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A InterCement é uma das dez maiores cimenteiras de perfil internacional, com 40 unidades produtivas 
em oito países e capacidade instalada de 47 milhões de toneladas. Além do cimento, a empresa atua em 
concreto e agregados.

Companhia de capital privado, com sede em São Paulo, Brasil, é líder nos mercados de Portugal, Argentina, 
Moçambique e Cabo Verde, vice-líder no Brasil e no Paraguai e tem posição relevante na África do Sul e no 
Egito. Os valores da InterCement estão fortemente expressos no seu capital humano, intelectual e tecno-
lógico. Nas ações sociais, a empresa conta com uma parceria estratégica para o aprofundamento de suas 
relações com as comunidades onde suas fábricas estão instaladas.  

O Instituto InterCement
Nos últimos 15 anos, a InterCement tem realizado uma série de ações de investimento social em parceria 
com o Instituto Camargo Corrêa (ICC). São projetos nas áreas de defesa de direitos, educação e geração de 
trabalho e renda nos municípios onde a empresa tem unidades produtivas no Brasil. Em junho de 2015, 
com o intuito de aprofundar ainda mais as relações com as comunidades nas quais está presente, a empresa 
deu origem ao Instituto InterCement, absorvendo e ampliando o trabalho que já vinha sendo realizado.

A importante bagagem da experiência adquirida com o ICC levou o Instituto InterCement a nascer já com 
um robusto sistema de investimento social. O Instituto incorporou a seu quadro de ação os quatro progra-
mas realizados anteriormente: Infância Ideal, Escola Ideal, Futuro Ideal e Ideal Voluntário e, além deles, 
passou a atuar em novas frentes, com a criação de outros dois programas: Inclusão Produtiva e Desenvol-
vimento Social. Em paralelo, a temática de educação ambiental passou a permear transversalmente as ini-
ciativas do Instituto. Todos esses programas fortalecem vínculos entre empresa e comunidade, valorizam 
ativos locais, articulam parceiros e formam redes de colaboração, de forma a buscar o desenvolvimento 
sustentável e a autonomia das comunidades.

A InterCement 
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O livro que apresentamos aqui é o resultado de um trabalho extenso de entrevistas e compilações de 
histórias de vida. Em comum, todas elas são testemunhos de pessoas que participaram dos projetos sociais 
desenvolvidos e implantados pelo Instituto InterCement, oriundo do Instituto Camargo Corrêa, nas comu-
nidades que vivem próximas das fábricas da InterCement no Brasil. 

A InterCement tem hoje 16 unidades  no Brasil desenvolvendo trabalhos de extrema relevância junto às co-
munidades de sua vizinhança. Neste livro, dividido em nove capítulos, estão presentes os relatos sobre dez 
dessas comunidades, que ficam nos municípios de Candiota (RS), Nova Santa Rita (RS), Bodoquena (MS), 
Apiaí (SP), Ijaci (MG), Pedro Leopoldo (MG), Santana do Paraíso (MG), Brumado (BA), Campo Formoso (BA) 
e João Pessoa (PB). Para compor as entrevistas, foram realizadas perto de 50 gravações com os depoimentos 
dos participantes, seguindo a metodologia da História Oral, na qual o entrevistado relata toda sua história 
de vida a uma equipe de historiadores, para que sua própria fala componha o conteúdo do livro.  

Em cada um dos nove capítulos deste livro você vai encontrar relatos mais extensos, que dão uma visão 
ampla da diversidade dos projetos e/ou das comunidades de destino deles; relatos menores, mais pontuais, 
servem como contraponto ou complemento. Independentemente da divisão adotada neste livro, são narra-
tivas apaixonadas, que traduzem o melhor do investimento social privado de uma empresa de excelência, 
como a InterCement. Elas nos levam a crer que sustentabilidade e respeito às comunidades urbanas e ru-
rais são ações transformadoras. Desse modo, podemos entender quanto as empresas são responsáveis pelo 
país que é construído nos mais diversos rincões, de norte a sul do Brasil.

  

Boa leitura!

Museu da Pessoa

Uma empresa feita para o cidadão
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Nova Santa Rita e Candiota

Nova Santa Rita

Nova Santa Rita

Candiota

Candiota

Família, escola, cidadania. O universo de outrora, recheado 
das mais tranquilas e seguras manifestações da alma, 
não pode ser deixado ao largo durante a caminhada da 
vida. Aquilo que permeou a existência na primeira idade, 
quando um truque do tempo em nossas mentes revelava 
o mundo atemporal e eterno, forjado na percepção infinita 
da natureza e no suporte tão poderoso das relações 
familiares, deve ser sempre reproduzido pelas estradas 
afora, por onde quer que esteja o ser humano consciente. 
É preciso enxergar essa trindade ao longo do caminho, 
promovendo e permitindo que todos também possam 
conhecê-la adequadamente. E como tudo o que deve ser 
bom, a primeira infância também tem de ser assim.  

Área territorial

217.87 km2

População

22.716 habitantes
IDHM

0,718

Área territorial

933,834 km2

População

8.771 habitantes
IDHM

0,698

Estabelecimentos
de Saúde SUS

5
População residente
alfabetizada

19.562 pessoas
PIB per capta

R$ 36.802,90

Estabelecimentos
de Saúde SUS

8
População residente
alfabetizada

7.554  pessoas
PIB per capta

R$ 14.958,70



10 11

Dia do Bem Fazer: 
juntos, os funcionários 
da InterCement fazem 
a diferença em suas 
comunidades.

NÓS VAMOS FAZER COMO 
CANDIOTA FEZ”; OUVIR ISSO 
É GRATIFICANTE, POIS NÓS 
QUEREMOS CONTRIBUIR, 
QUEREMOS SABER QUE 
AQUELA EXPERIÊNCIA QUE 
DEU CERTO PODE AJUDAR 
OUTRAS PESSOAS.

 Passei no vestibular de nutrição, comecei a cursar e nunca mais pensei em 
desistir. O curso era diurno, tinha aulas de manhã e de tarde. Então fui traba-
lhar com a minha mãe, pois ela faz salgadinhos para festas, até hoje. Tínhamos 
muita atividade nos fins de semana, mas foi o que me proporcionou ter uma 
renda durante todo o período da faculdade. 

Quando me formei, em dezembro de 2001, eu ainda trabalhava com ela, mas já 
estava casada e grávida da minha primeira filha, Lídia. Em fevereiro apareceu 
o concurso na prefeitura de Candiota. Prestei e passei e, cerca de dois anos de-
pois, meu marido conseguiu uma oportunidade de trabalho em Bagé, que já é 
bem perto de Candiota, e a gente se mudou. 

Eu nunca tinha trabalhado em prefeitura, no contato direto com a população. 
É muito enriquecedor saber os problemas que eles enfrentam, participar disso, 
tentar solucionar. No início, eu ouvia uma mãe com a criança dizendo que eles 
não tinham tomado café da manhã. Então eu ia até o banheiro para chorar e 
me recompor, pois até então tudo aquilo era muito novo para mim. A gente 
sabe que acontece, mas não se dá conta de que é tão próximo. Depois eu passei 
a trabalhar nos projetos – o Bolsa Família, o contato com a assistência social 
– e acabei ficando muito ligada a esses problemas. Quando você vê a dor dos 
outros, começa a perceber que os nossos problemas às vezes não são nada. Isso 
me fez crescer muito como pessoa. 

Família, cidadania e escola

Miriam Cristina Weirich Becker
O Primeira Infância Melhor [PIM] é do governo do Estado. O Estado faz um re-
passe, que permite o trabalho em Candiota, de 14 visitadores, que vão uma vez 
por semana às casas para levar orientações, informar as gestantes e as mães 
das crianças de até três anos. Com as de três a seis anos, fazemos uma ativida-
de grupal, também uma vez por semana. Tem também duas monitoras para 
orientar essas atividades, além das visitadoras. As gurias trabalham muito 
com o lúdico, com a importância do brincar, sempre orientando as mães de 
que elas são as educadoras de seus filhos. É isso que eu acho o diferencial nes-
ses programas. Até para mim, que estou sempre fazendo capacitação, porque 
eu acho que só o conhecimento vai fazer com que a gente cresça.  

Já a parceria com o Instituto InterCement veio a partir de 2014. Quando foram 
fazer o convite para a prefeitura sobre a Semana do Bebê, o Fabio, que é da 
empresa, me chamou para ir à reunião, pois ele sabia do trabalho do PIM na 
cidade. O principal objetivo da Semana do Bebê é levar informações para essas 
mães, colocar essa temática para que a comunidade olhe para a importância 
da primeira infância, para os cuidados, para a importância do brincar. 

Todos abraçaram a proposta da Semana do Bebê na reunião, mas tínhamos 
que sair naquele dia, com três representantes para ir à capacitação em São Pau-
lo. Eu nunca tinha saído do Rio Grande do Sul, nunca tinha andado de avião, 
era tudo muito novo. Mas em São Paulo foi ótimo, pois os dois dias de encon-
tro nos deram o esboço de como seria a nossa Semana do Bebê, em Candiota. 

Agora teremos a terceira Semana do Bebê, mas a gente já vê os resultados das 
anteriores, quando encontra com a garota adolescente que estava escondendo 
a gravidez e passou a assumir sua gestação. Outro dia eu vi no posto de saúde 
uma mãe que estava com dificuldade de amamentar, havia desistido. Mas ela 
tinha ido à Semana do Bebê, sabia da importância desse gesto para o seu filho. 
Então ela foi buscar orientação no posto e voltou a amamentar. 

Em 1972, quando Miriam nasceu em Pelotas (RS), muitos brasileiros 
estavam vindo do campo para a cidade. Seus pais, filhos de alemães, 
tinham feito o mesmo naquele ano. 

“Minha mãe sempre nos incentivou a estudar, sempre nos estimulou 
a nunca parar.” Miriam se emocionou ao lembrar de como os pais 
trabalhavam duro a semana inteira, e mesmo assim faziam questão de 
levantar bem cedo aos domingos, para levar os filhos à praia da cidade. 

Miriam desfrutou de uma cidade com bons índices sociais. Pelotas era 
tranquila e ela conta que as crianças e os jovens viviam livres, andando e 
brincando pelas ruas: “Inclusive minha mãe saía pra trabalhar mais cedo, 
nós já nos acordávamos e íamos sozinhas pra escola. Tudo muito calmo, 
nunca teve nenhuma ocorrência.” Miriam cursou o ensino médio em um 
colégio técnico em Pelotas, onde estudou em tempo integral, como é a 
regra nos países mais desenvolvidos do mundo.

A história de Miriam como nutricionista é tão dinâmica como era seu 
dia a dia antes da faculdade. Atuando há 13 anos em Candiota, também 
no Rio Grande do Sul, ela atende todos os tipos de família, trabalhando 
diretamente em programas como o Primeira Infância Melhor e o Bolsa 
Família, sendo também responsável pela Semana do Bebê, projeto em 
parceria com o Instituto InterCement, InterCement Brasil, e com apoio, 
até 2015, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e BemVindo. 
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A CRIANÇA PEQUENA PRECISA ESTAR 
BEM ALIMENTADA, ELA PRECISA TER 
AS SUAS NECESSIDADES ATENDIDAS: 
DE SONO, DE HIGIENE, DE CARINHO E 
AFETO, DE EXPERIÊNCIAS DE CONVÍVIO 
SOCIAL POSITIVAS, PARA QUE ELA 
POSSA SE DESENVOLVER EM UM 
AMBIENTE ADEQUADO

Meu primeiro emprego foi já trabalhando com criança, na creche Vó Enedina, 
aqui onde resido. Mas isso já foi quando eu voltei a estudar. Porque eu casei 
muito cedo, logo quando terminei o ginásio, com 17 anos. Logo em seguida 
tive filho. Mas depois eu retornei, na verdade iniciei minha vida profissional. 
Comecei como atendente da creche, aí prestei concurso e passei a ser funcio-
nária concursada. Já a universidade era uma coisa muito distante da minha 
vida. Mas tinha uma colega que dizia que eu possuía o perfil e que me faltava 
o curso superior. O trabalho viabilizou pagar o curso de pedagogia, aí eu me 
motivei e fui para a faculdade. Fui muito dedicada nos estudos e não me vejo 
parando. Termino um curso e começo outro. 

No início do trabalho em Nova Santa Rita, não tínhamos nem livros. Comprei 
três livros infantis e contava aquelas historinhas muitas vezes, contava e recon-
tava de diversas formas. Inventávamos jogos com caixas, muitas coisas lúdicas, 
dramatizávamos tudo aquilo para as crianças, trazendo experiências diferentes. 

Em 2013 começou a atual administração e eu fui convidada para assumir a 
coordenação pedagógica da educação infantil do município. Foi uma gran-
de oportunidade, porque me trouxe outras demandas. A partir disso, veio o 
convite para participar do CDC [Centro de Desenvolvimento Comunitário]. 
Ele é formado por órgãos governamentais, sociedade civil e profissionais da 
InterCement. Eu fui indicada para os programas da primeira infância, com o 
trabalho voluntário dentro dos programas que nós temos. A própria Semana 
do Bebê é voltada para essa proposta, que eu sempre defendi muito. Eu tive 
experiência como diretora de escola, por sete anos, quando consegui desen-
volver um projeto que dobrou o espaço da escola, fazendo um trabalho com 

A liberdade na natureza

Vera Nunes Pereira
parcerias. Portanto eu já sabia como conduzir esse tipo de trabalho, de mobili-
zar pessoas para se doarem. 

A primeira ação do CDC foi a Semana do Bebê, em 2014. E também tivemos 
o início da parceria com a Escola Ideal, que envolve a questão do Plano Muni-
cipal de Educação. A empresa InterCement vem agregando força e trazendo 
resultados em um trabalho realmente coletivo, que envolve todas as pessoas. 
E no momento em que a gente começa a envolver as pessoas, começa a dar 
certo, começa a acontecer. Como na primeira Semana do Bebê, por exemplo. 
As pessoas vinham perguntar: “O que é aquela faixa, o que aquele cartaz quer 
dizer, o que é Semana do Bebê?” Em 2015 já foi diferente. A Semana do Bebê 
agora tem uma dimensão maior do que foi a anterior, porque uma coisa assim 
vai crescendo, vai agregando gente e o trabalho vai ampliando. Este ano temos 
uma abrangência maior, com todos os professores de educação infantil do mu-
nicípio. E as mães se sentiram muito felizes, pois vieram também as crianças 
da educação infantil do bairro.

Já no programa Escola Ideal, também do Instituto InterCement, a proposta 
é dar suporte para os municípios onde a InterCement está situada. Havia a 
necessidade de elaborar o Plano Municipal de Educação, em função da lei do 
PNE [Plano Nacional de Educação]. O trabalho começou em outubro de 2014 
e a proposta do Escola Ideal veio muito a calhar, pois quando se está dentro de 
um município, a gente tem uma visão muito mais fechada do que a de quem 
traz um olhar de fora. 

Os resultados já estão acontecendo. A Semana do Bebê já é uma lei aprovada 
pelo município e isso é muito importante. Antes, perdia-se muito o olhar da 
criança. Hoje a gente tem bem claro que a escola, com profissionais qualifi-
cados, é um direito da criança. Não importa se a família é pobre ou rica, mas 
a criança é um sujeito de direitos. É ela que nós temos que pensar, trabalhar 
e qualificar. 

Em 1962, Nova Santa Rita ainda era um pequeno distrito de Canoas, cidade 
da Grande Porto Alegre. Foi quando nasceu Vera Regina Nunes Pereira, 
que tinha avós imigrantes da Alemanha, como é comum no interior do Rio 
Grande do Sul. Vivendo na simplicidade de uma comunidade rural, sua 
infância foi permeada pelas paisagens tranquilas do campo, desfrutando 
de um cotidiano regulado pelos ciclos da natureza, sentindo a liberdade e 
a comunhão com o ambiente que o campo propicia. Hoje ela é pedagoga e 
coordenadora pedagógica da educação infantil na Secretaria de Educação 
Municipal, em Nova Santa Rita.

 Eu sou a caçula de seis irmãos. E nas famílias antigas, os mais velhos aju-
dam a criar os filhos mais novos, isso é histórico. Eu tive uma infância muito 
boa. Uma infância de poder subir em árvore, de ir para o riacho pegar lamba-
ri, brincando de correr pelo campo, caçar vaga-lume. Nós brincávamos com 
os elementos da natureza, pois não tínhamos acesso a brinquedos modernos. 
Então fazíamos carro de boi com espigas de milho, com pedras e latinhas mon-
távamos casinhas, cantávamos com pedaços de pau fingindo ser microfone. 
Criança não deixa de brincar por falta de brinquedo, ela cria os seus, ela trans-
forma as coisas e o mundo numa brincadeira. 

Aqui em Nova Santa Rita era muito interior naquela época. Tínhamos uma úni-
ca escola, de madeira. Mas eu só estudei lá os anos iniciais, depois tive que fazer o 
ginásio em Canoas, porque aqui não tinha. Aí foi outra realidade, muito diferen-
te do interior. Íamos de ônibus, tínhamos que passar por uma balsa, porque não 
havia ponte para Canoas. Fiquei muito encantada com o tamanho daquela esco-
la. E também porque já não era mais um só professor como aqui, eram muitos.

Semana do Bebê: os 
cuidados essenciais na 
primeiríssima infância 
são fundamentais para 
o desenvolvimento dos 
futuros cidadãos.
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 Lembrar é triste, porque a gente passou por muita 
dificuldade, passou fome. Por isso eu procuro lembrar 
as coisas boas. E marcante mesmo foi quando eu ganhei 
a minha primeira bicicleta de um vizinho. Mas eu tive 
que largar os estudos, meu irmãozinho quebrou a perna 
e minha mãe tinha que trabalhar pra sustentar a gente. 
Eu tinha que cuidar dos meus irmãos, fazer comida, 
limpar a casa. Depois eu voltei a estudar, mas aí bateu 
aquela vontade de não querer mais, porque não vai te 
servir para nada... Então eu desisti, conheci o meu mari-
do e eu não quis mais estudar. 
Até que veio o EJA [Educação de Jovens e Adultos] e eu 
resolvi voltar a estudar. Também tive vários trabalhos, 
mas eu descobri que estava grávida. Ficar grávida foi 
uma alegria, porque depois que eu casei, fiquei tentan-
do engravidar por três anos e eu não conseguia, até que 
eu descobri que tinha os ovários policísticos e os médi-
cos disseram que era muito difícil de engravidar. 
Foi no posto de saúde que me falaram da Semana do 
Bebê. Foi explicado que a gente tem que ficar tranquila, 
que não precisa se apavorar se sentir dor. Eu acho bem 
interessante esse negócio do papel de ensinar. A gente 
participa, conhece pessoas que a gente não conhecia. 
Achei bem interativo o trabalho da Semana do Bebê.  
Amanda Isa Almeida Silva

 Eu tô saindo de casa porque eu quero estudar”. 
Disse isso com 17 anos, e o pai e a mãe, por não terem 
condições financeiras, levaram um choque. Isso é o que 
mais me emociona quando eu falo dos meus pais. Eles 
confiaram em mim, embora fosse uma adolescente. Daí 
eu vim para Porto Alegre, fiquei com a minha madrinha 
no início. “Olha, eu vou ficar por um tempo, não quero 
prejudicar a família de vocês.” E ela disse: “Não, tu 
vai ficar aqui, aqui é a tua casa.” Mas eu me organizei: 
comprava uma cama, um fogão, e quando ela viu eu 
já estava com o apartamento praticamente pronto pra 
morar sozinha. Chorou mais que a minha mãe. Então 
eu fui trabalhar num escritório de contabilidade. Eu 
fiquei lá cinco anos. E já foi meio que estratégico, eu 
fui enviando currículos para as faculdades, pois eles 
davam incentivo de bolsa de estudo. Fui chamada na 
PUC, pois estavam precisando de pessoas na área de 
RH. Foi a oportunidade que eu tive de entrar numa 
empresa maior, com 5 mil profissionais, e que ainda me 
pagava 80% da faculdade. Foi onde eu consegui iniciar 
os estudos no nível superior, em Ciências Contábeis. 
Estudava de segunda a sábado, não parei um minuto 
e me formei em cinco anos. Tanto é que eu me formei 
grávida, estava com sete meses, mas me formei no 
tempo certo. Essa foi uma batalha, mas uma batalha 
muito bacana. Eu passei por outras empresas e vim 
trabalhar aqui na InterCement, em Nova Santa Rita. Já 
estou aqui há dez anos, justamente na área de recursos 
humanos, porque eu tinha todo esse know-how, tinha 
todo esse conhecimento.  
Margela Hopf

 Quando entrou a prefeita Margarete, me chamaram 
pra ajudar o secretário que estava assumindo, porque 
eu já tinha tido uma experiência anterior. Aí ele saiu, 
veio outra secretária. Aí a outra saiu, eles me chamaram 
para assumir. Foi uma coisa que veio vindo, não foi 
programado. E quando surgiu a oportunidade, eu achei 
que agora eu estava preparada, então assumi. 
 E eu acho que a gente tá num momento bom, porque 
profissionalmente eu também estou me realizando, 
conseguindo fazer aquele trabalho que muitas vezes, 
como técnica de enfermagem, eu questionava: “Por que 
o secretário não faz isso? Por que ele não faz aquilo?” 
Porque antes a gente tinha ideias, mas não podia expor, 
não tinha voz ativa. Por isso que dentro da Secretaria da 
Saúde eu construí um colegiado gestor, que é para que 
todos possam ter voz ativa, para que todos possam dar 
a sua opinião do que a gente pode fazer pra melhorar. 
Porque ninguém melhor do que quem está lá na ponta 
para sabe. Em 2014 surgiu a primeira Semana do Bebê. 
A gente ajudou em algumas etapas do programa, mas 
já deu uma curiosidade maior de conhecer o trabalho, 
de conhecer essa programação que foi feita. Tanto que 
quando surgiu este ano a possibilidade de fazer a Se-
mana do Bebê de novo, foi uma euforia só: “Bah, vamos 
pra São Paulo pra um encontro da regional?” “Vamos. 
Tô indo.” A gente já veio de lá com tudo programado 
e, chegando aqui, colocamos em ação. Está sendo uma 
maravilha. A Semana do Bebê é um sucesso. E é uma 
alegria imensa tu poder estar à frente disso.  
Maria Eliane Eissen

ACHO QUE A PRIMEIRA 
GRAVIDEZ É A QUE MAIS 
MARCA, PORQUE TUDO 

É NOVO PARA TI, TU NÃO 
SABE DE NADA.

