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aPresentação

O investimento social privado no Brasil tem experimentado importantes 
transformações nos últimos anos. cada vez mais as empresas passam 
a considerá-lo como estratégico e, por isso, ele ganha mais atenção e 
novas dimensões. Fundações e institutos empresariais, que antes atu-
avam de forma desconectada das empresas e muitas vezes eram tidos 
como o seu “braço social”, começam a repensar sua atividade e a inte-
ragir mais diretamente com a rede de relacionamentos da organização. 
deixam de ser apenas um braço para ocupar um lugar nas mentes e, 
por que não dizer, nos corações dos seus executivos. com isso, surge 
um novo espaço para inovações no qual a criatividade, aliada à experi-
ência, pode levar a resultados surpreendentes. 

o instituto camargo corrêa vive intensamente esse novo momento. 
no final de 2007, foi implantado um novo modelo de atuação, como 
resultado de um processo de planejamento estratégico que procurou 
repensar o papel do instituto, criado em 2000. o novo e grande desafio 
desse modelo era fazer com que as empresas do Grupo camargo corrêa 
entendessem a importância do investimento social e o incorporassem 
em seus negócios. assim, o investimento social se alinharia com as di-
retrizes da sustentabilidade e as empresas se tornariam cada vez mais 
socialmente responsáveis. 

Para que isso acontecesse, seria necessário provocar uma mudança 
de cultura. tão grande quanto o desafio era o apoio do conselho delibe-
rativo do instituto. a presença de acionistas e dos principais executivos 
das empresas do Grupo no conselho – e o seu constante apoio – tem 
sido fundamental para que as mudanças necessárias realmente ocorram. 

a estratégia pensada para essa nova fase do investimento social pre-
via um conjunto de ações que tiveram, como marco inicial, a definição 

de crenças e valores para nortear as ações e a forma de implementá-las, 
além da formatação de programas que levassem em conta as deman-
das sociais das diversas regiões do país onde há presença de empresas 
do Grupo. em seguida, desenvolvemos uma proposta que contemplava 
alguns aspectos fundamentais. um deles é o comprometimento das em-
presas no processo de implantação dos programas, pois não basta dizer 
que elas devem se envolver: é preciso criar condições para que isso ocor-
ra. outro aspecto é a presença do poder público local. era importante 
demonstrar que o investimento social não iria substituir o papel do go-
verno, mas fortalecê-lo e, em alguns casos, complementá-lo. o instituto 
atua sempre em alinhamento com as políticas públicas, daí a importân-
cia dos agentes públicos em todo o processo. 

o envolvimento de lideranças das comunidades onde atuaríamos e o 
incentivo à ação voluntária entre os profissionais do Grupo também eram 
questões importantes, pois o desenvolvimento comunitário faz parte dos 
objetivos do instituto. Preocupamo-nos ainda com o desenvolvimento de 
ferramentas de diagnóstico, que são a base para definir as prioridades 
para os nossos projetos, e com a busca constante de boas práticas e de 
parceiros qualificados para a execução dos projetos. em suma, procu-
ramos criar mecanismos para envolver as redes de relacionamento das 
empresas do Grupo nas causas sociais abraçadas pelo instituto. 

acreditamos que tão importante quanto o recurso financeiro é o uso 
adequado da enorme capacidade de articulação e mobilização presen-
te nos profissionais das empresas. Por isso, eles são estimulados a 
participar diretamente no processo de implantação dos programas e 
dos projetos sociais. a construção de parcerias sempre foi uma busca 
permanente e, sem elas, jamais conseguiríamos alcançar os resulta-
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dos já obtidos. a comunicação é outro fator de vital importância nesse 
processo. É impossível cuidar do investimento social de várias empre-
sas e implantar tantos projetos nas cinco regiões do país, mobilizando 
tantos atores, sem dar a devida atenção à comunicação e ao uso das 
tecnologias hoje disponíveis. e em relação à equipe, é dispensável ci-
tar a sua importância – se não for competente, dedicada e motivada, 
os resultados não aparecem. 

este livro procura mostrar alguns dos resultados obtidos nesses úl-
timos anos, com uma nova visão do investimento social nas empresas 
do Grupo camargo corrêa. É sempre difícil mensurar a transformação 
que o investimento social privado pode promover na vida das pessoas. 
no entanto, uma forma que nos parece inquestionável é ouvir os pró-
prios beneficiários – estes, sim, podem nos contar verdadeiramente 
como a vida deles mudou após sua participação em um projeto social. 
Por isso convidamos o Museu da Pessoa, instituição com larga experi-
ência em registrar histórias de vida, para nos contar um pouco do que 
ouviram após muitas viagens e entrevistas com 76 pessoas espalhadas 
pelos quatro cantos deste nosso País. 

esta publicação é marcada por depoimentos emocionantes, que vão 
além dos números. as pessoas falam de oportunidades criadas, par-
ticipação, cidadania, solidariedade, compromisso, vontade de vencer, 
determinação, sonhos realizados, vida com mais dignidade, transfor-
mações, exemplos de vida – enfim, falam de valores que são verdadei-
ramente vividos. 

Francisco de Assis Azevedo
diretor-executivo do instituto caMarGo corrêa

sobre este Livro

O trabalho do Museu da Pessoa objetiva articular a pesquisa documental 
e iconográfica aos registros obtidos com o auxílio das metodologias da 
história oral. a partir do tratamento dessa matéria-prima, a missão do 
Museu da Pessoa é conceber suportes e criar produtos culturais cujo 
foco principal é disseminar histórias de vida e, com isso, contribuir para 
a preservação da memória social de indivíduos, comunidades, empre-
sas e instituições – as partes constitutivas de uma nação, em suma. 
com base na pesquisa e, sobretudo, nos depoimentos colhidos junto 
aos protagonistas dos processos sociais, é possível contar uma história 
única, vivida, cujo valor intrínseco reside no fato de ter sido construída 
– e narrada – por quem dela faz parte. 

assim foi feito neste volume, produzido para o instituto camargo 
corrêa. a melhor tradução dos resultados obtidos pelos programas de 
investimento social coordenados pelo instituto está dada no testemu-
nho dos beneficiários diretos de seus projetos. as páginas seguintes 
são pontuadas por exemplos de superação, de solidariedade, de inclu-
são social e de cidadania. e quem o diz e explica são pessoas que tra-
balham e vivenciam esses processos. as histórias que contaram, aqui 
apresentadas de forma resumida, ajudam a compreender a força que 
emana do universo do trabalho, o poder transformador das boas prá-
ticas de responsabilidade social e a efetividade das políticas públicas 
bem planejadas. essas pessoas são partícipes de uma memória social 
relevante, porque assentada em clara honestidade de propósitos. sem 
os seus testemunhos, este livro não seria possível. 

Museu da Pessoa



construção da usina Hidrelétrica Fontes nova (Pi), s/d

construção da usina Hidrelética de Jupiá (sP-Ms), 1968 construção de Jupiá, entre os municípios de andradina e castilho 



caPÍtuLo 1

O mundo estava em polvorosa quando Sebastião Ferraz de Camargo 
Penteado (1909-1994) fundou a camargo, corrêa & cia. Ltda. – enge-
nheiros e construtores, em 27 de março de 1939. Foi um marco decisivo 
na vida do jovem empreendedor que havia começado a trabalhar muito 
cedo, como arrimo de família, e aos 17 anos enveredou para o ramo da 
construção, pelo qual nutriu intensa paixão até o fim da vida. 

naquele final da década de 1930, com alguma experiência acumu-
lada, capital de 200 contos de réis e sede na rua barão de Paranapia-
caba, no centro de são Paulo, sebastião criou sua primeira empresa na 
esteira do acelerado ciclo de desenvolvimento que então vivia a econo-
mia brasileira. Ficara para trás a grande crise econômica de 1929, mas 
dali a cinco meses o mundo mergulharia numa guerra de proporções 
catastróficas.

era uma conjuntura sombria, mas nada que amedrontasse o empre-
endedorismo de sebastião. Foram anos turbulentos, mas ainda assim 
a economia brasileira recobrou os esforços no rumo da industrialização 
ao adotar uma política de substituição de importações, isto é, o País 
esforçou-se por produzir internamente aquilo que comprava de fora. 
nessas circunstâncias, a pequena empresa construtora só fez crescer. 
em 25 de setembro de 1946 adotou a denominação de construções e 
comércio camargo corrêa s.a. conquistou novos contratos, expandiu-
-se e diversificou suas atividades com a decisão de investir na indústria 
de transformação: o primeiro lance foi a entrada em operação da com-
panhia Jauense de Fiação s.a., em maio de 1948.

a responsabilidade social na prática

o jovem empreendedor sebastião camargo, nos anos 1930 9



Foi apenas o começo de uma história de sucesso. o empreendi-
mento plantado por sebastião frutificou em um dos maiores grupos 
empresariais brasileiros, que emprega cerca de 61 mil profissionais e 
contabilizou receita líquida de r$ 17,94 bilhões em 2010. sua divisão 
de engenharia e construção, reconhecida como referência mundial na 
construção de hidrelétricas, adotou a decisão estratégica de dedicar-
-se a projetos de alta complexidade e que exijam elevado grau de es-
pecialização. Hoje a divisão está organizada em unidades de negócios 
segmentadas, que atuam em projetos, execução e gestão de obras na 
américa do sul e na áfrica, além do brasil.

ainda sob a batuta do fundador, o Grupo camargo corrêa desen-
volveu expertise na indústria do cimento, onde atua há mais de 40 
anos. em 2010, comercializou 11,5 milhões de toneladas do produto. 
no mesmo ano, a divisão passou por reorganização societária que re-
sultou na holding intercement Participações s.a., cujos ativos têm pre-
sença relevante nos mercados do brasil, argentina e Paraguai, além de 
ser a principal acionista da cimentos de Portugal (cimpor), que opera 
em 12 países.

na indústria de calçados, o Grupo controla a alpargatas s.a., deten-
tora das marcas topper, rainha, Mizuno, timberland, dupé e Havaia-
nas – esta a marca brasileira mais valorizada no exterior. a companhia 
vendeu 244 milhões de pares de calçados em 2010. administra quatro 
fábricas, nove fábricas-satélites, três centros de distribuição e um cen-
tro de pesquisa e desenvolvimento no brasil; e mantém escritórios e 
centros de distribuição nos estados unidos e na europa. na argentina, 
conta com nove unidades fabris e um centro de distribuição.

o leque de atividades abarca ainda o negócio de concessões de 
energia, no qual o Grupo é o acionista privado de referência no bloco 
de controle da cPFL energia, que atua em geração, distribuição e co-

mercialização de energia elétrica. a companhia fechou 2010 com 6,6 
milhões de clientes e uma população atendida de 19 milhões de pes-
soas. em concessões de transportes, a camargo corrêa é fundadora e 
participa com 33% do bloco de controle da ccr s.a., a maior concessio-
nária de rodovias da américa Latina, responsável pela gestão de 2.446 
quilômetros de estradas localizadas em são Paulo, rio de Janeiro e 
Paraná.

no segmento da indústria pesada, o Grupo é acionista e fundador 
do estaleiro atlântico sul, localizado em suape (Pe), maior empresa de 
construção naval do Hemisfério sul; e da Quip s.a., como sede em rio 
Grande (rs), especializada na implantação de projetos de plataformas 
de petróleo offshore. em siderurgia, participa do bloco de acionistas 
controladores da usiminas, a maior produtora de aços planos da amé-
rica Latina, cujos principais clientes estão nos setores automobilístico, 
petroleiro e naval.

o Grupo também atua na incorporação de imóveis residenciais e co-
merciais de médio e alto padrão, além dos destinados ao segmento de 
baixa renda. e ainda investe na gestão e operação de nove aeroportos 
na américa Latina e no caribe.

embora com desempenhos distintos em negócios tão diversos, to-
das são empresas irmanadas em torno dos valores fundamentais do 
Grupo camargo corrêa, que se baseiam no respeito às pessoas e ao 
meio ambiente, passam pela atuação empresarial responsável e ínte-
gra, são tributários da transparência nas relações de negócio, mantêm 
o foco no resultado e comprometem-se incondicionalmente com os di-
tames da qualidade e da inovação. o objetivo último é gerar riquezas 
para servir ao País e ajudar a construir o brasil do futuro. esta é a mis-
são perseguida diuturnamente pelos profissionais do Grupo – tal como 
preconizou sebastião camargo.

10
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usina Hidrelétrica Foz do chapecó , no rio uruguai, localizada entre os municípios de águas do chapecó (sc) e alpestre (rs), 2011



vista de serra redonda (Pb), município que integra o Programa escola ideal, 2011



VAlor sociAl

Mais de sete décadas depois do surgimento da sua primeira empresa, 
o Grupo camargo corrêa trabalha com a certeza de que é possível cres-
cer de forma sustentável. sob inspiração do fundador, a responsabili-
dade social é um traço comum a percorrer a sua história, dos tempos 
heroicos ao limiar da segunda década do século 21. ainda que só re-
centemente essa expressão-conceito tenha sido tomada em sua devi-
da importância, a prática da responsabilidade social é antiga no Grupo. 
desde que seus negócios começaram a ganhar vulto, e os canteiros de 
obra assumiam dimensões de pequenas cidades, sebastião camargo 
já se ocupava com afinco das questões relativas à saúde e à segurança 
de seus profissionais, com cuidado especial à educação – tanto no âm-
bito de seu corpo técnico mais especializado como nos alojamentos, 
junto aos trabalhadores e suas famílias. 

vêm de longe, portanto, os esforços dirigidos à promoção da quali-
dade de vida e do bem-estar das comunidades. em um primeiro momen-
to, a atenção e o apoio dedicados às ações sociais eram uma preocu-
pação de sebastião camargo circunscrita aos limites de seus canteiros 
de obras. com o passar do tempo, o olhar estendeu-se às comunidades 
localizadas no entorno dos empreendimentos. e esse processo de pro-
gressivo engajamento de empresas e profissionais do Grupo em ações 
destinadas a disseminar as boas práticas de responsabilidade social re-
sultou na criação, em 2000, do instituto camargo corrêa (icc). À época, 
o então presidente do conselho de administração da camargo corrêa 
s.a., raphael antonio nogueira de Freitas, sublinhou:

o cuidado com a saúde de seus profissionais é uma das preocupações das empresas do Grupo camargo corrêa, s/d

“Estamos certos de que outras características positivas que temos – 
como ética, qualidade, compromisso com os resultados e respeito ao 
cliente – também estão no genoma do Instituto, pois o DNA é um só. 
Queremos que a nossa atuação social tenha pleno, porém voluntário, 
envolvimento das pessoas que aqui trabalham. Pretendemos, ainda, es-
tabelecer parcerias com terceiros cujo foco se assemelhe ao nosso. (...) 
Como isso, continuaremos a criar valor – valor esse que não é somente 
nosso ou de nossos acionistas, mas de toda a sociedade brasileira.” 

13



o icc nasceu dotado de estrutura independente – com um conselho 
deliberativo do qual fazem parte acionistas e os principais executivos 
do Grupo, equipe e orçamento próprios –, com a missão de articular 
os projetos então existentes no Grupo nas áreas de educação, saúde e 
cultura, com foco em crianças e adolescentes de baixa renda. a partir 
de 2007, o icc refinou sua estratégia de atuação e começou a desenvol-
ver ações nas localidades em que empresas do Grupo camargo corrêa 
estavam presentes. seu objetivo precípuo, desde então, é coordenar 
o investimento social do Grupo, além de articular e fortalecer organi-
zações que contribuam para a formação integral de crianças, adoles-
centes e jovens, visando ao desenvolvimento comunitário sustentável. 

ao mesmo tempo em que adiciona valor à marca camargo corrêa, 
o icc não está diretamente vinculado ao dia a dia de uma empresa es-
pecífica, mas ao Grupo como um todo. ao assumir essa postura, o icc 
escapou das veleidades assistencialistas e centrou sua energia no de-
senvolvimento comunitário, aqui entendido como apoio a comunida-
des preparadas e comprometidas com a superação de seus desafios. 
os investimentos sob sua responsabilidade, destinados a projetos so-

ciais de interesse público, são cuidadosamente planejados e sua apli-
cação monitorada de forma sistemática. a atenção dedicada ao plane-
jamento, à gestão participativa e ao compromisso com os resultados é 
o que demarca a fundamental diferença entre esse tipo de investimen-
to daqueles praticados em ações meramente filantrópicas. o resultado 
dessa forma de trabalhar é o maior envolvimento das comunidades nos 
projetos do icc, o que implica um saudável processo de criação de si-
nergias positivas entre as empresas, o Grupo e a sociedade. 

a atuação do icc insere-se na estratégia de sustentabilidade do 
Grupo camargo corrêa e suas ações são empreendidas em sintonia 
fina com as unidades de negócio no brasil e no exterior. Para trabalhar 
noções de empreendedorismo junto ao público-alvo, o icc ampliou seu 
escopo de atendimento para incluir também jovens de até 29 anos de 
idade. a intenção manifesta desse conjunto de ações, com abrangên-
cia de atendimento da primeira infância à idade produtiva, é contribuir 
para o estabelecimento de bases sustentáveis para a transformação 
social e, como decorrência, promover o fortalecimento do vínculo das 
empresas do Grupo com as comunidades em que estão inseridas. 

crianças beneficiadas pelo Programa infância ideal, na brinquedoteda de ijaci (MG), 2011
14
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“O Instituto Camargo Corrêa é uma expressão dos valores da família 
empresária, que acredita que realizar investimento social faz parte da 
construção de um grupo empresarial responsável”, diz Rosana de Arru-
da Botelho, acionista do Grupo Camargo Corrêa e presidente do Conse-
lho Deliberativo do ICC. “O envolvimento dos acionistas e dos principais 
executivos é a vivência desses valores na prática e sinaliza para todos 
os profissionais do Grupo que a gestão dos negócios inclui a gestão do 
investimento social.”

o diferencial do trabalho do instituto camargo corrêa, e o que lhe 
confere especial relevância, é o valor que atribui às instituições locais 
e sua crença inabalável na estruturação de parcerias como forma de 
alinhar as redes sociais colaborativas – cuja criação estimula – com 
as políticas públicas empreendidas em sua área de atuação. Mais do 
que dar o peixe, o propósito é envolver o maior número de atores co-
munitários na discussão sobre a melhor forma de pescar. e apoiar a 
implementação das decisões tomadas em conjunto, visando retornos 
positivos para a sociedade. 

