprios.
Nesse momento delicado, ela recebeu todo o apoio de que precisava: frequentou cursos profissionalizantes e a coordenação da fundação estabeleceu contatos com empresas para inseri-la no mercado
de trabalho. A notícia de que havia conseguido o primeiro emprego veio um mês depois de ter
completado os 18 anos. Hoje, trilhando seu caminho com plena autonomia, Josilane começou a
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Conquista da autonomia
Apoio da rede de proteção
foi fundamental para Josilane
conseguir entrar no mercado de
trabalho ao completar 18 anos

trabalhar como vendedora numa sapataria no
centro da cidade. No novo emprego será mais
fácil dar conta do trabalho e dos estudos, interrompidos no 2º ano do Ensino Médio.
Para que as histórias de outras crianças e
adolescentes pudessem ter desenlaces como a
de Josilane, conselhos, secretarias e organizações
não governamentais do município constataram
que precisavam aprimorar sua atuação em rede
para alcançar resultados mais efetivos. Esse desafio começou a ser enfrentado com o desenvolvimento do projeto Proteção Integral e Atuação
em Rede na Garantia de Direitos de Crianças e
Adolescentes – Implantação dos Fluxos Operacionais Sistêmicos, iniciativa do Instituto
Camargo Corrêa (ICC) e Associação Brasileira
de Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e da Juventude
(ABMP). Nove municípios de três regiões brasileiras participam da iniciativa (veja o quadro da
página 13), que em Pedro Leopoldo é conhecida como “Projeto de Rede”, justamente por ter
como foco o fortalecimento da atuação integrada das instituições envolvidas no atendimento a
crianças e adolescentes em situação de risco, de
forma que elas tenham o direito à convivência
familiar e comunitária assegurado. No município mineiro, o projeto é realizado em parceria
com o Comitê de Desenvolvimento Comunitário de Pedro Leopoldo e a InterCement.
Passo a passo
O projeto foi implantando nos municípios em
2011 e tem como base os fluxos operacionais
sistêmicos elaborados pela ABMP, criados
para organizar e otimizar a ação dos diferentes atores da rede de proteção à infância e à
adolescência. O consultor da associação, Raul
Araujo, explica que todos os fluxos partem de
um fato, que pode ser um direito violado, um
direito ameaçado ou um direito a ser garantido.

foto: Nello Aun/Fotomina

Trabalho em rede
Estudos de caso ajudaram organizações de Pedro Leopoldo a melhorar os fluxos de atendimento

Fluxos operacionais sistêmicos
Os fluxos operacionais sistêmicos indicam as etapas que devem ser percorridas para
garantir os direitos de crianças e adolescentes. O ponto de partida de cada fluxo é um
fato que se enquadre numa das seguintes situações: direito violado, direito ameaçado e direito a ser garantido. As indicações são organizadas em formato de fluxograma, o que facilita a visualização dos procedimentos a serem adotados e a sequência
em que precisam acontecer. Para construir os fluxos, a ABMP reuniu especialistas de
diversas áreas, a fim de apontar o caminho mais completo até a garantia plena desses direitos. Os fluxos são divididos por temas, como direito à convivência familiar e
comunitária e direito ao desenvolvimento sexual saudável, entre outros.

No caso da convivência familiar e comunitária, por exemplo, o fato pode ser o
seguinte: uma criança é vítima de negligência. Como se decide se ela deve ser
afastada da família? Quais são as instituições que devem agir nesse caso, quando
elas devem ser acionadas e qual o papel de cada uma? Todos esses procedimentos
foram organizados pela ABMP no formato de infográficos que ajudam a perceber
quais são os caminhos a serem percorridos. “Muitas vezes os municípios já têm os
serviços implantados, mas os fluxos vão dar a real dimensão do que tem que ser
feito”, esclarece a promotora de Justiça e presidente da ABMP, Helen Sanches.
O primeiro passo para implementar o projeto é mobilizar a rede e incentivar a
adesão de todos. Assim, representantes do Ministério Público, Juizado, Defensoria
Pública, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Conselho Tutelar, secretarias de Saúde, Desenvolvimento Social, Direitos
Humanos, Cidadania, Educação, Transporte, Polícias Civil e Militar e organizações da sociedade civil são convidados a integrar a iniciativa. Na etapa seguinte, é
realizado um seminário em que se discute o paradigma do atendimento a crianças
e adolescentes, estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): a
universalidade – ou seja, todos são sujeitos de direitos e devem ter acesso garantido
a eles – e a integralidade – a atenção a todos os aspectos da vida dos pequenos e
ideal comunitário 11
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I n fâ n c i a

Garantia de direitos
Melhorar os fluxos de atendimento a
crianças e adolescentes ajuda também
a prevenir a violação de direitos

jovens. Neste seminário, é feito um estudo de caso fictício, proposto pela ABMP e, posteriormente, passa-se ao estudo de um
caso que tenha acontecido na cidade. O debate em torno dessa
situação concreta se desdobra em outras reuniões, de forma que
se possa refletir sobre as falhas encontradas e possíveis soluções.
“Nessas reuniões do estudo de caso, fomos muito provocados e percebemos o quanto estávamos atuando mal como rede”,
relata a coordenadora do Centro de Referência Especializado de
Assistência Social (Creas) de Pedro Leopoldo, Juliana Costa. O
grupo discutiu o atendimento prestado a uma adolescente que
passou por situações de violência familiar e foi encaminhada à
Fundação José Hilário. Mesmo com a intervenção de diversos
órgãos, como a própria fundação e o Conselho Tutelar, a garota
envolveu-se com o tráfico de drogas e, por ter participado de um
ato infracional, recebeu a medida socioeducativa de internação e
está privada de liberdade em um centro de internação em Belo
Horizonte. Ao estudar todos os procedimentos adotados, o grupo percebeu a escassez de registros formais, a falta de articulação
entre os órgãos de atendimento e detectou, inclusive, que havia
muitas divergências sobre o histórico da adolescente.
Ação e prevenção
A análise do caso também exigiu uma reflexão sobre o papel de
cada instituição e esse é o grande aprendizado que os integrantes
do projeto destacam. “Com os encontros, nós pudemos identificar o que cada ator tem a contribuir e também quais são os seus
limites. Assim, vamos conseguir trabalhar de forma intersetorial e
isso é um enorme passo”, destaca a secretária Municipal de Edu12 ideal comunitário

cação, Cultura, Esporte e Lazer, Sara Ferreira. O promotor de
Justiça Luiz Gustavo Soares acredita que a participação no projeto fomentará também ações anteriores à violação dos direitos.
“A partir da melhor comunicação entre os membros da rede, nós
esperamos que o Ministério Público possa trabalhar na prevenção
e não apenas na situação limite, onde a violência já aconteceu”.
As falhas detectadas a partir do estudo de caso serviram de
insumo para a etapa seguinte do projeto: a elaboração de uma
proposta de trabalho que contemple estratégias para enfrentar as
fragilidades da rede. A coordenadora do programa Infância Ideal,
Juliana Di Thomazo, explica que esta estratégia é um incentivo
para que os grupos continuem trabalhando, pois é comum que
durante as formações sejam constatadas dificuldades, mas elas não
devem ser vistas como um entrave. O ICC também estimula que
os grupos busquem o apoio de outros parceiros e avaliem o que é
possível implantar com os recursos já disponíveis no município.
Em Pedro Leopoldo, o grupo já formulou sua proposta.
Ela prevê, para o ano de 2012, a capacitação de cerca de 150
pessoas que atuam junto a crianças e adolescentes no tema da
convivência familiar e comunitária e na identificação de sinais
apresentados por meninos e meninas que são vítimas de algum
tipo de violência. O projeto também prevê formações para um
grupo mais reduzido sobre tema da família acolhedora, modalidade de acolhimento prevista no Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária.
Nesta forma de acolhimento, ao invés de ser encaminhado a
uma instituição, a criança ou o adolescente é recebido por uma
família, devidamente orientada e acompanhada pelos serviços

NA INTERNET
v Os fluxos operacionais sistêmicos podem ser acessados no site da ABMP. Acesse www.abmp.org.br, clique em “Projetos” e depois em “Fluxos Operacionais”

Fortalecendo as redes
Conheça os municípios e os temas trabalhados no Projeto de Atuação em Rede na Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes
Municípios

Temas abordados

Apiaí (SP)

Fortalecimento de conselhos

Cabo de Santo Agostinho (PE) Fortalecimento da rede que compõe o sistema de garantia de direitos
Cristalina (GO)

Enfrentamento da exploração sexual

Fortaleza (CE)

Enfrentamento da exploração sexual

Ijaci (MG)

Evasão escolar

Ipojuca (PE)

Fortalecimento da rede que compõe o sistema de garantia de direitos

Pedro Leopoldo (MG)

Convivência familiar e comunitária; medidas socioeducativas

Santana do Paraíso (MG)

Violência contra a criança e o adolescente; formação de jovens protagonistas e fortalecimento
dos conselhos tutelares de Santana do Paraíso, Ipatinga e Ipaba

Porto Velho (RO)

Formação estratégica de operadores da rede de proteção dos direitos da criança e reformulação
dos marcos legais e regulatórios no estado de Rondônia

públicos, até que possa voltar à sua família de origem ou, no
caso do esgotamento dessa possibilidade, seja encaminhada para
adoção. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Social,
Leonardo Barros, a implantação da família acolhedora em Pedro
Leopoldo tem sido discutida desde 2009 e a lei municipal e o
decreto que regulamenta o programa já estão aprovados. A expectativa é de que ele seja implantado ainda em 2012.
Frutos
Em menos de um ano de execução, o Projeto de Rede já apresenta resultados animadores no município. Como o estudo de caso
revelou a necessidade do registro integrado de informações sobre os casos atendidos, o grupo pesquisou soluções e optou pela
implantação do Redeca. Trata-se de um software livre desenvolvido pela Fundação Telefônica que funciona como um banco de dados onde as instituições de assistência social, educação,
saúde e de outras áreas podem cadastrar as informações sobre
cada criança e adolescente atendido. Assim, é possível acessar em
um mesmo registro todas as informações geradas pelos serviços
que já prestaram atendimento àquele menino ou menina. Uma
comissão de cinco representantes de Pedro Leopoldo foi até Várzea Paulista, em São Paulo, para conhecer a experiência local no
uso do Redeca. Segundo Leonardo Barros, as medidas técnicas,
como disponibilização de internet em todos os órgãos que acessarão o sistema, já estão sendo providenciadas pela Prefeitura e a
expectativa é de que ele seja implantado no município este ano.