Amanda Isa Almeida Silva

ELES FIZERAM UMAS 
PALESTRAS QUE VÃO 

FICAR, COM CERTEZA, 
DANDO RESULTADO PARA 

O ANO TODO. EU ACREDITO 
QUE TODAS ESSAS AÇÕES 
QUE ESTÃO SENDO FEITAS 

VÃO SER LEMBRADAS 
NÃO SÓ PELAS CRIANÇAS, 

COMO PELAS MÃES E 
PELAS PROFISSIONAIS QUE 
ESTÃO ENVOLVIDAS NESSE 

TRABALHO.

Maria Eliane Eissen

“A NOVA SANTA RITA 
EU NÃO VOU, É MUITO 
LONGE.” MEU SOGRO 
PEGOU E DISSE: “TU É 
LOUCA? ESSA EMPRESA 
AÍ É MARAVILHOSA. TU 
VAI ESTAR MUITO BEM 
EMPREGADA SE TU FOR LÁ.

Margela Hopf

Outras histórias

Os projetos sociais que 
o Instituto InterCement 
realiza em Nova 
Santa Rita e Candiota 
aproximam a empresa 
da comunidade.
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Brumado

Os homens perseguem o sucesso com a sede do deserto, 
mas geralmente enxergam o oásis onde só existe areia. 
Desejado muitas vezes como um fim em si mesmo, o 
sucesso é visto como algo pronto, que se adquire em um 
momento determinado, talvez até uma questão de sorte. 
Mas isso é um erro. O sucesso é formado de cada uma das 
partes que provocaram a recompensa e o reconhecimento. 
Todos os momentos e ações que conduziram ao sucesso 
estão impregnados de esforço, sacrifício, raciocínio e 
boa vontade. Não há como atingi-lo sem passar por um 
caminho íngreme, pois do contrário ele será precário, 
carente de potência, significado e conteúdo.  

Área territorial

2.207,612 km2

População

604.602 habitantes
IDHM

0,656
Estabelecimentos
de Saúde SUS

23
População residente
alfabetizada

50.899 pessoas
PIB per capta

R$ 14.709,65
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 É INTERESSANTE QUE O PILAR DA 
EMPRESA NÃO É SÓ A VIA FINANCEIRA, 
VOLTADO PARA A EMPRESA. A 
INTERCEMENT SE PREOCUPA TAMBÉM 
COM AS PESSOAS QUE ESTÃO 
INSERIDAS NO CONTEXTO ONDE ELA 
ESTÁ INSTALADA E TENTA MELHORAR 
A SITUAÇÃO DE ALGUMA FORMA, 
TRAZER UM SONHO DE MUDANÇA  
OU PLANTAR A SEMENTE.

Do Capim Grosso a Brumado

Adislei Trindade da Silva

outra escola, na cidade. Fui morar com uma tia minha e foi muito difícil me 
separar da família. Lembro que chorava horrores. Aí no ginásio, no primeiro 
ano, as prefeituras começaram a transportar quem é da zona rural para a cidade 
e eu voltei a morar em casa. Mas no terceiro ano eu casei, tive minha filha e aí 
mudou todo o processo novamente. O tempo passou, veio minha segunda filha 
e só agora, que uma está com 15 e a outra com dez, eu decidi que vou realizar 
aquilo que eu tentei há 15 anos e não foi possível. Estou começando.

Meu marido veio trabalhar em Brumado em 2002 e eu vim em 2004. Aí surgiu a 
oportunidade para o conselho tutelar e eu resolvi prestar o concurso. Passei em 
todas as fases e hoje eu estou como conselheira tutelar já há três anos e meio. O 
conselho tutelar é uma espécie de recepção do social, porque qualquer proble-
ma relacionado à criança e ao adolescente vem diretamente pra cá. E ele tem 
aquela função de atender, solicitar, encaminhar para outros setores. E também 
atua muito no acompanhamento da família, porque um único atendimento 
gera vários outros. O conselho atua nas várias facetas que envolvem as crianças 
e adolescentes, desde a evasão escolar, o abuso, estupro, qualquer tipo de situa-
ção, de violação de direito. Então resolvemos fazer um trabalho de prevenção, 
com palestras nas escolas e nas empresas daqui. As empresas têm muitos cami-
nhoneiros e a gente sabe a situação de vulnerabilidade nas estradas, vivenciada 
por crianças e adolescentes. Com a InterCement a gente vem realizando um 
trabalho há três anos, com o Projeto Escola Ideal. Foi o primeiro projeto com 
a InterCement e foi um projeto fantástico. Recebemos o convite, fomos para o 
treinamento e escolhemos uma escola que fica em um bairro de alta vulnera-
bilidade. Sofremos até alguma resistência no início, pois os profissionais da es-

No interior da Bahia, uma infância divertida, cheia de aventuras. As lendas 
da roça, os riachos da vizinhança, o fascínio por cobras, o medo de raposa, 
as histórias no colo do pai... tudo isso trouxe muito significado para a 
vida de Adislei Trindade da Silva. Ela nasceu em 19 de outubro de 1979, 
em Jacobina, e cresceu na zona rural de Capim Grosso. Como o próprio 
nome do local sugere, muitas matas e trilhas fizeram parte de sua infância. 
Sua mãe foi, literalmente, a professora dos primeiros anos. A escola do 
povoado funcionava dentro da sua casa e ela se sentia “protegida” por isso. 
A maternidade veio cedo e os estudos ficaram pra depois. Mas Adislei não 
perdeu “aquela coisa da fantasia, de lidar com os sonhos, de conversar, de 
compartilhar ideias”. Hoje ela é conselheira tutelar em Brumado (BA). 

 Quando eu era criança, os fazendeiros faziam o trajeto dos animais dos locais 
secos para as regiões onde havia alimentos. Nesse trajeto, os vaqueiros aluga-
vam roças para pernoitar e a casa do meu pai era um desses lugares. Ali, à noite, 
era a hora de sentar em volta da fogueira e ouvir histórias de vaqueiros. Tanta 
história interessante! A gente comia junto aquela farofa que eles traziam na 
jornada e ouvia as histórias. Eu gosto muito dessas lembranças que eu tenho.

Já da escola, eu lembro tudo muito misturado. As carteiras não eram individu-
ais como hoje, era uma carteira que comportava três crianças, até quatro. Um 
banco com uma espécie de mesa na frente e embaixo era para colocar livros. 
Lembrança do meu primeiro dia de aula eu não tenho, porque, antes mesmo de 
estar realmente estudando, eu já participava do ambiente da escola, pelo fato 
de ser dentro da minha casa. Eu estudei até a quarta série em casa. Aí eu fui para 

Ações voltadas 
para classes sociais 
de baixa renda são 
fundamentais para a 
InterCement, tais como 
as que acontecem ao 
longo da Semana do 
Bebê, uma iniciativa 
que em várias cidades 
já se tornou política 
pública. 

cola falavam assim: “Olha, já vieram outras empresas aqui com projetos muito 
bonitos, e a gente começou a sonhar, passou a acreditar e de repente, do nada as 
empresas pararam o projeto. Então a gente não quer mais passar por isso.” Mas 
nós fizemos uma reunião para explicar quais eram os reais objetivos e a partir 
daí a coisa começou a fluir. Começamos a colher relatos de pessoas, de mudan-
ças dos alunos. “O que vocês estão fazendo com a minha filha? Porque ela não 
saía da rua, agora não sai de casa, está lendo...” E até hoje o projeto permanece 
na escola. Depois começou o projeto Na Mão Certa, outro da InterCement, em 
parceria com a Childhood Brasil, voltado para o enfrentamento da exploração 
sexual de crianças e adolescentes. Uma das estratégias é a Semana do Caminho-
neiro, voltada para a conscientização dos caminhoneiros para que atuem como 
agentes de proteção dessas crianças e adolescentes. A gente tem essa parceria 
bem forte com eles. Tem agora também o Conexão Criança com o objetivo de 
promover a integração e a qualificação da rede socioassistencial, com vistas ao 
fortalecimento do vínculo familiar e comunitário. E, em 2014, veio a Semana 
do Bebê no ano passado – que este ano estamos compartilhando outra vez. 

O Conexão Criança viabiliza a melhor estruturação da rede socioassistencial. 
Acontece mensalmente aqui na cidade e tem parceria com a saúde, a educa-
ção e o conselho tutelar. Vem uma pessoa da Associação Brasileira Terra dos 
Homens para coordenar. É um projeto excelente, pois ele tem um mapa para 
trabalhar com a vulnerabilidade de uma forma mais sistemática, que acaba 
facilitando a solução do problema. 

Eu admiro muito a InterCement e o Instituto InterCement por viabilizarem 
projetos e ações sociais. É interessante que o pilar da empresa não é só a via 
financeira. A InterCement se preocupa também com as pessoas que estão 
inseridas no contexto onde ela está instalada e tenta melhorar a situação de 
alguma forma, trazer um sonho de mudança... ou plantar a semente. Veja que 
iniciativa essa da Semana do Bebê! A cidade realiza a Semana do Bebê para 
poder ter o selo do Unicef. 
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Lazer e oficinas 
fortalecem as ações 
da Semana do Bebê, 
iniciativa voltada para a 
atenção à gestante e à 
primeiríssima infância.

EU ACHO QUE PUXEI UMA FILA. 
DEPOIS DE MIM, VÁRIOS COLEGAS 
FORAM SE APERFEIÇOAR.

Uma vontade muito grande de crescer

Chander de Lima Generoso
no Paraguai eu trabalhei pra ela. Ou seja, eu saí dela, mas não saí. Porque eu 
continuei prestando serviço. 

Até que veio um novo convite pra voltar pra Pedro Leopoldo e eu aceitei. Vol-
tei em 2009 e trabalhei muito. Depois, em 2012 eu soube que poderia vir pra 
Brumado. ‘Meu Deus do céu, nunca ouvi falar.’ Conversei com minha esposa, 
fazia seis meses que a gente estava morando na nossa casa, que era um sonho 
nosso. A gente sempre tem os receios, os medos, mas na vida dentro da Inter-
Cement eu sempre estou apto a mudanças. E pra mim, aqui em Brumado é 
um aprendizado diferente. Quando você tem que gerenciar uma fábrica, re-
sultados, pessoas, é um desafio grande. E o propósito aqui é que as pessoas 
trabalhem satisfeitas. Essa é a filosofia de um gerente, trabalhar os três pilares: 
econômico, ambiental e social. 

Eu trouxe a minha essência do social aqui pra Brumado, porque em Pedro Le-
opoldo eu já tinha até case na parte social. Não é fácil a pessoa ter o entendi-
mento do social, não. Quando a InterCement implantou esse conceito, que é 
trabalhar com projetos estruturantes, com projetos que têm início, meio e fim, 
que têm objetivos, que são mensuráveis, não foi fácil. Pois é preciso ter enten-
dimento e engajamento para participar, saber que não se trata de dar alguma 
coisa e sim de estruturar. 

Além dos projetos estruturantes, veio outro desafio, que era implantar a mo-
dernização da gestão pública. A InterCement disponibiliza uma empresa pra 
ficar aqui três meses dentro da prefeitura, pra levantar um diagnóstico e mos-
trar ao prefeito quais são os recursos que podem ser trazidos para o município. 

Mas pra mim, o carro-chefe em Brumado é o Dia do Bem Fazer. Foi um suces-
so o de 2013 e o de 2014 também. Foi um divisor de águas. É por isso que eu 
digo que o social hoje na unidade Brumado está bastante avançado, bastante 
consolidado. 

Chander de Lima Generoso sabe que o segredo do seu sucesso foi a 
perseverança, mesmo nas dificuldades. O estudo foi levado a sério 
desde sempre, tendo o futebol como válvula de escape. Chander 
nasceu na mineira Ipatinga, em 12 de junho de 1968. O casamento e as 
responsabilidades bateram à sua porta bem cedo. Quando a primeira filha 
chegou, ele ainda estava terminando o curso técnico. Começou a estagiar 
em uma empresa que foi comprada pela Camargo Corrêa e pediu uma 
chance para ser efetivado. Foi contratado, com 18 anos. Aí ele iniciou 
uma ascensão impressionante, subindo os degraus de sua área elétrica, 
até ser nomeado gerente da fábrica de Brumado, na Bahia, onde apoiou a 
implementação dos projetos sociais do Instituto InterCement. 

 Na quinta série eu já comecei a ser independente. Procurei nunca dar tra-
balho com relação a estudo. Sempre fui dedicado e sempre tive uma visão de 
crescimento. Meu pai também colocava a gente pra trabalhar, porque ele fazia 
casas, fazia barracões quando não estava na Usiminas, e a gente tinha que aju-
dar nos serviços. Mas não teve pressão dos meus pais, não. Eu é que procurei 
adiantar as coisas o mais rápido possível. 

Quando saí do colegial, comecei a namorar a minha esposa, que é minha es-
posa até hoje. Ela engravidou e eu tive que assumir responsabilidades muito 
cedo. Eu casei com 18 pra 19 anos e ela, com 15. Trabalhava na área de me-
cânica e fazia o curso técnico em elétrica, até que a InterCement, comprou 
a Cimento Cauê, localizada em Minas. Lá eu iniciei a minha vida dentro da 
trajetória de cimento, em que estou até hoje. Eu comecei como estagiário, por 
oito meses, e aí surgiu uma vaga de eletricista. Fiz um teste concorrendo com 
mais seis pessoas, e eles deram a vaga pra mim. 

A minha trajetória foi muito bonita, porque eu tinha uma vontade muito 
grande de crescer. Eu trabalhava em turnos, dois dias em cada horário e quan-
do saía, ficava quatro dias de folga. Eu não fiz cursinho nem nada. Estudei em 
casa, fiz o vestibular e consegui passar. Aí eu iria precisar de uma bolsa da em-
presa, mas deveria ter mais de dois anos na função. Como eu não tinha dois 
anos, redigi uma carta para a diretoria, que eu guardo até hoje. Falei que tinha 
vontade de crescer, que a empresa passava por uma fase de automação, que eu 
queria crescer junto com a empresa. Passados uns três meses, fui contemplado 
com a bolsa e aquilo pra mim foi a mesma coisa que ganhar na loteria. 

Mas a faculdade não foi fácil, porque eu morava num bairro, tinha que pegar 
um ônibus até o centro, do centro até uma cidade vizinha, que era Coronel 
Fabriciano. Como eu trabalhava de turno, quando era das 15 às 23 horas, às ve-
zes eu perdia aula. Mas tinha um eletricista que sempre procurou me ajudar, 
e trocava o horário comigo. Foram poucas vezes que eu perdi aula, porque ele 
cooperava pra que eu estivesse lá na faculdade. Depois disso, o meu supervi-
sor tinha sido transferido para a fábrica de Pedro Leopoldo como coordenador 
de produção e me convidou pra ir com ele. Eu conversei muito com a minha 
esposa, pois teríamos que largar pai, mãe, sogro, sogra e morar a 220 quilôme-
tros. E lá era mais pressão, era uma fábrica completa. Eu saí de um cargo de 
operação e fui ser supervisor de cinco moagens, fazendo vários tipos de cimen-
to. Cheguei lá em 2000, fiquei até 2003, quando fui pra Jaci dar um suporte 
na fábrica de lá. Mas em Jaci eu fui desligado. Eu saí em 2003, em outubro. 
Mas, no início de dezembro, o coordenador de projetos da InterCement me fez 
um convite pra tocar um projeto de 6 milhões em Pedro Leopoldo. Então eu 
abri uma empresa e comecei a trabalhar por conta própria, prestando serviço 
pra InterCement. Fiz esse trabalho para a empresa por uns quatro anos, até 
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Outras histórias
 A InterCement tem essa política diferenciada e a 

gente está em adaptação, aprendendo muito e colhen-
do bons frutos, tanto pessoais quanto profissionais. 
Quando a InterCement chegou, foram apresentados os 
projetos que ela trabalha, por uma pessoa do Instituto. 
Tem o Gaiv [Grupo de Ação Ideal Voluntário], tem o 
CDC [Comitê de Desenvolvimento Comunitário], o Ci-
vico [Comitê de Incentivo ao Voluntariado e Interação 
com a Comunidade] e outros. Aí eu dei uma saidinha 
da reunião, quando eu voltei falaram: Numa oficina 
que foi ministrada pelo MEC [Ministério da Educação], 
vieram representantes de várias escolas, coordenadores, 
professores, secretários de educação. Terminou a ofici-
na e falamos: ‘Agora a gente tem que partir pra prática. 
A gente vai implantar um projeto em uma escola da 
comunidade.’ Mas teve muita resistência em relação à 
escola que íamos trabalhar. Era perigosa, tinha muito 
traficante nas imediações. Na época, eu conversei com 
o Chander, que é o nosso gerente: ‘Vamos fazer nessa es-
cola, porque é ela que tá precisando de ajuda. As outras 
já estão estruturadas.’ E começamos a fazer palestras e 
reuniões lá. Um dos projetos que nós desenvolvemos é 
a Fábrica de Músicos. Montamos uma banda na escola, 
com recurso do Instituto. Hoje já tem baterista, cantor, 
tecladista, guitarrista. Eram alunos que estavam lá 
no anonimato, porque eles não tinham recurso, não 
tinham oportunidade. Estavam vulneráveis, porque é 
uma região com um tráfico muito intenso de drogas. 
Hoje tem aula de música lá de tarde. Agora a banda toca 
nos eventos da escola e já é prata da casa.  
Jorge Dias Soares

 Brumado é uma cidade em que ainda acontece com 
bastante frequência a questão dos pais terem os filhos e 
entregarem pra outros criarem. A gente vê que a ques-
tão da informação e da estrutura familiar é um negócio 
que precisa ser muito bem trabalhado. Está aí um dos 
nossos focos. 
Eu acho que todo mundo já ouviu falar pelo menos 
uma vez do Instituto, que está ligado às fábricas. E 
é movido por pessoas que querem realmente que as 
comunidades mudem. E eles conseguem transferir isso 
pros funcionários. Pessoas que não faziam ação social 
estão gostando de fazer. Pois a ação social tem uma pri-
meira barreira, até o momento que você começa a fazer. 
Depois que você vê o resultado da alegria das pessoas, 
do conforto, você vai continuar.
Já conseguimos a aprovação da lei do município. A Se-
mana do Bebê foi instituída e inserida no calendário de 
eventos da cidade. Já se fala em criar o registro da crian-
ça lá na maternidade, o cartório ir lá e fazer o registro. 
E nós temos uma expectativa muito boa de envolver 
mais pessoas. Conversamos com os vereadores, estamos 
trabalhando bem essa questão da mobilização e eu 
acho que a gente vai ter um avanço grande em relação a 
2014. A Semana do Bebê deve caminhar pra alcançar o 
município como um todo, para que todos conheçam a 
questão da primeira infância. E que as ações não sejam 
só na Semana do Bebê, mas ações continuadas, no sen-
tido de conhecer melhor e zelar mais por essa primeira 
infância.  
Olnei Martins de Lisboa

 A InterCement veio mostrar que tinha uma mobi-
lização diferente, cumprindo realmente o seu papel 
de responsabilidade social. Então ela trouxe a parceira 
do MEC [Ministério da Educação]. Desenvolvemos o 
plano de mobilização social. Vimos trabalhos que são 
realizados no Brasil e no outro dia analisamos o cenário 
educacional aqui em Brumado, pontuando nossas fra-
gilidades. A questão das drogas e a violência estava em 
quase todas as problemáticas. Procuramos ver em qual 
escola isso era mais acentuado e traçamos um plano 
de ação junto com a InterCement, pra atuar nela. Foi o 
primeiro trabalho de parceria. 
A gente também precisava de outras instituições e 
precisava que a comunidade participasse. Nossa comu-
nidade não tem muito o hábito de participar das coisas. 
Não tinha. Porque a InterCement está aproximando 
mais. Eu acho que foi a partir daí que a comunidade co-
meçou a entender que o desenvolvimento da sociedade 
não depende só do poder público.  
Patrícia Maria dos Santos

A SEMANA DO BEBÊ DEVE 
CAMINHAR PRA ALCANÇAR 
O MUNICÍPIO COMO UM 
TODO, PARA QUE TODOS 
CONHEÇAM A QUESTÃO 
DA PRIMEIRA INFÂNCIA. 

Olnei Martins de Lisboa

A INTERCEMENT VEIO 
MOSTRAR QUE TINHA 

UMA MOBILIZAÇÃO 
DIFERENTE, CUMPRINDO 
REALMENTE O SEU PAPEL 

DE RESPONSABILIDADE 
SOCIAL.

Patrícia Maria dos Santos

Reunião do projeto 
Conexão Criança, 
voltado para o 
fortalecimento do 
vínculo familiar e 
comunitário.

 Eu sonhava em ser professora; estudava pra isso e 
era muito estudiosa. Eu tinha uns 26 anos e estava no 
último ano no colégio estadual. Aí engravidei.  Conheci 
meu marido no colégio estadual, estudando à noite. 
Tive minha primeira menina. Depois da maternidade 
foi que mudou tudo na minha vida, me tornei uma 
pessoa responsável.
Eu soube que ia ter outra filha em 2014. Eu fui fazer 
exames e o médico falou que era gravidez, que era para 
fazer um exame de sangue para confirmar. Quando eu 
peguei o resultado, fiquei muito feliz. A nenê se chama 
Mariely e quem escolheu o nome foi o pai. 
Já a Semana do Bebê foi assim: eu faço pré-natal no pos-
to e ouvi o povo comentando que tinha essa Semana do 
Bebê. Meu bebê foi a primeira criança a ter nascido no 
dia da Semana do Bebê, da abertura. Eu gostei. Foi uma 
surpresa. Mas meu sonho era a minha família e eu já 
realizei.
Marlene Ribeiro de Jesus
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João Pessoa

A vida é um fenômeno que existe em 
um organismo pulsante. Para aquele que 
supera os desafios, a vida pulsa como roda 
a fábrica, no turno ininterrupto, em um 
estado de alerta eterno, sempre à procura 
do aperfeiçoamento.