“As ações e os programas desenvolvidos pelo ICC são comuns a todas 
as nossas empresas, nossos princípios são os mesmos. O que muda 
são os parceiros locais e nossos stakeholders”, diz Renata de Camargo 
Nascimento, também acionista do Grupo e vice-presidente do Conse-
lho Deliberativo do ICC. “O investimento social não deve limitar-se à 
simples transferência de recursos financeiros para projetos sociais. As 
empresas precisam ser corresponsáveis pela implantação dos progra-
mas sociais, devem usar sua capacidade de articulação, seu poder de 
influência e sua rede de relacionamentos a serviço das causas por elas 
abraçadas. É assim que atuamos.”

Grupo participante de ações do instituto camargo corrêa no projeto “Juntos pela escola ideal”, integrante do Programa 

escola ideal. itaoca (sP), 2011
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Um noVo modelo 

Em 2006, o ICC passou por um processo de reavaliação e de planejamento 
estratégico. Foi o momento em que se percebeu uma forte demanda para 
que o instituto se aproximasse das empresas. o icc já desenvolvia muitos 
projetos, apoiava iniciativas diversas, mas, nos municípios onde havia em-
presas do Grupo, as solicitações se acumulavam e não havia um entendi-
mento comum sobre como tratá-las. o planejamento então concebido pro-
vocou mudanças profundas. Primeiro, criou-se o conceito de “programas 
estruturantes”, cujo detalhamento se verá adiante; depois, decidiu-se que 
a providência preliminar antes de implantar um projeto social é fazer um 
pacto com o poder público local. 

o icc só atua em um município se houver interesse do poder público, 
pois sua intenção é trabalhar sempre alinhado com as políticas públicas, 
estimulando sua construção e ajudando a aprimorá-las. a chave dessa rela-
ção reside na criação dos comitês de desenvolvimento comunitário (cdc), 
integrados por representantes do poder público, principalmente das secre-
tarias de assistência, saúde e educação, conselheiros tutelares e de direi-
tos, organizações da sociedade civil, universidades e onGs. Ficou claro, en-
tão, que o potencial das comunidades deveria ser devidamente explorado.

“A busca pela sustentabilidade dos negócios do Grupo passa pelo forta-
lecimento das comunidades onde nossas empresas atuam e pela geração 
de oportunidades para essas pessoas”, diz Vitor Hallack, presidente do 
Conselho de Administração do Grupo Camargo Corrêa. “Fortalecemos as 
comunidades e as organizações que contribuem para a formação integral 
de crianças, adolescentes e jovens, sempre visando ao desenvolvimento 
comunitário sustentável. É compartilhar para somar”, afirma. “Assim, colo-
camos em prática uma de nossas crenças: as empresas devem ser sempre 
agentes de transformação da sociedade.”

integrantes do projeto “tempo de empreender” que

desenvolvem a cultura do açaí. Porto velho (ro), s/d
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Duradouros e responsáveis

O Grupo sempre trabalhou 
de forma diversificada, 
tem grandes empresas em 
áreas distintas e todas essas 
empresas de alguma forma 
atuavam nas comunidades. 
Mas era um investimento social 
pulverizado, os recursos iam 
para muitas demandas – e 
organizar as demandas de 
uma comunidade não é algo 
simples, se não houver clareza 
do foco de atuação. É importante 
ter um centro de inteligência, 
porque as solicitações são 
infinitamente maiores do que 
a capacidade de resposta de 
qualquer iniciativa privada. 
Muito do que os acionistas me 
pediram foi ajudar a repensar os 
rumos do ICC, que tinha acabado 
um ciclo de planejamento. No 
Grupo nós fazemos ciclos de 
planejamento de cinco anos, o 
primeiro ciclo tinha terminado 
e havia oportunidades para 
refletir e olhar para os próximos 
cinco, dez, quinze anos. Em 

março de 2006 começou um 
processo envolvendo líderes 
das empresas. Além dos 
programas que mantinham com 
o ICC, as empresas também 
recebiam outras demandas e se 
envolviam em outros projetos. 
O desafio era encontrar um 
denominador comum que 
unisse a grande diversidade 
de atuação das empresas do 
Grupo; era fazer uma matriz 
entre o que a comunidade 
demanda ou percebe e como 
a empresa poderia dispor 
de conhecimentos para 
promover o desenvolvimento 
comunitário local. Dessa forma 
compreendemos que a causa do 
desenvolvimento comunitário 
seria comum a toda e qualquer 
uma das nossas empresas, 
porque todas elas ou estão 
instaladas de passagem, 
como a construtora, ou como 
fábricas, que têm mais vínculos 
e a possibilidade de uma 
permanência de longo prazo. 

Como deixar um legado positivo 
nesses lugares onde estamos 
presentes? As empresas só 
serão fortes se as comunidades 
onde elas estão inseridas 
também forem fortes. Por isso, 
o grande trabalho de 2006 foi 
no plano conceitual: mobilizar 
as lideranças empresariais do 
Grupo para o entendimento de 
que a gestão social é também 
parte do seu repertório. E 
que, olhando para os nossos 
ativos e para as demandas das 
comunidades, há  
oportunidades de contribuir  
para o desenvolvimento 
comunitário local. 
Se quisermos fazer uma 
ação que se perpetue no 
tempo, em primeiro lugar é 
necessário alinhamento com 
as políticas públicas. Muitas 
vezes as políticas públicas 
estão até pensadas, mas não 
implementadas – e ali pode 
haver uma grande contribuição 
nossa. Em 2006, uma das 

perguntas que sempre nos 
fazíamos ao repensar do 
Instituto era: o que acontece 
quando não estivermos mais 
[numa localidade]? Que 
legado vamos deixar? Ter como 
premissa alinhar-se a uma 
política pública vem do desejo 
de fazer a transformação e 
provocar impacto de uma forma 
responsável. Não dá para fazer 
sozinho: é necessário atuar em 
conjunto com os atores locais e 
mudar a percepção – que talvez 
ainda esteja presente em nossos 
modelos mentais – de que onde 
existe escassez de recursos há 
escassez de potencial. Isso não é 
verdade. 

carla Maria cordery duprat, 
diretora de sustentabilidade 
do Grupo camargo corrêa, são 
Paulo (sP)
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caPÍtuLo 2

os critérios de atuação 
Os recursos geridos pelo Instituto Camargo Corrêa são aplicados 
prioritariamente em ações ligadas às comunidades do entorno das fá-
bricas e obras das empresas do Grupo. ao fim e ao cabo, o icc opera 
como uma instituição independente, a serviço dessas empresas na 
área do investimento social. são parceiros por excelência, cabendo ao 
icc o papel de idealizador, articulador, gestor e cooperador dos pro-
gramas sociais. 

a identificação das comunidades que irão se associar aos projetos 
se dá com base no grau do interesse expressado por elas, na contra-
partida que podem oferecer ao bom andamento das ações e no com-
prometimento do poder público local, com vistas à disseminação das 
práticas ali desenvolvidas na forma de políticas públicas. 

como o icc não pretende inventar a roda nas iniciativas que patro-
cina, sua posição é de sempre estimular a gestão participativa. isso se 
dá por meio do envolvimento – na implantação e no gerenciamento 
dos projetos – tanto do poder público como dos vários atores locais 
organizados. outro ponto importante nesse processo é o alinhamento 
das ações do icc com projetos semelhantes já existentes naquela de-
terminada comunidade, tanto os originários do poder público como os 
desenvolvidos por organizações do terceiro setor.

os projetos são construídos a partir de um diagnóstico realizado 
pelo icc em conjunto com os atores sociais representados no comitê 
de desenvolvimento comunitário (cdc). a existência e o desempenho 
do cdc é uma das inovações marcantes na atuação do icc nessa área. 
a outra é o comitê de incentivo ao voluntariado e integração com a co-

acima e ao lado, detalhes da fábrica da intercement em ijaci (MG), s/d
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munidade (civico), em geral formado por cinco profissionais do Grupo, 
entre eles o gerente e o coordenador de recursos Humanos da empre-
sa com atuação no local, e que funciona como a instância que estrutura 
a participação de cada empresa e de seus profissionais nos diversos 
projetos sob a responsabilidade do icc. com a orientação do instituto, 
a empresa constitui seu civico para motivar e facilitar o engajamento 
dos profissionais nas ações voluntárias. outro ponto a ressaltar é o 
profícuo diálogo que os integrantes do civico estabelecem com as li-
deranças comunitárias para melhor atender às demandas prioritárias 
identificadas em cada município. na constituição do civico, ademais, 
existe sempre a preocupação em garantir lugar a pelo menos um ou 
dois profissionais nascidos ou muito vinculados àquela comunidade 
específica, independente de seu cargo ou função na empresa.

essa forma inovadora de agir, comprometendo atores sociais repre-
sentativos nas ações que empreende, faz do icc uma entidade com 
propósitos transparentes e, por isso mesmo, identificada com a causa 
da promoção social, da sustentabilidade e da responsabilidade social 
empresarial. Para levar essas intenções à prática, o instituto montou 
um desenho de atuação com base em três programas estruturantes, 
destinatários da aplicação do investimento social do Grupo camargo 
corrêa. cada programa abriga projetos específicos, interdependentes 
e complementares, e o traço comum entre eles é a promoção do bem-
-estar de crianças, adolescentes e jovens como condição para iniciati-
vas em prol do desenvolvimento comunitário sustentável. 

acima, crianças de bodoquena (Ms), município onde

o icc tem o papel de articulador, gestor e cooperador

de programas sociais por meio do Programa infância

ideal, 2011

ao lado, em decorrência das ações do icc em parceria

com a comunidade e com o poder público, foi possível

melhorar a estrutura física das escolas de educação

infantil em bodoquena (Ms), 2011
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CDC + Civico = sintonia fina

O Civico é formado por cinco 
profissionais, entre eles o gerente 
e a coordenadora de Recursos 
Humanos. O Civico faz parte do 
CDC, participa da gestão e ajuda 
o ICC no trabalho de animação 
do grupo. O CDC é criado no 
momento em que chegamos ao 
município, é a nossa referência; é 
ele que depois avalia os projetos 
e pensa os novos. [O importante 
é] não ignorar as diferenças. 
Quando há divergências, não 
tentamos abafar ou fingir que 
não está acontecendo nada, 
mas discutimos com o grupo 
como vamos lidar com aquilo, 
para que os projetos não fiquem 
prejudicados. Convidamos o 
grupo a evoluir e a pensar junto 
uma forma de continuar. Há uma 
relação muito próxima entre o 
CDC e o Civico. E os gerentes 
têm sido peças fundamentais, 
o envolvimento deles é muito 

grande. Eles estão nas oficinas, 
participam das reuniões, sabem 
o que está acontecendo nos 
projetos. É muito efetiva a sua 
participação e eles sempre dão 
como retorno uma percepção 
de melhoria das relações com 
a comunidade. [Eu sempre] uso 
a frase de um profissional do 
Grupo: “Estar no CDC também é 
parte do negócio!” É importante 
que a comunidade esteja bem, 
que as crianças estejam mais 
saudáveis; isso é importante para 
a empresa também. Desenvolver 
projetos sociais é trabalhar com 
gente, é um superaprendizado. 
Não é uma fórmula, como um 
mais um é igual a dois. Não tem 
só um jeito de fazer e vale muito 
a pena. 

Juliana saliba di thomazo, 
coordenadora do Programa 
infância ideal, são Paulo (sP)

Profissionais das empresas do Grupo camargo corrêa

participam das ações sociais por meio do Programa

ideal voluntário e do civico. Fábrica da alpargatas em

Guarabira (Pb), 2011 in
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crençAs e VAlores

5. o investimento social privado é mais eficaz e relevante quando 
alinhado a políticas públicas.

6.  Programas sociais devem ser desenvolvidos dentro de uma ótica 
de modernidade, constante inovação, com vistas à maior eficácia, 
a partir de diagnósticos, indicadores, metas e avaliação de 
resultado.

7.  Parcerias e redes de colaboração constituem importantes 
mecanismos para o desenvolvimento social: são valores oriundos 
dos princípios da confiança, da mútua complementação, da 
igualdade das relações, do respeito e da transparência.

8.  o envolvimento da rede de relacionamentos do grupo empresarial 
nos programas sociais do instituto pode ampliar sua abrangência, 
atingindo sempre maior número de comunidades beneficiadas.

9.  o trabalho voluntário deve ser um instrumento para o exercício 
da cidadania e uma oportunidade de crescimento e realização 
pessoal. existem entre os profissionais das empresas do Grupo 
um grande potencial, uma importante força a ser considerada, na 
construção do desenvolvimento social.

10. condições indispensáveis para que os programas sociais sejam 
eficazes são a gestão participativa e a atuação de uma equipe de 
profissionais competentes, motivados, em sintonia com a missão 
do instituto camargo corrêa.

Como forma de traduzir em palavras os bons frutos colhidos do apri-
moramento de sua estratégia de atuação, resultante de amplo proces-
so de reflexão iniciado no primeiro trimestre de 2006, o icc estabele-
ceu um conjunto de crenças e valores que passaram a orientar as ações 
empreendidas pelo instituto, em todos os âmbitos. são definições cla-
ras, concisas, dotadas de profundo rigor conceitual, aliado a um singe-
lo sentido prático. Produtos, afinal, de quem pensa detidamente sobre 
o que faz.
1.  o alicerce da sustentabilidade corporativa tem como pilares os 

desenvolvimentos econômico, social e ambiental.
2.  empresas devem ser sempre agentes de transformação da 

sociedade na direção de um mundo justo e sustentável: união, 
legado e responsabilidade são valores que conduzem o Grupo 
camargo corrêa nessa direção.

3.  a sustentabilidade corporativa deve ser considerada estratégica, 
essencial na gestão das empresas, contribuindo para que o 
Grupo mantenha lugar de destaque nos negócios e na busca do 
desenvolvimento sustentável.

4.  as empresas do Grupo devem ser parceiras das comunidades onde 
atuam, colaborando para o seu desenvolvimento, respeitando 
e valorizando sua história, sua diversidade, sua cultura, suas 
potencialidades.

Movimentação de profissionais da fábrica da intercement de apiaí (sP), município que recebeu projetos dos Programas escola ideal e Futuro ideal, 2011 in
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caPÍtuLo 3

os programas estruturantes
Três são os programas que sustentam os projetos do Instituto Camargo 
corrêa – e que, igualmente, representam o cerne da política de investi-
mento social privado das empresas do Grupo camargo corrêa. são eles 
infância ideal, escola ideal e Futuro ideal. e no papel de corolário des-
sas iniciativas, o icc promove um quarto programa, o ideal voluntário, 
que tem por característica a forte atuação como agente animador do 
trabalho voluntário a que se dedicam os profissionais das empresas do 
Grupo – e também de fornecedores e de parceiros. como denominador 
comum desse movimento articulado estão sempre presentes o respei-
to e a valorização da cultura e das potencialidades das comunidades 
que abrigam os projetos do icc.

ProGrAmA inFÂnciA ideAl

O mote do Programa Infância Ideal é o compromisso inalienável com 
o desenvolvimento integral da infância. Para cumprir essa tarefa, seus 
projetos têm como pano de fundo a dedicação integral à defesa de di-
reitos, à educação e aos cuidados com as crianças.

os projetos são identificados, concebidos e geridos a partir do co-
mitê de desenvolvimento comunitário (cdc) montado em cada uma 
das localidades em que o programa atua. além dos representantes do 
poder público e da comunidade, o cdc conta com a participação de 
profissionais do Grupo camargo corrêa vinculados ao civico, que inte-
gram os grupos que participam do processo de criação dos projetos e 
de seu acompanhamento. 

o instituto camargo corrêa estimula o desenvolvimento comunitário por intermédio de seus programas estruturantes; ao 

lado, bordadeira, 2011. À direita, encontro de formação de professores da educação infantil, Juruti (Pa), 2011

           desenvolvimento comunitário                      

ideal voluntário

infância ideal 

Proteção dos 
direitos da infância

escola ideal 

Qualidade na  
educação Pública

estímulo à ação cidadã

futuro ideal 

empreendedorismo e Geração 
de trabalho e renda
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 o envolvimento dos profissionais do Grupo salta aos olhos. “o tem-
po todo a gente se fala, troca mensagens com o civico e com as outras 
pessoas do cdc”, diz Juliana saliba di thomazo, coordenadora do Pro-
grama infância ideal. “Às vezes, alguém do civico diz que o grupo está 
em dúvida em relação a alguma coisa do projeto. e eu ligo ou visito. 
acompanhamos tudo por meio de relatórios, pelas visitas, e temos o 
acompanhamento que o cdc faz”, diz Juliana. “Há também o trabalho 
de fazer oficinas com o cdc para fortalecer o grupo, para discutir a ges-
tão e a avaliação de projetos. temos uma relação muito próxima com 
o cdc e com o civico. e os gerentes têm sido peças fundamentais. o 
envolvimento deles é muito grande: estão nas oficinas, participam das 
reuniões dos grupos, sabem o que está acontecendo nos projetos.”

o cdc é também integrado por representantes do poder público e 
por organizações do terceiro setor interessadas em somar esforços com 
os projetos. Participam do cdc os membros do conselho tutelar e do 
conselho Municipal de direitos da criança e do adolescente (cMdca). 

no cdc são produzidos os diagnósticos que buscam avaliar os pon-
tos críticos daquela localidade em relação à infância. É com base nessa 
avaliação que o grupo identifica as suas áreas prioritárias de atuação, 
define os objetivos e metas e constrói os projetos para atingi-los. os 
projetos são então submetidos ao icc, que os analisa, propõe eventu-
ais ajustes e os financia. 

o icc trabalha na animação desses grupos, que passam a ser a 
referência, em cada município, quando algum profissional ou uma 
equipe técnica se dirige ao local para uma atividade de suporte ou de 
consultoria. É o cdc que avalia o desenvolvimento dos projetos, pensa 
e propõe os novos. nos municípios menores, o que mais se nota é a 
interação direta da empresa com o poder público – quando, então, o 
civico tem um trabalho mais intenso de estimular o cdc. nos municí-

pios maiores, em geral o cdc tem o concurso de organizações sociais 
parceiras, que dividem com o civico a tarefa de animar o grupo.

a partir do momento em que os projetos começam a acontecer, é 
natural que o grupo perceba com mais clareza que o apoio do icc trans-
cende ao apoio financeiro para aquele projeto em particular. todos 
estão ali, juntos, porque querem que o projeto dê certo. esse é o mo-
mento em que a relação do grupo com o icc passa por um processo de 
franco robustecimento. no caminho percorrido entre a formulação do 
projeto, sua viabilização e o aparecimento dos primeiros resultados, o 
trabalho conjunto dos atores envolvidos no processo impõe, por si só, 
uma saudável relação de confiança que é compartilhada pelo grupo. 

entre os objetivos do Programa infância ideal está o fortalecimento 
do cMdca, órgão com legitimidade para pensar políticas públicas para 
a infância. ao fortalecer essa instância, o cdc, no futuro, pode cami-
nhar como uma câmara técnica do cMdca, ajudando a pensar as polí-
ticas. isso é importante para que o processo garanta sua continuidade, 
mesmo se, eventualmente, alguma empresa do Grupo camargo corrêa 
não esteja mais presente naquela comunidade. 