O presidente do CMDCA e da Fundação José Hilário,
Roberto Dinelli, também relata que o projeto promoveu uma
grande aproximação entre os Centros de Referência de Assistência Social (Cras e Creas) e a fundação, o que fortalece o
atendimento às crianças e adolescentes acolhidos e às famílias.
O melhor entendimento de como o serviço deve ser prestado
levou também a um aditivo no convênio mantido entre a fundação e a Prefeitura. Com o incremento, a Prefeitura passa a
custear a equipe técnica, formada por uma assistente social e
uma psicóloga, que atuam junto aos acolhidos.
Para 2012, além das capacitações no campo da convivência
familiar e comunitária, o grupo pretende centrar mais esforços
no tema das medidas socioeducativas e elaborar protocolos de
atendimento. Reforçar o debate sobre as medidas socioeducativas é uma necessidade, segundo Juliana Costa, do Creas,
porque ainda há resistência por parte de algumas instituições
em receber os adolescentes que estão em conflito com lei. Já
os protocolos ajudarão a sistematizar os procedimentos. “Os
protocolos são os fluxos acordados pela rede”, explica Raul
Araujo. “Eles estabelecem prazos e cada passo é pactuado pelo
conjunto dos atores.”
Josilane também tem muitos planos para 2012. Agora que
pode voltar a estudar e completar o Ensino Médio, o passo seguinte será prestar o vestibular para o curso de Enfermagem.
“Quando eu tenho um propósito, um sonho, eu não desisto”, avisa, afastando qualquer dúvida sobre suas conquistas futuras.
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A Paraíba recebeu
o programa Escola
Ideal de forma
pioneira e agora é
também o primeiro
estado a passar
por uma avaliação
externa dos
seus resultados

ANTES E DEPOIS
no desenho feito por uma das
crianças ouvidas na avaliação,
os espaços escolares ganham
detalhes e cores na cena
que representa o “depois” do
programa escola ideal

Avaliar é um verbo bastante conjugado nas escolas. Provas, boletins, relatórios,
notas fazem parte do dia a dia das instituições de ensino. No fim do ano passado, alunos, pais e educadores de escolas públicas e também as secretarias de
Educação de seis municípios do interior da Paraíba conjugaram este verbo de
forma coletiva, desta vez para avaliar os resultados alcançados em quatros anos
de implementação do programa Escola Ideal, do Instituto Camargo Corrêa e
Instituto Alpargatas, na região. Nesse período, 274 escolas dos municípios de
Alagoa Nova, Campina Grande, Guarabira, Ingá, Mogeiro e Serra Redonda
participaram de uma série de projetos voltados para a melhoria da educação
básica (leia mais sobre cada projeto no box à pág. 18).
A julgar pelos relatos dos mais sinceros avaliadores – as crianças – o Escola
Ideal passou no teste. Como parte da etapa qualitativa da pesquisa, alunos de
oito escolas foram ouvidos em rodas de conversa exclusivas e também registraram suas impressões em desenhos, alguns dos quais ilustram esta matéria. “A cor
da escola mudou, deu mais cor à sala”, comentou uma das crianças ouvidas pela
Move, organização especializada em pesquisas e planejamento na área social
e contratada pelo ICC para realizar a avaliação. Outra, ao desenhar o “antes e
depois” da sua escola, retratou um prédio sem cores e, ao lado, registrou: “Não sei
mais o que falar. Mudou tudo mesmo. Não tem como desenhar.”
O estado da Paraíba foi o primeiro a receber o programa Escola Ideal,
contando com o apoio das prefeituras e das secretarias municipais de Educação (veja box na página 17). Em 2007, foram aplicados os questionários de
Indicadores de Gestão para a Escola Ideal, metodologia criada especialmente
para o programa e que serve ao diagnóstico prévio da situação educacional
dos municípios e das escolas. A partir de 2008, foram sendo implementados
diferentes projetos, voltados para a valorização da leitura e escrita, a melhoria
da gestão escolar, o envolvimento da comunidade com a escola, a melhoria das
instalações das escolas e a educação pelo esporte.
A avaliação realizada agora pela Move utilizou o mesmo questionário para
verificar as mudanças ocorridas. Além disso, a pesquisa coletou informações
em entrevistas e rodas de conversa com educadores, técnicos, famílias, voluntários, gestores e também as crianças. “Com essa novidade, a avaliação dá espaço aos que são pouco ouvidos, mas que, na verdade, são o centro do processo”,
destaca Toni Niccolini, coordenador do Escola Ideal. Esta foi a primeira vez
que os pesquisadores da Move trabalharam com crianças sem a intermediação de educadores. Rogério Silva, coordenador do processo de avaliação, disse
que sua equipe ficou gratamente surpresa com a precisão de análise que as
crianças trouxeram. As entrevistas foram realizadas em escolas que receberam
ao menos três projetos nos municípios de Mogeiro, Alagoa Nova e Campina
Grande, os quais representam as diferentes realidades de um pequeno, um
médio e um grande município.
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MUDANÇAS
mutirões revitalizaram as escolas e projeto
educação pelo esporte valorizou a educação
integral dos alunos

desenhos realizado por criança participante da avaliação do programa
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GeSTÃO, leiTURa, eSPORTe e VOlUNTaRiadO
Além de realizar uma análise geral do impacto do programa na região, a avaliação colocou em evidência cada
um dos projetos realizados, destacando seus pontos fortes e desafios. Sobre o Sistema de Gestão Integrado,
metodologia de gestão para a área educacional criada
pela Fundação Pitágoras e implantada nos municípios
através do Escola Ideal, o relatório mostra que o projeto
conseguiu alinhar os profissionais de educação sobre a
missão e o sentido do trabalho da escola, de cada um e
da coletividade; favoreceu a construção de uma agenda
escolar com prioridades e distribuição das responsabilidades e de dispositivos não punitivos de monitoramento e avaliação. Vera Lúcia de Souza Apolinário,
articuladora do Escola Ideal dentro da secretaria de
Educação de Campina Grande, lembra que, antes de
implementar a ferramenta no município, acompanhou
o processo em outra cidade. “Achei que o discurso deles
sobre o SGI fosse ensaiado”, conta. “Agora, tenho muita
satisfação em dizer que vejo aqui resultados ainda melhores dos que vi lá.”
A avaliação faz a ressalva de que os resultados do
SGI ficaram relativamente mais evidentes nas escolas
com profissionais que foram alunos da formação. A
ideia é que estes educadores se tornem multiplicadores do SGI. “Agora, vamos caminhar sozinhos”, garante
Ivenete Teixeira dos Santos Rocha, secretária municipal
de Educação de Alagoa Nova, ao contar que, este ano,
quatro ou cinco escolas serão selecionadas para receber o
curso dado por educadores formados pelo projeto.
O Jornal Escolar e o projeto Ler: Prazer e Saber
obtiveram bons resultados na promoção da leitura e da
escrita, incentivando, inclusive, a adoção de políticas públicas voltadas para este fim. Alagoa Nova, por exemplo,
criou a Semana da Leitura, realizada no mês de novembro desde 2009. A ideia do coordenador do projeto Ler:
Prazer e Saber no município, Antonio Paulo da Silva, foi
premiada pela Jornada de Práticas Exemplares em 2010.
Nessa semana, são realizadas rodas de leitura e peças
teatrais em toda a cidade e, na zona rural, algumas casas
são selecionadas para receber as atividades.

Os projetos também amenizaram um dos principais problemas apontados pelo diagnóstico inicial: a distância entre
família, escola e comunidade. “Quando a gente sai no jornal,
a mãe fica só ‘orgulhação’ e a gente também”, disse um dos
alunos nas rodas de conversa. Além dessa valorização, como
ressalta a criança, os projetos ainda revelam talentos entre
professores e alunos, trazendo contribuições importantes ao
desenvolvimento da leitura e da escrita nas escolas.
Já o Educação pelo Esporte foi reconhecido como
potente mecanismo de apoio ao desenvolvimento escolar.
Segundo os educadores ouvidos pela Move, o projeto desencadeou mudanças significativas na redução da violência,
na integração de alunos e no vínculo da escola com a comunidade em casos de uso conjunto de materiais e espaços
para o esporte. Dentre os 460 itens que as escolas receberam para incentivar a prática de atividades físicas, vários
estão ligados a brincadeiras populares. “A ideia é provocar
a interação”, explica Berivaldo Araújo, diretor executivo do
Instituto Alpargatas. “Além disso, são itens baratos, o que
facilita a continuidade das brincadeiras sem o apoio dos
institutos.” O reconhecimento da importância do esporte
fez com que Campina Grande incluísse a Educação Física
na grade das escolas rurais, que antes não tinham.
O Juntos pela Escola Ideal, voltado para a melhoria física dos prédios escolares, envolve também a mobilização de
voluntários do Grupo Camargo Corrêa, que participam dos
mutirões com pais e professores. As reformas melhoraram
não apenas o espaço físico, como desenvolveram o sentimento de cooperação e cuidado com a escola. Educadores
e alunos demonstraram orgulho de estarem em um espaço
bem cuidado e reformado com a ajuda dos pais e voluntários, sentimento que traz a consciência do patrimônio e a
vontade de preservá-lo, depois de os mutirões mostrarem o
valor desse cuidado. Em Campina Grande, algumas escolas
continuam recebendo trabalho voluntário.
daQUi PaRa FReNTe
Como toda avaliação, a realizada pela Move aponta também
desafios. O mais evidente, segundo os pesquisadores, é favorecer que os educadores associem as tarefas dos novos projetos ao cotidiano do trabalho pedagógico que já desenvolvem.