Área territorial

211,475 km2

População

723.515  habitantes
IDHM

0,763
Estabelecimentos
de Saúde SUS

208
População residente
alfabetizada

611.738 pessoas
PIB per capta

R$ 19.284,91
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Semana do Bebê em 
João Pessoa: poder 
público, poder privado 
e sociedade civil 
trabalham em rede 
para o atendimento à 
primeiríssima infância.

EU FUI O PRIMEIRO A TER UMA 
FORMAÇÃO SUPERIOR E TODA A 
FAMÍLIA FICOU MUITO RICA COM 
ESSA CONQUISTA. NÃO FOI UMA 
CONQUISTA MINHA, FOI UMA 
CONQUISTA NOSSA, A FAMÍLIA SE 
FORMOU JUNTO COMIGO.

Plantando o futuro

José Geraldo de Aguiar Silva
Eu vivenciei três gestões diferentes da mesma fábrica: Cimepar, Cimpor e 
InterCement. E a InterCement foi a empresa que veio com uma proposta di-
ferente, de financiar o ‘empoderamento’ das instituições da comunidade pra 
que elas possam conduzir o crescimento do local. O Instituto InterCement 
vem proporcionar a capacitação dos profissionais e das instituições que atu-
am na comunidade, pra que a partir daí elas possam conduzir os projetos so-
ciais. É um viés de atuação, de reflexão, bem diferente. 

E logo no início eles já começaram a fazer sondagens sobre a comunidade. A 
Arca já existia, então eles conheceram a diretoria da associação, as escolas, os 
outros equipamentos sociais, e fizeram um diagnóstico. Logo após, eles con-
vidaram essas instituições para conhecer o formato e a linha de atuação do 
instituto dentro dos projetos sociais. Foi feita uma apresentação dos eixos es-
truturantes que o instituto tem, da atuação nos locais onde estão.

Aqui em João Pessoa, a primeira realização foi o Dia do Bem Fazer, em 2013. 
Nós entendemos como era a proposta, mas aquilo estava apenas começando 
a ser construído. Começou a fluir mais a partir de fevereiro de 2014, com a 
composição do CDC [Comitê de Desenvolvimento Comunitário]. A partir da 
formação do CDC com as lideranças da comunidade, a gente começou a en-
tender. E não só entender, mas construir esse processo. Então a gente iniciou 
a primeira ação construída coletivamente, junto com a comunidade, que foi a 
Semana do Bebê de 2014. Minha esposa diz que eu plantei o umbigo aqui na 
Ilha do Bispo. Mas a gente fica no local em que se sente bem. Tem fragilidades, 
as limitações do bairro, mas aqui é impossível eu sair, andar 100 metros e não 
dizer um ‘oi’, ‘olá, tudo bem, como vai?’ Eu nasci aqui. Eu tenho um vínculo 
muito forte das relações de amizade, tenho o compromisso de contribuir para 
o desenvolvimento da comunidade. E é claro que eu poderia morar em outro 
espaço e continuar contribuindo. Mas eu não atuaria como atuo hoje, com o 
olhar de quem está dentro, de quem vive também, de quem sente também. 

Desde criança, José Geraldo de Aguiar Silva, o Gero, sabia que seria 
engenheiro civil. De família humilde, nasceu no dia 6 de maio de 1973, em 
uma comunidade em formação nas cercanias de João Pessoa. Cresceu com 
a família numerosa, aproveitando a vida com os seis irmãos, ao mesmo 
tempo em que se desdobrava em um número incrível de atividades, que de 
uma forma ou de outra indicaram o caminho do destino almejado. Seu pai, 
que era padeiro, também pensava que ele fosse trabalhar em construções, 
mas como servente de pedreiro. “Não pai, vou entrar na construção civil 
como engenheiro!” E conseguiu. Foi o primeiro da família a ter uma formação 
superior. Mas Gero afirma que “foi uma conquista nossa, a família se formou 
junto comigo”. Ainda morando e atuando fortemente na mesma comunidade, 
bem ao lado da fábrica da InterCement em João Pessoa, Gero é engenheiro 
civil, professor na escola estadual e coordenador de inúmeras ações sociais 
locais, que hoje acontecem em parceria com o Instituto InterCement. 

E lá na escola técnica era outro universo. Saí daquela escola do bairro, com 
falta de oportunidades, chego numa escola com ginásio, piscina, biblioteca, eu 
disse: “Vou abraçar, porque aqui é o meu local.” Durante os quatro anos que eu 
passei lá, participei de todas as atividades que eles ofereciam.

Mas meu objetivo sempre foi a Engenharia Civil. Eu fiz o vestibular, mas pas-
sei na segunda opção, que era Física. Entrei no curso de Física e fui cursando. 
Passei de novo na segunda opção, que era Engenharia Mecânica. Continuei em 
Física, pegando todas as disciplinas relacionadas a Engenharia, aí no terceiro 
ano eu consegui entrar em Engenharia Civil, aproveitando todas as matérias. 
Já fui para o terceiro ano, foi um sonho. Aí, durante a faculdade eu fui ensinar 
Física no colégio estadual, onde estou até hoje. Mas eu tinha que conciliar uni-
versidade, o grupo de jovens, o vôlei e o ensino na escola estadual. Foi difícil. Eu 
fui estagiar no Porto de Cabedelo, e fiquei trabalhando lá depois de formado.

Foi nessa época que eu me candidatei para a associação comunitária do bairro. 
Nossa chapa venceu e eu, como presidente, apresentei um projeto para a fábri-
ca, que na época ainda pertencia à empresa portuguesa Cimpor. Queríamos 
que a fábrica deixasse de ser aquela que aparece apenas nos eventos pontuais 
e passasse a ter atuação contínua com os projetos sociais. O projeto foi apro-
vado lá em Portugal, onde era a matriz da fábrica, na época, e isso resultou 
no Comunidade Promovendo a Vida, que atuou na linha profissionalizante, 
geração de trabalho e renda. Depois fundamos uma ONG, a Arca [Associação 
Recreativa, Cultural e Artística], que foi transformada em ponto de cultura em 
2013. O barracão da sede é um ponto de cultura de João Pessoa. 

 Desde os meus 9 anos eu já queria fazer Engenharia Civil. Mas foi aos pou-
cos. O ponto de partida foi uma professora do ensino básico que me deu muita 
informação e muito conhecimento, pra eu poder sonhar com essa profissão e 
conquistar alguns objetivos que eu tinha traçado. 

Para entrar na escola técnica, eu tive que fazer um processo seletivo muito 
concorrido. Foi um orgulho pra minha família. Durante toda a existência des-
sa escola em João Pessoa, apenas dois daqui do bairro passaram: eu e um amigo 
meu. Depois da gente vieram outros, acho que a gente foi até os motivadores. 
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Outras histórias

 A fábrica de João Pessoa é um desafio grande, uma 
fábrica muito antiga, que sofreu uma mudança de 
gerência, de gestão e mesmo de operação. Eu cheguei 
aqui no ano passado e a primeira coisa que fizemos foi 
construir um Civico [Comitê de Incentivo ao Volun-
tariado e Interação com a Comunidade] mais robusto. 
Tentamos juntar as áreas de segurança, manutenção, 
produção, administrativa e RH, porque todas essas 
áreas têm impacto na comunidade. Tivemos que tomar 
um cuidado especial com as lideranças comunitárias 
também, pois elas atuavam separadamente e surgiam 
alguns conflitos. 
Então, no ano passado, foram desenvolvidos três 
grandes programas para iniciar neste ano: o Infância 
Ideal, o Escola Ideal e o Futuro Ideal. E ainda um projeto 
paralelo, junto à Lei Rouanet, aqui na Fazenda da Graça. 
Assim nós tentamos envolver todas essas lideranças, 
pra que elas trabalhassem juntas. 
O projeto Futuro Ideal capacita praticamente 180 pesso-
as na comunidade, para conseguir que duas grandes 
associações que nós temos aqui na Ilha do Bispo se 
desenvolvam na área educativa. É focado no desenvol-
vimento da comunidade para geração de renda e não 
aquilo que existia muito, que era subsistência. 
No Infância Ideal houve a parceria com a ONG Casa 
Pequeno David, com foco de trabalho voltado para a 
defesa de direitos da primeira infância. Um dos proje-
tos é o Ilha de Direitos, que propõe a realização de um 

diagnóstico participativo, formação de profissionais e 
apoio às gestantes por meio de um trabalho corporal. Já 
o Futuro Ideal foi desenvolvido com o apoio das ONGs 
Amazona [voltada para a prevenção de aids] e Essor 
[organização francesa, não governamental, parceira da 
Amazona, desde 1996] e procura ampliar a qualificação 
profissional de jovens em situação de vulnerabilidade. 
Por sua vez, o Escola Ideal está sendo desenvolvido por 
nós em quatro escolas. O projeto chama-se Juntos pela 
Escola Ideal e nós fizemos a reunião com cada uma das 
escolas e estamos a fazer um desenvolvimento com 
alunos e pais para criar espaços diferenciados nessas 
unidades. Mas não espaços voltados só para os alunos; 
são espaços que permitam aos alunos, aos pais e aos 
professores desenvolverem atividades que eles não po-
diam desenvolver, por falta de conhecimento, informa-
ção ou estrutura. 
Ana Cristina Ornelas

Outras histórias  A Casa do Pequeno Davi é uma ONG extremamente 
séria, que tem uma proposta chamada Primeiríssima in-
fância. É uma proposta de credibilidade, porque eu não 
gosto de botar o pé onde não se tem. Na Ilha do Bispo 
a gente tem uma série de problemas em que se precisa 
investir, mas de fato precisava de um trabalho nessa 
perspectiva, um trabalho na linha das terapias alter-
nativas.  O projeto traz os cursos de doulas, único em 
João Pessoa, oferece biodança, uma terapia que trabalha 
corpo, cabeça, corpo e mente. Tem contação de histó-
ria, shantala... é um projeto que visa fortalecer aquela 
comunidade extremamente carente, mostrando outras 
formas de trabalhar, de cuidar e de dar atenção à saúde 
que ela precisa ter e pode ter. 
O pilates é algo recente e muito voltado pra quem tem 
condições financeiras. Então, trazer para uma comuni-
dade como esta é dizer assim: ‘Vocês têm direito a isso 
também.’ O projeto vai compor todo o equipamento 
e a Secretaria Municipal de Saúde cede o espaço e o 
profissional. O projeto se chama Ilha de Direitos e 
é uma estratégia de terapias alternativas para essa 
população, uma rede de atenção socioassistencial. A 
gente realiza as articulações com as redes, a sociedade 
civil organizada do local e com o Instituto InterCement 
e a InterCement. Trabalhar em rede fortalece ações 
como a da Semana do Bebê, junto ao poder público, o 
poder privado e a sociedade civil. De fato, na Ilha do 
Bispo a rede funciona. E a fábrica da InterCement tem 
um papel importantíssimo, conhecido e respeitado na 
comunidade. 
Cristiane Cavalcanti Freire

 Com o trabalho na ONG Amazona, eu pude pagar 
uma faculdade particular de pedagogia, que era a 
minha ideia desde criança. Mas depois eu tive que sair 
da sala de aula pra ir trabalhar dentro dos movimentos 
sociais, na comunidade. Foi bem difícil, mas eu come-
cei a trabalhar dentro da minha mente que eu estaria 
fazendo as mesmas coisas de uma forma diferente e que 
ia ter resultados superpositivos.
Sobre o Projeto Rumo ao Futuro, a ONG Amazona 
trabalha em uma rede de parceiros, desenvolvendo a ge-
ração de trabalho e renda na área de educação. Então a 
Arca sugeriu a Amazona para o Instituto InterCement.
Temos uma meta dentro do Rumo ao Futuro na parte 
do empreendedorismo: trabalhar com empreendedores 
locais, ou junto dos jovens que estão se qualificando, 
e que têm potencial pra área de empreendedorismo: 
‘Ah, eu quero abrir o meu negócio.’ Aí entra o Rumo ao 
Futuro, na qualificação, inserção, empreendedorismo e 
no fortalecimento das instituições parceiras. 
Houve um lançamento de todos os projetos do Insti-
tuto no espaço da Fazenda da Graça, da InterCement, 
mas agora nós vamos fazer no nível da comunidade 
mesmo, pra falar de todo o trabalho. Dos cursos de 
qualificação, desse fortalecimento, da linha de empre-
endedorismo, e trazendo todo esse conhecimento dos 
parceiros envolvidos. Falaremos o que a Amazona é 
dentro do projeto, o que a InterCement é, o que o Insti-
tuto InterCement é. 
Valdelúcia Nascimento Aguiar

A INTERCEMENT VEM 
COM A PROPOSTA DE 

“EMPODERAMENTO” DA 
COMUNIDADE, NÃO É UMA 

PROPOSTA APENAS DE 
FINANCIAR AS AÇÕES.

José Geraldo de Aguiar Silva

Palestra sobre 
Inserção, uma ação 
do SINE JP realizada 
em João Pessoa.

Palestra de Aplicação do SOT, voltada para 
a melhoria da atuação das comunidades do 
entorno da InterCement.
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Campo Formoso

O sol raiou e eu despertei, como se fosse o meu primeiro dia. 
Como se ainda fosse a casa humilde, no Curral Velho, nos 
fundões do Vale do Salitre. O mesmo céu, a mesma terra... 
Mas, no sertão arado dos antigos, estão agora espraiadas 
as veias do progresso. Quantas lembranças duras, quantas 
passagens felizes! Hoje eu vejo claramente que a estrada não 
tem fim, que é um batidão de chão contínuo o que mantém 
a vela da vida acesa. Se eu parar, a vela apaga. É por isso 
que depois de tudo isso e de tanto tempo, a manhã ainda 
me fortalece e eu vou fabricar a minha história, trabalhando 
sempre como se fosse o meu primeiro dia.    

Área territorial

7.258,676 km2

População

66.616  habitantes
IDHM

0,586
Estabelecimentos
de Saúde SUS

16
População residente
alfabetizada

45.871 pessoas
PIB per capta

R$ 6.725,76
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Ações do projeto 
Tempo de Empreender 
na zona sisaleira de 
Campo Formoso 
(Fotografia de Felipe 
Gombassy).

A SEGURANÇA NA INTERCEMENT 
É MAIS COBRADA, É COMO SE A 
VALORIZAÇÃO DAS PESSOAS FOSSE 
MAIOR, PRA GENTE CHEGAR AQUI 
DE MANHÃ ALEGRE, SORRINDO, E 
VOLTAR PARA CASA COM A NOSSA 
SAÚDE INTACTA.

Como se fosse o primeiro dia

Aurelino Batista de Souza

Aurelino Batista de Souza nasceu no dia 3 de fevereiro de 1977, em Campo 
Formoso, na Bahia. Trabalhando desde cedo, Aurelino se envolveu com 
a área social quando passou em um concurso de agente comunitário da 
saúde. Amante e praticante do esporte, principalmente o ciclismo, trabalha 
na supervisão de serviços na fábrica da InterCement local, envolvendo-se 
profundamente nos projetos sociais desenvolvidos pela empresa, junto ao 
Instituto InterCement. 

 Comecei a trabalhar cedo, com 9 anos, entregando pão em alguns bairros 
daqui. Às 6 da manhã, pegava o carrinho com o caixote de pão e ia entregar na 
Vila dos Sonhos, Vila Pernambucana e no São Francisco. São as três extremi-
dades da cidade. Com o meu primeiro dinheiro, eu comprei dois pneus novos 
para a minha bicicleta e fui incrementando ela. Eu sempre dava um jeito de 
usar esses valores que eu recebia para isso, pois o ciclismo é uma paixão na 
minha vida.

Depois eu trabalhei em oficina mecânica, oficina de funilaria e pintura, aí aos 
17 anos eu fui trabalhar numa ótica, até prestar concurso para agente comu-
nitário de saúde. Atuei por oito anos, atendendo 70 famílias. Era um trabalho 
de informação, de levar o conhecimento para as pessoas se prevenirem de do-
enças. Era visto com bons olhos pela sociedade local, porque era um bairro 
muito carente. Durante esse período, eu consegui ingressar aqui na fábrica, 
que era a antiga Cimpor ainda. 

Eu fazia dupla jornada: trabalhava como agente de saúde e na portaria da Cim-
por, em uma empresa terceirizada. Fazia a ronda de moto, trabalhava só à noi-
te, chovendo, no inverno, com neblina, com cerração, tinha que rodar e pres-
tar conta dos 80 quilômetros através do hodômetro da moto. No último dia 
desse trabalho, quando passei para tomar conta da equipe de serviços gerais, 
trabalhei na ronda pensando: ‘Vou trabalhar como se fosse meu primeiro dia.’ 

As pessoas que convivem comigo dizem que eu tenho um espírito de lideran-
ça. Eu sou líder da minha família, sou o líder dos meus irmãos – apesar de não 
ser o mais velho –, eu sou o líder na igreja. E a antiga gerente administrativa 
percebeu isso. Eles viram que eu tinha esse potencial, me indicaram para par-
ticipar da seleção, e aí eu comecei a desenvolver essa função com mais vonta-
de, com mais afinco. Sou supervisor de serviços. Eu tomo conta das pessoas 
que fazem limpeza na fábrica, tomo conta de supervisão do serviço de pedrei-
ro, de técnico de segurança, e já tivemos também técnicos em mecânica e em 
eletromecânica sob minha supervisão. 

Aí a InterCement comprou a Cimpor e assumiu a fábrica de vez em novembro 
de 2013. A InterCement veio com um monte de ferramentas novas, de proce-
dimentos que a gente não tinha aqui, principalmente na área da segurança de 
trabalho. Na InterCement é mais cobrado, é como se a valorização das pessoas 
fosse maior, pra gente chegar aqui de manhã alegre, sorrindo, e voltar para 
casa com a nossa saúde intacta.

Alguns trabalhos fora da fábrica fazem com que a gente tenha mais vontade 
de se dispor para a empresa. Nós temos ações sociais, os Gaivs [Grupos de Ação 
Ideal Voluntário], através dos quais a gente programa ações no Ideal Voluntá-
rio e aplica em colégios. Meu Gaiv é o Fazer o Bem Faz Bem. Eu já ajudava as 
pessoas, mas através dos Gaivs, a gente pode conseguir mais recursos para as 
instituições. Como é da empresa, a gente consegue mais parceiros.

O meu foco principal é na Casa de Recuperação Vida e Paz e a primeira grande 
ação da InterCement foi lá, no Dia do Bem Fazer. Eles vivem só de doação, e a 
casa tava um pouco feia. Eles tinham iniciado a construção, mas não tiveram 
recursos e a gente conseguiu os valores para a realização dessa construção. 
Nós finalizamos, compramos móveis, sofá, estante, armários para cada inter-
no. Tinha 16 pessoas internas e a gente conseguiu comprar um armário para 
cada um deles, para cada um ter o seu espaço. Conseguimos comprar lençóis, 
fizemos a reforma da casa, do muro da entrada e foi bem gratificante de fazer. 
As famílias das pessoas que estão ali se recuperando vêm em peso para partici-
par desse dia, para trabalhar ou só para finalizar a obra que a gente está fazen-
do. Não tem nada melhor do que ver uma mãe, um pai, um filho, um esposo, 
uma esposa, olhar para o marido, para o filho, para o neto, para o pai e ver que 
ele é uma nova pessoa.

A nossa cidade é pequena, uma cidade interiorana, onde todo mundo se co-
nhece e cada ação, por menor que seja, tem a sua importância. De repente, 
a gente vai catar o lixo que tem ao redor daquele bairro e as pessoas ficam 
muito gratificadas. A InterCement também fez um projeto de beneficiamento 
do sisal – nós somos o maior produtor do mundo. Isso veio melhorar a vida 
das pessoas da região. Junto com esse projeto, veio o de hortas comunitárias. 
Várias pessoas já produzem seus alimentos, já vendem alimentos. Isso melho-
ra a imagem da InterCement, mostra para a sociedade que a InterCement é 
uma grande empresa, que faz a extração das riquezas na nossa cidade e, em 
contrapartida, está preocupada com a comunidade em que ela está inserida. 
Isso aproximou a empresa da comunidade. 
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ESSE PROJETO FOI UM 
MARCO, PORQUE ESTÁ 

NUMA COMUNIDADE 
MUITO PRÓXIMA À NOSSA 

MINA DE CALCÁRIO.