É o que ocorre, por exemplo, em Juruti (Pa), município a 848 km de 
belém, onde foi implantado um projeto do Programa infância ideal. ali, 
a construtora do Grupo finalizou uma obra, deixou o local, mas como o 
icc havia investido muito no fortalecimento do cdc, o próprio conselho 
definiu seus próximos passos e decidiu continuar atuando em parceria 
com o cMdca. no limite, o icc não dará apoio direto a projetos, mas os 
participantes do cdc continuam se reunindo e querem ser referência 
para o tema da criança e do adolescente no município. com a experi-
ência adquirida na prática, elaboraram um novo projeto que foi subme-
tido a outro financiador, dessa vez uma empresa cliente da camargo 
corrêa. e a roda não para de girar.
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Programa infância ideal
15 cidAdes

32 Projetos

noVAs cidAdes 2012

salvador (BA)

santa Helena de Goiás (Go)

Patrocínio (mG)
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ao fim do primeiro semestre de 2011, o Programa infância ideal es-
tava presente em 15 cidades de 9 estados por meio de 36 projetos. em 
paralelo, e para democratizar e potencializar o conhecimento acumula-
do nos cdcs, o instituto camargo corrêa criou a rede de cidades pela 
defesa da infância, onde se trocam experiências e informações sobre 
projetos em andamento. Para reforçar a riqueza desse processo de in-
tercâmbio, o icc promove um seminário anual com os atores envolvi-
dos nos projetos que, assim, têm a oportunidade de um encontro pre-
sencial para estreitamento de laços em nome de um objetivo comum.

um nobre objetivo, aliás. como bem apontou a médica e sanitarista 
zilda arns neumann (1934-2010), fundadora da Pastoral da criança e 
inspiradora maior das melhores práticas adotadas no País na questão 
da infância, na solenidade de lançamento do Programa infância ideal 
em Pedro Leopoldo, em setembro de 2007:

“Os cuidados na gestação, parto de qualidade, aleitamento materno, 
alimentação saudável, carinho e educação, desde a concepção até os 6 
anos de idade, são a base para toda a vida.”

Para formular bons projetos, o pulo do gato é criar no cdc um am-
biente propício para que as pessoas entendam que o elemento de coe-
são do grupo é a questão da infância – o ponto comum. e não ignorar di-
ferenças nem divergências. Quando surgem divergências, estas não são 
abafadas, mas discutidas à exaustão para que os projetos não fiquem 
prejudicados. o desenho do projeto converte-se, assim, em um proces-
so de aprendizagem, um convite à evolução permanente do grupo. 

crianças de diversos estados brasileiros são beneficiadas pelo Programa 

infância ideal, como em bodoquena (Ms), acima; e apiaí (sP), 2011
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1.  Projeto “Viver a infância com Alegria (Arte de 
Brincar)”, ijaci (mG)

esse projeto soma os esforços da intercement, do Grupo camargo 
corrêa, instalada no município desde 2005, aos da organização lo-
cal Mãe dos Frutos, que atende crianças, jovens e famílias por meio 
do esporte, lazer, cultura e capacitação profissional; da Prefeitura 
Municipal de ijaci; da entidade são Francisco de assis, que presta 
assistência a menores carentes de 0 a 6 anos; do conselho tutelar 
da infância e Juventude e do conselho comunitário de segurança 
Pública de ijaci (consepi). Para a capacitação de profissionais nas 
práticas pedagógicas, a parceira é a universidade Federal de Lavras.
o objetivo do projeto é proporcionar às crianças de 0 a 6 anos do 
município espaços adequados ao lazer e à cultura, com o envol-
vimento familiar e atividades diversificadas. na primeira fase, foi 
consumada a reforma de uma casa sem uso que se transformou em 
brinquedoteca – um espaço lúdico e de aprendizagem que propor-
ciona conhecimento por intermédio de jogos, brinquedos e brinca-
deiras, contribuindo para a melhor sociabilidade das crianças, a 
valorização da sensibilidade e o fortalecimento de laços afetivos. 
de acordo com os dados da Prefeitura de ijaci, em 2008 o município 
contava com 662 crianças menores de 6 anos – o que representava 
cerca de 10% da população local. destas, 268 estavam em idade 
pré-escolar (4 a 6 anos) e 394 entre 0 a 4 anos.
a proposta da brinquedoteca é que haja interação entre as crianças 
por meio de atividades como dança, leitura, artes e jogos, buscan-
do conscientizar as famílias da importância do ato de brincar para 
o desenvolvimento integral dos filhos nessa faixa etária. o projeto 
tornou-se autossustentável a partir do momento em que os parcei-
ros e a prefeitura assumiram o compromisso com a manutenção da 
brinquedoteca.

Pedagogia do lúdico

Comecei a trabalhar na 
prefeitura como professora. 
Estou lá há 23 anos, sempre 
com Educação Infantil. Quando 
surgiu a brinquedoteca, fui 
convidada para coordenar o 
trabalho. Eu nem sabia o que 
era uma brinquedoteca, nunca 
tinha ouvido falar. O Instituto 
Camargo Corrêa resolveu 
investir na cidade, fez várias 
reuniões. Primeiro, queriam 
fazer uma creche. Mas como 
a prefeitura ia conseguir uma 
creche pelo governo federal, 
[descobriram nas reuniões] que 
aqui tem pouco lazer para as 
crianças. E resolveram fazer uma 
brinquedoteca. Selecionaram 
algumas professoras e a 
secretária de Educação para 
o curso de capacitação. Aqui 
recebemos crianças de 2 a 6 anos 

e nove meses. Temos o cantinho 
de leitura, onde são contadas 
as histórias, tem fantoches, 
tem vídeo para passar. Temos o 
quebra-cuca, tem jogos, quebra-
cabeça, jogo de montar, todos os 
tipos de jogos. Nesse cantinho 
também funcionam os desenhos 
livres e os desenhos para eles 
colorirem. Temos o cantinho 
da fantasia, onde eles brincam 
livres, pegam os brinquedos que 
eles querem; temos as fantasias, 
eles amam as fantasias. E 
também um parquinho nos 
fundos, com a parte de areia, 
onde fica o playground, e a de 
grama, onde eles jogam futebol e 
basquete. Fizemos outro cantinho 
em que estamos trabalhando 
com pintura. Tudo através do 
lúdico. Brincando eles vão 
aprendendo. 

Guaracilda de Fátima Mendonça 
da silva, professora, ijaci (MG)
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Convivência franca

O ambiente aqui é muito bom. De 
início tive aquele impacto com a 
estrutura, com os brinquedos – 
chamou muito a atenção, tanto 
a minha quanto a do meu filho 
Felipe. E também a atenção que 
tinham não só com o meu filho, 
mas com todas as crianças. [Com 
o tempo], Felipe passou a dividir 
brinquedos, porque antes ele 
queria tudo para ele, era só ele. 
Melhorou muito o convívio em 
casa, ele brinca melhor. Agora ele 
consegue brincar com as outras 
crianças, e antes não: o negócio 
dele era televisão, televisão, 
televisão. Hoje ele sai, brinca, 
anda de bicicleta, dá para deixá-
lo com os outros coleguinhas. 
O convívio dele com as outras 
crianças ficou muito melhor.

cristiele aparecida de castro 
cândido, técnica de enfermagem, 
ijaci (MG) 

Olhar para o próximo

Nós sempre tivemos uma relação 
muito forte com a Camargo 
Corrêa. Seguimos seus valores, 
seus conceitos e isso vem por 
intermédio dos gerentes de 
fábrica ou por meio do pessoal 
de RH, que nos procuram para 
que possamos participar dos 
projetos. Nossa empresa mantém 
a Associação Metal Ar para 
Formação de Novos Talentos, 
há dez anos em atividade. 
Seu objetivo é trabalhar com a 
criança e o adolescente, através 
de, primeiro, leitura; segundo, 
inserção digital; terceiro, aula de 

teatro, dança, música; e também 
uma parte de assistência 
psicológica, para famílias que 
têm problemas de separação de 
casais. E estamos introduzindo 
agora um sistema de reforço na 
língua e no pensamento lógico. 
Temos o privilégio de estar aqui e 
temos que aproveitar da melhor 
forma o que nos foi dado, fazer 
a nossa parte e estar junto ao 
próximo. É isso que a Metal Ar 
sempre buscou: transformar as 
pessoas em pessoas melhores. 
Com isso, também nos tornamos 
pessoas melhores. 

celso eduardo Mazzetti, diretor 
da empresa parceira Metal ar, 
ijaci (MG) 

brincar junto e dar asas à imaginação: tudo faz parte 

de um saudável processo de aprendizagem. cenas da 

brinquedoteca de ijaci (MG), 201130
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2.  Projeto “narrativas infantis na literatura  
e no Faz-de-conta”, Bodoquena (ms)

essa ação entrou em seu segundo ano de atividades por meio de 
parceria entre o instituto camargo corrêa, o instituto avisa Lá e a 
secretaria de educação de bodoquena. a primeira fase do trabalho 
de formação resultou em conquistas notáveis, como a iniciativa das 
escolas de introduzir a brincadeira no cotidiano dos alunos; o mo-
vimento interno pela melhoria da qualidade da alimentação, tanto 
do que é servido como na forma como é servido; o investimento na 
reorganização dos ambientes escolares; e a introdução das rodas 
de leitura diárias para as crianças. na segunda etapa, o plano é criar 
estruturas para institucionalizar as mudanças e, em paralelo, publi-
car normas e diretrizes para a elaboração das rotinas pedagógicas 
com o objetivo de assegurar às crianças a vivência de atividades 
fundamentais ao seu pleno desenvolvimento.
outra transformação importante ali observada foi o crescimento 
profissional do grupo de educadores da equipe de apoio e da co-
zinha, que, por iniciativa própria, passou a estudar mais sobre o 
seu próprio trabalho. de sua parte, os coordenadores e diretores, 
agora comprometidos com a formação de equipes, dedicaram-se 
com mais afinco aos estudos teóricos e práticos dos temas relativos 
aos problemas da gestão de instituições educativas.
o caminho agora é fortalecer institucionalmente a equipe gestora, 
de modo a que tenha condições de continuar o trabalho mesmo de-
pois do término do projeto. ao mesmo tempo, a equipe se esforça 
para aprimorar o planejamento e o uso dos espaços externos para as 
brincadeiras infantis, melhorar a qualidade das rotinas pedagógicas 
das escolas e garantir a supervisão da qualidade da alimentação.

Diretrizes do CDC 

Em setembro de 2008, 
tivemos o lançamento de um 
dos programas do ICC em 
Bodoquena. O início de tudo foi 
analisar o contexto do município, 
juntar os dados, conversar com 
os educadores, com as pessoas 
e ver o que o município tinha de 
mais carente. O CDC nasceu para 
que as pessoas juntas – pessoas 
da comunidade, representantes 
do poder executivo, de ONGs, da 
própria empresa – pudessem 
atender a essas carências 
identificadas com projetos, com 
ideias e com ações. A partir de 
2008 começamos as ações. 
Naquele momento, estávamos 
trabalhando em três frentes que 
atendiam ao Programa Infância 
Ideal. Duas delas estavam no 

projeto “Infraestrutura”, cujo 
objetivo era dar condições 
adequadas a espaços destinado 
ao público de 0 a 6 anos, uma 
creche e uma escola infantil. E 
além de reformar, adequá-los 
às normas, às regras e aos bons 
conceitos da Educação Infantil. 
Isso aconteceu. Foram duas 
escolas reformadas, o Ceib e 
o Ceimap. Em paralelo, houve 
o projeto “Capacitação”, para 
todas as pessoas envolvidas 
com aquele público. Não adianta 
ter um espaço adequado 
sem uma boa metodologia 
empregada ali com as crianças. 
E temos ainda um projeto de 
fortalecimento dos conselhos, 
em especial do CMDCA e o 
Conselho Tutelar. 

Marcélio alves Miranda, 
administrador, bodoquena (Ms)
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Capacitação e infraestrutura

Os desafios eram a manutenção 
básica da estrutura física 
das escolas, a capacitação 
de professores, a questão do 
mobiliário e a possibilidade 
de [abertura de] mais vagas. 
Graças a Deus, estamos 
atingindo esses objetivos. 
A Secretaria de Educação é 
uma das maiores parceiras 
nesse projeto. No primeiro 
encontro, em 2008, foi feito 
um diagnóstico do município 
e uma das necessidades mais 
acentuadas foi a estrutura 
física. Junto ao ICC e à Camargo 
Corrêa, a prefeitura estudou a 
possibilidade de ampliar vagas. 
No Centro de Educação Infantil 
Maria Madalena Farias Pina 
(Ceimap), uma creche, tínhamos 
quatro salas e hoje temos seis. 
Os banheiros agora atendem às 
necessidades, porque só havia 

um banheiro com três vasos 
sanitários. A cozinha era muito 
pequena e próxima do berçário. 
Não havia lavanderia adequada, 
o berçário era pequenininho. 
E tudo isso foi pensado junto 
com o grupo. Tiramos a cozinha 
do antigo local e hoje ela tem 
estrutura de ventilação. A 
creche era um ambiente quente, 
fechado, pintura escura, portas 
feias. A reforma foi pensada com 
professores, diretor, coordenador, 
prefeito, Secretaria de Educação, 
técnicos, ICC, Camargo 
Corrêa em si. Melhoramos a 
estrutura, mudou a creche. Hoje 
trabalhamos em período integral, 
das 7 às 17h, com crianças de 4 
meses a 3 anos e 11 meses. 
O Centro de Educação Infantil 
Bodoquena (Ceib), que é a pré-
escola, também foi ampliado 
em duas salas de aula, com a 

sala da secretaria, banheiros, 
sala de professores, videoteca e 
biblioteca. O Ceib ficava em um 
prédio que estava condenado por 
conta de falta de espaço, salas 
muito abafadas, sem ventilação, 
sem espaço no quintal. Tudo veio 
ao encontro desse projeto e deu 
tudo certo para ampliar e passar 
o centro para esse local, agora 
preparado para receber a faixa 
etária de 4 a 6 anos. Na Educação 
Infantil, os professores e a equipe 
de apoio, desde o porteiro,  
a cozinheira e os demais, todos 
são capacitados na parte da 
higiene, de limpeza, da saúde, 
tudo. E também no atendimento 
da criança. Os professores 
recebem capacitação direcionada 
para a sala de aula, para o 
pedagógico. E os diretores 
e coordenadores na parte 
administrativa e pedagógica. 

zuila aranda Frajado, secretária 
de educação, bodoquena (Ms)

Protagonismo infantil: os alunos servem sua própria 

merenda no centro de educação infantil de bodoquena 

(Ms), 2011

a realidade dos centros de educação infantil antes das

reformas promovidas pelo icc , poder público e sociedade civil,

em bodoquena (Ms), 2008. nas duas primeiras imagens, o 

centrode educação infantil bodoquena (ceib); acima, o centro 

de educação infantil Maria Madalena Farias Pina (ceimap)
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prover, mas existe um grupo que 
está olhando, como é o caso 
do nosso CDC, de que eu faço 
parte, e do voluntariado. Quando 
entrei no Ceimap, em 2005, a 
instituição estava maltratada, 
com pouco espaço, quase não 
havia brinquedo. A estrutura 
física era pequena, atendia 73 
alunos na época e hoje atende 
132. Eram 15 bebês por sala, 
precisou trocar os colchões, a 
pintura estava suja. Conseguimos 
pintar a antiga creche, arrumar 
e organizar. A Educação Infantil 
é fundamental para as crianças 
interagirem, socializando-se. 
Isso é muito importante para 
o desenvolvimento nessa faixa 
etária. 

norma dos santos Pereira, 
coordenadora pedagógica,  
bodoquena (Ms)

Formação continuada

A formação continuada não foi 
só com o professor, foi a escola 
toda – desde o porteiro até o 
pessoal dos serviços gerais, todo 
mundo. Avançamos bastante 
de 2005 para 2011. Tem que 
melhorar? Sim, [principalmente] 
na questão de formação. Não 
adianta formar e não colocar 
em prática. Tem que formar e 
cobrar. A estrutura física também 
ajuda o professor a colocar a 
sua prática em sala. Isso é muito 
importante. Essa reforma foi 
excelente para nós, da Educação 
Infantil. Com o ICC já fizemos 
muitas coisas juntos, para nós 
é muito importante essa troca. 
São recursos que o poder público 
às vezes não tem condições de 

34

4º seminário rede de cidades pela defesa dos 

direitos da infância, com o objetivo de reunir 

os cdcs e os integrantes do Programa infância 

ideal, Guararema (sP), 2011



Escola reformada

Desde o primeiro ano de Ceib, 
minha filha Taís foi com muita 
vontade, bem dedicada, desde 
pequenininha. Mas o Ceib não 
tinha recursos. Havia poucas 
cadeiras, cada pai que tinha um 
brinquedo em casa mandava 
para a escola, o material escolar 
nunca era doado, todo mundo 
tinha que comprar. Agora a 
escola está maior, as crianças 
têm mais espaço, ficaram com 
mais vontade de vir à escola. Que 
elas cresçam gostando de ir à 
escola. Tem que ser assim. 

izete Gomes Plácido Gonçalves, 
doméstica, bodoquena (Ms)

35

os centros de educação infantil de bodoquena, 

reestruturados para melhor atender as crianças 

de 0 a 6 anos. bodoquena (Ms), 2011



Fachada atual do centro Municipal de

educação infantil vovó Maria bilescky.

apiaí (sP), 2011

3. Projeto “capacitação para Atendimento 
Humanizado da educação”, Apiaí (sP)

esse projeto tem o rotary club como organização proponente e é 
desenvolvido por uma parceria do instituto camargo corrêa com 
o instituto avisa Lá, o Grupo Mathema e a secretaria Municipal de 
educação de apiaí. sua proposta é dar continuidade à primeira eta-
pa concluída em 2010, prosseguindo no processo de construção 
coletiva de conhecimentos pedagógicos com base na análise e na 
compreensão da vivência dos participantes, monitores e auxilia-
res de escolas de educação infantil que atendem crianças de 0 a 
6 anos. na fase i foram capacitados 87 profissionais, entre direto-
res de cemeis, coordenadores pedagógicos, professores, monito-
res, auxiliares gerais e merendeiras. na segunda etapa, o objetivo 
é promover a formação continuada dos profissionais de educação 
infantil do município que atendem crianças de 0 a 3 anos. a base 
metodológica adotada é a do instituto avisa Lá, que implica um pro-
cesso de reflexão sobre a prática com base na análise de relatos de 
experiências, registros escritos e fotográficos, atividades registra-
das em vídeos e atividades prototípicas. 
Para a faixa etária de 4 a 6 anos, a proposta é desenvolver uma 
formação específica com auxílio dos métodos concebidos no Grupo 
Mathema. com foco no ensino da Matemática, essa metodologia se 
baseia na formação de grupos de estudo entre os profissionais de 
educação para o desenvolvimento de práticas pedagógicas dirigi-
das à formação das crianças.
ao final do projeto, e em função da experiência acumulada, prevê-se 
a existência de plenas condições para a definição das práticas pe-
dagógicas para a faixa etária de 0 a 6 anos, a serem incorporadas às 
políticas educacionais da secretaria Municipal de educação de apiaí.