O programa
contribuir para a melhoria da qualidade da educação em escolas públicas de ensino Fundamental é o foco do programa
escola ideal, do instituto camargo corrêa (icc). como em
todos os seus programas e ações, o icc sempre conta com a
participação de uma empresa do grupo camargo corrêa e a
escolha das localidades atendidas busca aproveitar o vínculo entre as unidades de negócio e as comunidades.
o programa teve sua experiência piloto na paraíba justamente por conta da experiência prévia do principal parceiro
do icc no estado, o instituto alpargatas, que já atuava na
região com projetos ligados às escolas dentro do programa
educação pelo esporte. o vínculo do instituto alpargatas
com as secretarias de educação impulsionou o escola ideal
no início de sua implantação.
na paraíba, optou-se por uma região que incluísse uma
cidade grande e outras cidades de menor porte. campina
grande abriga uma fábrica da havaianas. as cinco cidades
menores atendidas pelo programa localizam-se no seu entorno e também sediam fábricas satélite, com cerca de 200
funcionários cada uma.
a experiência no estado serviu ao amadurecimento do programa e de seus projetos. “passados dois anos na paraíba, percebemos que já estávamos maduros o suficiente para avançar
para outros municípios”, explica toni niccolini, coordenador
do escola ideal. hoje, o programa está em ipojuca (pe); apiaí
e itaoca (sp); guajará-mirim e porto velho (ro); santana do
paraíso, pedro leopoldo, ribeirão vermelho e ijaci (mg). este
ano, irá também para nortelândia (mt), Jacareí (sp) e cabo de
santo agostinho (pe).
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Escola Ideal na Paraíba
Conheça os projetos realizados nos municípios paraibanos pelo Instituto Camargo Corrêa e o Instituto Alpargatas:
Juntos pela Escola Ideal

• Produção e distribuição do jornal produzido por cada escola.

Mobilizar a comunidade escolar e os funcionários do Grupo

Execução: Comunicação e Cultura

Camargo Corrêa para a revitalização e melhoria das instalações
físicas das escolas.

Educação pelo Esporte

Ações:

Melhorar/instituir a prática esportiva nas escolas com o intuito

• 115 escolas foram reformadas nos seis municípios.

de promover a melhoria de políticas públicas voltadas para a

• Distribuição de guias para a escola e os voluntários contendo

educação, além dos benefícios sociais e físicos.

atividades pedagógicas pré e pós mutirão e estimulando a

Ações:

preservação do patrimônio público.

• 170 escolas atendidas (120 em Campina Grande, 10 em Ingá,

Execução: Instituto Alpargatas e prefeituras

10 em Mogeiro, 10 em Alagoa Nova, 10 em Serra Redonda e
10 em Guarabira) com capacitação de professores de educa-

Sistema de Gestão Integrado (SGI)
Capacitar escolas públicas e secretarias municipais de Educação

ção física e distribuição de 460 itens de material esportivo.
Execução: Instituto Alpargatas

na tecnologia de gestão desenvolvida pela Fundação Pitágoras
e transformar a rede escolar num sistema de alto desempenho.

Escola de Bons Conselhos

Ações:

Ampliar e qualificar a participação da comunidade escolar e lo-

• Realizados 20 módulos de formação para 107 profissionais da

cal nos conselhos escolares, fortalecendo a gestão democrática

educação.
• Os participantes vão receber certificado de Pós-graduação
Latu Sensu em Gestão Escolar.
Execução: Fundação Pitágoras

nas escolas. Realizado em Alagoa Nova e Serra Redonda.
Ações:
• Diagnóstico dos Conselhos Escolares.
• Apoio às eleições e formação dos conselheiros.
• Criação de rede de discussão e troca entre conselhos escolares.

Ler: Prazer e Saber

Execução: Agenda Pública

Formar e/ou melhorar as bibliotecas das escolas e fomentar
uma cultura de valorização da leitura.

PAIS

Ações:

Desenvolver a tecnologia social Produção Agroecológica Inte-

• Distribuição de acervos e bibliotecas móveis para todas as

grada e Sustentável (Pais) em hortas para melhorar a merenda

274 escolas dos 6 municípios.
• Formação de 82 mediadores de leitura e 81 multiplicadores
de leitura.

escolar.
Ações:
• Realização de 100 visitas técnicas

• Criação do prêmio Jornada de Práticas Exemplares.

• Implantação de 30 hortas no município de Campina Grande.

Execução: Associação Rio-Grandense de Bibliotecários e Centro

• Capacitação dos professores, alunos e comunidade escolar.

de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitá-

Parceria: Fundação Banco do Brasil

ria (Cenpec)

Execução: Associação de Orientação às Cooperativas do Nordeste (Assossene)

Jornal Escolar
Produzir jornais escolares, interagir com a comunidade e contri-

Reciclagem

buir com os meios de comunicação.

Propor reflexões sobre a problemática do lixo em Alagoa Nova.

Ações:

Ações:

• Capacitação de educadores em gêneros textuais.

• Oficinas e atividades de reciclagem.

• Integração do jornal com o projeto pedagógico da escola.

Execução: Editora Horizonte

Rio Grande
do Norte

João
Pessoa

PARAÍBA

Pernambuco

Mogeiro 3.524 alunos
Alagoa Nova 3.686 alunos
Campina Grande 31.314 alunos
Guarabira 7.706 alunos
Ingá 4.080 alunos
Serra Redonda 1.393 alunos
*número de estudantes matriculados na rede
municipal de ensino.

PERTENCIMENTO
crianças, educadores e gestores passaram a valorizar
mais o espaço e o patrimônio da escola

desenho realizado por criança participante da avaliação do programa

Nas entrevistas, eles apontaram o quanto as
escolas são cada vez mais pressionadas a desenvolver novos projetos, relações comunitárias,
educar em horário integral, sem que as novas
demandas sejam acompanhadas de melhoria
na remuneração, ampliação das equipes, ampliação de carga horária, bem como formação
permanente e supervisão dos educadores. “É
um processo que conseguimos amadurecer em
algumas escolas, mas é um trabalho contínuo”,
ressalta Toni Niccolini. Apesar das dificuldades,
o coordenador do Escola Ideal lembra que várias ações já foram absorvidas pelas secretarias e
também pelas escolas. Ele lembra, por exemplo,
que algumas instituições incluíram o Jornal Escolar na sua proposta pedagógica.
aÇÕeS eM 2012
O compromisso dos gestores e educadores
com as ações é fundamental para que os projetos sigam a trajetória de sucesso no novo ciclo que se inicia. Entre as ações que já estão
previstas para este ano, o projeto Juntos pela
Escola Ideal deve reformar outras três escolas
em cada um dos seis municípios, segundo estima Berivaldo Araújo, do Instituto Alpargatas.
Além disso, os voluntários começarão a fazer
a manutenção de algumas escolas que foram
reformadas em 2008.
O projeto Ler: Prazer e Saber continuará
promovendo a Jornada de Práticas Exemplares, prêmio de incentivo às boas práticas de
leitura implementadas por escolas e municípios da região. O Jornal Escolar seguirá sendo
publicado. Já o Escola de Bons Conselhos está
no meio da elaboração de seu projeto piloto
em Alagoa Nova e Serra Redonda. E ainda
haverá a formatura dos educadores que participam da formação do Sistema de Gestão
Integrado, que receberão certificado de pósgraduação em gestão escolar.
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MULTIPLICANDO GANHOS
No distrito de Abunã, fruticultores
receberam apoio técnico para cultivar
abacaxis de alta qualidade e assessoria
para colocá-los no mercado

Desenvolvi
20

Parceria entre ICC e Construtora Camargo Corrêa
apoia projetos de geração de renda, como o
Tempo de Empreender Rondônia, desenvolvido
com o Sebrae-RO e que está mudando a vida de
fruticultores do entorno da Usina Hidrelética Jirau
ideal comunitário
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Trabalho em cooperativa
Davino, associado da Coopertap,
e Elias (na foto, com a família), da
Unicoop, apontam que união dos
agricultores é fundamental. Na
outra página: detalhe dos abacaxis
produzidos em Abunã e preparo da
terra para o plantio de bananeiras
em União Bandeirantes
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Uma rodovia, uma hidrelétrica, a planta de uma fábrica, a reurbanização de todo um bairro não
são apenas obras, mas acontecimentos que mudam a trajetória de uma região. Fazer com que
estas mudanças beneficiem o conjunto da comunidade é um desafio que deve ser incluído no
projeto original de cada obra, tanto quanto os cálculos de engenharia. Muitas vezes, isso significa
ir além das consequências diretas da construção de uma barragem ou a abertura de uma nova
estrada. É preciso olhar o entorno do canteiro de obras, compreender a história da região e conhecer os talentos das pessoas que nela vivem.
Para dar uma resposta a este desafio, o Instituto Camargo Corrêa e a Construtora Camargo
Corrêa são parceiros em 57 projetos sociais nas áreas de geração de renda, educação e infância
que beneficiam as comunidades que vivem nas regiões de grandes obras sob responsabilidade
da empresa. “Nosso negócio é mais do que fazer a obra: ele é voltado para a comunidade”, diz
o presidente da Construtora, Dalton Avancini. “Nossa presença nas diferentes regiões é por um
período determinado, mas nossa passagem tem de deixar uma marca definitiva. A obra de engenharia é, claro, algo que fica, mas os projetos vão além de deixar apenas uma mudança física.”
Na construção deste legado para além da engenharia, o ICC contribui com sua experiência
em diagnosticar os desafios e oportunidades nas regiões, desenvolver projetos sociais e mobilizar
a comunidade. “Para assegurar que o legado social da empresa seja perene, mesmo após o término
das obras, o Instituto Camargo Corrêa, permanece por aproximadamente dois anos apoiando os
projetos sociais iniciados na região”, lembra Francisco Azevedo, diretor executivo do ICC. Para
Dalton Avancini, a parceria “tem sido um processo bastante fértil”.
Dos projetos que resultam da parceria e que hoje estão em andamento, 33 estão ligados ao
programa Futuro Ideal do ICC. O programa tem como objetivo criar oportunidades de geração
de renda, promovendo o empreendedorismo e apoiando grupos produtivos, de forma a aproveitar
a vocação das comunidades em atividades que vão do artesanato à produção agrícola, passando
pelo vestuário, alimentos e a reciclagem. De acordo com Kalil Farran, gerente de Sustentabilida-