Vanusa Evangelista Rosa

Outras histórias
 Quando a população passa a ver a fábrica com outros 

olhos, a relação com a comunidade melhora. Não é 
uma fábrica lá do Sul, que veio aqui para extrair alguma 
coisa; é uma fábrica daqui, de portas abertas para a 
população. Nós temos dois bairros próximos à InterCe-
ment, onde a gente já fez ações voltadas para escolas e 
limpeza. 
No projeto Tempo de Empreender, dentro do Programa 
Futuro Ideal, fizemos uma seleção de todas as asso-
ciações da cidade e enviamos para o Instituto Inter-
Cement. Foi selecionada a Associação do Baixão, para 
trabalhar o manejo do sisal, que é típico da região. E 
para tirar as mulheres do trabalho com sisal, pensou-se 
na horta orgânica, porque o sisal não produz em um 
certo período e a horta geraria renda.
Esse projeto foi um marco, porque está numa comuni-
dade muito próxima à nossa mina de calcário. Quando 
eles foram selecionados, disseram que queriam plantar 
tomate irrigado. Aos poucos, o projeto foi se desen-
volvendo, o galpão construído, fizeram um poço para 
a horta – antes era carro-pipa – e tudo isso já foi um 
incentivo muito grande para a comunidade.
No sisal, eles montaram uma relação com os produ-
tores vizinhos, com acompanhamento de uma enge-
nheira e um técnico. É importante a diferença entre ir 
lá e fornecer uma cesta básica, uma ação imediatista, 
e implantar um projeto desses, que proporciona uma 
condição de vida melhor. Aí sim você está fazendo uma 
grande mudança.  
Vanusa Evangelista Rosa

 Do que eu vejo, associativismo é o povo viver me-
lhor naquele lugar em que ele se encontra, é trabalhar 
o associativismo como um crescimento do povo. Sou 
filho do povoado de Poços, filho de agricultores. O 
lugar em que eu nasci era isolado, cercado de mata, 
uma casinha de taipa. Foi uma luta medonha para dar 
alimentação a nove filhos. Minha mãe vendia comida 
na feira, mas graças a Deus ela honrou, somos todos 
vivos e somos todos cidadãos que não têm do que se 
envergonhar.
 Meu pai era agricultor, cultivava na proprie-
dade dos outros, de meeiro, 50% da produção era para 
ele e 50% para o proprietário da terra.  O padrinho do 
meu pai ofereceu uma propriedade aqui pra virmos 
trabalhar. A gente vinha na segunda-feira pro Povoado 
do Baixão que faz parte de Campo Formoso, é o maior 
produtor de fibra seca de sisal e está dentro de uma 
região conhecida como “polígono da seca”. Vínhamos 
num ônibus que faz linha de Campo Formoso para cá 
e, na sexta-feira, nós retornávamos a pé – eu, minha 
mãe, alguns dos meus irmãos e o meu pai –, porque não 
tinha dinheiro para pagar a passagem.
 Fui conhecendo a realidade, fui vendo que os 
próprios moradores do Baixão não valorizavam seu 
espaço, era um lugar esquecido. E aí, trabalhando a 
cabeça deles para a gente poder mudar a realidade do 
Baixão. No ano de 2004, a gente fundou uma associação 
nessa comunidade, a Associação Comunitária Agropas-
toril do Povoado do Baixão. Muitos não acreditaram, 

MINHA MÃE VENDIA 
COMIDA NUMA 
BARRAQUINHA NA FEIRA, 
MAS, GRAÇAS A DEUS, ELA 
HONROU, SOMOS TODOS 
VIVOS E SOMOS TODOS 
CIDADÃOS QUE NÃO TÊM 
DO QUE SE ENVERGONHAR.

Rogério Santos Gomes

Em Campo Formoso, 
as ações do Instituto 
InterCement estão 
voltadas para o 
fortalecimento 
da Associação 
Comunitária 
Agropastoril do 
Povoado do Baixão, 
com o objetivo de 
promover a melhoria da 
produção de sisal.

mas a gente colocou essa associação pra frente e, graças 
a Deus, de 2004 pra cá, eu posso te dizer que tenho 
orgulho de morar no Povoado de Baixão. Mudou em 
80% o Baixão, porque o povo olha a associação como 
uma referência aqui. Eu posso te dizer que muitos têm 
essa associação como um cartão-postal, como um lugar 
desenvolvido. Hoje, além do trabalho com a fibra de 
sisal, estamos produzindo hortaliças, tudo dentro do 
projeto Tempo de Empreender.  
Rogério Santos Gomes
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Bodoquena

As pessoas que têm uma missão na vida 
suportam a carga e superam os obstáculos ao 
longo do caminho. A estrada é morro acima, mas, 
se há cultura, informação, conhecimento e amor 
no percurso, o peso dos fardos será atenuado 
com a maturidade. Quem chega ao topo com 
inteligência tem uma visão completa e adequada 
do mundo que escolheu, atestando no espírito 
os saberes que estão contidos no seguinte dito 
popular: “A lã não pesa para o carneiro.”

Área territorial

2.507,319 km2

População

7.985  habitantes
IDHM

0,666

Estabelecimentos
de Saúde SUS

9
PIB per capta

R$ 22.689,22
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Ações diversificadas 
voltadas para as 
gestantes e mães de 
recém-nascidos fazem 
parte da Semana do 
Bebê de Bodoquena.

A GENTE NÃO TINHA 
BONECA, A NOSSA BONECA 
ERA IR NA ROÇA DE MILHO E 
PEGAR ESCONDIDO DO MEU 
PAI; O MILHO DÁ AQUELAS 
BONECAS COM CABELO.

Quando você é portador de uma deficiência, o preconceito é grande, as pessoas 
olham pra você de maneira diferente. Eu passei a adolescência sem sair para o 
recreio na escola, ficava trancada dentro da sala porque tinha gente que fica-
va me esperando, pra ver eu passar na rua e dar risada. Aquilo me machucou 
muito. Mas hoje eu não ligo pros olhos das pessoas, o importante é que eu 
acredito em mim. 

Eu me casei em 2015. Demorei bastante pra me casar porque fiquei grudada na 
barra da saia da minha mãe; até hoje ainda morro de saudade. Faz dez anos que 
eu trabalho na InterCement, e durante dez anos, todos os dias, ela acordava às 
cinco e meia pra fazer café da manhã pra mim. O meu despertador era ela na 
porta do quarto, sempre com o café feito do jeito que eu queria. 

O meu primeiro trabalho voluntário na InterCement foi uma ação de Natal. 
Eu entrei em novembro de 2005 na empresa e eles estavam com um projeto 
de fazer um Natal diferente pras famílias carentes de Bodoquena. Eu lembro 
bastante que, no dia da festa de Natal da empresa, nós passamos o dia todo 
entregando cestas nas casas. 

Em 2007, trabalhei com os projetos do Instituto, através do Programa Infância 
Ideal: o projeto Infraestrutura tinha o objetivo de reformar espaços destinados 
ao público infantil; foram duas reformas: uma escola Ceib (Centro de Educa-
ção Infantil Bodoquena e a creche Ceimap (Centro de Educação Infantil Maria 
Madalena Farias Pina). Já o projeto Capacitação estava voltado para as pesso-

Com a força de um carneiro

Mauricia Aparecida dos Santos Dionísio

Mauricia Aparecida dos Santos Dionísio nasceu em Mirandópolis, São 
Paulo, no dia 2 de setembro de 1981, mas se mudou ainda pequena com 
a família para Bodoquena. Recorda-se com carinho da infância vivida em 
Morraria do Sul, mas também se lembra das adversidades e do preconceito 
que enfrentou por causa de uma deficiência adquirida no momento do seu 
nascimento. Mas Mauricia encontrou uma forma harmoniosa de conviver 
com sua realidade. Sempre muito ativa em projetos sociais, formou-se em 
Administração e trabalha na InterCement há dez anos, atuando nos mais 
diversos projetos sociais da empresa e do Instituto InterCement na região. 

 A minha infância foi na Morraria. Nossa família era muito humilde, meu 
pai trabalhou na roça uma vida inteira pra sustentar os seis filhos. A casa era 
de tábua, com fogão a lenha, e a gente plantava arroz, feijão... pro próprio sus-
tento da família. Eu só vim pra Bodoquena quando tinha 17 anos, pra continu-
ar os estudos.

Minha ligação com a minha mãe é mais forte do que todas as outras, pois eu 
nasci de um parto difícil, tive falta de oxigênio no cérebro e, até os 6 anos, eu 
não tinha equilíbrio pra andar sozinha. Ela caminhava pelas ruas me carre-
gando, as pessoas perguntavam pra ela se eu pesava e ela sempre dizia que a 
lã não pesa pro carneiro. Ela sempre me carregou, não só nos braços, ela me 
carrega também no coração, porque sempre me deu apoio e me incentivou. 

as envolvidas com este público, os professores. O Infância Ideal vem fazendo 
com que todos tenham esse olhar diferente pra primeira infância e vejam que 
é lá que começa a formação do ser humano. O lançamento foi um momen-
to muito bonito e eu fui responsável por organizar todo o evento. Foi o meu 
primeiro contato com o Instituto, que na época ainda era Camargo Corrêa, e 
desde 2007 eu não parei mais.

Hoje a minha rotina no Civico é quase 80% do meu trabalho, porque eu es-
tou envolvida nos projetos da Rede em Conexão, voltado para a promoção dos 
direitos da Primeira Infância, com a formação de profissionais de Educação 
Infantil de diversas organizações da região. Envolvi-me com o projeto da As-
sociação dos Pequenos Produtores Rurais do Distrito de Morraria do Sul, que 
pretende fortalecer a agricultura familiar de Bodoquena, acompanhei a Sema-
na do Bebê e, em alguns momentos, eu participei da construção do Plano Mu-
nicipal de Educação. E, daqui a pouco, vem o Dia do Bem Fazer. 

Acho que esse trabalho com a população é legal pra cada um que faz parte do 
Civico. É uma questão de orgulho fazer parte da construção de momentos tão 
importantes pra nossa população. Trazer esses projetos pra Bodoquena, fazer 
esses projetos acontecerem é a recompensa pra todos.

O meu grande sonho era levantar da cama e sair andando como todo mundo. 
Até que um dia eu fiz um exame e descobri que isso não seria possível, que 
eu vou ter que conviver pro resto da vida com a deficiência. Aí eu passei a ver 
todos os meus dias como a realização de um sonho, pelo fato de estar viva, 
ter família, respirar, ver esse mundão lindo que Deus deixou. A gente não vai 
levar beleza, não vai levar roupa, não vai levar o carro, a casa. Mas a gente vai 
levar na nossa alma o amor que a gente trocou, a paciência que a gente teve em 
ouvir, em estar perto das pessoas.  
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Ações do Programa 
Futuro Ideal, em 
Bodoquena, que tem 
por objetivo o despertar 
do empreendedorismo 
e a geração de trabalho 
e renda.

NÃO É A INTERCEMENT QUE 
ESTÁ FALANDO AQUI, É UM 
CIDADÃO QUE MORA NA 
MORRARIA, E ESTÁ FALANDO 
O QUE ELA ESTÁ FAZENDO, 
ESTÁ VALORIZANDO O 
QUE A INTERCEMENT ESTÁ 
IMPLANTANDO AQUI.

Primeiro foram feitas reuniões com a comunidade. Foi apresentado o plano, 
o que a gente queria, o que a comunidade quer pra poder se desenvolver. Es-
tuda uma coisa, estuda outra... Primeiro, a gente precisava produzir melhor. 
Mas produzir melhor o quê? Somos um dos melhores produtores de abóbo-
ras cabotiã do Estado. O que tinha que fazer para produzir melhor? Processar 
essa abóbora. Outra opção era produzir mandioca, mas a mandioca pré-cozida. 
Então também abraçamos o projeto de produzir aqui a mandioca pré-cozida. 
Mas junto com isso foi criada a horta, para a gente não ficar apenas com um 
produto no mercado, para ter um leque de opções pra poder desenvolver me-
lhor, opções de mercado. Mas queríamos uma horta que produzisse produtos 
orgânicos, pra poder inserir valor no que se produz. Tudo isso está dentro do 
projeto que valoriza a agroindústria, que é o Tempo de Empreender, que em 
2015 propiciou a construção da unidade de processamento agroindustrial da 
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Morraria do Sul.

Pra você produzir com qualidade e começar alguma coisa, você vai depender 
de conhecimento, de onde vem esse conhecimento. A pessoa que está aqui 
com a gente, a Iris, é muito guerreira, ela é uma pessoa que cobra resultado, 
ela acompanha. E para isso a gente tem que sair fora, participar de congresso. 
Estivemos em Dourados, no XI Congresso de Agroecologia. Agora tem outro 
em Carapó, fomos convidados. A gente não está perdendo essas oportunida-
des de crescer. Estamos indo aos congressos, além de você ler muito. A gente 

Um professor agricultor

Trindade Pereira dos Santos

Trindade Pereira dos Santos nasceu em Valparaíso (SP), em 11 de outubro 
de 1951. As plantações do pai, que era agricultor, estão entre as memórias 
mais marcantes de sua história, sempre pontuada pelo trabalho do campo. 
“Eu tinha bezerro, bastante galinha no terreiro, tinha plantações. Só que 
o destino fez de mim um professor e me levou para uma área que nem 
sequer eu sonhava.” Aos 9 anos de idade, foi morar no Mato Grosso do 
Sul, onde seu pai havia adquirido uma boa propriedade rural. Trindade 
concluiu o magistério, formou-se em Pedagogia, fez especialização em 
Psicopedagogia e atuou na área da educação por 35 anos, 25 deles como 
diretor de escola. Aposentado, hoje ele é um dos líderes do projeto Tempo 
de Empreender, desenvolvido na região de Bodoquena, que faz parte do 
Programa Futuro Ideal, do Instituto InterCement. 

 A Camargo Corrêa chegou há 20 anos aqui em Bodoquena, para implan-
tar a indústria de cimento, que seria a maior da América Latina. Eu acho que 
foi bem-vinda, toda a comunidade acolheu. Aí, sim, vimos o que é a Camargo 
Corrêa na questão da tecnologia, como as máquinas trabalham pra produzir 
o cimento. 

Então veio o Instituto Meio na questão social, por meio do Instituto InterCe-
ment, ajudar as pessoas no local, a sociedade como um todo. Pegamos esse 
projeto agora, tem dois anos. E a nossa comunidade é pacata, simples, mas aos 
poucos eles estão começando a assimilar, já estão entendendo. Quando eles 
começam a participar do projeto é o momento que a gente vê que as pessoas 
estão assimilando pra vida delas o que está ali. 

tem outra parceira aqui, que é a Agraer [Agência de Desenvolvimento Agrário 
e Extensão Rural], no município. Tem um rapaz lá, o Ailton, que também gosta 
muito de orgânico, gosta de trazer curso, tem isso no sangue. Não tem faltado 
apoio da parte dele com orientação. 

E você tem outro desafio que é um gargalo. Não adianta eu produzir, eu tenho 
que saber como vender, a arte de vender. Agora a gente está procurando isso, 
recentemente na Embrapa de Bonito. Porque a nossa embalagem foi projeta-
da, ela é boa, só que o mercado aqui, no nosso caso de Bodoquena, ele está es-
tranhando o preço. Outra questão importante é a logística, a distância, porque 
as cidades estão a 60, 90 quilômetros, tem estradas de chão. A gente tem que 
vencer isso.

Essa iniciativa de contar a história da empresa através das pessoas é interes-
sante. Porque se a InterCement, como empresa, vai ter que falar através dos 
seus agentes, se ela fala de si pra si, você vai ter um impacto. Mas o impacto vai 
ser maior se a empresa deixar que outras pessoas falem, as pessoas que estão 
inseridas nela. As pessoas que estão lá envolvidas com um projeto, que partici-
pam. Isso que vai fazer a diferença. Não é a InterCement que está falando aqui, 
quem está falando é um cidadão que mora na Morraria, é um cidadão bodo-
quenense, é um brasileiro que mora aqui nessa comunidade e está falando do 
que ela está fazendo. Não é o governo que está falando aqui, quem está falan-
do é um cidadão, que está valorizando o que a InterCement está implantando 
aqui. Graças a esse Instituto Meio, Instituto InterCement e a InterCement es-
tão trazendo esse empreendimento pra cá e está sendo ótimo. 

Alguém que quer ver o projeto, venha nos visitar, venha olhar. Às vezes a gen-
te sai fora pra vender e encontra pessoas dizendo: ‘Mas eu posso ir lá visitar?’ 
‘Sim, nós estamos abertos pra vocês irem lá, abrir a agroindústria, mostrar pra 
vocês, mostrar a horta, fazer pergunta, vocês podem ir.’ O legal de tudo isso é 
que não é a InterCement que está falando. Quem está falando são as pessoas 
que estão sendo beneficiadas, que estão sendo apoiadas pelo projeto.  
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 Na segunda Semana do Bebê, trabalhamos a questão 
do vínculo familiar. Vínculo de todas as formas: da mãe 
com o bebê, com o pai, com os irmãos, os laços, a ges-
tação. É a preocupação com as famílias de forma geral, 
como elas se organizam hoje. Porque não é mais aquela 
família nuclear: mamãe, papai, filhinho, os irmãozi-
nhos, os irmãos todos do mesmo pai e da mesma mãe. 
Embora ainda seja esse o modelo de família, a gente 
sabe que hoje tem vários arranjos. Então focamos mais 
no vínculo familiar.
É bom, é maravilhoso, a gente teve muito feedback 
positivo de vários encontros da semana. Na roda de 
conversa, você olhava para aquelas carinhas, estavam 
maravilhadas de terem aquela oportunidade de falar, de 
estar ali, elas entenderam o recado. Você vê na cara do 
usuário quando contempla ele com a sua informação e 
você vê, também, quando ele sai dali mais confuso do 
que quando chegou. 
Eu acho que a gente já teve uma resposta positiva dessa 
semana em todos os encontros. Hoje mesmo a gente 
viu as meninas perguntando, querendo saber. Quando 
acontece isso na palestra, você nota, o que o palestrante 
está falando está vindo ao encontro daquilo que eles 
querem saber. Isso é gostoso, é um feedback que você já 
tem na hora, de que você está falando algo que eles que-
rem, que eles querem adquirir aquele conhecimento. 
Mas isso é um processo, a cidade é nova, tem 35 anos, 
é uma garotinha ainda. Eu acho que a gente tem uma 
equipe boa de trabalho e estamos no caminho certo
  
Hélida Andrade

 Conheci o Instituto InterCement e a Intercement 
quando fui trabalhar na prefeitura. Eu comecei 
a participar das reuniões através do meu setor, a 
assistência social. Hoje eu também sou professora, 
atuando em um projeto pra adolescentes de 15 a 16 
anos e no EJA [Educação para Jovens e Adultos], que é a 
partir dos 18 anos.
Eu acredito que esta é a maneira correta de trabalhar 
com a comunidade: a Rede em Conexão não ouviu 
somente os secretários, só a parte lá em cima. Ela vem 
da base, vem resgatar, ouvir o agente comunitário, 
ouvir quem trabalha, ouvir também os enfermeiros. 
Eles selecionaram muito as pessoas que trabalham 
mesmo, que vão lá na pessoa que está passando por 
dificuldade, que está envolvida com drogas. Eu acredito 
que agora sim vai ter um retorno coletivo nesse projeto, 
porque, enfim, estamos ouvindo a base da comunidade.
O projeto surgiu para o fortalecimento do vínculo 
familiar. Foi feita uma reunião solicitando para todas 
as secretarias liberarem profissionais que trabalham 
diretamente com o público. Foi debatido várias vezes 
qual é o problema que está em torno de Bodoquena, o 
que está mesmo prejudicando o desenvolvimento em 
relação às crianças e adolescentes. 
A InterCement está sendo fundamental na Rede 
em Conexão, atendendo uma grande necessidade 
da própria população rural, que é não migrar para a 
cidade, é fortalecer o vínculo com o campo, para eles 
poderem viver do que produzem. Porque, se o pessoal 
começa a vir pra cidade, acaba a zona rural! 
Elissandra Aparecida Medeiros Barreto

UMA ANDORINHA SÓ 
NÃO FAZ VERÃO, MAS 

QUANDO VOCÊ JUNTA UM 
POUCO DE GENTE MAIS, 

VOCÊ CHAMA ATENÇÃO.

Hilário de Góes Cabreira

Outras histórias

 Quando nós chegamos aqui, Bodoquena tinha o 
nome de Campão e era um distrito de Miranda. Ela só 
foi emancipada em 1980, como município de Bodoque-
na, que para o índio é ‘atoleiro em cima da serra’. Aqui 
não tinha nada do que tem hoje. Havia duas ou três 
ruas, poucas casas, não tinha transporte, nem escolar. O 
ônibus para Miranda era uma vez na semana: 60 quilô-
metros de estrada de chão. Quem conheceu Bodoquena 
naquela época e vê hoje percebe a evolução que teve, 
um município pequeno, distante da capital uns 270 
quilômetros. 
A Camargo Corrêa eu conheço desde 1990, quando 
retornei de Miranda para cá. Estavam construindo a fá-
brica, que hoje é a InterCement. Aí em 2008 eu conheci 
o Instituto, através do Programa Escola Ideal, que foi 
desenvolvido em Bodoquena. Eu fui uma das partici-
pantes, trabalhando bem próximo mesmo, junto com o 
Instituto. Participamos do projeto de reforma e amplia-
ção de uma creche, da manutenção de um centro de 
educação infantil, do CEIB [Centro de Educação Infantil 
Bebê], por esse projeto da Infância Ideal. Também 
desenvolvemos alguns projetos de capacitação com o 
Instituto. 
Na Semana do Bebê, a gente trouxe a contação de 
histórias, que foi um sucesso. A contação é uma ação 
do município que foi acoplada à Semana do Bebê, que é 
um projeto da InterCement e do Instituto.  
Zuila Aranda Frajado

EU SINTO ISSO NOS 
PROFISSIONAIS COM 
QUEM EU CONVERSO, NAS 
PESSOAS TODAS QUE EU 
JÁ CONHECI DO INSTITUTO 
INTERCEMENT: ESSA 
PREOCUPAÇÃO DE QUERER 
MUDAR A REALIDADE DAS 
COMUNIDADES ONDE NÓS 
ESTAMOS INSERIDOS. 