36
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Trabalho em grupo

Uma das grandes dificuldades 
que nós tínhamos era incluir 
os alunos deficientes numa 
creche. Por quê? Porque não 
havia estrutura física, não havia 
profissionais, nem uma visão 
pedagógica. E aquilo incomodava 
muito, porque, mesmo antes de 
fazer efetivamente a inclusão, eu 
percebia um bebê com síndrome 
de Down no meio de crianças 
que não falam, não andam, que 
não têm uma destreza, que não 
se desenvolveram, e aquele bebê 
precisa do modelo correto de 
caminhar, de falar, de interagir 
com outras crianças. Eu achava 
que esse bebê estava perdendo 
tempo no Centro Municipal de 
Atendimento Especializado 
(Cemae), quando ele podia estar 
num ambiente onde todo mundo 
fala, todo mundo brinca, e ele vai 
imitar e se desenvolver melhor. 
Quando surgiu o CDC, foi uma 
oportunidade de nós pensarmos 

esse outro lado. O CDC deu essa 
oportunidade, porque começamos 
a pesquisar, a ver os índices 
como estavam, o que acontecia 
com a nossa realidade. Uma das 
coisas que percebemos é que 
a infraestrutura era péssima. A 
creche era um depósito de móveis 
que vinham de outros lugares, 
não era vista como um espaço 
de educação, era um espaço 
de cuidar. Ao mesmo tempo, 
pensávamos que não adianta 
arrumar o espaço e o profissional 
ser o mesmo. Havia aquela 
concepção de que quem fazia 
a limpeza e cozinhava também 
olhava as crianças – porque era 
só cuidar, não era educar. Nós 
pensamos que precisaria ter uma 
capacitação para isso também, as 
pessoas tinham que saber sobre o 
desenvolvimento da criança: com 
que idade ela precisa caminhar, 
com que idade precisa falar, o que 
está dentro do normal – ter esse 

olhar mais apurado. Pensamos 
nisso e também no atendimento 
à gestante, porque a mulher 
engravida, ela está gerando 
esse bebê, e esse bebê vai para 
a creche, depois para a escola. 
Estamos pegando o bebê com 6 
meses e precisamos acompanhar 
também essa gestante para 
ela criar o vínculo, saber o que 
é normal e o que não é, que é 
importante fazer um pré-natal, 
porque o índice de mortalidade 
infantil também era alto no 
município. 
Antes de acontecer o projeto, 
tivemos uma reunião com o 
secretário de Educação e nós 
dissemos a ele: “Nosso projeto 
é para formar pessoas que vão 
ficar naquela função. Não dá 
para ficar nesse troca-troca”. 
Fizemos com que a Secretaria de 
Educação trouxesse os assistentes 
de desenvolvimento infantil 
(ADI) e os monitores, cada um 

para o seu lugar. Pensamos a 
formação assim: eles vêm de 
um trabalho para o qual nunca 
foram formados; por exemplo, 
a cozinheira prestou concurso e 
começou a cozinhar, mas nunca 
ninguém falou para ela “olha, 
higiene é isso, esse alimento é 
melhor, dá para fazer assim”. 
Nunca houve isso. Para nossa 
surpresa, fizemos a formação e 
foi muito interessante. Lembro 
que uma das pessoas que 
trabalhavam na cozinha disse 
assim: “De todo esse tempo 
que eu estou trabalhando, é a 
primeira vez que a gente tem 
um curso”. Para eles, aquilo 
foi muito gratificante e nós não 
tínhamos noção disso. Foi muito 
bom porque elas se sentiram 
valorizadas – e era isso que nós 
queríamos. O CDC mostrou que 
temos que nos reunir enquanto 
comunidade, que cada um dentro 
da sua área tem que contribuir. 

alessandra rodrigues oviedo, 
orientadora de educação 
especial, apiaí (sP)
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4.  Projeto “escola da Gestante”, Pedro leopoldo (mG)

com apoio da intercement, o diagnóstico produzido pelo icc no 
âmbito do cdc identificou três prioridades para o trabalho social 
no município, uma das quais vinculada ao atendimento a gestantes 
e seu acompanhamento no pós-parto. em busca de boas práticas 
nesse campo, o icc encontrou em apucarana (Pr) a experiência que 
logo se revelou um adequado benchmark para o que se pretendia 
fazer no município mineiro. com apoio do instituto, uma equipe da 
secretaria de saúde de Pedro Leopoldo viajou à cidade paranaense 
para conhecer de perto o trabalho com as gestantes ali desenvolvi-
do. com as informações reunidas e processadas, o passo seguinte 
foi a formulação do projeto “escola de Gestantes”, para o qual o icc 
convidou a Fundação José Hilário de souza para atuar como parcei-
ro-operador. o grupo de parceiros foi completado com as entidades 
Pastoral da criança, secretaria Municipal de saúde de Pedro Leopol-
do, Hospital e Maternidade dr. eugênio Gomes de carvalho, rotary 
club, Lions club, sociedade são vicente de Paulo, conselho Munici-
pal dos direitos da criança e do adolescente e Lar solidário Lagoa. 
a ideia-força é reduzir a mortalidade materna e infantil no municí-
pio à taxa de um dígito. as ações previstas para atingir esse obje-
tivo são várias e articuladas entre si. consistem na ampliação da 
atenção às gestantes, recém-nascidos, crianças e suas famílias; 
na formação continuada de profissionais de saúde que atendem 
as gestantes e os recém-natos; na introdução de novos exames em 
recém-natos e estabelecimento de uma rotina de exames preventi-
vos. essa etapa também pressupõe a ampliação do atendimento da 
“escola da Gestante” para o bairro da Lagoa de santo antônio. além 
disso, prevê o acompanhamento integral das gestantes durante o 
período da gestação e trabalha para estimular o envolvimento dos 

maridos ou companheiros das mulheres atendidas no compromisso 
com a realização de exames preventivos e de saúde do homem. outro 
objetivo é a implantação de um banco de dados para agilizar o acesso 
ao prontuário eletrônico dos atendimentos. É, em suma, uma iniciativa 
que une a criatividade de uma tecnologia social bem estruturada com 
bons resultados perceptíveis no médio e no longo prazos. 
Para as políticas de desenvolvimento social do município, o projeto 
“escola da Gestante” representa um salto de qualidade na atenção à 
criança a partir de sua concepção, passando pela formação intraute-
rina e pelo nascimento. os gestores das políticas sociais de Pedro Le-
opoldo estão convencidos de que cuidar bem dessa fase crítica é um 
fator decisivo na determinação da qualidade de vida do ser humano. 

Mirelle, em primeiro plano: “É uma oportunidade de esclarecer dúvidas, de perder os medos, de melhorar como 

pessoa, como mãe, como um ser social”. Pedro Leopoldo (MG), 2011
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Atenção devida 

Em 2005, fizemos um diagnóstico 
nutricional do município de Pedro 
Leopoldo, das crianças de 0 a 5 
anos. Nessa análise já se percebia 
o surgimento de um outro grupo, 
o do sobrepeso e obeso. Então 
fomos para as escolas fazer 
pirâmides alimentares, buscar 
mudanças de merenda, trabalhar 
com os pais e diretores falando 
dessa inversão nutricional. 
Em 2007, o Instituto Camargo 
Corrêa lança aqui o Programa 
Infância Ideal. Sou da Pastoral 
da Criança e coordenadora da 
Atenção à Criança do município, 
e a prefeitura me mandou como 
representante. Nós ficamos 
desconfiados: “Como faz um 
lançamento sem ter alguma 
coisa concreta?”. Só que atrás 
disso havia todo um processo 
de encontros, [para construção 
de um] diagnóstico situacional 
de Pedro Leopoldo. Esse grupo 
de representação do município 
elege alguns projetos e, entre 
eles, a Pastoral da Criança 

reclama a atenção à gestante 
– que não era adequada e que 
seria preciso investir nisso. E 
começamos os encontros sobre 
como desenvolver a “Escola 
da Gestante”. Escrevemos 
um projeto durante um ano 
inteiro, às vezes com encontros 
noturnos, nos fins de semana. 
Através de capacitações, o ICC 
trouxe para nós as boas práticas 
de um projeto semelhante de 
atenção à gestante em Apucarana 
(PR). Abraçamos essa causa 
e escrevemos nosso projeto. 
Investimos na melhoria da 
maternidade para um nascimento 
saudável, com aparelhagens 
para o berçário. Vimos que a 
necessidade primeira era suprir 
a necessidade material, para 
depois entrar na capacitação de 
recursos humanos. A “Escola 
da Gestante” começa a ser 
construída dessa forma, com 
uma sala de espera para as 
consultas de pré-natal. Desde o 
primeiro momento, a Secretaria 

de Saúde entra como parceira, 
porque tinha que haver a 
contrapartida do município. 
Aí começamos a aumentar o 
número dos profissionais e 
melhorar a qualidade. Com mais 
profissionais, mais gestantes vêm 
fazer o pré-natal na unidade, e 
também nos 14 PSFs [Programa 
de Saúde da Família] do 
município. Nós estamos muito 

felizes, porque nunca tivemos 
tão próximas as Secretarias de 
Saúde e da Educação. O ICC nos 
proporcionou isso. Os módulos 
de capacitação que fazemos 
funcionam muito bem, é uma 
coisa fantástica. Se não houver 
mais financiamento, esse legado 
já foi dado. 

Maria de Lourdes da costa, 
médica, Pedro Leopoldo (MG)

reunião na escola da Gestante: oportunidade para aprender, trocar ideias e esclarecer dúvidas. 

Pedro Leopoldo (MG), 2011
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Centro de referência

Estamos tendo a oportunidade 
de mostrar que o resgate da 
amamentação, do cuidado com o 
recém-nascido, da participação 
da mãe, do marido, do 
companheiro, do namorado, tem 
importância para a qualidade 
de vida dessas crianças e para 
o futuro delas. A “Escola da 
Gestante” virou um centro de 
referência para a saúde da 
mulher. Temos uma qualidade 
de serviço que nem o serviço 
conveniado ou particular tem. O 
serviço é aberto para todo mundo 
que o procura. E para isso temos 
parceiros como o Lions, o Rotary, 
a Pastoral da Saúde, cada um 

contribuindo para a melhoria 
dessa relação da mãe-filho-
família. Ao acolher essa criança 
ainda dentro da barriga da 
mãe – e com a presença do pai, 
de preferência –, temos como 
consequência inicial a redução 
do dano de internação, ou uma 
doença que pode ser evitada. 
Ao mesmo tempo, temos uma 
estrutura de Centros Municipais 
de Atenção à Infância (Cemai). 
As mães têm onde deixar a 
criança com qualidade de 
alimentação e acompanhamento 
– com nutricionista, pediatra e 
odontologia – preparando essa 
criança para a escola regular.

Hélio renato neri, secretário de 
saúde, Pedro Leopoldo (MG)

A boa hora

Quando a gente vai ser mãe, tem 
muitas dúvidas, porque é uma 
fase da vida que não é só nossa 
– há outra vida sendo gerada que 
depende de nós. Ficamos muito 
confusas com certas coisas, 
então é interessante esclarecer as 
dúvidas para ficar tudo mais fácil, 
ter uma gestação mais tranquila 
e, depois que o bebê nascer, 
a gente saber como cuidar. E 
é bom saber de outras mães 
que passam por experiências 
semelhantes, ou diferentes. É 
uma relação boa, gostosa, em 
que aprendemos várias coisas. É 
uma oportunidade de esclarecer 
dúvidas, de perder os medos, 
de melhorar como pessoa, como 
mãe, como um ser social. 

Mirelle Pollyane neves Moura e 
silva, estudante,  
Pedro Leopoldo (MG)

Rotina pré-natal

Venho toda quinta-feira e 
quando tenho a consulta do 
mês. Na “Escola da Gestante” 
a professora fala sobre todos 
os assuntos, sobre o umbigo, a 
mama, os cuidados. No meu caso 
é o primeiro, mas há mães que 
já têm filho e contam como foi. É 
muito importante estar aqui para 
aprender a cuidar do bebê. 

vanessa Pereira Leite Magalhães, 
dona de casa, Pedro Leopoldo (MG)

40

in
st

it
u

to
 c

a
M

a
rG

o
 c

o
rr

êa
  |

  i
n

v
es

ti
M

en
to

 s
o

ci
a

L 
Pa

ra
 a

 c
id

a
d

a
n

ia



5.  Projeto “escola da Gestante”,  
santana do Paraíso (mG)

a organização proponente centro educacional infantil Pequeno Lar 
recebeu o apoio da intercement para replicar em santana do Paraí-
so a experiência bem-sucedida de Pedro Leopoldo. Para tanto, o icc 
promoveu uma parceria entre a Prefeitura Municipal, por intermédio 
das secretarias de assistência social e da saúde, sociedade são 
vicente de Paulo, Pastoral da criança, instituto Lumar, conselho tu-
telar e conselho Municipal dos direitos da criança e do adolescente 
(cMdca).
o estatuto da criança e do adolescente assegura ser direito funda-
mental da gestante o atendimento pré e perinatal humanizado e de 
qualidade, por meio do sistema Único de saúde (sus). a atenção à 
mulher na gravidez e no pós-parto deve incluir ações de prevenção 
e de promoção da saúde, além de diagnóstico e tratamento ade-
quado para os problemas que podem ocorrer nesse período. Por 
outro lado, o diagnóstico produzido no comitê de desenvolvimento 
comunitário (cdc) sobre a situação existente no município mostrou 
que havia muitas dificuldades no programa de pré-natal no tocante 
à adesão e à continuidade, além da constatação de um alto índice 
de gravidez precoce, acompanhamento tardio e problemas decor-
rentes do fator socioeconômico. o comitê de Prevenção de Mortali-
dade Materno-infantil da secretaria Municipal de saúde descobriu 
que boa parte dos óbitos maternos e infantis ocorridos na cidade 
davam-se por causas evitáveis – como, por exemplo, falta ou difi-
culdade de assimilação da informação e assistência precária duran-
te o parto e no pós-parto.

o projeto “escola da Gestante” foi implantado no bairro industrial com 
a intenção de ampliar o atendimento às grávidas, bem como utilizar 
a educação como estratégia para atingir e preparar os atores sociais 
(médicos, enfermeiros, agentes de saúde, psicólogos, assistentes so-
ciais e sociedade civil organizada) que se relacionam com gestantes e 
recém-nascidos. de quebra, o cdc optou por utilizar oficinas temáticas 
e de artesanato com as gestantes como instrumento de socialização da 
informação, promoção do diálogo, convivência e produção de peças 
que auxiliarão as mães na preparação do enxoval do bebê.

o médico Hélio, secretário de saúde de Pedro Leopoldo (MG), em frente à sede do projeto “escola da Gestante”, 2011
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Sem medo, sem estresse

Quando pensamos no projeto 
“Escola da Gestante”, vimos 
que o índice de gestação na 
adolescência estava muito alto, a 
adesão ao pré-natal muito baixa 
e não estávamos conseguindo 
atingir as metas do Sisprenatal, 
o sistema para acompanhamento 
de gestantes do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Precisávamos 
trabalhar mais com as gestantes, 
e daí surgiu a ideia de ter 
esse projeto em Santana do 
Paraíso. O ICC leva a sério a 
questão da mobilização social, 
da participação; eles investem 
muito nisso. E essa preocupação 
com o controle dos projetos 
eu nunca vi em outra empresa 
do mesmo porte – o mesmo 
com o vínculo com o município 
e com o voluntariado. Você 
envia um e-mail e eles dão o 
retorno. Trabalhamos com as 
gestantes do Bairro Industrial, 
onde há o maior número delas 
cadastradas no Sisprenatal. É um 
momento em que a mulher fica 

muito vulnerável, o emocional 
fica um pouco abalado. E aqui 
ela compartilha, tira aquele 
momento de estresse, tira o 
medo, a ansiedade. O retorno 
que temos em relação a isso 
é muito bom. Temos reuniões 
quinzenais em que se discutem 
temas importantes, desde 
o início da gestação à vida 
depois que a criança nasceu, 
além da legislação dos direitos 
da mulher. Antes do projeto 
só havia a consulta com o 
médico ou com o enfermeiro 
no acompanhamento dessa 
gestante. Hoje temos um trabalho 
muito interessante, que aumenta 
o conhecimento delas. E elas 
propagam esse conhecimento 
para o marido, para o filho; no 
dia a dia, elas passam adiante o 
que aprenderam. 