de da Construtora Camargo Corrêa, o investimento em projetos do Futuro Ideal alinha-se ao negócio da empresa. “A obra,
em si, é sempre uma oportunidade de geração de emprego e
renda”, comenta.
As ações, no entanto, não se limitam à capacitação de mão
de obra para trabalhar na construção. Os projetos buscam o
desenvolvimento econômico e social da região. “É importante
notar que nós apoiamos o projeto, mas quem o realiza é sempre
a comunidade, que é quem, afinal, tem o poder de se transformar”, ressalta Dalton Avancini.
No entorno da Usina Hidrelétrica (UHE) Jirau, as comunidades aceitaram o desafio de se transformarem. Iniciado em
julho de 2010, o projeto Tempo de Empreender Rondônia –
realizado pelo Instituto Camargo Corrêa (ICC), Construtora
Camargo Corrêa e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Rondônia (Sebrae-RO) – está mudando a
vida dos pequenos produtores de frutas tropicais.
Frutos do tempo
Até 2013, agricultores de comunidades dos distritos de Abunã e União Bandeirantes, na zona rural de Porto Velho (RO),
irão colher 800 mil abacaxis e 3,4 milhões de quilos de banana.
Somem-se a estas cifras os milhares de quilos de açaí que fruticultores da localidade vizinha de Joana D’Arc colherão em
quatro anos, assim que os 230 mil açaizeiros cujas mudas estão

prontas para serem plantadas começarem a produzir, e tem-se
uma ideia do impacto do projeto.
A venda da produção de abacaxi deve gerar cerca de
R$ 3 milhões e a de banana, outros R$ 1,5 milhão. Uma bolada
e tanto para quem antes vendia a produção praticamente de
porta em porta ou à beira da estrada.
O projeto atende diretamente 295 famílias de agricultores,
que recebem apoio em todas as etapas da cadeia de produção,
do planejamento, plantio à comercialização dos frutos. Outro
diferencial do projeto é o investimento em tecnologia, com destaque para a construção de uma biofábrica que produz mudas
de alto padrão e adaptadas às condições do solo e do clima local
(veja matéria à página 27).
A próxima etapa será a utilização dos excedentes das colheitas para a fabricação de doces e outros produtos. Nesta etapa, as mulheres terão um envolvimento maior no projeto e os
jovens serão convidados a participar de cursos voltados para
a administração das cooperativas. Neste novo ciclo, o projeto
contará com o reforço de investimentos do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Para além das toneladas de frutas, o projeto Tempo de Empreender colhe também uma mudança mais profunda e duradoura: a organização das comunidades. “O trabalho está dando certo porque é estruturante: orienta para o cooperativismo,
ensina novas práticas e mostra que é possível produzir com a
fotos: J.Gomes
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qualidade e a regularidade que o mercado exige”, avalia o diretor
técnico do Sebrae-RO, Hiram Rodrigues Leal. Para ele, o projeto é um dos mais importantes já realizados pela sua organização
e uma grande contribuição da Camargo Corrêa para a região. “A
empresa vai deixar um legado importante”, acrescenta Leal.
O projeto incentivou a oficialização de duas cooperativas.
Com a biofábrica em funcionamento, os agricultores recebendo
as primeiras formações técnicas e também na área de gestão, o
projeto fez crescer os olhos dos sócios da Cooperativa dos Produtores Rurais de Taquara, Abunã, Pau D’Arco e Penha (Coopertap), formada por 80 agricultores da Vila da Penha, no distrito de Abunã, a 90 quilômetros de Porto Velho. A entidade hoje
trabalha com a meta de se tornar referência na produção, industrialização e comercialização de abacaxi com inclusão social. O
sonho dos produtores está plantado no solo propício da região.
Os frutos nascem grandes, bonitos e têm um sabor inigualável.
Já os 83 pequenos produtores da localidade de União Bandeirantes, a 160 quilômetros do centro de Porto Velho, organizaram-se especialmente para participar do programa e assim
nasceu a Cooperativa Agrossustentável de União Bandeirantes
(Unicoop). A cooperativa, formalizada no final de 2011, já deu
passos ousados: conta com sede própria, uma câmara fria e uma
unidade educacional.
Incluída em agosto de 2010 no Tempo de Empreender, a Cooperativa de Produção Agropecuária de Rondônia
(Coop’agrofrutícola) já existia desde 1998 para organizar os
agricultores do assentamento Joana D’Arc, localizada a 70 quilômetros de Porto Velho, na margem direita do rio Madeira. O
projeto reacendeu as esperanças dos agricultores, que enfrentam
problemas como a baixa fertilidade do solo e a falta de capital, de
orientação técnica e de maquinário, além da dificuldade de vencer
as grandes distâncias que caracterizam a região. “Se a gente não
se organizar para trabalhar juntos, não conseguiremos produzir”,
diz o presidente da Coop’agrofrutícola, Geraldo Crispim Ferreira.
Açaí, abacaxi e banana
Os pés de açaí encontrados na região mostram a aptidão do solo
para este fruto, que tem mercado garantido não só em Rondônia, mas no resto do Brasil e no mundo. A Coop’agrofrutícola
agora conta com um viveiro de 230 mil mudas de açaí BRS
Tropical, que serão distribuídas entre os cooperados. Com a
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chegada do tempo de colheita, que é de quatro anos, a cooperativa receberá a orientação necessária para a comercialização
dos frutos, afirma a gestora do Tempo de Empreender, Liomar
Sabino Souza, do Sebrae-RO.
Já a fama do abacaxi da Vila da Penha chegou ao conhecimento de empresários de Porto Velho em rodadas de negócios
com membros da Coopertap. Nos encontros organizados pelo
Sebrae, eles fecharam dois contratos, um para a entrega semanal de 800 frutas ao preço de R$ 2,20 o quilo e outro de 350
frutas ao preço de R$ 2,40 o quilo. Nada mal para quem se virava sozinho para vender os abacaxis – por R$ 1 a R$ 2 a unidade.
Para o presidente da cooperativa, Davino Mendes Freitas,
isso comprova a necessidade de organização para enfrentar o
mercado. “O produtor sozinho não consegue chegar ao grande
comerciante”, afirma. Mais conhecido pelo apelido de Cabeça
Branca, Davino é o fundador da Vila da Penha e liderança reconhecida na região, tanto que as iniciais do seu apelido “CB”
foram adotadas como o nome fantasia do abacaxi, impresso nas
etiquetas que identificam o produto.
As primeiras vendas da Coopertap foram feitas para o Supermercado Araújo em Porto Velho. Encarregado pelas compras do supermercado, Anderson Souza Luiz diz que a compra
de hortifrutigranjeiros da região oferece muitas vantagens. “Os
produtos são frescos, têm qualidade e o preço é bem menor”,
avalia. Mesmo com tantas vantagens, 80% dos produtos hortifrutigranjeiros adquiridos pelo supermercado vêm de São Paulo.
“Isso porque os pequenos agricultores não estão preparados para
o mercado”, explica Anderson. Uma das razões de ter fechado
negócio com a Coopertap e também com a Unicoop foi elas poderem oferecer notas fiscais do produto e terem credibilidade.
Os sócios da Unicoop também já perceberam que comercializar em bloco é muito mais vantajoso. Antigo produtor de
banana, Arlindo Rekel comemora o fim do tempo de submissão aos atravessadores. “Além de pagar um preço pequeno pelo
produto, muitas vezes nem voltam às propriedades para entregar o que devem ao produtor”, conta. Ele calcula um prejuízo
de R$ 6 mil com calotes dos chamados marreteiros. Hoje, os
tempos são outros e os cálculos, otimistas.
Para garantir melhores condições de comercialização das
frutas, as cooperativas de União Bandeirantes e Vila da Penha
receberam câmaras frias, já instaladas em galpões construídos

Em todo o Brasil
O Instituto Camargo Corrêa e a Construtora Camargo Corrêa apoiam dezenas de empreendimentos em 14 estados brasileiros através de projetos do programa Futuro Ideal. Em vários locais, as obras já foram terminadas, mas os projetos continuam,
garantindo o apoio necessário para que os empreendedores alcancem independência e sustentabilidade. Veja no mapa os
municípios onde a parceria se faz presente:

Novo Airão

Juruti
Iranduba

Manacapuru

AM

Vitória do
Xingu
Tucuruí
Brasil
Novo Altamira

Alcântara
São Luis

MA

PR

Fortaleza

CE

Porto Velho
Guajará-Mirim

Obras relacionadas aos projetos:
Ponte Rio Negro (finalizada)

RO

Tapurah
Nova Mutum

Cabo de Santo Ipojuca
Agostinho

Lucas do
Rio Verde

MT

GO
Paracatu

Cristalina

UHE Jirau
Eclusas de Tucuruí (finalizada)

Catalão

Mina Bauxita (finalizada)

Davinópolis

Campo Alegre
de Goiás

UHE Belo Monte

SP

Cyclone IV
Vale TFPM

São José dos Campos

Rnest Consórcio CNCC
Estrada da Batalha
Vila do Mar
UHE Batalha
UHE Serra do Facão (finalizada)
Fábrica da Sadia (finalizada)

Jaboatão dos
Guararapes

PE

PR

MG Santo Antônio do Grama
Tombos

Pedra Bonita
Natividade

RJ

São Paulo

Araucária
São Carlos
Águas de Chapecó
Alpestre
SC

RS

Mineroduto Minas-Rio
Revap (finalizada)
Rodoanel (finalizada)
CCPR Repar
UHE Foz do Chapecó (finalizada)
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pelos cooperados. A Eletrobrás de Rondônia apoiou a melhoria, realizando gratuitamente as adaptações necessárias da rede elétrica. Os produtores receberam,
ainda, mil caixas padronizadas para o transporte do produto. Orientações técnicas, como a colocação de uma almofada no ombro para evitar danos à fruta durante a colheita e transporte, também valorizam as bananas da Unicoop. Na próxima
etapa, um dos objetivos é desenvolver um sistema de logística eficiente para que os
frutos cheguem com qualidade aos mercados consumidores.