Mauricia Aparecida dos Santos Dionísio

A importância da 
Semana do Bebê em 
Bodoquena foi tão 
grande que tornou-se 
lei. O projeto, voltado 
para a atenção à 
primeiríssima infância, 
ou seja, para crianças 
de 0 a 3 anos, tem por 
foco cuidar da criança 
durante o período em 
que ela tem o seu pico 
de neuroplasticidade 
cerebral e aquisição 
motora.
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 Este lugar não existia antes. Só foi povoado depois 
que a InterCement se instalou aqui. Antes era um 
campo. Aí os colonos foram se apossando de terra – o 
governo deu terra –, foram entrando, e assim surgiu a 
Morraria. 
Eu observei que a InterCement é muito voltada pra área 
social. É uma área de que eu gosto. Eu sou pobre tam-
bém, mas aquilo que eu posso fazer para o meu próxi-
mo, eu faço. Eu já gosto de plantar, gosto também de in-
centivar as pessoas. Só que agora eu tenho que plantar 
envolvido com eles, porque eu ajudo na administração 

da Associação da Agroindústria. Eu também tenho que 
ir à horta junto com eles. É uma horta grande, que exige 
muito tempo, tem que estar todo dia lá.
A força da Morraria foi com a abóbora cabotiã. Nós 
ficamos em 2007, 2008, em primeiro lugar no Estado na 
produção. Um lugar pequeno como Morraria foi o que 
mais produziu. A gente ficou com orgulho de ver no 
ranking do Ceasa [Central de Abastecimento], primeiro 
lugar de produção: Bodoquena.
A gente se preocupou com jovens também. Tem filho 
de produtor que gostaria de ficar, mas ele não acha 
renda pra se manter ali, então ele termina saindo. Mas 
se vem uma política que consegue trazer renda pra 
eles, agregar renda, fazer o sítio produzir, ter pra onde 
vender, pra onde entregar, eles ficam. Diminui o êxodo 
rural.
E nossa produção será toda orgânica, pra agregar valor. 
Vamos fazer esse mesmo trabalho na horta, de conten-
ção, de plantar as coisas que podem fazer a terra voltar 
ao normal. Já iniciamos com adubo orgânico e, daqui a 
um ano e pouco, vamos conseguir a certificação 
Hilário de Góes Cabreira

 O grande desafio de qualquer trabalho voluntário 
é manter a perenidade. O primeiro passo é fácil, você 
está com vontade, com garra. Primeiro mês, segundo 
mês, terceiro... o desafio é você manter aquele Gaiv 
perene, toda terça e quinta à noite, dedicado àquele 
trabalho especial. É você fazer as pessoas entenderem 
que a matéria-prima de um Gaiv não é o dinheiro, e 
sim a vontade. Ser voluntário não é dar 100 mil reais 
num projeto, virar as costas e ir embora. É estar ali se 
dedicando, deixando os seus afazeres particulares por 
um tempo, sua hora de descanso. É ajudar, contribuir e 
se encher de bons momentos e de momentos de alegria. 
Porque você ajudar o próximo traz grandes benefícios 
particulares.
E o importante é envolver não só os profissionais da 
empresa, mas também destaques da comunidade, 
familiares seus, pessoas de outras organizações da 
sociedade civil. Como o Instituto InterCement, que está 
patrocinando um programa em que a gente trabalha, 
interagindo com o Instituto C&A. E também já trouxe 
especialistas que trabalharam em outros institutos.
Eu vim de uma empresa concorrente, que tem um 
instituto semelhante – e esse know-how de institutos é 
muito bem compartilhado. Já o Instituto InterCement é 
algo novo pra gente, ele extrapola um pouco as fron-
teiras, já que a InterCement tem unidades em vários 
países. Ele tem um know-how mais focado em fábricas.
A gente espera que o pouco que a gente conta aqui 
desenvolva o espírito voluntário em cada um.  
Jackson Alves

POR MAIS QUE EU 
EXERCESSE O MAGISTÉRIO E 
GOSTASSE, TINHA ALGUMA 
COISA NO FUNDO DO 
CORAÇÃO: ‘VOCÊ TEM QUE 
PLANTAR’.

Trindade Pereira dos Santos

Ações que fazem a 
diferença para um 
município em pleno 
crescimento, como 
Bodoquena.

Semana do Bebê, Dia do 
Bem Fazer e encontros 
de capacitação do 
programa Futuro Ideal.
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Apiaí

Muitas brincadeiras, a liberdade de poder ficar na 
rua, de conviver com todo mundo, de falar com 
qualquer pessoa... A saudade da vida de outrora 
não pode fenecer pra sempre. É preciso construir 
uma infância ideal agora, garantindo uma infância 
livre para as crianças de hoje também. É um papel 
dos pais e dos educadores, dos políticos e dos 
empresários, do Estado e do povo. É sempre grande 
e preciosa a tarefa de garantir a liberdade. 

Área territorial

974,322 km2

População

25.191  habitantes
IDHM

0,710
Estabelecimentos
de Saúde SUS

14
População residente
alfabetizada

21.407 pessoas
PIB per capta

R$ 25.655,10
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MAS FOI UMA LEMBRANÇA BEM 
GOSTOSA DE TER FAMÍLIA. AQUELA 
COISA BEM ARRAIGADA, OS FILHOS 
ALI, DE IR PARA CASA DA VÓ PASSAR 
FÉRIAS, DE FAZER BOLO NO FOGÃO 
A LENHA, UMA COISA BEM FAMÍLIA, 
MESMO. BEM TRANQUILO.

Olhar em todos os sentidos

Ana Maria de Oliveira

desde a faculdade. Eu não tive férias, sempre pegava estágio voluntário pra 
aprender, pra ajudar. 

Aqui em Apiaí eu cheguei em 1992. Depois de passar anos como enfermeira 
em Minas, em Uberlândia, Montes Claros e Guaxupé, eu vim pra cá. Trabalhei 
no hospital até 2012, junto com a área da saúde. E agora estou só no serviço pú-
blico mesmo. Hoje eu trabalho como enfermeira fiscal no serviço de vigilân-
cia sanitária, fazendo inspeções; faço parte do Ambulatório Materno Infantil, 
o AMI, atendendo à oficina de aleitamento materno. Também trabalho com 
controle de vetores, as questões de dengue e outras epidemias, e represento 
a Secretaria de Saúde no Conselho Municipal de Assistência Social. Além de 
tudo isso, eu participo da Semana do Bebê e estou no CDC desde o início. 

Eu me lembro de quando veio essa proposta de montar o CDC. A gente era um 
grupo bem grande, com um ideal, com o desafio de fazer uma mudança, de fa-
zer esse trabalho junto à comunidade. O CDC vem desde 2007, nessa parceria 
entre a empresa, representada pelo Civico [Comitê de Incentivo ao Voluntaria-
do e Interação com a Comunidade] e a comunidade. Nosso CDC atende duas 
cidades, Apiaí e Itaoca, e é muito legal trabalhar esses projetos, principalmente 
nas escolas. Você vê as escolas que foram replanejadas, foram reformadas, mu-
dou o perfil mesmo de uma comunidade.  E agora, o que a gente está torcendo 
aí, é o projeto Semeando Futuros, do Programa Futuro Ideal, de processar os 
produtos da região. Então isso é um ganho da comunidade para as pessoas, 
principalmente da zona rural. É uma maneira de mudar a realidade deles. 

Ana Maria de Oliveira nasceu em Passos (MG), em 6 de junho de 1963. 
Seu pai trabalhou a vida toda em uma cimenteira e a mãe era dona de casa. 
Desde pequena, Ana Maria tem contato com o trabalho social. Formou-se em 
enfermagem e trabalhou muitos anos como enfermeira em Uberaba, Montes 
Claros e Guaxupé. Em 1992, deixou Minas Gerais e foi morar em Apiaí-SP. 
Atualmente trabalha no serviço de vigilância sanitária, representa a Secretaria 
de Saúde no Conselho Municipal de Assistência Social e atua, desde 2007, no 
Comitê de Desenvolvimento Comunitário (CDC).

 Meu pai trabalhava numa cimenteira em Itaú de Minas, que foi onde eu 
cresci. Ele trabalhou a vida toda na cimenteira, até se aposentar, no trabalho de 
ensacamento de cimento. A gente falava ensacadeira, mas naquela época não 
era automatizada, era mesmo no braço. E a minha mãe trabalhava em casa, 
como dona de casa, mãe de cinco filhos, tinha que trabalhar muito pra cuidar 
da casa. É daí que já vem um pouco desse social, porque eu lembro que ela 
ajudava num trabalho da paróquia chamado Clube de Mães. Ela ajudava vo-
luntariamente, dava aula de corte e costura, de culinária... e o social já vem co-
migo desde pequena, minha mãe sempre foi bastante dedicada pra fazer esse 
trabalho. E ainda faz.

Mas foi na faculdade que aflorou a minha determinação. Porque na área da 
saúde, você não fica de jeito nenhum sem determinação. Ver a realidade nua 
e crua do ser humano, o sofrimento, mais sofrimento do que alegria... se não 
souber que é isso mesmo que quer, você desiste. Mas eu abracei a profissão 

A produção de frutas 
de forma sustentável 
é uma das apostas do 
Instituto InterCement 
para Apiaí e região; são 
ações sócio-ambientais 
voltados para a geração 
de trabalho e renda. 

Porque em Apiaí é diferente do restante do Estado. É uma comunidade que 
precisa realmente desse olhar em todos os sentidos. E nós começamos vendo 
algumas práticas fora do município, pra nortear o nosso trabalho. Aí a gente 
dividiu: veio o Infância Ideal, o Escola Ideal e o Futuro Ideal, que são os três 
programas que a gente trabalha aqui. E eu fui para o Infância Ideal. 

A gente pode ver que nós já tivemos coisas boas com isso. Uma delas foi a arti-
culação para o ambulatório. Logo vieram outros projetos que foram trabalhar 
com as escolas, depois veio o Futuro Ideal. Foi um grupo bastante dinâmico, 
um grupo que trabalhou com afinco, e nós continuamos com os projetos. Es-
tamos fazendo um curso PDES [Programa de Desenvolvimento de Empreen-
dedores Sociais] com apoio do Instituto Gesc [Gestão para Entidades da Socie-
dade Civil]. 

Quando a gente fez o diagnóstico para os projetos, identificamos que o mu-
nicípio não tinha um equipamento que fizesse ultrassom. Todas as gestantes 
que estavam aqui tinham que se deslocar: ou para Sorocaba, ou Itu, ou Itupe-
va. Mas aí a gente viu que isso tinha que estar dentro de um contexto. Só um 
equipamento de ultrassom? Não, vamos repensar o projeto. E aí surgiu o am-
bulatório, que hoje atende gestantes e crianças de risco. Tem uma equipe com 
assistente social, tem psicólogo, tem um pediatra, tem um obstetra e aí o equi-
pamento de ultrassom encaixou ali. Aí pensamos a criança, que é uma criança 
que está lá na escola e que também precisa de outro olhar, um olhar social. E 
aí começaram os outros trabalhos: o Escola Ideal e depois veio o Futuro Ideal.

Eu diria que a gente acaba se sentindo até um pouquinho aquela mãe orgulho-
sa dos filhos. A gente acaba vendo que é um desafio que vale a pena, basta as 
pessoas se unirem e quererem mudar. Porque meu sonho é ver uma realidade 
diferente na cidade, na comunidade. Isso é pouco ainda. Porque é aqui que eu 
vivo, é aqui que eu me sustento. Então eu espero cada vez mais para a cidade, 
e que haja mais envolvimento das pessoas, com gente mais comprometida, 
mais responsável no sentido social. 
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O QUE MOVE UMA EMPRESA HOJE 
SÃO AS PESSOAS. ELAS SÃO O MAIOR 
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS. 
AFINAL DE CONTAS, SÃO ELAS QUE 
MOVIMENTAM O NEGÓCIO, QUE 
FAZEM ACONTECER.

Um projeto bem à frente

Rômulo Fonseca Junior

não era pública. Então tinha aquela preocupação de não deixar nenhuma ma-
téria para trás, pois era tudo muito bem contadinho, o salário de técnico, para 
arcar com os compromissos, com os custos do ensino, com o transporte. Mas 
eu já tinha esse projeto bem à frente. Quanto antes eu finalizasse a graduação, 
eu tinha que ter condições de financiar a minha especialização. Foi um perío-
do de bastante esforço, mas eu me orgulho de ter conseguido passar por isso.

Já a minha história na InterCement começou em 2010. Graduado e com a es-
pecialização já em andamento, fiquei durante um ano trabalhando com o de-
partamento de engenharia, com base na unidade de Pedro Leopoldo. Quando 
concluí a minha especialização, já com o título de engenheiro de segurança 
do trabalho, me convidaram para a unidade de Santana do Paraíso, que fica 
em Minas também. Era um degrau que eu precisava passar. Lá eu fiquei na 
área de moagem e, após um ano, fui para o departamento de engenharia nova-
mente, só que já com um cargo de supervisor corporativo. O departamento de 
engenharia conduzia projetos de ampliação ou construção de novas fábricas, 
dentro e fora do Brasil. Foi uma experiência interessante, pois eu tive condi-
ções de acompanhar projetos no Brasil, no Paraguai e na Argentina. Fiquei um 
ano como supervisor corporativo e aí veio o convite para assumir a posição de 
gerente de área aqui em Apiaí. Já estou aqui há dois anos.

Eu diria que o jeito de ser InterCement, a cultura, a forma de conduzir os pro-
cessos, é algo que a gente percebe em comum nas unidades por onde eu pas-
sei. A visão da empresa está bem consolidada nas unidades, principalmente 
o foco do desenvolvimento social onde as fábricas se encontram. Por todas as 

Rômulo Fonseca Junior nasceu em Medina (MG), no dia 19 de julho de 
1984. Filho de uma costureira e de um policial militar, Rômulo formou-se 
em Engenharia de Produção e especializou-se em segurança. Trabalhou 
em diferentes locais, como Pedro Leopoldo, Paraguai e Argentina. A sua 
atuação na empresa é na área de segurança, saúde e meio ambiente. É 
líder do Grupo de Ação Ideal Voluntário (Gaiv) Segurança 100%, de Apiaí 
(SP). Para Rômulo, o voluntariado é um estilo de vida e a temática do 
desenvolvimento social está presente no seu cotidiano. 

 Eu sou formado técnico em segurança do trabalho. Aí, durante o curso, con-
segui um estágio que foi o meu primeiro emprego. Foi numa grande indústria 
em Belo Horizonte, uma siderúrgica com uma estrutura impressionante, que 
chamava muita atenção. Isso me fez tomar muito gosto pela área e eu consi-
dero esse estágio como um divisor de águas, pois consolidou esse meu desejo 
de seguir carreira.

A decisão do curso da graduação já foi pensada para seguir na área de seguran-
ça. Escolhi engenharia de produção, por ser uma engenharia que tem um tra-
ço importante em gestão e por ser multidisciplinar, com a possibilidade de en-
tender vários processos, vários segmentos. E tão logo acabei a graduação, segui 
com a especialização, que era necessária para que eu pudesse ter o título de en-
genheiro de segurança de trabalho. É um desafio grande conseguir dar conta 
de uma faculdade, estudar e seguir a vida. Estudava no período da manhã, saía 
da faculdade, já ia direto para o trabalho, ficava até umas 10, 11 horas da noite, 
praticamente de segunda a segunda. E eu estudei numa faculdade particular, 

Saberes tradicionais 
e geração de trabalho 
e renda: esta é a 
proposta da Casa do 
Artesão, de Apiaí, ao 
valorizar e agregar 
valor à tradicional 
técnica do artesanato 
em barro. 

unidades que eu passei, existia a temática, o desenvolvimento social daquele 
local, é algo que está na veia dos profissionais da InterCement, principalmen-
te do time de gestão, da gerência da fábrica. Nessa área social, ainda em Pedro 
Leopoldo eu já tive o primeiro contato com o Dia do Bem Fazer. Eu entendi a 
proposta e foi algo que me fez compartilhar, uma ação que mobiliza centenas 
de pessoas, e isso no mundo todo, e com o mesmo objetivo e foco. Isso gera um 
bem absurdo, que está além dos números, que a gente percebe no clima que 
está na cidade, no envolvimento das pessoas, das secretarias, do poder público. 

Em Santana do Paraíso eu já integrava o Civico [Comitê de Incentivo ao Volun-
tariado e Interação com a Comunidade], participando ativamente de alguns 
Gaivs [Grupos de Ação Ideal Voluntário]. Quando eu vim para Apiaí, já che-
guei direto no Civico. No segundo dia, eu estive lá no projeto Semeando Futu-
ros, que busca o desenvolvimento sustentável na região de Apiaí, fortalecendo 
a agricultura familiar. Já no projeto Arte nas Mãos, conhecido anteriormente 
como Cerâmica de Apiaí – que tem o objetivo de fortalecer a Associação de Ar-
tesãos de Apiaí, por meio de melhoria da infraestrutura física e melhorias no 
processo de produção da cerâmica –, participei da inauguração do local. Já tive 
a oportunidade de conhecer como era aquele trabalho e senti na pele o poder 
de mobilização dos projetos que são conduzidos aqui. Em Apiaí, a política pú-
blica é interessante, porque a gente consegue integrar as secretarias, integrar 
os interesses. Temos a oportunidade de trabalhar com dois municípios: Apiaí 
e Itaoca, formando um CDC com 23 pessoas. É um CDC robusto, participativo, 
ativo mesmo.

Nós temos muitos Gaivs aqui em Apiaí. Eu sou líder do Gaiv Segurança 100%, 
cuja ideia é apoiar as atividades dos Gaivs de uma maneira geral. Dentro dessa 
temática de trabalho seguro, sustentável, que é um valor para a InterCement, 
a gente apoia o ensino, para favorecer o ensino e gerar oportunidades dentro 
da comunidade. Esse Gaiv tem um foco em tudo isso, em estar próximo, em 
abrir o espaço, em trazer esses profissionais para ajudar e acrescentar de al-
gum modo na formação deles. 
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Outras histórias

 A cerâmica entrou na minha vida com a associação. 
O projeto inicial veio com as mães que tinham os filhos 
no Peti [Programa de Erradicação do Trabalho Infantil]. 
Surgiram várias ideias, mas, pelo barro já ser tradição da 
região, eles focaram nisso, para tentar resgatar. Porque 
na verdade a tradição estava se acabando aqui. Ainda 
tinha algumas pessoas fazendo periodicamente, em 
casa, mas só.
Quem deu o curso foi a filha da dona Custódia, que era 
filha da dona Gregória, uma artesã bem antiga. Além 
de artesã, a dona Gregória fazia remédio para criança. 
As pessoas iam muito à casa dela pedir remédio para 
criança pequena. Eu ia à casa dela com a minha mãe; 
chegava lá e via as panelas, mas eu nunca esperei que 
um dia ia fazer também.
Por conta do seu Sebastião Camargo ser muito antigo 
na região, ele já conheceu bastante o artesanato antigo, 
e as filhas e netas dele sabiam de tudo isso. Mesmo ele 
já não estando aqui, as filhas um dia falaram que que-
riam desenvolver o trabalho com cerâmica na região. 
Um dia, o Eduardo Parente, do Instituto Meio, chegou 
aqui e falou: ‘A InterCement vai desenvolver um traba-
lho com vocês e nós que vamos executar esse trabalho.’ 
Tudo isso desabrochou nas artesãs. Várias delas tinham 
só a quarta série, mas depois de tudo isso desabrochou a 
vontade de voltar a estudar, estão indo para a escola.  
Juraci Roda do Prado

 Quando eu me mudei para Apiaí, meu irmão me 
colocou num curso do Sebrae, sobre plano de negócios. 
Depois eu fui fazer o curso pelo Senar (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural), também excelente. Aí eu já 
entrei na associação no mesmo ano. Em orgânicos, tem 
um período de um a três anos para você ser certificada, 
mas em um ano eu já estava com a certificação. 
Então fizeram um projeto na Barra do Chapéu, uma 
cidade próxima, para incentivar o pessoal a plantar 
amora aqui na região. Eu me interessei, porque amora 
é uma fruta de alto valor. Queria trabalhar só com pro-
dutos que tivessem 100% de aproveitamento, só coisas 
que eu pudesse processar se eu não conseguisse vender. 
Comecei com 700 pés de amora e o que eles me ensi-
navam, eu fazia ao pé da letra: ‘São dez gramas desse 
nutriente…’, tudo tem a dosagem, em cada covinha era 
pesada, um trabalho bem de laboratório e eu era bem 
caxias nessa parte, porque eu não tinha conhecimento 
ainda. 
Depois veio o projeto de morangos, orgânicos também. 
O produtor rural pequeno tem na cabeça que o negócio 
é produzir, comércio não é com ele. Foi com o Instituto 
InterCement que veio o Lars Diederichsen falar desse 
projeto e despertou neles o interesse em atender e fazer 
uma coisa diferente. O que precisa na nossa agricultura 
é estar cercado do manejo correto, ter conhecimento e 
cuidar. Eu percebo nessa parceria com o Instituto, com 
a prefeitura, com o BNDES, que eles não estão preocu-
pados só com números. O projeto afetou a nossa vida 
aqui na associação, como um acender de luzes.  
Ingrid Fernandes Feldhaus

A PARTIR DO MOMENTO 
EM QUE A GENTE COMEÇA 
A CRESCER COMO PESSOA, 
MUDA TODA UMA 
ESTRUTURA: DE CASA, 
DE FAMÍLIA, TUDO VEM 
MUDAR.

Marina Gomes da Rosa Cordeiro

O QUE ELES FIZERAM POR 
NÓS AQUI, ACHO QUE 
NUNCA NINGUÉM FEZ. NÓS 
DEVEMOS MUITO PARA O 
INSTITUTO INTERCEMENT. 
MUITA COISA A GENTE 
APRENDEU NOS CURSOS, 
MUITA COISA MESMO.

Juraci Roda do Prado

TUDO ISSO DESABROCHOU 
NAS ARTESÃS. VÁRIAS 

DELAS TINHAM SÓ A 
QUARTA SÉRIE, MAS 

DEPOIS DE TUDO ISSO 
DESABROCHOU A 

VONTADE DE VOLTAR A 
ESTUDAR, ESTÃO INDO 

PARA A ESCOLA. 

Marina Gomes da Rosa Cordeiro

O projeto Semeando 
Futuros prevê o 
fortalecimento 
da agricultura 
familiar através de 
investimentos e 
ações que melhorem 
a produtividade e 
incentivem o manejo 
sustentável.