Juana Maria de Miranda, 
enfermeira,  
santana do Paraíso (MG)

6.  Projeto “Fluxo de Proteção da infância”, Pedro 
leopoldo (mG), ipojuca e cabo de santo Agostinho 
(Pe), jacareí (sP), Porto Velho (ro), Apiaí (sP).

o apoio da intercement e da construtora camargo corrêa foi decisi-
vo para que a associação brasileira de Magistrados, Promotores de 
Justiça e defensores Públicos da infância e da Juventude (abMP), 
juntamente com o icc, desenvolvesse um projeto cujo objetivo prin-
cipal é fortalecer o sistema de Garantia dos direitos da criança e do 
adolescente (sGdca). isso se dá por meio da capacitação de atores 
sociais e efetivação de mecanismos de prevenção e exigibilidade 
de direitos humanos, de forma intersetorial e articulada, a partir do 
fortalecimento das redes de atenção às crianças e adolescentes. 
considerando a experiência reunida pelos cdcs, o projeto se propõe 
a contribuir para o fortalecimento do diálogo entre esses atores/
sujeitos e o sistema de Justiça (sJ), contando com as contribuições 
dos coordenadores regionais e estaduais da abMP para a efetiva-
ção dos direitos de crianças e adolescentes – seja na construção da 
rede local, seja na propositura de ações referentes à garantia dos 
direitos. as competências e as atribuições de juízes, promotores, 
defensores e advogados constituem o elemento diferencial e estra-
tégico da iniciativa. 
o projeto tem como fundamento a proteção integral de crianças e 
adolescentes na perspectiva da articulação em rede, exigindo-se 
que se construa a cultura do “olhar integral” dos diversos atores 
do sGdca – incluídas família e comunidade – para a efetivação dos 
direitos de seu público-alvo.
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O que faz a diferença

Os acionistas foram muito 
hábeis em identificar que os 
profissionais da Camargo 
Corrêa adoram a questão da 
responsabilidade social. Muitos 
fazem trabalho social, e aí veio a 
metodologia do ICC: a primeira 
coisa a fazer é um diagnóstico do 
município. Vem uma consultoria 
especializada, mas fica como 
responsabilidade para a fábrica 
chamar as principais autoridades, 
instituições locais e pessoas 
da comunidade para fazer uma 
oficina e produzir um diagnóstico 
com todos os pontos que o 
município deve desenvolver. 
Em Ijaci foi escolhido o Criança 
Ideal, para crianças de 0 a 6 
anos. Chamamos as instituições 
que trabalham com esse público, 
mandamos mais de 180 convites 
e, no dia do evento, foram mais 
ou menos 75 pessoas. Foi uma 
boa resposta. Ficamos dois dias 
reunidos, usamos dados do 
IBGE e do último IDH e, com a 

metodologia dessa consultoria, 
fomos mapeando e ficaram claros 
quais eram os pontos que em 
Ijaci precisavam ser trabalhados. 
A cidade não tem uma creche, 
e esse é um problema social 
importante porque, quando chega 
a época da “panha do café”, 
como eles chamam a colheita, 
as mães e os pais precisam 
trabalhar e uma criança de 3 
anos fica com o irmão de 7 anos, 
bebês ficam com crianças de 4 
anos. É uma situação bastante 
complicada, houve inúmeros 
acidentes de crianças que se 
machucaram por não terem uma 
supervisão adequada. Assim, saiu 
esse projeto. Temos de ajudar 
a prefeitura a fazer uma creche, 
porque o ICC tem claro que ele 
nunca vai substituir o poder 
público. Cada instituição tem a 
sua responsabilidade. Criamos 
um grupo de trabalho para o 
projeto “Creche”, começamos a 
montar um projeto em conjunto 

com a Prefeitura. [A certa altura, o 
prefeito disse]: “A gente agradece 
a ajuda, vocês já mostraram o 
caminho, vamos andar com as 
nossas próprias pernas”. Isso foi 
em 2009, o prefeito tinha recém 
assumido. Em 2011, tivemos a 
felicidade de ele nos mostrar que 
foram empenhados 800 mil reais 
do governo federal para construir 
a creche, que vai ficar pronta em 
2013. Ele conseguiu o objetivo do 
projeto. 
Outra linha de atuação que 
saiu daquele diagnóstico foi a 
questão de rede. Ocorre que 
em Ijaci o Conselho Tutelar, o 
Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança, a polícia, a Secretaria 
de Saúde, os principais atores 
responsáveis pelos direitos das 
crianças e dos adolescentes, 
cada um atuava de uma forma. 
Por exemplo, o Conselho 
Tutelar não tinha nem arquivo 
para documentar os casos e 
já mandava para o Ministério 

Público dar encaminhamento; o 
Ministério Público tinha outras 
prioridades e não conseguia dar 
a tratativa necessária. Foi feito 
então o projeto “Fortalecer para 
Crescer”, para dar capacitação 
aos principais agentes do 
município, e que durou 11 
meses. Não imaginávamos 
que esse projeto teria tantos 
frutos positivos, porque, além 
da capacitação, as pessoas 
começaram a falar a mesma 
língua, já existe uma estrutura 
melhor de atendimento, os 
órgãos responsáveis pela questão 
conversam muito mais. Esse 
foi o grande trabalho do Grupo 
Rede. O trabalho social ajuda 
a nos desenvolvermos como 
profissionais. Com o incentivo do 
ICC, temos a responsabilidade 
de ajudar no relacionamento, 
de ajudar a desenvolver a 
comunidade local. Isso também 
faz parte do meu escopo de 
trabalho. 

ricardo rodrigues congro, 
engenheiro, ijaci (MG)
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A recompensa maior

O “LEC” é um projeto de lazer, 
esporte e cultura para crianças de 
0 a 6 anos. A primeira dificuldade 
é pensar em lazer, esporte e 
cultura para crianças que são 
totalmente dependentes de pais 
ou responsáveis. A Quinta do 
Sumidouro, por exemplo, é uma 
comunidade muito pequena, a 18 
quilômetros [da sede do município 
de Pedro Leopoldo]. As pessoas 
não têm acesso direto ao centro. 
O fato de ter na localidade uma 
brinquedoteca, um parquinho, 
uma biblioteca, [contribui 
para promover] momentos de 
congraçamento e de socialização 
das crianças, trazendo uma 
qualidade de vida que não tinham 
antes. Por ser uma atividade 
lúdica, a criança aprende de uma 
forma muito tranquila. Ela já vai 
para a escola sabendo como se 
manuseia um livro, instigada a 
querer conhecer mais, com uma 
expectativa que ela não teria se 
não tivesse a convivência com a 
biblioteca e com brinquedoteca.

Já na Academia Energia, nossa 
parceria é no sentido de prover 
os uniformes, uma ajuda de 
custo para o monitor e os vales-
transportes. A coordenação 
técnica e a orientação pedagógica 
são por conta da academia. 
Ali temos alunos que vêm da 
Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae) com 
problemas motores e de 
socialização e vemos a melhora 
na qualidade de vida deles. 
São cadeirantes, crianças que 
passam muito tempo deitadas, 
e essa atividade dá a elas uma 
mobilidade melhor. Vemos nas 
crianças o prazer de nadar – 
prazer não só da atividade em 
si, mas de ver a progressão 
deles. O voluntariado é isso, é o 
doar sem olhar para quem, nem 
esperar retorno. O retorno é ver 
esses meninos modificando o 
comportamento em sala de aula – 
mais tranquilos, mais centrados. 

angélica Grellmann breunig, 
professora da educação de Jovens 
e adultos, Pedro Leopoldo (MG)

Segurança na água

O projeto é usar o meio 
líquido para trabalhar a 
sensibilização das crianças – 
corporal, sensitiva, auditiva, 
fonoaudiológica, de equilíbrio. 
A água é muito rica, e através do 
lúdico nós fazemos um trabalho 
de estimulação nas crianças com 
dificuldades especiais. A piscina 
é adaptada para a idade delas, 
é aquecida, com lâmina d’água 
ideal. Mas o principal é ver como 
elas melhoram a autoestima e 
a segurança. São dois pilares 
que mudam a formação desse 
cidadão. 

silvana storino vaz Monteiro, 
profissional de educação Física, 
Pedro Leopoldo (MG)

crianças beneficiadas pelo Programa infância ideal. 

Pedro Leopoldo (MG), 201144
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Lúdico e saudável

No primeiro momento, o ICC 
chamou todos os grupos que 
trabalhavam com crianças e 
pediu para pensarmos qual a 
maior dificuldade do município. 
Foram apontadas as principais: 
a escola infantil é muito 
ruim, não tem espaço físico 
adequado, são 600 crianças 
que vêm para a escola e ficam 
vulneráveis, pois são horários 
intermediários, o que não é bom. 
Elegemos [como prioridade] 
o controle da escola, creches 
e espaço ideal para a criança 
brincar. Cada componente 
ali podia escolher em qual o 
projeto iria atuar. Eu fiquei no 
projeto do lazer. Escrevemos 
esse projeto pensando em criar 
espaço para a criança brincar, 
sugerir brinquedos, oficinas de 
arte, contação de histórias. E 
itinerante, porque era pensar o 
município todo. Mas o município 
de Ipojuca é muito grande, a 
zona rural tem 70 engenhos; tem 
crianças sem documento, que 

nunca foram assistidas, que não 
têm carteira de identidade nem 
certidão de nascimento, não tem 
carteira de vacinação. A Pastoral 
da Criança vai entrar como 
parceiro, cedendo um espaço. 
Uma vez por semana, no mínimo, 
para começar, vamos acolher 
crianças para brincar, 50 por dia, 
na faixa etária de 0 a 6 anos. 
Garantir o direito de a criança 
brincar é uma coisa fundamental 
para o seu desenvolvimento, 
porque brincando ela vai fazer 
o que é adequado para a idade 
dela. Nós incentivamos muito o 
pai e a mãe a brincarem com a 
criança, a contar histórias. Aqui 
em Ipojuca tem a dificuldade 
de as mães não saberem ler, 
então a gente sugere que, se a 
líder puder contar uma história, 
que conte. As crianças são 
apaixonadas. Se você abre o livro 
com fotos ilustrativas, você fica 
sem enxergar o livro porque elas 
se juntam para ver. 

regiani Maria sabino da silva, 
comerciante, ipojuca (Pe)

Ensinar e aprender

A evolução das minhas 
atividades foi direcionada 
à criança e ao adolescente. 
Os meninos começaram a ter 
respeito por mim: “Esse aqui é o 
cara, se identifica conosco, fala 
a nossa língua”. Meu caminho 
é a educação. Somos eternos 
aprendizes, o ser humano nunca 
está pronto. Eu tenho habilidade 
em uma certa área, você em 
outra, e o ICC está fazendo a 
junção de diversas áreas para 
enriquecer o conhecimento, 
para que se possa dar um passo 
adiante. 

romildo Monte da silva, 
professor de dança, ipojuca (Pe)

regiani, integrada ao projeto e convencida de que 

“garantir o direito de a criança brincar é uma coisa 

fundamental para o seu desenvolvimento”. ipojuca 

(Pe), 2011 
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7.  Projeto “Formação dos Profissionais de educação 
infantil” , Pedro leopoldo (mG)

a meta desse projeto foi desenvolver a primeira etapa de formação 
continuada de pelo menos 90% dos profissionais de educação in-
fantil da rede municipal. a organização proponente foi a Fundação 
cultural dr. Pedro Leopoldo (unipel), uma instituição de ensino su-
perior, com o apoio da intercement, do instituto camargo corrêa e 
da secretaria Municipal de educação de Pedro Leopoldo. 
no município, o atendimento de educação infantil é feito em 12 
escolas municipais e 10 centros Municipais de atenção à infân-
cia (cemais). a proposta do projeto surgiu como um dos resultados 
colhidos no encontro organizado pelo icc para a apresentação do 
Programa infância ideal. a reunião contou com a participação de re-

presentantes da sociedade civil, poder público e instituições envolvidas 
com o atendimento à infância no município. dela redundou um levanta-
mento das ações e demandas relativas ao atendimento e, a partir delas, 
foram definidas as prioridades locais para a infância, a saber: esporte 
e lazer; formação dos profissionais de educação infantil; prevenção de 
gravidez na adolescência e acompanhamento às gestantes.
no tocante à formação dos profissionais de educação infantil, esse é um 
desafio importante que a maioria dos municípios brasileiros enfrenta 
desde a promulgação da Lei de diretrizes e bases da educação nacio-
nal (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996), que definiu a educação 
infantil como primeira etapa da educação básica e estabeleceu como 
atribuição do município a garantia desse atendimento, em regime de 
colaboração com o estado e a união. as mudanças suscitadas pela le-
gislação levaram os municípios a investirem com mais afinco nas insti-
tuições que cuidam desse público tão especial. e para potencializar esse 
investimento, tornou-se urgente cuidar da formação dos profissionais 
que nelas atuam. nesse cenário, a proposta de formação continuada – e 
em serviço – se reveste de crucial importância, tanto para garantir a inte-
gração das instituições ao sistema educacional, como para contribuir na 
construção de um atendimento de qualidade para todas as crianças do 
município, sobretudo as oriundas das famílias mais carentes.
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Cuidado, atenção e ousadia

Não sei muito bem como era o 
investimento antes da chegada 
do Instituto Camargo Corrêa. 
Pelo que eu ouvi e entendi, havia 
projetos muito interessantes, mas 
pontuais. O ICC resolveu fazer 
um programa a que chamam de 
Infância Ideal, e aí os projetos 
não vêm prontos. Eles chamaram 
a comunidade, que é o Comitê 
de Desenvolvimento Comunitário 
(CDC), chamaram todas as ONGs 
e instituições envolvidas com as 
discussões da infância, fizeram 
um grande encontro e disseram: 
“Nós queremos investir em 
projetos para a infância, mas 
quais são as prioridades do 
município?” Daí saíram quatro 
projetos: “Leitura, Esporte e 
Lazer”, “Programa Afetivo-
Sexual”, “Formação Profissional 
de Educação Infantil” e a “Escola 

da Gestante”. Fui convidada para 
a equipe técnica que formulou 
o projeto para a Educação 
Infantil e acabei assumindo o 
projeto de formação. E tivemos 
uma coisa muito bacana, que 
é trabalhar a formação não só 
com a equipe pedagógica, mas 
com todos os profissionais. 
Mantivemos encontros com as 
cozinheiras, com os porteiros, e 
isso foi muito bom. No segundo 
encontro que fizemos, uma 
cozinheira disse: “Antes os 
meninos chegavam na cantina e 
eu ficava gritando ‘menino, fica 
quieto; menino, cala a boca’. 
Agora eu conto uma história, 
eu começo a cantar”. Foi muito 
interessante o envolvimento da 
equipe. Uma diretora relatou: 
“Nós mudamos a escola, abrimos 
uma sala, fizemos um canto de 

fantasia, pusemos uma casinha 
de bonecas, você não vai 
acreditar!” Até essa mudança do 
espaço, que não é um detalhe, 
é muito importante. Trabalhar 
com Educação Infantil é muita 
responsabilidade, trabalhar com 
crianças pequenas é mais ainda, 
porque você está ali no momento 
em que tudo está se formando. 
Você pega um bebê e consegue 
perceber o desenvolvimento 
cognitivo e motor que está 
presente ali. E com a mediação 
do adulto, ele faz muito mais 
do que faria sozinho. É na hora 
em que se vê como o papel 
do adulto é fundamental no 
desenvolvimento das crianças, 
e como uma criança estimulada 
vai desenvolvendo todas as 
potencialidades.

cynthia alessandra terra, 
pedagoga, Pedro Leopoldo (MG)

a pedagoga cynthia, profissional dedicada à educação 

infantil. Pedro Leopoldo (MG), 2011
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8.  Projeto “Valorizando a infância”,  
santana do Paraíso (mG)

a intenção expressa do projeto é contribuir para a melhoria da edu-
cação infantil no município por meio de formação e capacitação de 
profissionais de três entidades envolvidas com esse tema. a iniciati-
va pressupõe a participação das famílias na compreensão do lúdico 
como um aspecto fundamental para o desenvolvimento integral das 
crianças. a organização proponente foi a creche comunitária Peque-
no Lar. o instituto camargo corrêa foi o facilitador do apoio da inter-
cement ao projeto e ajudou a articular a parceria que reuniu centro 

universitário do Leste de Minas Gerais (unileste), secretaria Municipal 
da educação, creche caminho Feliz, casa Lar, creche comunitária vó 
Margarida, conselho Municipal dos direitos da criança e do adolescente 
e instituto Lumar. 
Foi a partir de uma solicitação do comitê de desenvolvimento comunitá-
rio (cdc), vinculado ao Programa infância ideal de santana do Paraíso, 
que a unileste mobilizou sua área de extensão e o curso de Pedagogia 
para ajudarem na concepção de um projeto com vistas à promoção de 
ações de cunho educativo, destinadas a um público na faixa etária de 
0 a 6 anos. o foco deu-se na aplicação de atividades lúdicas, e a aten-
ção dos gestores voltou-se também para a formação continuada dos 
profissionais envolvidos com esse público, além da promoção de ações 
educativas junto à comunidade. as práticas educativas promotoras de 
cidadania oferecem meios eficazes para que a criança compreenda os 
fatos naturais, as ações humanas, sua responsabilidade com o meio am-
biente, bem como o cuidado consigo mesma. a metodologia aplicada ao 
projeto tomou como base as teorias científicas da psicologia do desen-
volvimento e da aprendizagem. de outra parte, apoiou-se na experiência 
e na formação teórico-prática dos profissionais da unileste, que desen-
volveram as ações específicas e de gestão exigidas pelo conceito de edu-
cação infantil que considera a criança como cidadã sujeita de direitos. 

crianças da creche Pequeno Lar de santana do Paraíso (MG), s/d
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Para o planejamento eficaz

Comecei a participar do CDC; 
foi feito um diagnóstico no 
município e veio a necessidade 
de trabalhar com as crianças 
de creches. Montamos um 
projeto e enviamos para o 
Instituto Camargo Corrêa; ele 
foi aprovado, com algumas 
alterações. A pessoa que 
analisava os projetos sempre 
nos questionava e isso foi 
abrindo mais a nossa mente. A 
importância do CDC é que é um 
trabalho voluntário, ninguém 
está ali por outros interesses. 
Não escolhemos quem vai 
participar do CDC, qualquer 
pessoa é muito bem-vinda. Se 
amanhã eu não estiver mais 
trabalhando na prefeitura, posso 
continuar a fazer parte do CDC. 
Nada impede. 