Transformação
Antônio da Silva Guimarães chegou a Rondônia
apenas com uma lona para se abrigar e hoje
cultiva 15 mil pés de banana

Publicações
O sucesso do projeto Tempo de Empreender Rondônia foi registrado em uma
publicação produzida pelo Sebrae-RO.
O material resgata todo o histórico do
projeto e também faz um panorama
sobre a região e os moradores do entorno da UHE Jirau. A publicação foi entregue para os parceiros e produtores
do projeto.
Outras publicações ajudam a multiplicar a experiência exitosa do Tempo de
Empreender RO. Os treinamentos e reuniões entre técnicos e agricultores também resultaram na elaboração de dois
manuais: um sobre padronização de
procedimentos e rotinas de cooperativa
e outro sobre processos de logística do
abacaxi e da banana.
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Entusiasmo
Arlindo Rekel é um dos beneficiários mais entusiasmados do Tempo de Empreender. Somou os anos de prática às novas técnicas aprendidas e triplicou o
número de pés de banana de sua propriedade sem aumentar a área de plantio.
Com um bananal de 9 alqueires, colhe 900 cachos por mês. A partir da próxima
safra, ele espera duplicar e até triplicar a colheita.
As técnicas para aumentar a produtividade encerram o ciclo perverso de
avanço sobre a floresta. Na região, depois da primeira ou segunda safra, a terra
exige tratos de adubação e correção de solo para dar novos frutos, cuidados que
estão fora do alcance da maioria dos produtores. Eles desistem da terra e partem
para a derrubada de novas áreas da floresta.
As boas práticas também animam o produtor Antônio da Silva Guimarães,
que chegou à região apenas com uma lona para se abrigar. Hoje, conta com 15
mil pés de banana, além de outras culturas, como o café. O apoio que vem recebendo, diz ele, foi “uma bela surpresa”. “Agora é fazer acontecer, com os colegas
da cooperativa”, comenta.
Com a parceria da Associação de Assistência Técnica e Extensão Rural do
Estado de Rondônia (Emater), da prefeitura de Porto Velho e do governo do
estado, os beneficiários do Tempo de Empreender puderam fazer o preparo correto da terra para o plantio do açaí, da banana e do abacaxi. Para isso, contam
com assistência permanente dos técnicos da Emater.
Com 180 mil pés de abacaxi, Antenor Rocha Gomes prepara-se para colher a primeira safra produzida com as técnicas repassadas e monitoradas pelo
técnico Johnneschey Anes Morais, da Emater. Com o filho Adailton, ele vem
experimentando outras novidades. Uma delas é alinhar as covas e deixar um
espaço entre as plantas por onde pode passe um carrinho para coletar as frutas.
Uma ajuda e tanto para quem enfrentava os espinhos dos abacaxizeiros. “Esta
plantação representa o maior prazer da minha vida”, afirma Antenor.
Morais explica que a lavoura também vai contar com um processo para
apressar o amadurecimento da fruta, diminuindo o tempo de colheita de 18 meses para 15. Isso vai aumentar as vendas do abacaxi durante a entressafra. “Com
a formação da cooperativa e o apoio técnico tudo ficou mais fácil”, declara Elias
Roseno da Silva, agricultor e sócio da Unicoop.

FábricaVerde

Laboratório produz mudas
com alta qualidade genética que
garantem produtividade

Implantado no canteiro de obras da Usina Hidrelétrica Jirau, o Laboratório de Biotecnologia Jirau desenvolve pesquisa e tecnologia na
produção de mudas nativas do bioma Amazônia. O trabalho foi iniciado com a meta de
formar agricultores na região aptos a produzir
mudas de abacaxizeiro, bananeira, pupunha e
açaí de alta qualidade genética e sanitária. As
mudas serão repassadas para agricultores dos
distritos de Jaci-Paraná, União Bandeirantes,
Nova Mutum e Abunã, pertencentes ao município de Porto Velho, como insumo básico em
sistemas de produção agroecológicos. O projeto é desenvolvido pela Construtora Camargo
Corrêa em parceria com o Instituto Camargo
Corrêa, a empresa ORBI – Biotecnologias
Sustentáveis e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (Fapeu).
O trabalho é pioneiro na região Norte. Os
produtores em conjunto com pesquisadores coletam as melhores mudas, que depois serão multiplicadas em laboratório, utilizando metodolo-

gias e cuidados necessários para garantir alta qualidade genética da planta. Além
de aumentar a produtividade e garantir escala de produção, as mudas produzidas
na Biofábrica também evitam que plantas infectadas por pragas sejam replantadas,
explica o responsável pelo laboratório, o professor doutor Miguel Pedro Guerra.
A biofábrica mantém parceria com o programa Jovem Aprendiz, do governo
federal, e hoje conta com o trabalho de quatro jovens da região. “Estamos treinando e capacitando mão de obra local a fim de valorizar ações de sustentabilidade que proporcionem desenvolvimento socioeconômico na região”, explica
Luiz Carlos Martins, diretor da Camargo Corrêa.
Continuidade
O potencial da Biofábrica para o desenvolvimento da agricultura na região deve
ir além do apoio aos agricultores do projeto Tempo de Empreender. O governo
de Rondônia manifestou interesse em multiplicar unidades do laboratório em
outros municípios, tornando o projeto uma política pública agrícola do estado.
“A ideia é que ela passe a ser gerida por uma universidade ou órgão público e
consiga ser financeiramente sustentável, vendendo as mudas”, afirma Antônio Jorge, diretor de Sustentabilidade da Energia Sustentável do Brasil (ESBR) – empresa gestora da UHE Jirau. A ESBR seria parceira nesta nova etapa do laboratório.
Segundo Jorge, o trabalho da Biofábrica complementa ações que já vem
sendo levadas adiante pela empresa, especialmente no que diz respeito ao reflorestamento tanto de áreas no entorno da obra, como também de terrenos que
já haviam sido desmatados para agricultura e abandonados. “Dentro de área de
preservação permanente, podemos usar o açaí, o cupuaçu e outras espécies frutíferas, produzidas pela Biofábrica, e transformá-la também em área de geração
de renda para as comunidades”, exemplifica.
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Biofábrica
Laboratório produz mudas de abacaxi,
açaí, banana, maracujá e pupunha, além
de flores tropicais

V o lu n ta r i a d o

Rede de
fotos: Mariana Guerra

Em seu livro A Sociedade em Rede, o sociólogo espanhol Manuel
Castells ressalta que a internet teve o índice de penetração mais
veloz do que qualquer outro meio de comunicação na história
da humanidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, o rádio levou 30 anos para chegar a 60 milhões de pessoas; a TV levou
15 anos; a internet o fez em apenas três anos.
Se atinge a tantos em tão pouco tempo, que tal utilizála para mobilizar muitas pessoas para grandes causas? Pois é
exatamente isso que estão fazendo diversos projetos ligados ao
voluntariado no país.
O programa Ideal Voluntário, do Instituto Camargo Corrêa, está começando a utilizar um software especial para interconectar os diversos Grupos de Ação Ideal Voluntário (Gaivs),
Comitês de Incentivo ao Voluntariado e Interação com a Comunidade (Civicos), empresas parceiras e voluntários por todo
o país. Intitulado V2V, ele está sendo implementado através do
novo portal do programa. “Estamos investindo em uma ferramenta que possibilita a formação e o fortalecimento de uma
rede social virtual de voluntariado e, com isso, a possibilidade
de estreitar a relação com o voluntário”, afirma o coordenador
do Ideal Voluntário, Flávio Seixas.
De arquitetura simples e intuitiva, o portal oferece funcionalidades similares a de redes sociais já consolidadas como o
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Facebook. Todos os voluntários possuem um perfil pessoal e
uma página própria. A prática tem demonstrado que, com pouco tempo de navegação, os voluntários já começam a dominar a
ferramenta e passam a dividir suas experiências com os demais.
O voluntário pode “curtir” uma ação, uma notícia ou um
grupo específico. Pode informar para toda a rede quais são as
suas preferências ou as áreas em que tem interesse de atuar.
Consegue seguir um grupo de voluntários de qualquer região
do país e atualizar-se sobre o que vem acontecendo nesse
grupo, mesmo sem ser um integrante. É possível também escrever textos no blog que vão ficar expostos na página principal – a divulgação de uma ação que tenha sido realizada, por
exemplo. E, claro, a ferramenta permite o envio de mensagens
a outros voluntários.
“O portal oferece aos gestores a possibilidade de coletar os
dados necessários para avaliar uma ação voluntária e acompanhar a evolução de um grupo, e, para os voluntários, é um canal
aberto e dinâmico para conversar com os gestores e com outros
grupos”, observa Seixas.
V2V
O software V2V surgiu em 2004, com o objetivo de dar mais
autonomia para que voluntários pudessem se articular em rede

e-Mentoring
Em Recife (PE), profissionais da Construtora
Camargo Corrêa dedicam-se a orientar jovens
para o mundo do trabalho pela internet

O uso da internet e das redes sociais
para engajamento e organização de
voluntários tem se intensificado

luntários
para divulgar ou buscar oportunidades de voluntariado e doação. Desde então, a rede V2V funciona gratuitamente no Portal
do Voluntário – um projeto que surgiu há 12 anos, na antiga
ONG Comunidade Solidária.
Marianna Taborda, coordenadora de operação da rede V2V,
destaca que, com o sucesso da tecnologia, empresas passaram a
solicitar a criação de seus próprios portais e redes V2V exclusivas. “Há funcionalidades focadas na gestão, como campos
para monitoramento de resultados, sistema administrativo para
a geração de relatórios de participação, inscrição em oportunidades”, observa. Atualmente, há mais de 120 mil pessoas e
mais de 20 mil ações voluntárias cadastradas nas diversas redes
V2V. Entre as empresas parceiras, além do Grupo Camargo
Corrêa, estão Nestlé, C&A, Itaú Unibanco, HSBC, Bradesco,
BM&FBovespa, Serasa Experian, entre outras.
No Grupo Camargo Corrêa, os resultados obtidos a partir da
rede de voluntários já começam a surgir. O programa Ideal Voluntário já investe em tecnologia e internet para entrar em contato com os voluntários desde 2009, com o site do Dia do Bem
Fazer, que reúne informações sobre as ações realizadas fornecidas
pelos próprios voluntários. Em 2010, lançou o primeiro site do
programa, voltado para sua divulgação, mas também usado para
o cadastro dos Civicos, Gaivs e dos projetos de cada um deles.