 A cerâmica entrou na minha vida com a associação. 
O projeto inicial veio com as mães que tinham os filhos 
no Peti [Programa de Erradicação do Trabalho Infantil]. 
Surgiram várias ideias, mas, pelo barro já ser tradição da 
região, eles focaram nisso, para tentar resgatar. Porque 
na verdade a tradição estava se acabando aqui. Ainda 
tinha algumas pessoas fazendo periodicamente, em 
casa, mas só.
Quem deu o curso foi a filha da dona Custódia, que era 
filha da dona Gregória, uma artesã bem antiga. Além 
de artesã, a dona Gregória fazia remédio para criança. 
As pessoas iam muito à casa dela pedir remédio para 
criança pequena. Eu ia à casa dela com a minha mãe; 
chegava lá e via as panelas, mas eu nunca esperei que 
um dia ia fazer também.
Por conta do seu Sebastião Camargo ser muito antigo 
na região, ele já conheceu bastante o artesanato antigo, 
e as filhas e netas dele sabiam de tudo isso. Mesmo ele 
já não estando aqui, as filhas um dia falaram que que-
riam desenvolver o trabalho com cerâmica na região. 
Um dia, o Eduardo Parente, do Instituto Meio, chegou 
aqui e falou: ‘A InterCement vai desenvolver um traba-
lho com vocês e nós que vamos executar esse trabalho.’ 
Tudo isso desabrochou nas artesãs. Várias delas tinham 
só a quarta série, mas depois de tudo isso desabrochou a 
vontade de voltar a estudar, estão indo para a escola. 
Marina Gomes da Rosa Cordeiro
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Santana do Paraíso

A criança manipula seu espaço, descobrindo a natureza 
como se tudo fosse um brinquedo. É assim que ela 
descobre e apreende o mundo. Para sentir segurança 
nessa busca, tem que dispor de um ambiente tranquilo, 
deve ser estimulada e receber afeto e carinho daqueles 
que estão próximos. Brincar, então, é um direito 
fundamental da criança; brincar feliz, com liberdade, 
com companhia... E assim ela terá muito mais chance 
de perceber o mundo de uma forma positiva e no 
futuro emancipar-se. 

Área territorial

276,067 km2

População

27.265  habitantes
IDHM

0,685
Estabelecimentos
de Saúde SUS

12
População residente
alfabetizada

22.554 pessoas
PIB per capta

R$ 15.541,23
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Crianças participam do 
projeto Brincadiquê?, 
que busca a 
aproximação entre 
pais e filhos dentro 
do ambiente de 
aprendizagem.

UMA COISA MUITO BONITA FOI O 
PLANO DECENAL DE EDUCAÇÃO, 
QUE NÓS CONSTRUÍMOS EM 
SANTANA DO PARAÍSO. TIVEMOS 
A PARTICIPAÇÃO DA FÁBRICA, 
DO CIVICO DA INTERCEMENT, 
DISCUTINDO CONOSCO E 
APONTANDO CAMINHOS PRA 
EDUCAÇÃO POR DEZ ANOS 
DENTRO DO MUNICÍPIO.

Entrando como cidadã

Ilma Ribeiro Almeida Feitosa

Mas aí nós crescemos na cidade. Formamos 19 polos, 19 salas de aula, cada 
uma funcionando de manhã com 25 alunos, de tarde com mais 25 alunos, nas 
várias regiões de favelas de Ipatinga. Então eu fui pra coordenação pedagógica, 
atuando na sala de aula de manhã e era coordenadora pedagógica do projeto 
à tarde. Em 1992, eu já fui trabalhar na rede formal de Ipatinga e depois virei 
diretora de escola também. Eram sete escolas no Brasil e as freiras me convi-
daram pra ser diretora de uma das unidades, aqui numa cidade vizinha, que é 
Coronel Fabriciano. 

Foi aí que eu fiz Pedagogia a distância. E ninguém acreditava, as próprias irmãs 
falavam: ‘Ilma, você não vai dar conta disso.’ Porque eu era diretora da esco-
la, trabalhava na rede pública e fazia Pedagogia. Não satisfeita, ainda fui fazer 
pós-graduação na área também.

Quando fui pra escola de zona rural, havia muitas carências de estrutura físi-
ca. Num dia que eu estive lá, me convidaram para o CDC e eu comecei a par-
ticipar. Vi a possibilidade também de levar melhorias pra minha comunidade 
de zona rural, porque no CDC era um monte de pessoas com o foco na melho-
ria da qualidade da educação. Nós fizemos projetos muito bacanas através do 
CDC: fizemos uma biblioteca, equipamos a biblioteca, fizemos uma cozinha 
dentro dos padrões que tinha que ser, montamos uma brinquedoteca. Com 
ajuda do CDC, em parceria com as secretarias e o Instituto, montamos a única 
brinquedoteca onde o piso é todo interativo. 

Hoje, as pessoas da comunidade entendem que a InterCement vem contri-
buindo e que o foco é educação. Então, é meio que sonhar juntos e fazer juntos 
também. Foi uma parceria que deu muito certo. Porque, quando eu entro no 
CDC, eu digo que tiro a roupa da escola e entro como cidadã de Santana do 
Paraíso. Eu estou no CDC pra discutir a realidade do meu município.

Sua infância foi vivida entre as cestas caridosas que a mãe fabricava, com 
muitas brincadeiras. Ilma Ribeiro Almeida Feitosa nasceu em Ferros (MG), 
no dia 23 de julho de 1973. A educação comunitária já exercia aos 13 anos. 
Formou-se em História, pois, na época: “Pedagogia estava ainda associada 
a uma característica pejorativa, a interferência que dava pra fazer no meio 
social era muito pequena.” Foi professora de ensino fundamental e médio, 
e ainda atuou no Educação de Jovens e Adultos (EJA). Mais tarde, cursou 
Pedagogia e foi trabalhar com educação infantil, assumindo diversos cargos 
de coordenação pedagógica. Ao mudar-se para Santana do Paraíso (MG), 
prestou concurso para atuar como pedagoga na rede municipal. Atualmente, 
trabalha em escolas rurais do município de Santana do Paraíso, atuando de 
forma intensa no Comitê de Desenvolvimento Comunitário (CDC) e em 
projetos como o “Brincadiquê?”.

ou em barracões de tijolo, de pau, de madeirite. O frei dizia que queria colocar 
essas pessoas pra discutir a questão de vida delas, que elas podiam estar hoje 
assim, mas também podiam mudar essa realidade. ‘E aí você vai me apoiar 
acolhendo as crianças’, ele disse.

Eu acho que foi uma das coisas que mais me formou enquanto gente. Porque 
ser responsável pelas crianças com tão pouca idade… Eu ficava sozinha no es-
paço, com as crianças. Eu era responsável por aquele grupo de 25 crianças e 
aquilo me fez enxergar essa questão, de estar a serviço do outro também. E não 
dava nem pra pensar, pois eu trabalhava pela manhã com essas 25 crianças, 
chegava em casa, tomava banho e ia pra escola. E chegava em casa ainda a 
tempo de ver O Sítio do Picapau Amarelo. 

Na minha época, a pedagogia ainda estava associada a uma característica pe-
jorativa. A interferência que dava pra fazer no meio social era muito pequena. 
Aí eu decidi fazer História. Porque a História podia me dar a possibilidade de 
entrar na sala de aula e dizer o outro lado, do ponto de vista dos vencidos, não 
dos vencedores. Essa possibilidade foi real, eu fiz os quatro anos de História 
e depois acabei pós-graduando em História e em Geografia regional do Bra-
sil. Isso fez com que eu me aproximasse ainda mais da questão da situação do 
povo, nas várias regiões, principalmente na minha, em Minas.

 A minha mãe ajudava a fazer cestas pras famílias que estavam com falta de 
alimento em casa. Ela tinha um cadastro das famílias e as pessoas iam muito 
pedir essa ajuda. Quando eu tinha 13 anos, o Frei Eduardo me chamou para ir 
aos morros de Ipatinga – a gente chama aqui de morros, mas em outros lugares 
o pessoal chama de periferia ou favela. Ele queria montar uma escolinha co-
munitária, para acolher as crianças da comunidade. Lembro que o frei me dis-
se que o objetivo era trazer as crianças, mas na verdade atingir as famílias. Era 
pra discutir a condição básica dessas famílias. Eles não tinham água encanada, 
não tinham comida, não tinham emprego, moravam em barracões de lona, 
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Outras histórias

 Aqui em Santana do Paraíso a gente começa o Dia 
do Bem Fazer pensando nos projetos. Assim que passa a 
Semana do Bebê, já começamos a nos movimentar jun-
to com a cidade, a pontuar o que a gente precisa fazer. 
Aí começa a estruturar e ver junto com o CDC quais 
pontos precisam melhorar. 
A gente está em Santana, mas não próximo à cidade. 
Então é difícil identificar sempre esses pontos de aten-
ção. O CDC nos ajuda na identificação dos pontos que a 
gente pode buscar. Aí é avaliado, a gente tem uma verba 
e começa a articular o que realmente vai fazer. 
Como eu já tinha ações voltadas pra infância, fiquei à 
frente da Semana do Bebê. A Semana do Bebê foi criada 
em Canela (RS) há mais ou menos 16 anos. Aqui, em 
parceria com o Instituto InterCement, começou em 
2013. Durante uma semana, é feito o trabalho com as 
gestantes. O ideal é que a gente conseguisse pegar 100% 
delas, mas a gente convida, né? Trabalhamos bastan-
te com as crianças dos Cemeis, que são as creches, e 
nesses três anos a gente vem buscando os adolescentes. 
Santana tem um índice alto de gravidez na adolescên-
cia. Então a gente percebe esses três pontos: gestantes, 

Outras histórias

 O ‘Brincadiquê?’ abriu as portas pra comunidade se 
introduzir na participação com as crianças. Nossa par-
ceria com a prefeitura trouxe essa perspectiva de contar 
com empresas que nos ajudam. A gente convida os pais 
pra participar das oficinas na creche, onde eles se en-
volvem com os filhos e com os professores. A educação 
acontece com mais facilidade, porque a criança gosta de 
ver o pai participando da vida dela, o professor também 
gosta de ver os pais participando, porque é um meio de 
ajudar realmente. 
O professor passa quatro horas com a criança e o restan-
te é com os pais. Quando os pais estão ali, o professor vê 
nos pais um apoio, vê um interesse e isso beneficia mui-
to a educação deles. O ‘Brincadiquê?’ trouxe essa opor-
tunidade à nossa creche. A partir de 2014, a prefeitura 
já assumiu uma parceria maior com a gente e começou 
a introduzir todos esses projetos e essas brincadeiras. 
É tudo novo, mas nesse pouco tempo já teve muita 
mudança. A nossa creche foi reformada, as salas todas 
reformadas, tudo de acordo com a idade deles. 
Eu acho muito importante uma empresa como a Inter-
Cement fazer programas sociais pro entorno de onde 
ela atua. Porque essas parcerias trazem mais recursos, 
a comunidade se envolve e a escola só tem a ganhar. 
Quando eu digo escola, eu estou incluindo tudo: 
criança, comunidade, profissionais. Nós aprendemos, 
as crianças aprendem, a comunidade aprende e a gente 
tem uma facilidade maior pra introduzir aquilo que a 
gente precisa na educação. 
Irany Apoliane de Andrade

 Eu e a Dafne criamos aqui em Santana do Paraíso o 
Gaiv Ajudar. Eu já tinha participado de alguns traba-
lhos do Gaiv Amigos, que era outro Gaiv que tinha 
na unidade, mas não como membro, e sim como uma 
voluntária. Mas de participar, entrar mesmo, foi com o 
Gaiv Ajudar. Nossa proposta era mais com capacitação, 
pra ensinar as pessoas a fazerem, pra elas conseguirem 
com as próprias mãos uma renda, alguma coisa dife-
rente. Hoje nós já estamos no terceiro Prêmio Idealista 
consecutivo, desde que a gente formou esse Gaiv. Esse 
prêmio reconhece e incentiva a ação voluntária dos 
profissionais da empresa que atuam nas comunidades 
de forma planejada e contínua. E a gente tem ação todo 
mês, nem que seja ação menor. Começamos primeiro 
com o Ipabinha, que é um lugar pequenininho, que fica 
aqui próximo da fábrica. Depois a gente viu que podia 
alcançar outros lugares também, não ficar só lá. A gente 
começou a fazer trabalhos em Santana do Paraíso, hoje 
estamos em Ipatinga e Coronel Fabriciano também. To-
dos os meses tem ação e todo ano a gente tem as festas 
de Dia das Crianças e as festas de fim de ano. 
No ano passado foi artesanato para as mães. A gente le-
vou o artesanato para o Ipabinha, depois para Fabricia-
no, porque a partir do artesanato você consegue alguma 
renda. E tem também as campanhas pra arrecadação de 
fraldas, de alimento. Então a gente vai vendo ali que tá 
precisando de ajuda, vai movimentando e se organizan-
do.  Tudo depende muito da forma como fazemos a di-
vulgação. Hoje eu participo do Civico e do CDC, porque 
nossas ações partem muito daí. E partem também do 
próprio pessoal da fábrica e da comunidade. 
Susana de Castro Alves

EU SEMPRE ACHEI QUE 
A MELHOR FORMA 
DE EDUCAR É COM 

BRINCADEIRAS. A CRIANÇA 
APRENDE MAIS, VOCÊ 

CONSEGUE PRENDER MAIS 
A ATENÇÃO DELA QUANDO 

VOCÊ ENSINA ATRAVÉS 
DESSA DIDÁTICA.

 Irany Apoliane de Andrade

JUNTO COM O CDC E 
COM OS PROFISSIONAIS 
DA FÁBRICA, A GENTE 
LEVANTA AS DEMANDAS 
DO MUNICÍPIO, ONDE VAI 
SER MELHOR FAZER, ONDE 
ESTÁ NECESSITANDO MAIS. 
E ISSO COMEÇA A INSTIGAR 
O PESSOAL A PARTICIPAR 
DAS AÇÕES, DE ACORDO 
COM AS HABILIDADES DE 
CADA UM.

Susana de Castro Alves

crianças da primeiríssima infância – até da primeira 
infância mesmo, que é até os seis anos – e com esses 
adolescentes. 
A participação no CDC é bem mista. Tem a sociedade 
civil, mas também tem pessoas de várias secretarias. 
Com isso o CDC é unificado e vem cada vez se fortale-
cendo mais. Hoje o trabalho é mais tranquilo, porque 
eles já conhecem o papel que a gente executa, sabem 
que a gente vem pra dar apoio, a gente vem pra somar. 

Dafne Lorena Cassia Carvalho

Semana do Bebê em 
Santana do Paraíso: 
os cuidados com a 
primeiríssima infância 
são fundamentais.
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Pedro Leopoldo

Os antigos espíritos aventureiros estão afundados 
nas matas, perdidos nos morros, à procura de minas 
repletas de riquezas naturais. Os tesouros são 
procurados, os séculos ultrapassados, o progresso 
vai se moldando, e agora a geologia, a engenharia e 
a tecnologia vêm em destaque. Da mesma forma é 
na sociedade: o povo humilde daquele passado vai se 
formando e se transformando, evoluindo e adaptando, 
como artesãos da comunidade, como agentes do 
conhecimento, como sujeitos da própria história.  

Área territorial

292.947 km2

População

58740  habitantes
IDHM

0,757
Estabelecimentos
de Saúde SUS

30
População residente
alfabetizada

51.584 pessoas
PIB per capta

R$ 25.531,87
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Escola da Gestante: a 
atenção à criança e à 
gestante, da concepção 
ao nascimento.

QUANDO EU OLHO UM 
MENINO E VEJO QUE ELE TEM 
UM PAI ALCOÓLATRA, UMA 
MÃE ALCOÓLATRA, OU A 
DIFICULDADE FINANCEIRA DE 
VIVER, EU LUTO POR ELE.

Nos caminhos da educação

Flávia Cadete da Silva

Flávia Cadete da Silva nasceu em Belo Horizonte, mas sua cidade de coração 
é mesmo Pedro Leopoldo, de onde vem toda a família de sua mãe e muitas 
lembranças boas da infância. Quando ela tinha 11 anos, sua mãe teve que 
tomar a frente da família e começou a vender comida na cidade. Começou 
a dar aulas muito cedo, recebendo sua primeira turma ainda aos 14 anos. 
Sempre sonhou em desenvolver um trabalho no meio público e hoje é a 
secretária da Educação em Pedro Leopoldo, participando de diversos projetos 
sociais da InterCement e do Instituto InterCement através das parcerias com 
a prefeitura municipal.

 MMeu pai faleceu quando eu tinha 11 anos. Depois disso eu fiquei muito 
preocupada em ajudar a minha mãe de algum modo. Aí eu bati nessa escola 
particular daqui da cidade, pra ver se eles me arrumavam um emprego. A Pal-
mirinha, dona da escola, me deu o trabalho. Eu estudava de manhã e ia traba-
lhar lá à tarde. Nesse período do magistério, a Palmirinha abriu uma escola 
em Vespasiano e me convidou para dar aula lá. Eu ainda nem era formada, 
mas naquele tempo ainda podia, porque educação infantil era curso livre. Foi 
minha primeira turminha, com 14 anos de idade, lá em Vespasiano. Com 15 
anos, quase 16, eu me formei no magistério e ela me trouxe de volta pra escola 
de Pedro Leopoldo, onde eu fiquei como professora por muitos anos. Mas pra 
mim ainda era pouco, eu queria conviver no espaço público, pois minha for-
mação foi de espaço público. E fui tentando buscar outros empregos na esco-
la estadual. Eu trabalhava no Clita como escola particular, mas sempre tinha 
contrato em escolas estaduais. 

Aí eu me formei em Pedagogia na PUC e, nessa loucura toda, depois da facul-
dade eu ainda fui fazer concurso. Passei no concurso do Estado, só que a vaga 
era em Ribeirão das Neves. Tive que sair da escola particular, porque eu queria 
uma segurança. Aí eu fiquei com dois cargos públicos: um pelo Estado, em 
Ribeirão das Neves, e outro em Matozinhos, como pedagoga. 

No ano de 2000, o prefeito daqui, Angelo Tadeu, me convidou para vir traba-
lhar na Secretaria de Pedro Leopoldo. Eu não poderia vir, por causa dos cargos 
públicos, mas ele conseguiu meu afastamento e pôde me trazer de lá para a Se-
cretaria de Educação. Foi um grande desafio, cheguei a tomar conta da Secre-
taria sozinha, quando ela teve que se ausentar por conta da doença do marido.

Quando acabou o mandato, eu saí da Secretaria de Educação de Pedro Leo-
poldo e voltei para os meus cargos públicos. Fui trabalhar no Senai também, 
ser pedagoga num curso de profissionalização noturno. Além disso, voltei a 
trabalhar na escola particular do início da carreira, pois a dona da escola me 
chamou pra ser a pedagoga dela. Mas aí veio um novo período eleitoral e a 
esposa do Tadeu ganhou para prefeita. Eles me chamaram pra dizer: ‘Flávia, 
nós queremos que você seja secretária da Educação.’ Então eu larguei mão de 
tudo o que estava fazendo e estou sentada nessa cadeira aqui, falando pra vo-
cês da minha história. Agora eu estou desenvolvendo essa parceria que já 
existia na gestão anterior – era o Instituto Camargo Corrêa e hoje é o Instituto 

InterCement. Acho que o que é bom tem que permanecer, por isso eu manti-
ve a parceria com a InterCement. Os projetos que já existiam estavam num 
processo de finalização, nós finalizamos e ainda conseguimos angariar novos 
projetos. A Semana do Bebê é um deles, que não existia antes. Essa parceria 
com a InterCement é muito importante pra nós, porque eles vêm com um 
trabalho, com diagnósticos feitos com as empresas vinculadas, fazem esses le-
vantamentos... E têm uma equipe muito coesa. A gente faz essa vivência com 
a InterCement e isso abre os horizontes, pois ter parceiros é dar oportunidade 
pra gente crescer mais ainda. Nós temos hoje uma parceria com o grupo da 
Conspiração Mineira pela Educação. Esse grupo tem empresários, donos de 
indústrias, donos de escolas particulares, de todo cunho industrial de Minas. 
Eles se uniram pra melhorar as escolas públicas, estaduais ou municipais. E eu 
só conheci esse grupo através da parceria com a InterCement. 

Nós também fazemos juntos a Semana do Bebê, desde 2013, quando o pesso-
al do Instituto veio aqui e me ofereceu o projeto. A Semana do Bebê é muito 
acolhedora, muito fraterna. Começamos humildezinhos em 2013, fazendo a 
coisa dentro das nossas possibilidades. E aí foi melhorando, veio o Escola de 
Gestante, que só agregou, né? Porque a escola já vai se preparando pra esse 
bebê chegar – eles chegam pra nós com quatro meses. E eles vivem mais o 
tempo deles na creche do que com a própria família, então nós temos que dar 
oportunidade pra essa criança se desenvolver. A Semana do Bebê pra mim é 
fundamental, ela tem que permanecer e cada vez mais a gente tem que inovar 
e está inovando. 

Quando eu vejo um funcionário da InterCement preocupado com a escolinha 
dos meninos, que montou um grupo de futebol lá na escola estadual, que tirou 
vários meninos do foco de ficarem soltos na rua, de se envolver com coisas 
muito piores, eu fico encantada, sabe? Eu acho que tem que realmente valori-
zar e fortalecer para que a parceria permaneça. 
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As ações da Escola da Gestante em 
Pedro Leopoldo permitem diminuir 
as dúvidas e os medos em um dos 
momentos mais belos da mulher: o da 
geração de um novo indivíduo.

EU FALO QUE EU NÃO ENTREI 
PELA PORTA, MAS EU ENTREI PELA 
JANELA. EU CONSEGUI ABRIR 
A JANELA E ENTRAR E ESTOU 
PERMANECENDO ATÉ HOJE.

A escola me despertou pro mundo

Uelton Marques da Silva

Uelton Marques da Silva nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 
14 de novembro de 1967. Seus pais tiveram sete filhos, que foram sempre 
incentivados a estudar. Mesmo diante das dificuldades, criaram uma 
estrutura colaborativa, para que todos os filhos pudessem estudar e 
crescer profissionalmente. Fez um curso técnico em Mecânica, formou-se 
em administração de empresas e é Mestre em engenharia de qualidade. 
Sua trajetória na InterCement começou na antiga Cauê. Uelton possui 
liderança fundamental nos projetos sociais da região, articulados através da 
InterCement, Instituto InterCement e prefeitura de Pedro Leopoldo.

 A gente sempre morou no bairro de São Geraldo, em Pedro Leopoldo. Mas 
era uma casa bastante simples, pequena para uma família de nove pessoas, 
porém muito alegre e com um bom processo de divisão, era tudo bem com-
partilhado. Minha mãe tinha um espírito bastante evoluído. Ela teve uma 
formação mínima, deve ter chegado ao primário, porém ela foi a principal in-
centivadora que nos levou à escola. Hoje eu tenho até mestrado e parte disso 
eu agradeço à minha mãe. 