Antes os professores tinham uma 
rotina diferenciada. Eles faziam 
o planejamento, vinha uma 
pedagoga uma vez por semana, 
dava uma olhada, corrigia, e 
sempre havia muitas correções 
nos planejamentos. Com as 
capacitações, os professores 
aprenderam a planejar uma 
atividade na brinquedoteca, a 
planejar uma aula com filme, 
aprenderam a trabalhar com 
jogos – o que é bem diferente do 
brincar. O planejamento deles 
tomou outro rumo: hoje é mais 
sistemático, mais completo. A 
contação de histórias é bem 
diferente da que se contava. 
Antes, contava-se uma historinha 
qualquer, de qualquer jeito; hoje, 
as professoras envolvem mais 
as crianças, é bem diferente de 

como elas contavam antes de 
passar pelas capacitações. As 
atividades são registradas num 
livro-ata; os professores quando 
vêm para cá já estão com uma 
aula planejada. As crianças 
sabem que os brinquedos estão 
aqui para serem usados, mas 
sabem também que elas têm 
sempre de colocar de volta no 
lugar. O brincar deixa a criança 
menos egoísta; brincar junto faz 
com que eles interajam melhor 
com outras crianças. Eles vão 
deixando o lado egoísta e passam 
a ser mais carinhosos. Temos 
ouvido mães dizendo que o filho 
mudou em casa: antes ele não 
dava importância a uma revista, 
a um livrinho de histórias, e hoje 
ele se concentra para ver um 
livrinho, para ler uma história. 

celeste aparecida Portes, 
pedagoga,  
santana do Paraíso (MG)

Respeitar e brincar

Avalio como uma presença 
positiva a do Instituto, que 
poderia muito bem chegar com 
um projeto pronto e dizer: “Toma! 
Implanta e eu dou o dinheiro”. 
Na realidade, esse projeto foi 
construído pelo próprio agente 
de direito dele, que são os 
professores, e consequentemente 
atingiu 350 crianças. O CDC tem 
uma participação muito ativa 
na organização dos projetos. 
O [nosso] foi implantado com o 
lançamento num seminário, em 
11 de março de 2010. Começaram 
as capacitações com os 40 
professores das entidades de 
ensino infantil. Brincar por 
brincar toda criança já nasce com 
essa tendência, mas o que muda 
é a consolidação da brincadeira 
com a aprendizagem. 

Joselia Moreira duarte, 
formadora no instituto Lumar, 
santana do Paraíso (MG)
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ProGrAmA escolA ideAl

na página ao lado, a escola Municipal antônio José de 

andrade foi uma das primeiras a receber projetos do 

Programa escola ideal. Mogeiro (Pb), 2011

A implantação do Programa Escola Ideal em escolas públicas dá-se 
a partir de uma ferramenta de diagnóstico denominada indicadores 
de Gestão para a escola ideal. de posse dos dados e informações que 
lhe permitam conhecer as especificidades de sua área de atuação, o 
icc estimula o desenvolvimento de projetos consistentes e adequados 
àquela realidade, e por isso mesmo passíveis de gerar impactos positi-
vos para as comunidades atendidas. seu foco é o desenvolvimento da 
educação pública para crianças de 6 a 16 anos.

esse diagnóstico inicial, produzido sob a responsabilidade da pró-
pria comunidade escolar, leva em consideração seis dimensões prin-
cipais: a condição dos profissionais de educação; as condições de 
ensino existentes; as políticas e práticas pedagógicas adotadas na 
escola; o desempenho escolar, acompanhado e medido; o ambiente 
educativo; e os mecanismos e procedimentos de gestão escolar. esse 
conjunto dá base para a aplicação de um questionário autoavaliativo, 
cuja tabulação produz informações que permitem identificar a melhor 
direção para o projeto naquela unidade. a sistematização dessas infor-
mações e a compreensão do contexto em que as unidades escolares 
operam são os elementos que ajudam os gestores a definir os projetos 
prioritários do programa. 

o escola ideal começou a ser implantado em 2007, trabalhando com 
274 escolas nos municípios paraibanos de alagoa nova, campina Gran-
de, Guarabira, ingá, Mogeiro e serra redonda, em parceria com o ins-
tituto alpargatas e as respectivas secretarias Municipais de educação. 
a partir de 2010, sua aplicação estendeu-se aos municípios de apiaí e 
itaoca (sP), Guajará-Mirim e Porto velho (ro), ipojuca (Pe), Pedro Leopol-
do, ijaci, ribeirão vermelho e santana do Paraíso (MG), bodoquena (Ms) 
e nortelândia (Mt).

na Paraíba, a análise dos questionários autoavaliativos aplicados 
nas escolas contribuiu para definir as frentes de atuação do programa, 
a saber: aprimoramento da gestão escolar democrática; incentivo à lei-
tura; produção de jornais escolares; melhoria e conservação da infra-
estrutura escolar; e apoio à prática de esportes. a partir desse norte, 
e juntando a esse conhecimento as melhores práticas observadas em 
outras regiões do País, os projetos foram finalmente montados – com 
metodologias consoantes com as realidades locais e geridos com o ple-
no envolvimento das comunidades. 

a participação das comunidades é uma das pedras de toque do Pro-
grama escola ideal. os projetos sob o seu guarda-chuva têm sempre pre-
sentes as estratégias de incentivo à participação de pais, educadores e 
moradores nas atividades programadas. em agosto de 2008, o programa 
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agregou ao seu portfólio o projeto “Juntos pela escola ideal”, que pro-
move mutirões para a melhoria da infraestrutura das escolas atendidas.

as demandas variam de município a município. o escola ideal está 
presente tanto em cidades bem pequenas do interior da Paraíba como em 
centros mais povoados – como ipojuca (Pe), que experimenta um cresci-
mento populacional vertiginoso. nos municípios maiores, mais facilmente 
o icc celebra parcerias com instituições locais e com onGs; mas nas cida-
des menores e mais isoladas, como Guajará-Mirim (ro), na fronteira com 
a bolívia, onde as demandas também são grandes, o icc encarrega-se de 
buscar parceiros-operadores em outras localidades ou nas capitais. 

de todas as formas, o que se observa nesses lugares é que, no ge-
ral, a educação tem melhorado bastante nos últimos anos – quanto 
mais não fosse pelo fato de, hoje, todas as crianças terem garantido 
um lugar na escola. o desafio agora é melhorar a qualidade do ensino 
e da aprendizagem. 

“o Programa escola ideal existe para construir parcerias com a fi-
nalidade de melhorar a educação pública do brasil, com atuação nos 
municípios onde exista alguma empresa do Grupo”, diz otoniel nicco-
lini, coordenador do programa. “os professores estão causando uma 
mudança efetiva na vida dos alunos, uma coisa emocionante, que faz 
tudo valer a pena. a vida desses alunos está mudando, o interesse de-
les em aprender está sendo alterado com a vontade de saber, com a 
ampliação da aprendizagem, com a convivência com os outros. o clima 
da escola está melhor.”

o segredo dessa melhoria está na qualidade do diagnóstico e, princi-
palmente, na postura respeitosa de chegar ao município sem a pretensão 
de trazer pronta uma solução para os problemas educacionais. ao contrá-
rio, o que se nota é a disposição de ouvir das pessoas onde elas julgam ser 
importante atuar e que percepção elas têm dos problemas locais. Quem 

mora no município conhece melhor do que ninguém as dificuldades que 
enfrenta. essa é a forma de o icc identificar as demandas, às quais sempre 
agrega alguma ferramenta prática que auxilie a ação do grupo. 

os exemplos não são poucos. uma reivindicação que tem apareci-
do com frequência nos diagnósticos é o estímulo à maior participação 
da família. o que fez, então, o icc? Foi pesquisar para identificar ins-
tituições que atuam nessa área. em 2010, estabeleceu uma parceira 
com a onG agenda Pública, vinculada à universidade de são Paulo, e 
com ela estruturou um projeto para atuar onde essa necessidade sur-
gir. outra demanda é a inclusão de alunos com deficiência, para a qual 
o icc também se preocupa em construir uma expertise com o instituto 
rodrigo Mendes, de são Paulo (sP).

como se vê, nada cai do céu e tudo é pensado, concebido e planejado 
levando em conta a participação ativa dos atores locais e, sobretudo, dos 
responsáveis pela formulação de políticas públicas – que podem muito 
bem buscar inspiração nos projetos do escola ideal. Por outro lado, há 
uma intenção manifesta do icc em socializar as tecnologias sociais desen-
volvidas no contexto do programa, de modo a que possam ser apropriadas 
e aplicadas pelas comunidades. tem sido assim com o sistema de Gestão 
integrado (sGi), criado pela Fundação Pitágoras; com a Produção agroeco-
lógica integrada e sustentável (Pais), formulada pela Fundação banco do 
brasil; com o projeto “Pró-biblioteca”, desenvolvido pela associação rio-
-Grandense de bibliotecários; com o jornal escolar Primeiras Letras, pro-
posto pela organização comunicação e cultura, do ceará; e com o projeto 
“educação do Meio do esporte”, criado pelo instituto alpargatas.

em julho de 2011, o Programa escola ideal mantinha 48 projetos 
distribuídos por 18 cidades de 8 estados brasileiros. tudo em nome 
do fortalecimento das escolas públicas e da ação cidadã em direção a 
uma educação de qualidade. 
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Programa escola ideal
18 cidAdes

60 Projetos

in
st

it
u

to
 c

a
M

a
rG

o
 c

o
rr

êa
  |

  i
n

v
es

ti
M

en
to

 s
o

ci
a

L 
Pa

ra
 a

 c
id

a
d

a
n

ia

53



54

in
st

it
u

to
 c

a
M

a
rG

o
 c

o
rr

êa
  |

  i
n

v
es

ti
M

en
to

 s
o

ci
a

L 
Pa

ra
 a

 c
id

a
d

a
n

ia



Casamento perfeito

Quando o Francisco [de Assis 
Azevedo, diretor executivo do 
Instituto Camargo Corrêa] veio 
para o ICC, montou uma estrutura 
nova para que o ICC saísse do 
patamar de financiador para 
ser um operacionalizador de 
projetos, para fazer os projetos 
acontecerem. Em 2008, ele 
lançou nacionalmente um grande 
desafio: o Programa Escola 
Ideal na Paraíba, tendo como 
base o Instituto Alpargatas, que 
dava a sustentação, como se 
fosse um alicerce, já que nós 
trabalhávamos com educação e 
conhecíamos a região. Demos 
todo o suporte para que o 
Programa Escola Ideal nascesse 
e crescesse na Paraíba, e daqui 
fosse disseminado para as outras 
áreas em que ele está hoje. 
O Instituto Alpargatas foi criado 

para sistematizar as ações 
sociais da São Paulo Alpargatas. 
Sua missão, inicialmente era 
“contribuir para a melhoria 
da qualidade da educação de 
crianças e adolescentes de 7 a 17 
anos, por meio do esporte nas 
comunidades onde a empresa 
opera”. E a visão do instituto era 
tornar a Alpargatas reconhecida 
como uma empresa que atua 
com responsabilidade social na 
comunidade. Isso já foi alterado 
no planejamento estratégico, 
mas inicialmente era isso. O 
Brasil é imenso e nós estávamos 
cansados de pulverizações. 
Queríamos fazer um trabalho que 
não fosse de ações pontuais, que 
fosse direcionado, com foco no 
desenvolvimento comunitário, 
que tivesse impacto para a 
comunidade e que pudéssemos 

mensurar esse impacto. Foi por aí 
que começou. 
O lançamento oficial do Programa 
Escola Ideal foi em Campina 
Grande, para seis municípios: 
Alagoa Nova, Ingá, Mogeiro, 
Guarabira, Serra Redonda, além 
de Campina Grande. Fizemos o 
diagnóstico local para identificar 
as necessidades; dentro dessa 
identificação de necessidade 
– que foram inúmeras – 
selecionamos aquelas ligadas à 
educação e que nós poderíamos 
atuar sobre elas. Melhorar 
o salário dos funcionários e 
construir mais escolas, por 
exemplo, não diziam respeito a 
nós, e sim à gestão pública. Nem 
o ICC nem o Instituto Alpargatas 
querem ou terão o poder de fazer 
ações de governo. Nós vamos 
somar, aportar recursos técnicos, 

inclusive financeiros, para 
que possamos ajudar o poder 
público a melhor administrar 
a sua gestão em relação à 
educação, contribuindo para as 
políticas públicas, entregando 
equipamentos e materiais, 
reformando e fazendo com que as 
escolas possam ter uma cara de 
escola, que sejam atrativas para 
o ensino e com os professores 
formados e capacitados para dar 
continuidade a esse processo. 
E as mudanças são grandes: as 
aulas são mais atrativas, mais 
planejadas. As pessoas fizeram 
da escola um ambiente mais 
feliz, onde os alunos aprendem 
e recebem formação para a 
cidadania. 

José berivaldo torres araújo, 
diretor-executivo do instituto 
alpargatas, Paraíba 

Fábrica da alpargatas instalada em município que 

recebeu projetos do Programa escola ideal: o icc 

articula os profissionais voluntários, o poder público e 

integrantes da sociedade civil. Mogeiro (Pb), 2011
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1.  Projeto “juntos pela escola ideal”, Apiaí e itaoca 
(sP); Alagoa nova, campina Grande, Guarabira, 
mogeiro, ingá e serra redonda (PB)

o objetivo desse projeto desenvolvido pelo icc é melhorar a estru-
tura física de 12 escolas municipais de ensino Fundamental de apiaí 
e itaoca, participantes do Programa escola ideal, com o envolvimen-
to de profissionais voluntários da intercement, empresa apoiadora 
da iniciativa. a organização proponente junto ao instituto camargo 
corrêa é o rotary clube, e os parceiros são as secretarias de educa-
ção de apiaí e de itaoca, além das próprias escolas. 
na Paraíba, o projeto é coordenado pelo instituto alpargatas. o alvo 
é a melhoria das condições físicas de escolas da rede municipal 
de ensino de seis municípios, proposta que conta com o apoio da 
alpargatas s.a., além da parceria com as escolas participantes e 
respectivas secretarias Municipais de educação. até julho de 2011, 
mais de cem escolas foram reformadas.
as escolas envolvidas no projeto estão, em sua maioria, na área 
rural dos municípios, a maior parte delas de pequeno ou médio 
porte, com infraestrutura precária, muitas sem salas de aulas e de-
pendências administrativas adequadas. “Juntos pela escola ideal” 
é um projeto que organiza mutirões em prol da melhoria da infraes-
trutura física de escolas da rede pública nos municípios onde atuam 
empresas do Grupo. essas ações mobilizam profissionais e também 
seus familiares, e têm o dom de promover e estimular a participa-
ção em ações voluntárias que fortaleçam e complementem as ini-
ciativas previstas nos programas do icc. desse modo, o projeto 
oferece aos profissionais do Grupo uma oportunidade organizada 
de atuação voluntária, vinculada a programas estruturantes do icc.
a estratégia prevê a participação de setores do Grupo vinculados 

tanto à construção e engenharia como às unidades fabris na mobili-
zação em torno dos mutirões, realizados sempre aos sábados e do-
mingos. além dos profissionais e suas famílias, o projeto estimula o 
envolvimento de outros atores vinculados à comunidade escolar – alu-
nos, pais, professores e representantes do poder público – em uma 
força-tarefa que garanta, no menor espaço de tempo, a execução de 
melhorias na estrutura física das escolas.
o trabalho começa com a implantação de um projeto-piloto em escolas 
rurais de pequeno porte, passa pelo envolvimento do setor público na 
definição das escolas contempladas e prossegue com a capacitação 
de funcionários para a implementação e coordenação do evento, e de 
gestores e professores para a manutenção das melhorias. todo o pro-
cesso é monitorado, avaliado e seus resultados são divulgados para 
a comunidade. dele resulta um ambiente escolar mais apropriado ao 
aprendizado, maior motivação dos professores e melhor rendimento 
por parte dos alunos. 

dia do bem Fazer: pausa para alimentação durante

atividades do mutirão em escola do bairro de rio claro,

na zona rural de itaoca (sP), 2011
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O melhor negócio

Tem escola que você olha e nem 
imagina que é uma escola e que 
existem crianças ali estudando. 
O projeto “Juntos pela Escola 
Ideal” veio para mudar esse 
cenário. E acontece uma magia 
no mutirão, uma troca de amor, 
um elo que se faz muito forte. 
Depois da escolha da escola, 
são feitas as melhorias prévias, 
como instalação elétrica e 
hidráulica, um trabalho mais 
técnico que um voluntário sem 
conhecimento não faz, mas nós 
temos vários voluntários técnicos 
na área de manutenção que 
fazem esse serviço. Meu trabalho 
era visitar a escola, junto com o 
engenheiro, e também seduzir 
as pessoas para o projeto. Eu 
apresentava como estava a 

escola, as crianças, a rotina, o 
lugar, e dava a oportunidade 
de despertar nas pessoas o 
desejo de ser voluntário. É uma 
coisa muito agradável o que 
acontece. Os voluntários vão 
para um mutirão e têm ali um 
comunicador que vai envolver 
mais gente, formando uma rede: 
um voluntário chama outro e 
a cada mutirão nós estamos 
cada vez mais fortalecidos 
pelos próprios voluntários 
que derrubam barreiras e 
resistências. O nome do projeto é 
bem propício, é “juntos” mesmo. 
Juntos nós construímos a Escola 
Ideal. Cada um faz uma parte, 
todo mundo quer ganhar. O 
projeto “Juntos pela Escola Ideal” 
é uma negociação ganha-ganha.

Waldir victor de barros, 
coordenador de projetos do 
instituto alpargatas, campina 
Grande (Pb)

dia de atividades do mutirão do projeto “Juntos pela

escola ideal” na escola Municipal de ensino infantil e

Médio são severino. alagoa nova (Pb), 2011
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Compromisso público

Alagoa Nova tem 44 escolas 
na rede municipal. O Instituto 
Camargo Corrêa nos convidou 
a conhecer escolas públicas em 
São Bernardo do Campo (SP). 
Fui até lá com alguns gestores e 
fiquei encantado com o trabalho. 
Vimos a escola limpa, as crianças 
preocupadas com a escola, a 
merenda servida a crianças de 4 
anos de idade em prato de vidro 
e a professora dizia: “Quando 
acontece um acidente de quebrar 
pratos, são as funcionárias 
lavando, porque as crianças estão 
sendo educadas desde pequenas 
a trabalhar com copo de vidro 
e com prato”. E conheci o SGI 
[Sistema de Gestão Integrado]. 
Eu dizia para mim mesmo: “Será 
que vou conseguir implantar 
tudo isso? Será que vai ficar 
só no discurso, só no papel?” 
Viemos para Alagoa Nova, 
desenvolvemos esse trabalho 
com a equipe da Secretaria de 
Educação e conseguimos pôr em 

prática a parceria com o ICC. E 
hoje é realidade: essa parceria 
tem dado a Alagoa Nova uma 
educação melhor, mais digna. 
Conseguimos construir muro nas 
escolas, conseguimos melhorar 
as cantinas, conseguimos colocar 
nutricionista – que o município 
nunca teve – para uma merenda 
escolar mais nutritiva. 
A fábrica da Alpargatas 
instalada em Alagoa Nova gera 
em torno de 400 empregos 
diretos. A empresa não vem 
aqui só ter o seu lucro, mas 
sim dar condições à sociedade 
alagoanovense de dias melhores. 
Melhorando a educação, teremos 
dias melhores para o nosso 
município. A educação se faz 
com a base, e a base está aqui, 
no Ensino Fundamental. Fomos 
contemplados com 44 bibliotecas 
móveis, uma para cada escola, 
além do “Jornal Escolar”. E o ICC 
também tem dado apoio para 
capacitar os professores. 