A rede V2V começou em dezembro de 2011, com 67 voluntários cadastrados. Em janeiro, o número subiu para 169.
Até o fechamento desta edição, já atingia 320 pessoas. “É uma
grande diferença para o site anterior, onde tínhamos contato
direto apenas com cerca de 70 voluntários que coordenavam as
ações em suas comunidades”, lembra Seixas. “Voluntários que
antes não conhecíamos e desenvolviam ações também desconhecidas para nós estão emergindo e, com isso, trazendo novas
ideias e um novo impulso ao programa.” Além de fomentar o
contato entre os voluntários, o V2V funciona também como
uma plataforma virtual para receber informações sobre as atividades realizadas, facilitando a gestão dos projetos.
Hoje, várias iniciativas dentro do Grupo já se utilizam da
internet. No Projeto Casulo, que conta com a parceria do Gaiv
Nações Unidas, da sede da InterCement em São Paulo, os voluntários ajudam a cadastrar notas fiscais doadas ao projeto e
que podem virar créditos para a organização. O Casulo atende
crianças e jovens da comunidade Real Parque, na zona sul de
São Paulo, oferecendo oportunidades de atividades extraclasse,
complementares à formação escolar.
No estado de São Paulo, o governo repassa à instituição
parte do ICMS arrecadado sobre as notas fiscais que são doadas por pessoas físicas e jurídicas. Para isso, no entanto, é preciideal comunitário 29

V o lu n ta r i a d o

NA INTERNET
v C onheça o novo portal do programa Ideal Voluntário: entre em
www.institutocamargocorrea.org.br e clique em Voluntariado.

Inspiração
Para aproveitar a mobilização das redes sociais,
o Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial (CBVE) lançou, em dezembro do ano passado, a campanha “Ser Voluntário Vale a Pena”.
O objetivo é sensibilizar as pessoas, por meio
de histórias pessoais contadas pelos próprios
voluntários em um hotsite – www.cbve.org.br/
servoluntariovaleapena
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so que as notas sejam cadastradas em um sistema específico da Secretaria
da Fazenda estadual dentro de um prazo determinado. “Se o cadastro não é
feito a tempo, a doação se perde”, explica o coordenador do Gaiv, Ronaldo
Landim, analista de suprimentos da InterCement. “Por isso, fazemos uma
distribuição das notas mensalmente aos voluntários da empresa, que fazem
o cadastro nas suas horas vagas.”
Landim diz que, de início, os voluntários resistem a aceitar a tarefa, em
geral por acharem que o sistema de cadastro é complicado e pode tomar
muito tempo. “Mas, assim que aprendem, o trabalho fica mais rápido e, no
mês seguinte, o voluntário já aumenta o volume de notas cadastradas.” O
Gaiv realiza esta atividade regularmente desde janeiro. No dia 14 daquele
mês, os voluntários realizaram um mutirão, reunindo-se na sede do Projeto
Casulo. Conseguiram registrar 6.871 notas que trarão quase R$ 14 mil
para o caixa da entidade.
Através da rede
No Gaiv e-Mentoring, formado na obra Estrada da Batalha, da Construtora
Camargo Corrêa, na região metropolitana de Recife (PE), cerca de 30 voluntários participam das atividades do projeto de mentoria online com mulheres
de 15 a 24 anos que buscam inserção no mercado de trabalho. A ação, criada
pela ONG Academia para o Desenvolvimento da Educação, é feita através de
um site específico do projeto, que permite aos voluntários conversarem, uma
hora por semana, de seus postos de trabalho, com as participantes do Programa para o Futuro Jovens Mulheres em Ação, financiado pela Fundação Nike.
“Vamos iniciar em março nossa terceira turma”, destaca Joanna de Ângelis
Bastos Vieira, profissional de Responsabilidade Social da obra.
Além desses dois exemplos, o Prêmio Idealista, destinado ao reconhecimento do trabalho voluntário dos profissionais do Grupo Camargo Corrêa também se utilizará da internet para registrar as horas de trabalho dos
grupos de voluntários. O registro via rede de computadores possibilitará
aumentar a capacidade de acompanhamento das atividades e servirá como
indicador para a premiação.
Segundo o Instituto Voluntários em Ação (IVA), além da inspiração
pelo exemplo alheio, um portal de voluntariado online, também reduz significativamente as despesas de um centro de voluntariado, além de possibilitar um aumento da dimensão e do potencial do trabalho. “No voluntariado online, o voluntário desempenha em todo ou em parte as suas
atividades pela internet, que mobiliza centenas de milhares de voluntários
no mundo todo. E, agora, encaminhamos voluntários 24 horas por dia, sete
dias por semana”, registra o IVA, que atua como um centro de voluntariado
em Santa Catarina há dez anos.

Perfil

foto: Arquivo pessoal

Sensibilidade social e
conhecimento técnico fazem
de Isaque Lopes Silva um
impulsionador do voluntariado
em Bodoquena (MS)

Sensibilidade social, uma pitada de conhecimento técnico. Bastante versatilidade e capacidade de mobilização, recheadas com porções
de empreendedorismo. Para completar, uma
grande dose de popularidade. A “receita” explica o sucesso do trabalho voluntário empreendido pelo técnico em química Isaque Lopes
Silva, de 31 anos, em Bodoquena (MS).
Analista de laboratório do setor de qualidade da fábrica da InterCement, Isaque é coordenador de três dos 11 Grupos de Ação Ideal
Voluntário (Gaiv) formados em Bodoquena.
Os Gaivs são os núcleos do programa Ideal Voluntário, formados nas unidades do Grupo Camargo Corrêa para realizar ações de voluntariado. Os trabalhos incluem a colaboração com
grupos de idosos, estruturação de uma escolinha de futebol para crianças e um programa de
preservação das nascentes de rios e córregos da
região, situada em meio à natureza exuberante
do Pantanal. Todas as ações começaram timidamente, mas hoje estão em fase de expansão e
crescimento no envolvimento dos voluntários.
Um dos mais atuantes é Isaque.
“Desde criança sou assim, gosto de ajudar
as pessoas. Se não tenho condições financeiras,

pelo menos tenho saúde para ir atrás”, diz. Nascido em Palmeira dos Índios (AL),
mudou-se ainda criança para a região quando a mãe foi tentar a sorte vendendo roupas, acompanhando o padrasto de Isaque, chamado para trabalhar numa fazenda.
Sua primeira ação voluntária começou ao tomar conhecimento da dificuldade que um grupo de idosos vinha enfrentando, havia três anos, para ter um
espaço de lazer. Em contato com o Instituto Camargo Corrêa (ICC), conseguiu
uma pequena verba e deu início a uma série de atividades beneficentes para
arrecadar mais recursos.
O objetivo final era a construção da área de lazer e de uma academia de
ginástica ao ar livre. A mobilização deu tão certo que levou a prefeitura a ceder
o espaço e foi possível sonorizar o salão, que passou a abrigar as festas semanais
do Cantinho da Melhor Idade, como o grupo foi batizado. Agora, a meta é
instalar ventiladores e exaustores para amenizar o calor pantaneiro. E em breve
o próprio Isaque vai estrear como professor voluntário de chamamés e vanerões,
dois estilos de dança que tem origem no folclore gaúcho.
Isaque também ajudou a concretizar uma escola de futebol, que atualmente
atende cerca de 200 crianças. Seu perfil técnico contribui para o projeto Reflorestamento de Nascentes, no qual é responsável pelo trabalho de campo de
identificação e preservação das nascentes.
O olhar atento o fez perceber que a comunidade tem vocação para a música.
Então, já está correndo atrás dos instrumentos e voluntários para ministrar aulas. Ele
acredita que o número de voluntários na comunidade pode e deve ser ainda maior.
A dinâmica rotina e as múltiplas tarefas o entusiasmam mais que preocupam. Em meio à descrição de novos planos, conta que pretende encomendar
filhos ainda este ano. E feliz com os frutos de seu trabalho, Isaque lembra as
lições da mãe: “Hoje ajudo e amanhã posso ser ajudado.”
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inovações sustentáveis

Estímulo e

Prêmio Inovação Sustentável
2012 vai reconhecer boas
práticas em seis áreas e incentivar
inovações para a gestão da água

reconhecimento

fotos: Divulgação

O Prêmio Inovação Sustentável foi criado pelo Grupo Camargo Corrêa, em
2008, com o objetivo de estimular os profissionais de todas as unidades de negócio a integrar as dimensões ambiental, econômica e social nas diversas atividades
das empresas. Ao chegar a sua terceira edição, a premiação agora se volta para o
reconhecimento deste esforço coletivo empreendido pelos profissionais de fazer
da sustentabilidade uma prática elementar no dia a dia do Grupo.
“Queremos reconhecer o que as empresas já vêm fazendo, as inovações sustentáveis que já foram desenvolvidas”, diz Carla Duprat, diretora de Sustentabilidade do Grupo. Por esta razão, a edição 2012 do Prêmio Inovação Sustentável
terá seis categorias na modalidade Práticas, buscando identificar as melhores
ações nas áreas de Cadeia de Valor, Gestão de Resíduos, Gestão de Água, Agenda Climática, Saúde e Segurança e Comunidade. Podem ser inscritas práticas
implementadas a partir de março de 2009.
A premiação, no entanto, não perde sua característica inicial de incentivar o
surgimento de novas práticas. Desta vez, a modalidade Ideias – que reconhece
inovações que ainda não foram transformadas em práticas – terá um foco específico, premiando inovações na área de Gestão da Água.
Na sua primeira edição, 1.076 profissionais envolveram-se na premiação,
apresentando 425 ideias ou práticas sustentáveis. Em 2010, o número de inscrições saltou para 897, com 3.729 participantes. “Essa participação é uma clara
expressão do compromisso dos profissionais com a inovação sustentável e sua
capacidade de encontrar soluções, traço marcante da cultura do Grupo Camargo
Corrêa”, comenta Carla Duprat.