Por exemplo, eu sou aluno do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem In-
dustrial). Eu e meu irmão nos formamos na primeira turma do Senai de Pedro 
Leopoldo. Isso aconteceu em 1982 e na época era dificílimo passar, era como 
se fosse um vestibular. Fomos os primeiros alunos do Senai, estudamos lá por 
dois anos: eu estudei Mecânica e meu irmão, Tornearia Mecânica. De lá nós já 
saímos com um estágio e uma coisa foi incentivando a outra, né? A chegada 
do Senai, a chegada das empresas na cidade de Pedro Leopoldo, pois até então 

era uma cidade bastante voltada pra agricultura. Isso despertou em todos os 
moradores que a gente tinha que se preparar para ter um futuro melhor.

Meu primeiro trabalho de carteira assinada foi na indústria têxtil e foi bastan-
te desafiador. O menino adolescente de cidade pequena não tem grandes opor-
tunidades, não. Então eu fui um desses garotos que agarram as oportunidades 
que vão aparecendo, eu fui abraçando. 

O que motivou muito a minha vinda pra InterCement foi um professor que eu 
tive no curso técnico, que era o responsável pelo controle de qualidade na In-
terCement. Não foi uma coisa fácil, não. Os processos seletivos na época eram 
de A a Z, eu passei por recursos humanos, entrevista... Hoje, a pessoa que me 
contratou é meu parceiro nos programas sociais, o Alberto Roberto de Paula. 
Eu até brinco com ele que foi a melhor contratação que ele já fez na vida. 

Mas precisei demais do curso superior. Quando eu ingressei na indústria ci-
menteira, ingressei como operador de painel. Eu já tinha passado por dois 
estágios no curso técnico e tive a oportunidade de vir trabalhar aqui na In-
terCement. Aí eu fiquei três anos sem estudar, logo após o curso técnico. Mas 
com a abertura de mercado que aconteceu, principalmente na década de 90, 
nós fomos percebendo que a gente tinha que buscar mais conhecimento, que 
o mercado estava mudando de uma forma tão rápida, que a gente tinha que se 
aperfeiçoar. Foi quando eu e vários colegas buscamos o curso superior.

A Administração de Empresa eu busquei porque me daria maior oportunida-
de na indústria cimenteira, ou num outro segmento. E eu tive que fazer meu 
curso superior trabalhando de turno, a maior parte das vezes eu tinha que tro-
car horário pra poder ir pra faculdade. Mas o curso me proporcionou várias 
oportunidades, não só no comando central, como em outras atividades que 
eu pude desenvolver aqui na InterCement. Atividades como coordenador de 
Sistema de Gestão de Qualidade, analista de Planejamento e Controle de Pro-
dução (PCP), supervisor de área, supervisor de laboratório. Me deu muita base 
para eu continuar me desenvolvendo e desenvolvendo junto com a empresa.

Na área social, a comunidade de Pedro Leopoldo era bem acostumada com o 
processo de assistencialismo por parte das antigas empresas, com patrocínio 
desde carrinho de pipoca a carnaval. Logo após a aquisição da Camargo Cor-
rêa, nós ficamos um pouco afastados, mas depois, com a nova metodologia 
do Instituto InterCement, eu tive a oportunidade de ir a campo, de me voltar 
bastante à comunidade. Aí nós abraçamos esse processo com bastante garra, o 
que nós chamamos de programas estruturantes, em que pegamos uma comu-
nidade e transformamos, pra que ela própria busque enfrentar seus desafios. 
A gente tem alguns exemplos disso, como a Escola da Gestante. A gente já tem 
isso bastante sólido em Pedro Leopoldo. A Escola da Gestante, por exemplo, já 
é uma política pública, já tem um orçamento junto ao município, é uma coi-
sa que veio pra ficar. E nós tivemos a oportunidade de fazer em função dessa 
nova metodologia que o Instituto vem desenvolvendo aí pelo Brasil.

A comunidade de Pedro Leopoldo passou a enxergar a InterCement de outra 
forma. A gente conseguiu levar um pouco da tecnologia e da informação que 
as empresas privadas têm pras secretarias. As secretarias desenvolveram mui-
to, os resultados são consistentes: um dos melhores índices de alfabetização 
está na cidade de Pedro Leopoldo. Pois são programas realmente estruturantes 
e a gente vê que a própria comunidade já vai assumindo esses projetos, vai se 
tornando dona deles.  
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O OBJETIVO ERA 
FORTALECER A 

INSTITUIÇÃO, QUE É 
IMPORTANTE AQUI NO 
BAIRRO, PARA QUE ELA 

CONTINUASSE A SE 
DESENVOLVER. FOI A 

PRIMEIRA META NOSSA. 

Roberto Maia Costa

A ESCOLA IDEAL, PRA MIM, 
É ONDE A CRIANÇA É FELIZ 
E ONDE EU TENHO PESSOAS 
QUE REALMENTE GOSTAM 
DO QUE FAZEM. 

Flávia Cadete da Silva

Outras histórias

 Na verdade, eu acabei me envolvendo com Pedro 
Leopoldo por algo que é famoso aqui, que é a convi-
vência com as pessoas daqui. Gente de fora que chega 
em Pedro Leopoldo é muito bem recebida e acaba se 
envolvendo com o melhor lado das pessoas, sabe? Aí 
você começa a participar no processo político, processo 
social, a estimular isso. Você passa a ser uma pessoa 
que representa esse estímulo: “Vamos participar mais 
da política, vamos participar mais dos movimentos, 
vamos participar mais das associações, vamos pensar 
melhor essa cidad.” 
Eu fiquei muito à frente desse tipo de cobrança e, quan-
do veio o Instituto, houve realmente uma mudança de 
propósito. Saiu daquele esquema de demagogia, que ‘eu 
estou fazendo alguma coisa pela cidade’, aquela coisa 
muito mais de marketing. E veio o Instituto numa pro-
posta de trazer uma interferência, investindo em pro-
jetos que tivessem a sociedade envolvida na concepção 
deles – e que fossem projetos que pudessem se tornar 
políticas públicas, pra que pudessem durar. 
Esse é um negócio que está dentro do contexto teórico 
do processo todo, porque a maioria das atividades que 
buscam lucro traz custos para a sociedade. E como 
responder a isso? Eu acho que o processo da InterCe-
ment foi muito acertado, porque capacita as pessoas 
para exercer política pública, tem resultado efetivo. O 
Instituto veio realmente trazer uma revolução nesse 
processo de responsabilidade social, porque desenvolve 
muito o capital social da comunidade.  
Roberto José Oliveira Dinelli

 Eu queria fazer sanitarismo e ir pro Amazonas, pra 
África, mas aí descobri que o meu entorno era um 
Amazonas e uma África e eu podia tentar fazer aqui 
essa construção. Fiz especialização em Saúde Pública e 
comecei a mesclar as coisas: construir saúde, mas não 
pensando em remédio de graça, construir saúde em 
saneamento básico, em moradia, em emprego, em vín-
culos familiares – porque hoje os vínculos se perderam.
Depois de um tempo que a Camargo entrou aqui, come-
çaram a acontecer os projetos. Principalmente quando 
o Instituto propõe o Infância Ideal. Mas o que me laçou 
a entrar foi a vinda da Doutora Zilda Arns, que pra mim 
era um símbolo, uma pessoa que a gente tinha que 
imitar, que seria um ideal de vida, pois ela é a grande 
redutora da mortalidade infantil no Brasil. 
Eles reuniram lideranças de diversos setores, fizeram 
um diagnóstico de áreas e foram eleitos os quatro 
projetos primordiais. Também teve a capacitação para 
os profissionais. Era muito interessante, porque a gente 
estava fazendo isso com os voluntários da InterCement, 
que tinham uma visão mais técnica, mais objetiva. 
Aquela pessoa que você vê como engenheiro, cons-
truindo saúde? A gente achava gozado, mas eles eram 
capazes de colocar indicadores, números, metas que a 
gente podia aproveitar. Nisso a gente começou a enten-
der que não era só dinheiro, o mais fundamental era 
aquela troca de experiências entre a gente. E era uma 
proposta pra usar não só na InterCement, mas com 
outras parcerias também.  
Maria de Lourdes da Costa

Encontro da Escola de Gestante, que tem 
o objetivo de melhorar o atendimento 
à gestante, por meio da formação dos 
profissionais de saúde, ao lado de ações 
educativas para as futuras mamães.

 Dentro da InterCement, fomos pioneiros no Progra-
ma Infância Ideal, lançado em 2007, como projeto-pilo-
to. Eu tomei gosto realmente pelo projeto e hoje ele faz 
parte do meu trabalho no dia a dia, não tem mais como 
separar. Mas é complicado você montar um trabalho na 
sociedade começando do zero. Então nós resolvemos 
criar um Gaiv pra incentivar um grupo já formado na 
comunidade. É uma facilidade grande trabalhar com 
pessoas que já estão organizadas, porque muitas vezes 
você chega ali para aprimorar uma ideia, mas ela já está 
articulada. 
Nós resolvemos apoiar no bairro São Geraldo, muito 
próximo de onde eu moro, uma instituição chamada 
Associação Geração Resgate. Ela atende até hoje pessoas 
das mais diversas classes sociais e que não têm condi-
ções, principalmente de tratamento psicológico e odon-
tológico. O objetivo era fortalecer a instituição, que é 
importante aqui no bairro, para que ela continuasse a 
se desenvolver. Foi a primeira meta nossa. Criamos um 
Gaiv com seis pessoas – cinco delas fazem parte até hoje 
do grupo – e nos reuníamos com essa associação. 
O Prêmio Idealista é dado ao Gaiv que, durante seis 
meses, completa no mínimo 350 horas de trabalho 
voluntariado. Nós ganhamos já a sexta vez. E à medida 
que íamos ganhando o Prêmio Idealista, íamos incenti-
vando essa instituição; eles ganharam nossa confiança 
e nós fomos ganhando a deles.
Também pensamos sempre em fugir do assistencialis-
mo. Articulamos isso no projeto Cantando Sonhos, que 
é um novo olhar em relação à música e à participação 
social dela na comunidade. 
Roberto Maia Costa



68 69

Ijaci

Os sonhos do professor estão cristalizados dentro 
da escola, em momentos corriqueiros do dia a dia 
da sala de aula. Quando seus alunos abrem os 
olhos para o conhecimento e para a importância 
de possuí-lo, o professor sabe que está garantindo 
o progresso, pois parte da imensa produção da 
engenhosidade humana, que foi construída através 
dos séculos, será perpetuada e transformada em 
combustível para a construção do futuro ideal. 

Área territorial

105,246 km2

População

5859  habitantes
IDHM

0,714
Estabelecimentos
de Saúde SUS

3
População residente
alfabetizada

5.134 pessoas
PIB per capta

R$ 58.478,38
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Legenda Doluptatur 
ad esto qui bla sectur 
aceaquiat. Nis autet 
estiundio. Nam quas 
sus maio illa

UMA LEMBRANÇA QUE 
EU TENHO É QUE A GENTE 
USAVA SOMBRINHA PARA 
IR PRA ESCOLA, MAS 
NÃO ERA POR CONTA DA 
CHUVA, E SIM DA NEVE QUE 
ESTAVA CAINDO, PORQUE 
NA CIDADE DOS MEUS PAIS 
NEVA ATÉ HOJE.

aquele boom na cidade: ‘Olha, está vindo uma empresa grande, é uma cimen-
teira.’ Até que um dia, passando pela rodovia, o Rogério falou assim: ‘Você não 
tem vontade de trabalhar aí?’ 

Então eu fui ver no RH da empresa e me disseram: ‘Quando começar a rodar a 
fábrica, vai ter ambulatório. Você pode mandar o currículo, só que eu preciso 
de enfermagem do trabalho.’ Eu não tinha enfermagem do trabalho, mas mes-
mo assim eu enviei o currículo. O início da fábrica foi em 2003; em dezembro 
de 2002 marcaram uma entrevista. Eu passei por várias entrevistas e no dia 5 
de janeiro de 2003 foi meu primeiro dia de trabalho na InterCement. 

Aí começou nossa missão: eu e o médico do trabalho tínhamos que montar 
o ambulatório. Desde a compra de equipamento, até estrutura, montar tudo, 
nós não tínhamos nada ainda. Eu também me comprometi a fazer Enferma-
gem do Trabalho e no mesmo ano busquei especialização em Belo Horizonte. 
Foram nove meses, eu ia todos os fins de semana.  

Meu trabalho social aqui na InterCement começou no Gaiv Viva a Vida. Eu 
chamei alguns amigos para montar um projeto. A fábrica estava começando, 
o foco estava em produção ainda. Hoje não, hoje está tudo equalizado, mas na-
quela época o foco era só produção. E a minha história com projeto social co-
meçou nessa época. A gente ia nas escolas e apresentava a proposta de trabalho 
voluntário com as crianças carentes. E as escolas, claro, aceitavam. A gente fez 
esse trabalho por muito tempo, uns dois ou três anos. 

Um diamante em Ijaci

Vera Lúcia Passos Mas eu tinha vontade de fazer muito mais. Então o Instituto InterCement co-
meçou a falar sobre voluntariado, a vir na empresa, os Gaivs se formando. Eu 
fui convidada para participar do CDC [Comitê de Desenvolvimento Comuni-
tário] de Ijaci e nós fizemos o primeiro Dia do Bem Fazer, que foi o primeiro 
projeto implantado através do Instituto. Depois disso, a partir da instituição 
Eterna Misericórdia, que tem uma história muito bacana aqui, nós montamos 
o Gaiv Viva a Vida. Eu criei o nome e fui escolhida para ser a líder. 

Optamos pela instituição Eterna Misericórdia porque ela acolhe moradores de 
rua. O diretor dessa instituição é o Bruno, um jovem de 23 anos, que começou 
esse trabalho quando tinha 16. Ele saía nas ruas dando comida pra moradores 
de rua, tirando a roupa do próprio corpo pra doar. Mas o Bruno literalmente 
roubava de dentro da casa dele – cobertores, jaquetas – e levava pros morado-
res de rua. Então ele ia lá, ajudava naquela hora e pronto, mas o cara continua-
va na rua. Até que ele descobriu uma casa abandonada e começou a levar esses 
moradores de rua pra lá. E lá ele dava banho, fazia a barba, trocava de roupa, 
dava comida. E isso começou a repercutir na cidade. As pessoas começaram a 
conhecer a história, o que o Bruno estava fazendo. E ele começou a ser reco-
nhecido na rua, tipo: ‘Ó o Bruno, é o cara que está pegando morador de rua.’ A 
prefeitura se sensibilizou com a causa, alugou uma casa e ele abdicou de tudo 
pra cuidar dessa gente. Então é essa a instituição que a gente ajuda. Hoje eles 
têm um terreno próprio, estão construindo uma casa que está linda, com vá-
rios dormitórios, estão construindo uma capela, eles têm cozinha. 

A gente tem um ritmo de trabalho forte, é trabalho voluntário, fica todo quar-
to sábado do mês na instituição, o dia inteiro. A gente abre mão de tudo: de 
lazer, de família – todos são casados e têm filhos, não temos ninguém solteiro 
na nossa equipe. Por isso que eu digo que eu tenho orgulho do meu Gaiv, por-
que todos os dez participantes trabalham sem interrupção, estiveram lá todos 
os sábados fazendo aquilo que a gente tinha planejado. Então eu tenho muito 
orgulho deles. 

Nascida em Lagoa Vermelha (RS), em 5 de novembro de 1973, Vera Lúcia 
Passos chegou a fazer a faculdade de Jornalismo, porque gostava da 
movimentação de repórteres em frente ao hospital em que trabalhava. Mas 
a enfermagem estava no sangue, pois desde pequena já gostava do cheiro de 
hospital. Filha de um pai construtor e de uma dona de casa, hoje Vera é formada 
em Enfermagem, Jornalismo e Administração. Especializou-se em Enfermagem 
do Trabalho, sua área de atuação hoje na InterCement. Ela trabalha na 
InterCement desde 2003, momento de formação do ambulatório da fábrica de 
Ijaci. É voluntária e líder do Grupo de Ação Ideal Voluntário (Gaiv) Viva a Vida, 
que realiza atividades em conjunto com a ONG Eterna Misericórdia.

 Ainda no segundo grau, eu tinha um problema de amidalite que vinha e 
voltava. Eu vivia mais no hospital do que fora dele. E eu lembro que já gostava 
do cheiro do hospital. Acho que desde aquela época eu comecei a desenvolver 
a minha vontade de ser enfermeira. Por isso eu resolvi fazer o segundo grau 
como Técnico de Enfermagem, ainda no Rio Grande do Sul. Depois fui para 
Joinville e fiz a minha faculdade de Enfermagem, trabalhando no hospital 
como técnica. E eu já conseguia me sustentar através do meu próprio traba-
lho, na mesma área. Lá eu conheci o meu marido, Rogério, que é mineiro de 
Lavras. E nós viemos pra cá. 

Eu só tive três empregos até hoje. Um foi no Hospital São José, em Santa Cata-
rina. Depois eu fiquei um ano no Hospital Vaz Monteiro, aqui em Lavras. Du-
rante esse ano, estavam construindo a InterCement, estava na terraplenagem, 

Vera Lúcia Passos
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 Quando ficaram sabendo que ia vir uma fábrica 
importante pra cá, houve audiências públicas pra 
realizar o plano diretor. Então a empresa veio, fizeram 
visitações, conversaram, falaram o que poderia ser feito 
em Ijaci. Ali tinha um mapeamento de Ijaci inteirinho, 
ótimo. Se seguissem o plano diretor, estava perfeito. 
Já o nosso primeiro contato com a InterCement foi na 
oficina pra implantação do Programa Infância Ideal. Foi 
o início de um elo pra fazer essas intervenções em Ijaci. 
A gente queria uma coisa que identificasse a nossa 
cidade, a comunidade. Aí eu idealizei a Organização 
Mãe dos Frutos, que é o significado da palavra Ijaci. A 
nossa missão é contribuir para o bem-estar de crianças 
e jovens de Ijaci e da região, com projetos sociais, edu-
cacionais e culturais, que ajudem a torná-los agentes 
transformadores e atuantes na sociedade. É isso que a 
gente propõe. 
O trabalho voluntário surgiu muito cedo na minha 
vida. Eu fiz o segundo grau junto com o curso Normal, 
pra professora. Nesse período, eu já era voluntária, dava 
aula no antigo Mobral. Porque a minha mãe começou 
a estudar depois que os filhos cresceram. Ela fazia o 
Telecurso e, ao lado, tinha uma sala de Mobral, a alfabe-
tização de adultos, e eu já ajudava a alfabetizar aquelas 
pessoas, quando tinha 11 ou 12 anos. Eu acho que é 
uma coisa espontânea, ninguém precisava me convidar, 
eu ia. Acho que foi espelhado na minha mãe, na minha 
família, nos meus avós, que sempre fizeram isso. 
Débora Maria Borges Girardelli

 Com a InterCement, que é a nossa fábrica de 
cimento no município, a gente recebe pessoas que 
vêm prestar serviço, vêm trabalhar. Então muda muita 
gente aqui pro bairro, muda pra cidade, lá no centro, 
e procura a escola. Mas ela atende mais os alunos 
próximos dela mesmo, e vai até o quinto ano. Da 
educação infantil até o quinto ano. 
E foi tão rápido! Foi chegando muita gente em Ijaci, 
a escola já não comportava, teve que fazer mais salas. 
Com a mudança de muitas pessoas, a chegada de muita 
gente no município, a fábrica ficou pronta, inaugurou 
e começou a empregar. Deu muito movimento na 
cidade, porque muita gente vem buscar o cimento aqui 
de Ijaci. E com isso a cidade cresceu, porque, vendendo, 
vai gerar dinheiro; se gera dinheiro, gera recursos 
pro município. E hoje nós temos também a parceria 
da fábrica com a gente em cursos de capacitação. A 
InterCement também é parceira na Semana do Bebê, 
no projeto ‘Brincadiquê?’ (que trabalha o direito à 
brincadeira) e até em viagens. Eu estive em Guarulhos 
no ano passado pela fábrica, para receber informações. 
Então a gente vem aprendendo muito, mas muito 
mesmo. A empresa está dando oportunidade pra gente 
crescer, pra gente visitar outras cidades. Eu estive em 
Pedro Leopoldo, em Barroso também, próximo de Pedro 
Leopoldo. Então a gente vai só aprimorando, buscando 
aprendizado. 
Silmara Aparecida Moreti

MEUS IRMÃOS NASCERAM 
NA ROÇA, ONDE MEUS 

PAIS TRABALHAVAM. EU 
JÁ VIM DE UMA OUTRA 

GERAÇÃO, 15 ANOS 
DEPOIS, NA CIDADE, JÁ 

TINHAM UMA CASA, 
MORAVAM NUM BAIRRO 

LEGAL. EU NASCI NO 
HOSPITAL, TIVE UM 

MÉDICO QUE ASSISTIU 
MEU NASCIMENTO, COISA 

QUE MEUS IRMÃOS NÃO 
TIVERAM.

Outras histórias

Legenda Doluptatur 
ad esto qui bla sectur 
aceaquiat. Nis autet 
estiundio. Nam quas 
sus maio illa

MEUS IRMÃOS NASCERAM 
NA ROÇA, ONDE MEUS 

PAIS TRABALHAVAM. EU 
JÁ VIM DE UMA OUTRA 

GERAÇÃO, 15 ANOS 
DEPOIS, NA CIDADE, JÁ 

TINHAM UMA CASA, 
MORAVAM NUM BAIRRO 

LEGAL. EU NASCI NO 
HOSPITAL, TIVE UM 

MÉDICO QUE ASSISTIU 
MEU NASCIMENTO, COISA 

QUE MEUS IRMÃOS NÃO 
TIVERAM.

O TRABALHO 
VOLUNTÁRIO 

SURGIU MUITO 
CEDO NA MINHA 

VIDA.