Kleber Herculano de Moraes, 
prefeito de alagoa nova (Pb)
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Resultados palpáveis

No Infância Ideal, ficamos com 
a parte de infraestrutura e 
capacitação. Na infraestrutura, 
reformamos duas creches e 
mobiliamos três. Estamos 
também no Escola Ideal, 
começando o projeto “Juntos pela 
Escola Ideal”, e em parceria com 
o ICC vamos reformar 12 escolas. 
Começamos pelas escolinhas 
da zona rural, as mais distantes 
ou as que estão com a estrutura 
mais comprometida. Depois, as 
escolas do centro. O Instituto 
entra com uma determinada 
quantia e nós também com uma 
porcentagem, além das despesas 
de transporte, alimentação e 
de pessoal. Para nós é uma 
parceria muito importante, 
porque nossos municípios são 
carentes. O Vale do Ribeira é a 
região mais pobre do Estado de 
São Paulo, os municípios lutam 
com dificuldade. E nossa parceria 
é uma união que faz a força. E faz 
mesmo. 

nelson José neri, secretário de 
educação, apiaí (sP)

Depois da reforma

Era uma escolinha feia; agora 
está bonita daquele jeito, tão 
linda, depois dos trabalhos 
de mutirão. Uns faziam uma 
coisa, outros faziam outras, uns 
trabalhavam na cozinha e outros 
nos outros serviços. Foi muito 
bonito. Eu ajudei na cozinha: 
cortar salada, cortar cebola, alho, 
lavar louça. Fazia comida para 
o pessoal. Todo mundo estava 
trabalhando. A professora veio, 
conversou comigo e me arrumou 
essas aulas à noite. No começo 
eu estava pensando que era 
bobagem, porque a gente já 
está de idade. Depois, eu resolvi 
estudar. Gostei. A professora é 
muito boa, eu gosto muito dela. 
Continuei estudando. 

zeneida alves de Faria, 
agricultora, itaoca (sP)

a alegria do voluntariado em mutirão do projeto “Juntos 

pela escola ideal”. alagoa nova (Pb), 2011
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Dia do Bem Fazer

A escola estava até razoável, 
porque a prefeitura já investia 
nos cuidados básicos. Mas 
precisava cercar, porque os 
animais ficavam entrando e 
saindo, cavalo, cachorro... Era 
preciso fazer reparos, arrumar 
o forro. E veio a parceria com 
o ICC e a empresa Metal Ar. A 
prefeitura teve grande parcela 
e a parceria da comunidade 
na mão de obra foi fantástica. 
Foi uma recompensa, porque 
o que você faz para você morre 
com você e o que você faz pelo 
outro, permanece. O que cada 
cidadão fez para a comunidade 
vai ficar para os netos, para os 
filhos. Vai ficar para o outro. 

Essa solidariedade foi muito 
positiva, a participação superou 
as expectativas. O recurso 
que ganhamos do Instituto foi 
totalmente investido em material, 
e nada em mão de obra. Senão 
não seria possível ter toda aquela 
transformação – a pintura, o 
forro, o alambrado, o portão, o 
reflorestamento em volta do rio, 
a hortinha, trocou a caixa d’água, 
a iluminação, a cobertura, a 
varanda, o pátio. Deu para fazer 
tudo. Se fosse pagar a mão 
de obra, ia embora metade do 
recurso. E daí? Aí você não ia 
fazer nada. Trabalhamos todos 
os fins de semana, uma média 
de 30 a 40 voluntários. Era uma 
festa. Foi assim que aconteceu. 

Marina corrêa camargo ribas dos 
santos, supervisora educacional, 
itaoca (sP)

iremar ajuda a pintar a escola em que seus filhos 

estudam, no dia do mutirão do projeto “Juntos pela 

escola ideal”. alagoa nova (Pb), 2011
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2. Projeto “jornal escolar Primeiras letras”,  
Apiaí (sP), ipojuca (Pe), campina Grande,  
Alagoa nova, Guarabira, ingá, mogeiro e  
serra redonda (PB)

a partir da experiência acumulada na implantação e gestão de pro-
jetos do Programa escola ideal, o icc constatou na produção de jor-
nais escolares um excelente instrumento de reforço no aprendizado 
da língua portuguesa, além de estímulo sempre renovado à prática 
da leitura. Para transformar essa percepção em ações práticas, o 
icc identificou na onG cearense comunicação e cultura o parceiro-
-operador adequado para gerir o projeto na Paraíba. a iniciativa 
nasceu para implantar jornais escolares nos anos iniciais de 242 
escolas (98 urbanas e 144 rurais) de seis municípios paraibanos, e 
em escolas da rede pública de apiaí (sP) e ipojuca (Pe). na Paraíba, 
o universo atingido soma aproximadamente 38 mil alunos, de 1ª a 
5ª séries. o projeto tem o apoio da empresa alpargatas s.a. e conta 
com a participação do instituto camargo corrêa, instituto alparga-
tas e secretarias de educação dos municípios envolvidos.
cada escola produz o seu próprio jornal, que veicula textos, dese-
nhos e demais conteúdos produzidos em sala de aula pelos alu-
nos do ensino Fundamental. as publicações têm quatro páginas, 
impressas em papel jornal, com qualidade digital. a produção do 
jornal escolar induz mudanças na dinâmica de sala de aula, pro-
piciando a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem e a 
formação das crianças e adolescentes para a cidadania. o fato de 
poderem editar um meio de comunicação que alcança toda sua 
comunidade permite à escola ultrapassar o limite de seus muros, 
dando voz e protagonismo aos seus alunos para divulgar valores e 
conhecimentos num circuito ampliado. 
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nas avaliações a que o projeto é submetido, a esmagadora maio-
ria dos alunos informou que o jornal é lido em suas famílias. isso 
ocorre, sobretudo, pelo fato de que a participação do aluno no pro-
jeto não se dá apenas em função da nota ou de um pedido dos 
professores, mas de uma vontade intrínseca de comunicar, de fazer 
chegar ao outro uma parte de si, em uma mobilização que é de todo 
benfazeja para a existência do jornal escolar.
o jornal tem três ciclos de aproveitamento: da escrita e produção; 
da leitura e aproveitamento em sala de aula; e, já impresso, o da 
leitura da família. sua produção e distribuição é integralmente rea-
lizada nas escolas, incluindo a diagramação manual ou editoração 
eletrônica. no caso dessa última, o projeto conta com equipe de 
apoio formada por voluntários do instituto alpargatas. a tiragem da 
publicação é igual ao número de alunos mais 10%, e cada escola 
produz três edições – uma no semestre de implantação, duas no 
semestre seguinte. 
as secretarias Municipais de educação, parceiras do projeto, in-
cluem o jornal no projeto pedagógico das escolas sob sua respon-
sabilidade. as secretarias são também incentivadas e apoiadas na 
incorporação do jornal escolar em suas estratégias de formação e 
acompanhamento dos professores. 

aluna do ensino Fundamental participante do projeto “Jornal escolar”. ingá (Pb), 2011
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Parceria frutífera

Tivemos a primeira reunião. 
Da prefeitura fomos eu, como 
secretária de Educação, o prefeito 
e a secretária de Ação Social. O 
ICC apresentou todo o programa, 
mostrando que dentro do Escola 
Ideal nós tínhamos o projeto de 
leitura “Nas Ondas da Leitura”, 
o SGI, o “Jornal Escolar”, o “Vida 
Solidária” – que é o projeto que 
faz o mutirão nas localidades, 
“Juntos pela Escola Ideal” – e o de 
“Fortalecimento dos Conselhos”. 
Quando isso tudo nos foi 
apresentado, vi que encaixava 
com o que estávamos querendo 
desenvolver e melhorar – foi 
como um casamento perfeito. A 
partir daí, o prefeito deu carta 
branca: “Se você vê que vale a 
pena, então pode continuar”. 
[Até então] estávamos fazendo 

investimento em algumas áreas, 
como reparação de escolas, 
mas reformávamos e seis meses 
depois a escola já estava toda 
acabada. O que fazer para que a 
população também conserve? [E 
veio o] projeto “Juntos pela Escola 
Ideal”, que faz a reforma, mas 
não só reforma. Faz um mutirão 
com a comunidade para que a 
comunidade participe e veja o 
quanto é interessante ajudar a 
conservar o patrimônio. Vi que a 
gente tinha tudo para dar certo, 
para melhorar a qualidade de 
ensino, ainda mais trabalhando 
em parceria com o ICC, Estaleiro 
Atlântico Sul e Secretaria Municipal 
de Educação. Você tem que 
planejar, dar uma direção, ver que 
metas quer alcançar e, ao mesmo 
tempo, acompanhar. 

Escolhemos 2011 como o ano da 
leitura no município – “Ipojuca 
formando leitores”, foi o nosso 
tema. E o jornal tem levantado 
muito [esse assunto]. Quase 
todas as escolas se envolveram 
com a questão da leitura; nós, na 
prefeitura, estamos ampliando o 
acervo das bibliotecas e colocando 
em escolas que ainda não as têm. 
Nosso objetivo é despertar o prazer 
da leitura no aluno e fazer com 
que isso não seja momentâneo, 
mas sim algo que fique, que faça 
parte da base, e que ele passe a 
ser um leitor. Se não tem o poder 
público envolvido, não há como 
surtir um efeito desse porte – de 
abranger, por exemplo, toda a rede 
de educação de Ipojuca. Temos 82 
escolas e o objetivo é que todas 
elas passem por isso. 

eliete Maria Lins, secretária 
adjunta de educação, ipojuca (Pe)

edições produzidas para o projeto 

“Jornal escolar”. ipojuca (Pe), 2011
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escolas desenvolverem projetos 
de leitura. Foram entregues as 
bibliotecas móveis, cada escola 
planejou como receber a sua, 
num momento bem lúdico, em 
que estariam os pais e os alunos 
para receber essa biblioteca. 
Houve o momento de contação 
de histórias do professor para 
os pais, dos alunos para os pais, 
dos pais para toda a comunidade 
escolar. Muitas vezes a escola 
não tem o “cantinho da leitura”, 
e com a biblioteca móvel os 
alunos têm a oportunidade de 
levar livros emprestados para 
casa, de contar história para os 
pais, e no outro dia trazer de 
volta e recontar para a turma. 
São projetos muito bons para a 
melhoria da qualidade de ensino. 

silvana Gomes nascimento, 
coordenadora pedagógica, 
ipojuca (Pe)

Prazer de ler

Com o projeto “Nas Ondas da 
Leitura” o objetivo proposto é 
que as escolas possam investir 
em projetos de leitura para que 
os alunos participem e aconteça 
realmente o gosto pela leitura. 
Que os alunos gostem, que 
consigam pegar um livro e gostar 
do que estão lendo. O objetivo é 
despertar e desenvolver o hábito 
da leitura. Vemos muitas escolas 
que fazem esse trabalho e cada 
vez mais vão se aperfeiçoando. 
São projetos riquíssimos. 
“Nas Ondas da Leitura” vem 
como um incentivo muito forte 
na área da leitura. Com esse 
projeto, temos as formações 
continuadas, que estão 
acontecendo efetivamente na 
nossa rede, como apoio para as 

Investimento para o futuro

Como as escolas estavam 
sobrecarregadas com diversos 
programas e projetos, no 
princípio ficaram um pouco 
apreensivas. Mais um projeto? 
Mas o jornal chegou para 
ajudar as escolas no sentido 
de otimizar a produção de 
texto que os alunos fazem nas 
aulas de Português. Eles têm 
oportunidade de socializar, de 
ver os seus textos impressos, de 
levar para casa, mostrar aos pais 
e à comunidade a sua produção. 
Eles vão se sentir valorizados, 
importantes. Na primeira edição 
fizemos um evento com todas as 
escolas reunidas no Nascedouro 
de Talentos. Lá pudemos ouvir 
os relatos, as experiências dos 
alunos, dos professores e dos 
gestores, que ficaram encantados. 
O “Jornal Escolar” veio em um 
momento muito bom – não só 
este, como também os outros 
projetos que caminham junto com 
o jornal. Fizeram com que a escola 
percebesse que isso é importante 

para a elevação do nível do aluno 
no que diz respeito à escrita e ao 
incentivo à leitura. O jornal veio 
com a força de tornar leitores os 
pequenos alunos do município de 
Ipojuca. Mudou a rotina: hoje eles 
sentem prazer de participar da 
sequência didática porque sabem 
que dali vai sair um texto, e que 
esse texto vai ser reproduzido. 

cícera cassiana da silva, 
professora, ipojuca (Pe)

cícera, coordenadora educacional responsável pelo 

projeto “Jornal escolar”, com os frutos do seu trabalho. 

ipojuca (Pe), 2011
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Liberdade para criar

Nunca tinha participado de perto 
de um projeto tão grandioso. 
Recebemos as coordenadas 
e fazemos com que os nossos 
alunos produzam. A produção flui 
quando ela é livre, quando você 
não impõe. Aquilo é produção 
deles, não é minha, é o jornal 
dos alunos. Depois fazemos a 
correção da ortografia com eles, 
mas são eles que produzem. A 
liberdade é fundamental para 
esse processo.

Fábia cavalcante de oliveira, 
professora

Gosto da superação

O jornal chegou, eu olhei e fiquei 
pensando: como é bom fazer uma 
coisa, passar por um teste e ver 
o que você fez. Eu fiz um texto. 
Olhei direitinho para ver se não 
ficou nenhuma letra errada. É 
bom, porque estou vendo que fiz 
um pouco da minha parte para 
ajudar a escola. 

Gilberto nascimento da silva, 
estudante, Guarabira (Pb)

Ilustrador nato

Numa aula eu estava escrevendo, 
no que a professora passou e 
perguntou: “Você quer fazer 
parte do jornal?” Eu falei: 
“Quero”. Fiz um desenho que 
saiu no jornal. Senti alegria, 
porque foi a primeira vez que 
fiz jornal e deu tudo certo. Uma 
felicidade, porque tive ajuda de 
outras pessoas e fui orientado. 

Weverton ulisses da silva, 
estudante, Guarabira (Pb)

Liberdade de opinião

A minha participação eu achei 
muito boa. A leitura, o jornal, a 
informação e a nossa opinião. A 
professora pediu para fazer o que 
a gente pensava, e eu fiz. Gostei 
de participar. É muito importante 
você ver sua obra pronta. 

Juliana alves coelho,  
estudante, Guarabira (Pb)

satisfação de fazer bem-feito: preparação do mural para o lançamento de nova edição do “Jornal escolar”. Guarabira (Pb), 2011

Experiência única

Foi uma coisa boa para mim e 
para meus amigos participar do 
jornal. O que estamos fazendo 
é uma coisa que vai ensinar 
a gente outras coisas. Toda a 
escola e mais pessoas viram o 
que eu fiz. E gostaram. 

diego do nascimento 
domingues, estudante, 
Guarabira (Pb)
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Importância do jornal

O jornal vem para acrescentar 
no nosso dia a dia. Na minha 
turma, percebi que um respeitou 
o outro, teve o tempo de espera 
e o tempo de ouvir. Uma coisa 
bonita que aconteceu aqui 
é que todos participaram, o 
jornal veio para contribuir, 
desenvolveu a escrita das 
crianças. [Tratamos temas como] 
lixo urbano, desmatamento e a 
dengue. Daí um menino disse: 
“Posso escrever sobre políticos 
corruptos? Posso falar sobre 
crime organizado”. Eu falei: 
“Pode, você deve. Mas vamos 
estudar, ver como é isso”. 
Conversamos bastante primeiro 
para depois vir a escrita. Cada 
série ficou responsável por 
um tema. Todas as séries são 
envolvidas, trabalham seu tema 
em sala de aula e cada um tem 
a sequência didática que os 

professores aplicam. Os alunos 
ficam mais participativos. Eles 
querem se fazer presentes no 
processo. Percebi que eles 
capricham mais, pensam para 
escrever, querem estar mais 
inteirados, perguntam mais como 
se deve fazer. 