Edição 2010
Acima, a cerimônia de premiação. Abaixo, o
carro elétrico desenvolvido pela CPFL, uma das
inovações premiadas
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Inscrições
A edição 2012 receberá inscrições entre os dias 5 de abril e 15 de junho. Podem participar os profissionais de 18 empresas do Grupo. Os trabalhos devem
ser inscritos por equipes compostas por, no mínimo, três pessoas. As instruções e
formulários para a inscrição estarão disponíveis a partir de abril no site do Grupo
Camargo Corrêa.
Os cases e propostas são analisados por jurados externos ao Grupo. A premiação ainda não tem data marcada, mas deve ocorrer em outubro. O ciclo do
prêmio, no entanto, não se encerra com a definição dos vencedores em cada
categoria. Em 2010, a Diretoria de Sustentabilidade lançou a Rede de Inovação
Sustentável, que reúne os participantes em um ambiente virtual, fomentando a
troca de experiências.

EXPOSIÇÃO
Os grupos Reciclegami, Papel de Mulher e Arte na Mata receberam
apoio especial para participar da feira Craft & Design em fevereiro

Apoio para crescer

Produções artesanais do programa Futuro
Ideal são assessoradas pelo Instituto Meio para
vender em escala maior

Dez projetos de arranjo produtivo artesanal já passaram ou passam pelas mãos da parceria firmada entre o Instituto Meio e o
Instituto Camargo Corrêa, por meio do programa Futuro Ideal,
desde 2008. Os grupos são escolhidos a partir de um diagnóstico
que considera as necessidades econômicas e sociais de cada grupo
e as vocações da comunidade. Os projetos também contam com
o apoio dos Comitês de Desenvolvimento Comunitário (CDCs),
que reúnem organizações não governamentais, representantes do
governo municipal e profissionais das empresas do Grupo Camargo Corrêa presentes nas cidades onde o ICC atua.
Em um período que varia entre 12 e 18 meses, os grupos
recebem capacitação técnica, melhorias na infraestrutura e desenvolvem ações de mercado. Entre estas ações está a participação em eventos, exposições e feiras voltadas para negócios,
como a Craft & Design.
A feira, realizada na capital paulista, é uma das maiores do
Brasil na área de decoração. Recebe lojistas de todo o país e do
Mercosul, que procuram produtos artesanais com apelos originais. Sete dos dez projetos frutos da parceria entre Instituto
Meio e ICC já estiveram na feira.
“Devido ao sucesso da exposição dos primeiros grupos,
montamos com ICC um projeto específico para assessorar a ida
de outros para a feira”, explica Lars Diederichsen, um dos fundadores do Instituto Meio. Com cada grupo, foi desenhado um

plano para ampliar a capacidade de atender grandes pedidos,
melhorar a logística, atender exigências legais, definir padrão de
qualidade e a correta precificação dos produtos, para conquistar
vendas em todo o Brasil.
Na primeira edição da feira este ano, realizada entre 24 e 27
de fevereiro, participaram os grupos Recliclegami e o Papel de
Mulher, de São Paulo (SP), que trabalham com aproveitamento
de papel. O primeiro produz peças utilizando a técnica de dobradura japonesa e o segundo, com papel reciclado artesanalmente.
Outro participante, o Arte na Mata, de Nortelândia (MT), confecciona peças como bolsas e necessaires inspiradas no cerrado.
A participação na feira torna-se um marco no trabalho dos
grupos. “Aprendemos bastante com os colegas, no boca a boca.
A gente vê o modo como receber o cliente, conversar”, afirma
Fernanda Pardinho dos Santos Assunção, do Arte na Mata.
O Papel de Mulher já havia estado na feira no ano passado,
mas agora, com a capacitação específica para o evento, a participação foi mais proveitosa. Selvina Maria da Silva conta que
a feira estimulou ideias para melhorar os produtos e, agora, vão
estudar como colocá-las em prática.
A experiência na feira vai delinear a entrada do Recilegami
no mercado de grande escala. De acordo com Gilberto Rocha,
um dos membros do grupo, serão definidos os produtos para
venda no varejo e no atacado, separação necessária para conquistar os lojistas que querem exclusividade nas vendas.
Nessa fase pós evento, os grupos também recebem auxílio
do Instituto Meio na gestão dos pedidos. A participação traz
aos empreendedores maturidade, tanto financeira, quanto na
forma de se organizarem, garante Lars.
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ações&parcerias

Rio+20

Expectativas e desafios
Duas décadas depois da Rio 92, a palavrachave para o novo encontro mundial,
marcado para junho, é “economia verde”

fotos: Shutterstock

NA INTERNET
v V eja a íntegra do documento O Futuro que Queremos (em inglês):
http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?page=view&type=12&nr=324&menu=23
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para a Rio+20

A ser realizada no Rio de Janeiro, entre os dias 20 e 22 junho, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável (Rio+20) marca os 20 anos do primeiro encontro
mundial dedicado ao tema, a Rio 92, e tem objetivos ambiciosos: evoluir de uma agenda estritamente ambiental para as
discussões que vinculem o meio ambiente aos aspectos sociais
e econômicos. Oficialmente, a conferência realizada pela Organização das Nações Unidas vai se concentrar em dois eixos:
a economia verde no contexto da erradicação da pobreza e do
desenvolvimento sustentável e a governança internacional do
desenvolvimento sustentável.
O documento O Futuro que Queremos – Rascunho Zero do
Documento Final, publicado em inglês no site da Rio+20, divulga as dez metas e assuntos a serem abordados, já combinando
sugestões, ideias e comentários de 643 propostas enviadas por
Estados-Membros, agências internacionais, organizações não
governamentais e grupos políticos. Muito criticado, ele poderá
ser mudado até o início da conferência, mas deve ser o principal
texto a ser discutido pelos líderes mundiais no encontro.
A comissão nacional que discute as sugestões do Brasil para
a Rio+20 considerou que o texto inicial da ONU precisa ser
“mais ambicioso e ousado”. “Há um sentimento de que devemos ser ambiciosos e que o Brasil tem uma liderança natural a
exercer pelos exemplos e pelas conquistas realizadas até aqui”,
afirmou o ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota.
Há grandes expectativas de que sejam definidos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, obrigando os países
a assumir metas de segurança alimentar, acesso à água, empregos verdes e até mesmo padrões de produção e consumo
sustentável. Mas, a poucos meses do encontro e em meio
à atual crise econômica, não se sabe se os líderes mundiais
comparecerão em massa e qual o grau de compromisso que
estarão dispostos a assumir.

Uma das dúvidas é se o presidente norte-americano Barack
Obama se aventurará em plena campanha eleitoral a debater
um tema antipático aos hostis concorrentes republicanos. “A
Rio 92 foi um encontro de acordos jurídicos, a Rio+20 será
uma reunião de acordos políticos”, espera a ministra do Meio
Ambiente, Izabella Teixeira.
Propostas
O governo brasileiro defende a criação de uma Agência Internacional de Desenvolvimento Sustentável para conduzir o
debate global sobre o tema, tratando de maneira equilibrada
os aspectos econômicos, ambiental e social. O Brasil espera
que seja aprovado um documento que contemple mudanças do
padrão de consumo global, mas que não seja barreira para a
ascensão à classe média de milhões de pessoas, a chamada nova
Classe C – um dos trunfos econômicos do país.
“Há uma grande diferença entre o que Brasil, China e Índia
consideram que é o maior papel para eles no mundo atual e o
que os países ricos consideram que é o maior papel para nós no
mundo a partir de agora”, destaca o embaixador André Aranha
Corrêa do Lago, negociador-chefe do Brasil na Rio+20.
Outra proposta levada pelo Brasil será o fortalecimento do
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma),
já que o mundo não tem hoje, em nível ambiental, nenhuma
organização com o peso que tem a FAO para a agricultura,
a OMC para o comércio ou a OMS para a saúde. A maior
instância da ONU, que é justamente o Pnuma, com sede em
Nairóbi, no Quênia, sobrevive de contribuições voluntárias dos
58 países-membros e suas decisões, tomadas por um colegiado
de ministros, precisam ser aprovadas pela Assembleia Geral da
ONU, permitindo então que qualquer país a congele ou rejeite.
José Eli da Veiga, professor dos programas de Pós-graduação do Instituto de Relações Internacionais da USP, acredita que qualquer upgrade da sustentabilidade na hierarquia da
ONU será, na melhor das hipóteses, um modestíssimo avanço
na direção de sua efetiva governança global. “Poderá haver governança do desenvolvimento sustentável se ela não for assumida pelo G-20, que inclui o Fundo Monetário Internacional e o
Banco Mundial?”, provoca. O G-20 é o grupo das 20 maiores
economias do mundo, justamente aquelas que hoje se encontram em graves dificuldades financeiras.