Débora Maria Borges 

Girardelli
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“O maior aprimoramento das forças produtivas do trabalho, 
e a maior parte da habilidade, destreza e bom senso com 
os quais o trabalho é em toda parte dirigido ou executado, 
parecem ter sido resultados da divisão do trabalho.” 
Adam Smith

Considerado por muitos o pai da economia moderna, Adam Smith forjou, 
ainda no século XVIII, uma imagem poderosa sobre a sociedade e suas rela-
ções de comércio e de trabalho: a mão invisível. Trata-se do bem-estar geral 
que resulta do autointeresse de cada um. Desse modo, quando os indivíduos 
de uma sociedade promovem, com seu trabalho, o próprio bem-estar, agindo 
pelo seu próprio interesse, estão promovendo também o bem-estar geral. 
Como resultado da “mão invisível”, os preços das mercadorias deveriam cair 
e os salários, subir.   

De fato, o objetivo das relações comerciais sempre foi o lucro. E desde que 
o mundo emergiu da Idade Média, a ideia de que o nosso trabalho pode ser 
recompensado, de que podemos lucrar oferecendo algo e recebendo algo por 

isso, tornou-se a espuma do mundo. Depois da Revolução Francesa, o princí-
pio de Adam Smith foi disseminado mundo afora e as sociedades foram, aos 
poucos, se adaptando à realidade da concorrência comercial. 

Hoje, boa parte do globo terrestre conseguiu atingir um patamar espetacular 
no sentido da divisão do trabalho, das tecnologias de produção, da logística 
de distribuição das mercadorias e, é claro, do nível tecnológico e de conforto 
que essas mercadorias proporcionam. Mas também é claro como as ideias de 
Adam Smith que os homens ainda não conseguiram construir plenamente as 
relações positivas de uma sociedade ideal. As novas ideias, os embates sociais 
e políticos, as doutrinas econômicas, a questão ambiental decorrente da 
imensurável produção industrial global... tudo isso ainda está sendo pensado 
e construído para o futuro, pois não há quem defenda que o homem já atin-
giu a sociedade ideal. 

A verdade é que o mundo precisa de madeira, precisa de aço, precisa de 
cimento, precisa de uma sorte imensa de matérias-primas. E só a ciência, o 
conhecimento e o trabalho são capazes de desenvolver uma relação harmôni-
ca entre o homem e a natureza, e entre o homem e o próprio homem.

Recentemente, o investimento social privado têm se mostrado como uma 
poderosa ferramenta de mobilização com destino a essa sociedade ideal, 
capaz de nortear o caminho das comunidades que participam do cotidiano 
de uma empresa de forma positiva e emancipadora. As histórias de vida que 
trouxemos neste livro são testemunhos preciosos sobre a sua eficácia. Articu-
lando o trabalho realizado nas fábricas da InterCement, em todo o território 
nacional, com a realidade das suas comunidades vizinhas, o Instituto Inter-
Cement, oriundo do Instituto Camargo Corrêa, tem conseguido resultados 
surpreendentes. 

Com a dedicação e o trabalho dos próprios funcionários da empresa, articu-
lados com o poder público local e com instituições e organizações que têm 
foco no trabalho social, a mobilização das populações que vivem no entorno 
das fábricas da InterCement torna-se um instrumento extremamente eficaz 
de conscientização. Pois no trabalho social da InterCement é a própria popu-
lação que é chamada a realizar e transformar. Os resultados podem ser con-
feridos nos testemunhos deste livro e também in loco, através da melhoria 
do padrão de vida dessas comunidades, em seus aspectos materiais, sociais, 
ambientais e educacionais.  

Conclusão

A outra mão invisível
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Minibiografias

Amanda Isa Almeida Silva
Amanda Isa Almeida Silva nasceu em Brasília, Distrito Federal, em 26 de fevereiro 

de 1996. Criada por sua mãe e seu padrasto, viveu em várias cidades do Brasil, até a 

família se assentar em Nova Santa Rita. Sua infância foi muito humilde e sua família 

sempre passou por muitas necessidades. Amanda abandonou os estudos muito cedo, 

mas já os retomou. Grávida do seu primeiro filho, participou dos eventos da Semana 

do Bebê, projeto realizado em parceria dos municípios com o Instituto InterCement e a 

InterCement.

Margela Hopf
Margela Hopf Suliani nasceu no dia 26 de janeiro de 1976 na cidade de Esteio (RS), 

onde morou até a família se mudar para São Vicente do Sul (RS), quando ela tinha 

nove anos. Aos 17, mudou-se para Porto Alegre, com o objetivo de prosseguir os 

estudos. Na capital, conseguiu seu primeiro emprego num escritório de contabilidade e 

formou-se em Ciências Contábeis pela Pontifícia Unversidade Católica do Rio Grande 

do Sul (PUC-RS), onde foi contratada para trabalhar com recursos humanos. Em 2005, 

passou a integrar a equipe de recursos humanos da InterCement – à época, Cimpor. Na 

empresa encontrou uma oportunidade para desenvolver, também, projetos sociais e 

colaborar com a comunidade.

Maria Eliane Eissen
Maria Eliane Eissen nasceu em São Martinho da Serra, Rio Grande do Sul, em 6 de 

maio de 1963. Sua família passou por muitas necessidades, mas manteve-se sempre 

em harmonia. A união de seus pais e o carinho deles com ela e sua irmã marcaram 

a sua infância. Em Nova Santa Rita, conquistou uma trajetória profissional no campo 

da saúde, repleta de experiências. Assumiu recentemente a Secretaria da Saúde. 

Acompanha de perto a Semana do Bebê, projeto de parceria de diversos municípios 

com o Instituto InterCement  e a InterCement.

Jorge Dias Soares
Jorge Dias Soares nasceu no dia 19 de maio de 1967 em Brumado (BA). Formou-

se técnico em contabilidade e iniciou sua carreira profissional na Magnesita. Mais 

tarde, foi contratado pela Cimento Bahia, que se tornou a empresa Lafarge. Depois 

trabalhou na Cimpor, até que ela se tornou a InterCement. Ao longo desses anos, 

Jorge esteve apenas 11 meses afastado. Durante sua trajetória profissional, sentiu 

necessidade de se aprimorar. Fez um curso técnico em Eletromecânica, em Vitória da 

Conquista, e um curso a distância em Gestão da Produção Industrial. Terminando os 

cursos, fez uma pós-graduação em Engenharia de Processo. Em 2015 ele teve uma 

participação voluntária bastante ativa em um Grupo de Ação Ideal Voluntário (Gaiv) 

da InterCement, em Brumado.

Marlene Ribeiro de Jesus
Marlene Ribeiro de Jesus nasceu em Brumado (BA), no dia 11 de julho de 1983. Foi a 

primeira dos 12 filhos de seus pais, tendo uma infância muito humilde, mas repleta de 

brincadeiras. Os momentos marcantes de sua família sempre foram os almoços da 

Semana Santa. Precisou desistir de seus estudos para criar sua filha, é casada e mãe 

de Meliny e Mariely. Mariely nasceu durante a Semana do Bebê, projeto realizado em 

parceria dos municípios com o Instituto InterCement e a InterCement. Ela foi escolhida 

para ser o seu símbolo.

Olnei Martins de Lisboa
Olnei Martins de Lisboa nasceu em São João da Ponte, interior de Minas Gerais, em 

21 de agosto de 1971. Filho de agricultores, cresceu em Montes Claros. Sua infância foi 

marcada por muitas brincadeiras de rua, subidas ao pé de goiaba e por Natais repletos 

de familiares. Concluiu o curso técnico em Eletrônica e logo iniciou sua trajetória na 

fábrica de cimento da Matsulfur, atual InterCemente. É uma das pessoas responsáveis 

pela coordenação e articulação da Semana do Bebê, projeto realizado em parceria 

pelos municípios com o Instituto InterCement e a InterCement. 

Patrícia Maria dos Santos
Patrícia Maria dos Santos nasceu em Brumado, em 9 de junho de 1978. A família 

mudou-se para Brumado porque seu pai foi trabalhar na Magnesita. Sua infância foi 

marcada por muitas reuniões de família, que ocorriam no quintal da casa. Concluiu o 

magistério e iniciou sua trajetória escolar como professora, em uma escola na zona 

rural. Formou-se em Pedagogia, mas antes de concluir o curso recebeu o convite para 

trabalhar na Secretaria da Educação, como articuladora pedagógica. Sua carreira na 

secretaria passou por diversas etapas, até retornar à zona rural como coordenadora 

pedagógica. Patrícia atua em diversos programas, incluindo a Semana do Bebê.

Ana Cristina Ornelas
Ana Cristina Marques Gaspar Ramos Ornelas nasceu no dia 21 de agosto de 1971, em 

Lisboa, Portugal. Formou-se em Engenharia pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa e 

entrou para o Grupo Cimpor, ainda como estagiária. Já formada, trabalhou em fábricas 

em Moçambique e Portugal. Passou por diversas gerências, até que em 2012 mudou-

se com marido e filhos para o Brasil, a convite de um diretor da Cimpor, para trabalhar 

em São Miguel dos Campos (AL). Hoje ela atua na InterCement de João Pessoa (PB).  

Ana Cristina Ornelas
Ana Cristina Marques Gaspar Ramos Ornelas nasceu no dia 21 de agosto de 1971, em 

Lisboa, Portugal. Formou-se em Engenharia pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa e 

entrou para o Grupo Cimpor, ainda como estagiária. Já formada, trabalhou em fábricas 

em Moçambique e Portugal. Passou por diversas gerências, até que em 2012 mudou-

se com marido e filhos para o Brasil, a convite de um diretor da Cimpor, para trabalhar 

em São Miguel dos Campos (AL). Hoje ela atua na InterCement de João Pessoa (PB). 

Cristiane Cavalcanti Freire
Cristiane Cavalcanti Freire nasceu em João Pessoa (PB), no dia 9 de junho de 1973. 

Formou-se em Serviço Social, trabalhou por mais de 15 anos na ONG Cunhã − Coletivo 

Feminista, da qual é diretora. Atua também na Funad, uma entidade do Governo do 

Estado da Paraíba que trabalha com pessoas com deficiência. É ativista e estudiosa das 

questões de gênero e coordenadora do projeto Ilha de Direitos.

Valdelúcia Nascimento Aguiar
Valdelúcia do Nascimento Aguiar nasceu no bairro Ilha do Bispo, em João Pessoa 

(PB), no dia 3 de maio de 1980. Formada em Pedagogia, ela trabalhou com educação 

infantil numa escola e foi educadora da associação comunitária da Ilha do Bispo. Mais 

tarde, atuou como porta-voz da ONG Amazona junto à comunidade, até que se tornou 

educadora dessa mesma organização, onde trabalha atualmente. 

Rogério Santos Gomes
ogério Santos Gomes nasceu no povoado de Poços, em Campo Formoso (BA), no dia 4 

de janeiro de 1972. Começou a trabalhar como calçadista, vendendo calçado nas feiras. 

Mais tarde, mudou-se para São Paulo, onde trabalhou primeiro na construção civil e 

depois como metalúrgico. Aventurou-se no Rio Grande do Sul, mas retornou à Bahia 

e foi viver no Baixão, onde se tornou agricultor. Rogério tem uma participação muito 

grande e ativa na Associação do Baixão.

Vanusa Evangelista Rosa
Vanusa Evangelista Rosa nasceu em Campo Formoso (BA), no dia 25 de setembro 

de 1983. Filha de produtores rurais, Vanusa iniciou seus estudos em casa com uma 

professora particular. Formou-se em Contabilidade e atua nessa área hoje. Interessada 

pelo trabalho voluntário, compõe a equipe do Civico (Comitê de Incentivo ao 

Voluntariado e de Interação com a Comunidade) de Campo Formoso.
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Mini-biografias

Hélida Andrade
Hélida Andrade nasceu em Santa Maria, Rio Grande do Sul, em 3 de setembro 

de 1968. Filha mais nova dos nove que seus pais tiveram, foi criada durante sua 

primeira infância por sua irmã, pois um de seus irmãos teve uma meningite severa, 

que requereu toda a atenção de sua mãe. Formou-se em Psicologia e ingressou 

na prefeitura de Bodoquena por concurso público. Atua diretamente no Centro de 

Referência de Assistência Social (Cras) e em projetos como a Semana do Bebê, 

realizado numa parceria do município com o Instituto InterCement e a InterCement. 

Elissandra Aparecida Medeiros Barreto
Elissandra Aparecida Medeiros Barreto nasceu na zona rural de Bodoquena, Mato 

Grosso do Sul, em 2 de dezembro de 1984. A única menina dos quatro filhos que seus 

pais tiveram, sempre quis ter uma irmã. Sua infância foi marcada por brincadeiras 

como pega-pega, corrida de saco e corda. Formou-se em Biologia e trabalha na 

Assistência Social do município como Coordenadora da Juventude. Atua diretamente 

em projetos como o Rede Conexão e a Semana do Bebê, realizados em uma parceira 

dos municípios com o Instituto InterCement e a InterCement.

Hilário de Góes Cabreira
Hilário de Góes Cabreira nasceu em Aquidauana, no dia 1º de janeiro de 1968. Passou 

boa parte da sua infância em Bodoquena, brincando de pega-pega e esconde-esconde, 

mas o seu passatempo preferido era jogar bola. Desde cedo, sempre teve contato 

com o trabalho em fazendas. Formou-se em Serviço Social e hoje é o presidente da 

Associação dos Pequenos Produtores do Distrito de Morraria do Sul, que faz parte do 

projeto Tempo de Empreender, do Programa Futuro Ideal do Instituto InterCement e da 

InterCement. Hilário é casado e tem quatro filhos, um menino e três meninas.

Jackson Alves
Jackson Alves nasceu em Recife (PE), no dia 20 de junho de 1977. Sua família é de origem 

portuguesa e se estabeleceu nas usinas de açúcar de Pernambuco. Formado em Química 

e Administração de Empresas, Jackson especializou-se em Engenharia de Produção. 

Iniciou sua atividade profissional em uma indústria química, na área de Desenvolvimento 

de Novos Produtos e Controle de Qualidade. Há muitos anos realiza trabalho voluntário. 

É o responsável pelos Gaivs (Grupos de Ação Ideal Voluntário) de Bodoquena (MS), com 

destaque para o futebol.

Zuila Aranda Frajado
Zuila Aranda Frajado nasceu em Bela Vista, Mato Grosso do Sul, em 23 de março de 

1962. Cresceu em fazenda e, entre as memórias mais marcantes de sua infância, estão as 

brincadeiras de casinha, montar cavalos, montar carneiros e fazer suas próprias bonecas 

com palha de milho. Formada em Geografia, assumiu a Secretaria da Educação de 

Bodoquena em 2009. Como secretária da Educação, atua diretamente em projetos como 

Semana do Bebê, do Programa Infância Ideal, e Contação de História e na reforma dos 

espaços de atendimento à criança, do Programa Escola Ideal, realizados em uma parceria 

do município com o Instituto InterCement e a InterCement.

Ingrid Fernandes Feldhaus
Ingrid Fernandes Feldhaus nasceu em Lages-SC, em 4 de janeiro de 1968. Entre as 

memórias marcantes de sua infância estão as idas durante os finais de semana ao sítio de 

seus tios e as brincadeiras de boneca, casinha, pular corda e massinha. Seus pais sempre 

deram muito valor ao estudo, desde pequena foi muito estimulada a estudar. Formou-se 

em nutrição e sua experiência como nutricionista é vasta. Em Apiaí iniciou a sua jornada 

na agricultura plantando amoras e sempre buscando a filosofia dos orgânicos. Foi nessa 

trajetória que se aproximou da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Bairro do 

Garcia e da cooperativa da região, instituições que participam do Programa Futuro Ideal, 

desenvolvido pelo Instituto InterCement. 

Juraci Roda do Prado
Juraci Roda do Prado nasceu em Apiaí, São Paulo, em 18 de maio de 1964. Sua 

trajetória esteve sempre ligada à agricultura. Seus pais trabalhavam na roça e todas 

as suas memórias de infância remetem aos cultivos de sua família. Sua mãe foi a 

responsável pela criação e fundação da Associação dos Pequenos Produtores Rurais 

do Bairro do Garcia, em 1989. A associação trabalha com agricultura familiar e 

com os produtores da região, além de fazer parte do Programa Futuro Ideal, que é 

desenvolvido pelo Instituto InterCement em Apiaí. É também presidente da Coopav 

(Cooperativa Agroindustrial do Alto do Vale do Ribeira).

Marina Gomes da Rosa Cordeiro
Marina Gomes da Rosa Cordeiro nasceu em Apiaí, São Paulo, em 13 de setembro 

de 1971. Quando criança, morou em casa de barro, coberta de sapê. Ela teve uma 

infância feliz, com liberdade e muitas brincadeiras. Como sua casa não tinha 

eletricidade, aproveitava a luz de querosene para brincar de esconde-esconde. Sempre 

acompanhou de perto o trabalho de cerâmica da associação que funciona em Apiaí e 

recorda-se com carinho do primeiro artesanato que fez. É presidente da Associação de 

Artesãos de Apiaí, que foi alavancada, reestruturada e desenvolvida ao participar do 

Programa Futuro Ideal, do Instituto InterCement.

Dafne Lorena Cassia Carvalho
Dafne Lorena Cassia Carvalho nasceu na cidade de Ipatinga (MG), no dia 20 de 

julho de 1988. Formou-se em Administração de Empresas e, ainda como estagiária, 

entrou para a Camargo Corrêa Cimentos. Acompanhou a chegada da InterCement em 

Santana do Paraíso e atua hoje no setor de Recursos Humanos. Dafne também tem 

uma participação bastante ativa nos projetos sociais desenvolvidos pela empresa, 

como a Semana do Bebê e a Escola de Gestantes, pois acredita no retorno social que 

eles imprimem no seu município.

Irany Apoliane de Andrade
Irany Apoliane de Andrade nasceu em Ipatinga, Minas Gerais, em 9 de março de 1981. 

Filha de uma dona de casa e um soldador, possui diversas lembranças de sua trajetória 

escolar e lembra com muito carinho da primeira escolinha, que funcionava na casa 

da professora local. Seu sonho sempre foi ser professora, mas Irany se casou cedo e 

teve duas filhas. Hoje ela conseguiu retomar o seu sonho e estuda Pedagogia. Trabalha 

em uma creche e recentemente participou das oficinas do “Brincadiquê?”, projeto do 

Programa Infância Ideal, desenvolvido pelo Instituto InterCement e a InterCement.

Susana de Castro Alves
Susana de Castro Alves nasceu em Coronel Fabriciano, Minas Gerais, em 15 de 

outubro de 1989. Durante sua infância, mudou de cidade algumas vezes e chegou 

a morar − com o pai, a mãe e as duas irmãs − em um assentamento sem terra, 

devido ao ativismo político de seu pai, que também foi vereador. Adorava brincar de 

gangorra, subir em árvore, pique-pega, pique-esconde e aprontar muito. Concluiu um 

curso técnico em Mecânica e, posteriormente, formou-se em Engenharia Ambiental. 

Hoje ela trabalha na InterCement, na área de Saúde e Segurança do Meio Ambiente 

(SSMA), além de ser líder do Grupo de Ação Ideal Voluntário (Gaiv) Ajudar.

Maria de Lourdes da Costa
Maria de Lourdes da Costa nasceu em Arraial de Doutor Lund, distrito de Pedro 

Leopoldo, Minas Gerais, em 29 de setembro de 1948. Filha de um fazendeiro e uma 

professora, cresceu em uma casa com seus 11 irmãos. Formou-se em Medicina pela 

Universidade Federal de Minas Gerais e especializou-se em pediatria e saúde pública. 

Atua em diversos projetos realizados em parceria com a InterCement, o Instituto 

InterCement e a prefeitura do município.
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Roberto José Oliveira Dinelli
Roberto José Oliveira Dinelli nasceu em Belo Horizonte (MG), no dia 13 de abril de 

1954. Filho de um representante comercial e de uma dona de casa, formou-se em 

Engenharia. Por meio da Fundação José Hilário de Souza, ele realiza projetos sociais 

voltados aos interesses das crianças e adolescentes, além de idosos e deficientes 

visuais. Roberto participa, desde 2007, do Programa Infância Ideal em Pedro Leopoldo 

(MG). É integrante do Comitê de Desenvolvimento Comunitário (CDC) da mesma 

cidade e presidente da Associação dos Engenheiros.

Roberto Maia Costa
Roberto Maia Costa nasceu em Pedro Leopoldo (MG), no dia 23 de janeiro de 1986. 

Filho de um trabalhador da área mecânica e de uma dona de casa, ele fez o curso 

técnico em Química e começou a estagiar logo cedo, indo na sequência para a 

InterCement. Formou-se em Engenharia e foi um dos criadores do Grupo de Ação 

Ideal Voluntário (Gaiv) Cuidando de Gente, que optou por atuar em conjunto com a 

Associação Geração Resgate. Seu Gaiv ganhou o Prêmio Idealista, Atualmente realiza 

trabalhos articulados com os demais Gaivs da instituição.

Débora Maria Borges Girardelli
Débora Maria Borges Girardelli nasceu em Ijaci (MG), no dia 24 de outubro de 1964. 

Filha de um caminhoneiro e de uma auxiliar de enfermagem, desde cedo Débora 

queria ser professora. Aos 18 anos passou a ser diretora de uma escola. Formou-se 

em Pedagogia. Além disso, ela é a idealizadora da ONG Mãe dos Frutos, que trabalha 

desde 2003 com a promoção do bem-estar para crianças e jovens de Ijaci e região.

Silmara Aparecida Moreti
Silmara Aparecida Moreti nasceu em Lavras (MG), no dia 13 de março de 1975. Filha 

de um pecuarista e de uma comerciante, desde pequena ela desejava ser professora. 

Seu bisavô Esterlino foi o fundador da primeira escola de Ijaci, atualmente denominada 

Escola Municipal Maria Luíza da Paixão. Por sua vez, Silmara encantou-se pela 

Matemática, área de sua formação e especialização. Atuou como professora durante 

muitos anos e assumiu, em 2012, a direção da escola fundada pelo seu bisavô.
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