PIB Verde
Líderes de países mais progressistas em termos ambientais,
como a chefe de governo alemã, Angela Merkel, propõem que
a conferência avance nas discussões sobre a substituição do
Produto Interno Bruto (PIB), uma análise puramente econômica do crescimento, para uma nova opção que leve em conta
o capital da natureza, descontando do “progresso” os danos
causados ao ambiente. A ideia seria a utilização paralela dos
dois índices, o PIB comum e o PIB verde, até a substituição
definitiva do primeiro.
A comissária europeia para a Ação pelo Clima, Connie
Hedegaard, admite que o evento tenha objetivos mais amplos, mas defende que as negociações climáticas não fiquem
de fora. “Sabemos que muitos países em desenvolvimento
precisam crescer muito nos próximos anos, mas esse crescimento não pode ocorrer do mesmo modo poluidor e baseado
em combustíveis fósseis que fizemos nos séculos 19 e 20 na
Europa”, disse, em recente visita ao Brasil. Uma das bandeiras
que trará para o encontro será o acesso a energia sustentável,
com metas estabelecidas, “para que governos tenham foco e
investidores se mexam.”
Cético de que os diplomatas chegarão a alguma agenda
prática, um dos pensadores mais influentes do desenvolvimento
sustentável, Jeffrey Sachs, gostaria de ver para crer metas realistas e prazos determinados. “Nos últimos 20 anos houve muito
debate sobre legislação e acordos, mas não muito progresso em
ações concretas. Teríamos de sair da Rio+20 com caminhos
práticos”, apontou em entrevista ao jornal Valor Econômico.
Antes do início da conferência em si, há um grande encontro preparatório com a participação destes atores. Os Diálogos com a Sociedade Civil estão marcados para os dias 16 a
19 de junho. Além disso, uma série de eventos paralelos estão
sendo organizados de forma oficial e também extra-oficial.
Se o engajamento dos diferentes governos em uma política
internacional comum voltada para o desenvolvimento sustentável é visto com ceticismo, o papel dos diferentes atores da
sociedade civil – de empresários a militantes do movimento
ambientalista, passando por agricultores, cientistas, sindicalistas e representantes de organizações não governamentais –
pode ganhar destaque e definir os rumos do debate sobre a
economia verde e o meio ambiente.
ideal comunitário 35

artigo
Luiz Barreto e Fátima Mello

Ideias e opiniões
sobre a Rio+20

Os debates acerca dos caminhos para o desenvolvimento sustentável, economia verde e
governança internacional de políticas para o meio ambiente terão seu ápice durante os dias
de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável –
Rio+20, mas sua importância extravasa a agenda oficial. Diversas organizações já estão
mobilizadas, realizando debates próprios e organizando os eventos paralelos ao encontro
oficial. Ideal Comunitário convidou representantes de dois diferentes setores da sociedade
civil brasileira – os pequenos e micro empresários e os movimentos sociais e ambientais – para
registrar suas expectativas em relação à Rio+20:

foto: Sebastiao Pedra

Sustentabilidade na agenda
dos pequenos negócios

Luiz Barretto
é diretor presidente
do Sebrae Nacional.
Sociólogo, trabalhou
na Fundação Seade
(Sistema Estadual de
Análise de Dados) e no
Centro de Estudos de
Cultura Contemporânea
(Cedec), além de exercer
funções de direção nas
prefeituras de São Paulo,
São Vicente e Osasco.
Foi ministro do Turismo
entre 2008 e 2010.
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O tema da sustentabilidade, fio condutor das discussões que acontecerão na Rio+20, em junho, no
Rio de Janeiro, é de interesse estratégico para o
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae). E não poderia ser diferente.
Temos no Brasil um universo de 6 milhões de
aderentes ao Super Simples, sistema de unificação
e simplificação de tributos que teve seu teto ampliado no fim do ano passado, beneficiando um
número ainda maior de pequenas empresas. Mais
de 2 milhões de microempreendedores individuais saíram da informalidade e agora têm direito a
benefícios como aposentadoria e auxílio-doença.
A maioria desses negócios tem abrangência
pequena, muitos se restringem a uma rua, uma
comunidade, um bairro. Mas são responsáveis
por 53% do emprego no país. Boa parte deles
está inserida em cadeias produtivas de grandes

empresas. E sustentabilidade é um excelente
negócio para essas empresas, assim como para
as gigantes do mercado que utilizam insumos e
serviços de fornecedores menores.
São muitos os caminhos para se tornar mais
competitivo adotando medidas simples que, ao
mesmo tempo, aumentam a produtividade, cortam gastos e tornam a produção mais sustentável.
Uma empresa de serviços de alimentação que
trabalha com geladeiras velhas, por exemplo, tem
um consumo de energia alto, o que significa um
gasto mensal que diminui sua competitividade.
Um pequeno investimento em tecnologia mais
limpa pode se pagar rapidamente e deixar benefícios de longo prazo. Se milhares de empresas
desse segmento incorporassem essa ideia, a economia de energia seria gigantesca. Bom para o
empreendedor, para o Brasil e para o planeta.

Investimento em tecnologia mais limpa pode se pagar
rapidamente e deixar benefícios de longo prazo
Por isso, a Rio+20 abre um planeta de oportunidades para as
micro e pequenas empresas. São muitos os nichos de mercado
onde as que se anteciparem, seguramente, serão as mais competitivas. É uma lógica que reflete o próprio mercado: temos
de um lado uma sociedade mais exigente e de outro, segmentos
nos quais é preciso adotar antecipadamente procedimentos que
serão a regra dentro de pouco tempo. O ambiente é propício
para mudar velhos hábitos.
Essa é uma estratégia que envolve diretamente o Sebrae, que
já opera programas bem sucedidos em áreas como eficiência energética e gestão de resíduos. A difusão desses procedimentos será

ampliada em todo o atendimento do Sistema Sebrae. Podemos
ainda subsidiar adequações que levem a uma produção mais limpa. Mas é preciso que essa estratégia também faça parte da agenda
de médio e longo prazo das pequenas empresas brasileiras.
O debate da Rio+20 será em torno dessa nova agenda do
mundo e do Brasil que, por sua vez, exige uma nova postura do
Sebrae. Queremos estar cada vez mais conectados com esse novo
mundo da inovação, das novas tecnologias, do uso racional dos
insumos. E isso exige um esforço de todo o Sistema Sebrae, do
Rio Grande do Sul ao Amapá, para colocar no cotidiano da micro e pequena empresa o tema da sustentabilidade.
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Os direitos e a justiça no
centro da agenda

Fátima Mello
é mestre em Relações
Internacionais pela
PUC-RJ, membro do
Núcleo Justiça Ambiental
e Direitos da Fase e da
coordenação geral da
Rede Brasileira pela
Integração dos Povos
(Rebrip). Integra o comitê
facilitador da sociedade
civil na Rio+20 e o grupo
de articulação da Cúpula
dos Povos na Rio+20 por
Justiça Social e Ambiental.

O Rio sediará a conferência Rio+20 em um
momento de encruzilhada para a humanidade.
Existe o risco de um resultado vazio ou que legitime propostas de “mais do mesmo”: mais falta de vontade política, mais desregulação, mais
soluções paliativas para adiar os problemas de
fundo. Tem sido assim desde a Rio 92, passando por todo o ciclo de conferências da ONU
nos anos 90.
O planeta e a humanidade dão claros sinais
da urgência de soluções reais. A Rio+20 pode e
deve ser um marco no sentido da construção de
uma nova vontade política. É preocupante que
dois temas centrais da agenda oficial da Rio+20
– economia verde e arquitetura institucional –
corram o risco de serem pautados pelos interesses
das corporações e não pelos direitos dos povos.
Organizações e movimentos sociais pretendem realizar uma iniciativa que seja capaz de
convocar amplamente a sociedade a debater e se
engajar nas lutas por direitos e justiça socioambiental. Vamos pressionar os governos a assumirem amplos compromissos ao invés de delega-

rem aos mercados e à esfera privada a dianteira
da administração de um mundo em crise.
A equação vivida há mais de um século que
combina super exploração da natureza e do trabalho em nome do infinito crescimento econômico
e desenvolvimento das forças produtivas nos levou às catástrofes ambientais, climáticas e sociais
de hoje. É hora de olharmos para o núcleo do
problema: os padrões vigentes de exploração, acumulação, produção e consumo são incompatíveis
com a sobrevivência da vida no planeta.
Para que possamos enfrentar os desafios à altura de sua gravidade é preciso colocar os direitos
e a justiça no centro da agenda, e para tal é preciso apostar na constituição de uma esfera pública,
tanto na política como na economia, destinada a
garantir os direitos dos povos.

A Rio+20 pode e deve ser um
marco no sentido da construção
de uma nova vontade política
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Inclusão das populações indígenas
desafia o sistema escolar a compreender a
diversidade e a riqueza de suas culturas

28/11/11 11:13

Este espaço está aberto a
opiniões, sugestões e debates
a respeito de reportagens
publicadas na revista Ideal
Comunitário, do Instituto
Camargo Corrêa. O e-mail
de contato é instituto@
institutocamargocorrea.org.br

A edição de dezembro de 2012 da revista Ideal Comunitário valorizou as parcerias colocando o nome dos parceiros em cada cidade
que o ICC está trabalhando seus projetos. Na
hora em que vi o nome do Instituto Lumar,
foi como se um flash de todos os momentos
vivenciados dentro do CDC de Santana do
Paraíso viesse à tona em meu pensamento e
repousasse no meu coração aquele sorriso da
indiazinha da capa. Sinto-me honrada em ser
parceira, e mesmo fazendo pouco, sei que o
pouco que fazemos é muito para quem recebe.
Josélia Climene R. Moreira Duarte
Barbacema - MG

Gostaria de parabenizar a revista Ideal Comunitário, pois teve a audácia de sair de São
Paulo para fazer essa cobertura maravilhosa,
levando ao conhecimento do Brasil essa riqueza que é nosso povo indígena de GuajaráMirim (RO). Sagarana é lindo, pelas fotos das
crianças indígenas podemos ter uma ideia da
beleza, alegria e entusiasmo pelos estudos.
Pedro Ademar Lima do Nascimento
Guajará-Mirim - RO

Um reconhecimento aos profissionais do Grupo Camargo Corrêa
que dedicam seu tempo e talento para ajudar suas comunidades
O Instituto Camargo Corrêa, através do programa Ideal Voluntário, lançou em dezembro de 2011 o Prêmio
Idealista. O objetivo é reconhecer, incentivar e valorizar a ação voluntária dos profissionais que atuam em
suas comunidades de forma contínua, planejada e em grupo.
Os grupos de voluntários que completarem 350 horas dedicadas a ações nas suas comunidades receberão
um prêmio em dinheiro para repassar às instituições atendidas. Além de um reconhecimento público à
dedicação dos profissionais do Grupo Camargo Corrêa, o Prêmio Idealista é também uma oportunidade
para o surgimento de novas ações em favor do desenvolvimento das comunidades onde estamos presentes.

Para saber mais sobre o prêmio, acesse: www.institutocamargocorrea.org.br e clique em voluntariado.
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Uma das dezenas de famílias atendidas
pelo programa Tempo de Empreender
Rondônia, Arlindo Rekel e o filho,
Valdecir, produzem bananas no distrito
de Abunã, em Porto Velho (RO)