Lucia cristina de souza Lima,  
professora, apiaí (sP)

acima, a professora Lucia cristina e seus alunos 

do ensino Fundamental em atividades do projeto 

“Jornal escolar”. apiaí (sP), 2011

ao lado, aluno participante do projeto “Jornal 

escolar”. Guarabira (Pb), 2011
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3. Projeto “ler: Prazer e saber”, Alagoa nova, campina 
Grande, mogeiro, ingá, serra redonda e Guarabira (PB)

destinados à leitura nas escolas, em especial as rodas de leitura. 
a roda de leitura constitui a atividade central do projeto: em espaços 
e horários determinados, as pessoas se reúnem para ler e comentar 
as leituras feitas, mediadas por um leitor mais experiente. essas ro-
das oferecem oportunidade para o desenvolvimento de atividades de 
escuta, de leitura de narrativas, poemas ou mesmo notícias, seguidas 
de observações e comentários dos participantes sobre o autor, sobre 
o material lido e a identificação das relações com outras obras e com 
a realidade, entre outras conexões possíveis nesse momento criativo. 
em complementação à atividade, o mediador assume as vezes de pro-
motor do empréstimo de livros, incentivando sua circulação entre os 
participantes da roda. o fato de poder levar o livro para casa contribui 
para a divulgação da obra entre familiares e amigos, ampliando assim 
o número de beneficiados com as ações do projeto. 
nas oficinas de formação, os educadores vivenciam atividades de lei-
tura articuladas a momentos de reflexão e de discussão acerca das ca-
racterísticas dos gêneros textuais, das condições de multiplicação do 
projeto, dos avanços e dificuldades decorrentes das ações e do regis-
tro do processo. essa metodologia permite ao participante colocar em 
prática um movimento de ação-reflexão-ação, pois tem a oportunidade 
de avaliar os resultados de sua ação ao mesmo tempo em que produz 
com o grupo a reflexão sobre avanços conquistados e as dificuldades 
encontradas no caminho.
no plano institucional, o projeto “Ler: Prazer e saber” interage com a 
política pública local por meio do Programa escola ideal, cuja constru-
ção e implementação pressupõe o envolvimento de governos, socieda-
de civil e iniciativa privada.

desenvolvido pelo centro de estudos e Pesquisa em educação, cultura 
e ação comunitária (cenpec), com apoio da alpargatas s.a. e parceria 
do instituto camargo corrêa, o objetivo do projeto é trabalhar na forma-
ção de profissionais da educação de seis municípios da Paraíba, para 
que atuem como mediadores de leitura junto a seus alunos e, também, 
como disseminadores das propostas do projeto junto a seus pares. 
o projeto está inserido na temática de “Políticas e Práticas Pedagó-
gicas”, uma das prioridades identificadas no diagnóstico realizado 
pelo Programa escola ideal na região, ainda em 2008. além da for-
mação de educadores, ocorreram ações para equipar bibliotecas e 
cantos de leitura. as escolas foram contempladas pelo projeto “Pró-
-biblioteca” com o envio de livros e bibliotecas móveis para armaze-
namento desses livros, e convencionaram um dia dedicado à leitura 
na comunidade em que atuam. 
o público-alvo do projeto está compreendido em dois núcleos. o 
primeiro abarca os “agentes de transformação” e compreende os 
profissionais da empresa, seus familiares e o público de relacio-
namento do grupo envolvido no projeto. a intenção é mantê-los 
motivados não só para o desenvolvimento de atividades de estí-
mulo à leitura na comunidade, mas também para a manutenção e a 
ampliação das bibliotecas nas escolas. o segundo núcleo engloba 
a comunidade escolar como um todo e aponta para o incentivo à 
leitura nas escolas de ensino fundamental. o desafio aqui é criar 
condições para garantir a conservação e a manutenção das benfei-
torias realizadas após a distribuição das bibliotecas nas escolas. 
com esses cuidados, a iniciativa tende a provocar uma atenção 
maior da comunidade local e do poder público para os momentos 
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Livros em casa

Minha mãe, Luísa, se tornou 
contadora de história na 
escola depois que eu comecei 
a participar da formação 
promovida pelo ICC e a empresa 
Alpargatas. Comecei a incentivá-
la, ensinei a ela os passos da 
contação de história, e ela se 
tornou uma contadora voluntária 
de história. Havia uma criança 
com deficiência física, que se 
locomove por meio da cadeira 

descobrir nessa contação de 
história e no encanto da leitura, 
muitas vezes é necessário que 
o professor medeie essa ação, 
mas para isso ele precisa ser 
encantado. Como um professor 
pode encantar uma criança se 
ele não foi encantado? Minha 
ação primeira na escola foi a 
de encantar os professores, 
fazer rodas de leituras com 
os professores, ler para os 
professores, ouvir as histórias 
dos professores. Desenvolvemos 
uma metodologia em que 
os professores escolhiam os 
livros que queriam ler e, no 
dia seguinte, eles liam para os 
colegas, na hora do intervalo. A 
leitura promove novos saberes, 
novos conhecimentos, desperta 
curiosidades. À medida que as 
crianças tiverem o hábito de 
ler, o campo de entendimento 
e de desenvolvimento mental 
vai sendo aprofundado. A 
bagagem que elas vão ter de 
conhecimento vai ser ampliada.

Em 2010, através desse 
programa, desenvolvi um 
projeto para que todas as 
crianças tivessem um “cantinho 
da leitura” em casa. Pedi que 
cada um trouxesse uma caixinha 
de leitura, uma caixa de sapato. 
Conversamos muito em sala 
sobre como seria o título dessa 
caixinha de sapato, e ficou 
“Sapataria da Leitura: meus 
primeiros passos como leitor”. 
Toda minha turma montou em 
casa um cantinho especial para 
leitura. Meu foco principal foi 
o das crianças terem acesso à 
leitura, e isso se ampliou. Elas 
começaram a me contar que, 
quando chegavam em casa, 
seus pais estavam sentados no 
chão com a caixinha da leitura 
no colo rindo sozinhos, lendo 
os livros. Percebi que o que 
começamos com uma criança na 
escola passou a interagir com 
toda a família. 

Luzia débora Feitosa de Lima 
barbosa, professora, campina 
Grande (Pb)

de rodas. Minha mãe contava 
histórias para ela com a 
finalidade de atrair as outras 
crianças a ouvirem as histórias 
junto a essa aluna. Por ela ser 
diferente, as crianças tinham 
um estranhamento. Mas a 
partir da contação de história 
da minha mãe, na hora do 
intervalo as crianças passaram 
a brincar com essa menina com 
deficiência. Para a criança se 

a biblioteca móvel (esq.) e o baú da imaginação (dir.) estimulam as leituras dos alunos do ensino Fundamental. 

Mogeiro (Pb), 2011
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Agentes multiplicadores

O projeto “Ler: Prazer e Saber” 
trabalha muito a leitura em 
sala de aula, como incentivar 
o aluno a gostar da leitura, 
como despertar a curiosidade 
para que ele tome gosto e sinta 
prazer em ler. Despertando 
a curiosidade de um aluno, 
você consegue atraí-lo com os 
recursos mais diversos, e até os 
mais simples. Eles levam os livros 
para casa e quem determina 
o tempo [de empréstimo] 
são eles, dependendo do 
tamanho do livro. No dia de 
roda de leitura, que ocorre 
semanalmente, [devolvem] o 
livro e fazem a propaganda 
daquele livro. Eles se tornaram 
multiplicadores. Uma aluna 
me disse: “Professora, eu não 
gostava de ler, mas a senhora me 
incentivou a gostar de ler”. Não 
perguntei, ela chegou e me deu 
esse depoimento. Mudou muita 
coisa. 

rosangela de Melo cabral, 
professora, Mogeiro (Pb)débora Feitosa com seus alunos na sala de leitura; sua mãe encantou-se com a contação de histórias e foi uma das maiores incentivadoras do projeto. campina Grande (Pb), 2011
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Plantando, dá

O ICC e o Cenpec tiveram 
a brilhante ideia de criar o 
projeto “Ler: Prazer e Saber”. 
Foi em agosto ou setembro de 
2009 que recebemos nossa 
primeira capacitação, com 
muita expectativa. E a gente 
se surpreendeu com tudo, 
com o programa em si, com 
a ministrante. Eu devo tudo a 
ela, porque o prazer que eu 
adquiri na leitura foi graças 
às técnicas que ela aplicava 
na capacitação do projeto. Ela 
conseguiu provocar isso em mim 
e nos demais participantes. Eu 
não tinha o hábito da leitura, 
não gostava de ler, fiz faculdade 
por fazer, porque tem que ter 
um curso superior, mas durante 
aqueles anos que lá passei eu 

Professores aprendendo 

As pessoas aprendem com as 
outras, interagem. A formação 
é isso: quando tenho um grupo 
de professores juntos, quando 
mais de uma cabeça senta para 
pensar, para refletir sobre a 
sua prática. Talvez o professor 
nem vá lá aprender grandes 
coisas, grandes mágicas ou 
grandes receitas. Mas ele vai 
refletir sobre aquilo que já está 
fazendo, o que deu certo e o 
que não deu – e por que não 
deu. No momento que ele para 
para escutar outras pessoas, 
com outras angústias – que ora 

são as mesmas que as dele, 
ora não são –, isso acrescenta 
muito para o professor, faz muito 
bem para ele. E no “Ler: Prazer 
e Saber”, o título já fala tudo: a 
intenção é formar o leitor, formar 
o ouvinte que vai se tornar um 
leitor. [Para isso] o professor 
recebe orientações mensais de 
oito horas no preparo de rodas 
de leitura. É convidar o professor 
a entrar na roda, a ter o prazer 
da leitura e se descobrir leitor. 
A partir do momento em que o 
professor se descobre um leitor, 
que goste de ler, ele vai fascinar 
ainda mais os seus alunos.

cristiana santana Moreira, 
formadora do cenpec. atuação 
nas cidades de alagoa nova, 
Mogeiro, ingá, serra redonda e 
Guarabira (Pb)

não gostava de ler, tinha que 
ler como uma obrigação para 
desenvolver as atividades, 
fazer os resumos, as críticas, 
os trabalhos, a monografia. 
Esse projeto que o município de 
Mogeiro abraçou caiu do céu, 
porque foi muito importante 
não só para mim, mas para as 
crianças, para todo mundo, 
porque a leitura é a base de tudo. 
Sem a leitura a gente é cego. E já 
vemos a diferença. Tem menino 
que pega o livro na biblioteca 
móvel, sem pedir permissão, sem 
precisar dizer “posso pegar?”, 
simplesmente pelo prazer da 
leitura. Pega o livrinho e lê, 
conta e repassa a história para 
os coleguinhas. Isso é fruto do 
projeto e da capacitação. 

José Milton Jerônimo barbosa, 
diretor de escola, Mogeiro (Pb)
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4. Projeto “sistema de Gestão integrado (sGi)”, 
Alagoa nova, campina Grande, Guarabira, ingá, 
mogeiro e serra redonda (PB)

a meta desse projeto é contribuir para o aprimoramento da gestão 
de 56 escolas públicas do ensino Fundamental de sete municípios 
paraibanos, todas participantes do Programa escola ideal. a ini-
ciativa do icc visa à implantação, nessas unidades, do sistema de 
Gestão integrado (sGi) desenvolvido pela Fundação Pitágoras, de 
belo Horizonte. a empresa apoiadora do Grupo camargo corrêa é a 
alpargatas s.a. e a iniciativa conta com a parceria das secretarias 
Municipais de educação, instituto alpargatas e instituto camargo 
corrêa, além da comunidade escolar. 
na etapa de produção do diagnóstico participativo – a pedra de 
toque do Programa escola ideal – levado a cabo na região, foram 
mapeadas seis dimensões da realidade escolar: os profissionais da 
educação, as condições de ensino, as políticas e as práticas peda-
gógicas, o desempenho escolar dos alunos, o ambiente educativo 
e a gestão escolar. a ferramenta desenvolvida para a realização do 
diagnóstico evidencia as potencialidades de cada escola, estimula 
o intercâmbio de boas práticas entre elas e aponta as questões que 
merecem atenção. as escolas participantes do projeto estão con-
centradas na área rural dos municípios beneficiados, com exceção 
de campina Grande, onde a maioria está na zona urbana. são todas 
escolas de pequeno ou médio porte, e em comum apresentam uma 
precária infraestrutura.
a análise dos dados reunidos após a apuração do diagnóstico 
apontou também a gestão escolar como uma das prioridades para 
atuação do programa. daí a opção pelo sGi, um modelo gerencial 
que articula os esforços de gestores, educadores e alunos com 

vistas ao alto desempenho escolar. a transferência de tecnologia do 
sGi para as escolas se dá num período de dois anos. num primeiro 
momento, o sistema é implantado na secretaria de educação e nas 
escolas participantes; numa segunda etapa, a tecnologia de gestão é 
transferida ao município, que dela se apropria e replica o sistema para 
outras escolas, agora sem a interferência direta da equipe técnica da 
Fundação Pitágoras. 
os resultados são visíveis e os impactos positivos na gestão escolar e 
no aprendizado, evidentes. um elemento essencial para o sucesso do 
sGi é o comprometimento das lideranças e o alinhamento em torno do 
princípio de que um sistema desses não se implanta por delegação, 
mas com a participação ativa de toda a comunidade na construção do 
processo. outro fator crítico de sucesso é o envolvimento das secreta-
rias de educação como colaboradoras e promotoras das ações, o que 
implica assumir o sGi como uma política pública em prol da excelência 
do sistema público de educação.
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a professora Janaína, do ensino Fundamental, em sala de aula enquanto examina os portfólios 

dos alunos. serra redonda (Pb), 2011



O que é o sistema

A proposta do SGI é alinhar todos 
os setores da escola para que 
possamos caminhar direitinho. 
É um trabalho com base em 
categorias de gestão, partindo 
da liderança e passando pelo 
planejamento estratégico, com 
foco nas partes interessadas, 
depois pelos recursos humanos e 
pela informação e análise, porque 
todo o nosso trabalho é baseado 
nos dados que obtemos por meio 
das pesquisas e dos gráficos que 
emitimos. E aí chegamos aos 
resultados. E esses resultados de 
desempenho estão nos dando 
novo fôlego para continuar. 
Perguntamos aos alunos: 
“Como é que vocês estão? Vocês 
avançaram?” “Avançamos”. 
“Como você sabe que avançou?”. 
“Ah, porque meu gráfico 
cresceu”. Preciso estabelecer uma 
meta e sempre faço perguntas 
aos alunos: “E aí, sua meta foi 

alcançada, você já conseguiu? 
Como está seu processo de 
crescimento?”. Ele diz: “Já estou 
conseguindo ler! Agora eu preciso 
melhorar a escrita!”. Essa reflexão 
sobre a própria aprendizagem 
– o aprender a aprender – é um 
dos pilares da educação e o SGI 
tem contribuído muito para isso. 
Outro ponto importantíssimo no 
SGI, além da organização que ele 
nos leva a ter, é a contribuição 
em dar visibilidade ao trabalho 
que é feito. Temos professores 
com trabalhos riquíssimos, mas 
esses trabalhos de certa forma 
não apareciam. O que era feio e 
errado aparecia muito mais do 
que o que estava sendo  
bem-feito. 
O SGI objetiva a aprendizagem 
de qualidade, partindo do 
processo organizacional, desde 
a equipe de liderança até o 
aluno. Existe uma pirâmide, 

só que normalmente quem a 
gente pensa que está no topo da 
pirâmide seria a direção, mas na 
verdade é o aluno. A proposta do 
SGI é essa. O aluno, na próxima 
etapa vem o professor e aí, 
abaixo, estamos todos nós: a 
equipe técnica, gestão escolar 
e o pessoal de apoio para dar 
suporte ao professor a fim de 
que ele alcance o aluno. Essa 
perspectiva de aprendizagem 
com qualidade, que realmente 
repercuta na vida do aluno, 
traz para dentro da escola uma 
forma muito dinâmica de ser 
e de acontecer. O período de 
implantação é difícil. Mas vimos 
o quanto a escola melhorou. 
Houve um salto qualitativo 
muito grande, principalmente 
naquilo que é o maior desafio 
da escola pública hoje, que é 
ensinar o aluno a ler, a escrever e 
a calcular. 

Janaina Ferreira regis, 
supervisora educacional, 
campina Grande (Pb)

A política da leitura

O Instituto Alpargatas procurou 
a Secretaria de Educação 
para fazer uma parceria que 
pudesse beneficiar as escolas de 
Alagoa Nova, e, a partir daí, as 
melhorias para a educação vieram 
acontecendo sucessivamente. 
Primeiro, com o “Juntos pela 
Escola Ideal”, que é um projeto 
cujo objetivo é arrumar a estrutura 
física da escola – e sabe-se que 
uma escola bem equipada, uma 
escola bonita, uma escola limpa, 
incentiva mais o professor a 
ministrar suas aulas e os alunos 
também a virem à escola. Tanto 
que depois do “Juntos pela Escola 
Ideal” o nosso índice de evasão 
diminuiu consideravelmente. 
Depois tivemos uma parceria 
para que viesse o Sistema de 
Gestão Integrado (SGI). A partir 
do SGI começamos a sistematizar, 
alinhamos o trabalho e a 
aprendizagem do aluno melhorou 
consideravelmente.

ivenete teixeira dos santos 
rocha, secretária de educação, 
alagoa nova (Pb)
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Balanço dos projetos

A prática pedagógica dos 
professores ficou mais 
sistematizada, o que ajudou para 
trabalhar em conjunto, para que 
o planejamento pedagógico da 
escola fosse mais coeso. Isso 
porque toda a escola precisa 
trabalhar a publicação do jornal, 
precisa trabalhar a leitura 
prazerosa e as rodas de leitura 
com as crianças; toda a escola 
precisa trabalhar utilizando os 
instrumentos do SGI para que 
haja mais aprendizagem, para 
que as crianças possam entender 
a importância do estudo e o 
porquê de estudar. Isso viabilizou 
um novo processo de ensino e 
aprendizagem na escola. 

Luzia débora Feitosa de Lima 
barbosa, professora, campina 
Grande (Pb)

Dieta equilibrada

A cozinha hoje está – vou dizer, 
assim, pela minha cabeça 
– cinco estrelas. [Depois da 
capacitação] aprendemos a fazer 
uma alimentação melhor para 
os alunos, porque podemos 
usar talos, cascas, aproveitamos 
tudo. Antigamente só vinha o 
tempero para fazer uma comida 
preparada. Agora, não. Os 
meninos aqui nunca rejeitaram 
a comida, comem tudo que se 
faz na escola, eles se alimentam 
bem. Muitos não almoçam em 
casa e comem aqui. Eu me sinto 
feliz da vida em ver que eles 
comem a comida que eu fiz. 
Minha meta é fazer e dar boa 
alimentação para eles. Temos 
que procurar ter amor pelo que 
fazemos, porque não estamos 
fazendo para nós, estamos 
fazendo para os outros. 

Marizete clementino Galdino, 
merendeira, Mogeiro (Pb)
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Marizete se empenha em oferecer aos alunos uma alimentação saudável e saborosa. Mogeiro (Pb), 2011



Responsabilidade geral

Os alunos viram a importância 
de manter a escola limpa. Eles 
hoje têm o cuidado de manter 
a limpeza. Aqui não tem mais 
cadeira quebrada, isso não 
acontece mais. O foco é o 
aprendizado do aluno. Todo 
mundo trabalha em torno 
disso, desde a cozinheira até 
o professor. Hoje a escola 
tem uma visão, nós sabemos 
o que queremos ser daqui 
a cinco anos. Queremos ser 
reconhecidos na rede municipal 
como a número 1 em leitura e 

escrita. Vamos trabalhar para 
isso. E os pais agora sabem 
qual o significado deles nas 
escolas – antes, não sabiam. 
Eles são peças muito importantes 
para o desenvolvimento de 
seus filhos. Eles têm que estar 
presentes, têm que fazer parte 
da escola também. Cada aluno 
tem um portfólio. Toda sexta-
feira eles levam o portfólio 
para casa. Assim os pais veem 
o desenvolvimento dos filhos. 
Antes eles nem sabiam o que é 
um portfólio. 

Janaína Juvêncio dos santos, 
professora, serra redonda (Pb)

Plano de metas

O SGI é um programa robusto. 
Se todo mundo vestir a camisa 
– como o nome diz, Sistema 
de Gestão Integrado –, cada 
um fazendo a sua parte, com 
foco no aluno e para melhorar 
a aprendizagem, essa escola 
se tornará escola-modelo 
dentro de três anos. O objetivo 
é garantir uma educação de 
qualidade para nossos alunos, 
e só é possível alcançar esse 
objetivo com essa integração, 
com esse alinhamento. Nós 
temos sete metas para alcançar: 
garantir uma qualidade boa na 
leitura, na escrita, no cálculo, 
na expressão oral, na interação, 
resolver problemas do cotidiano 
e dominar o uso da tecnologia.

Maria neide dias, pedagoga, 
serra redonda (Pb)

Antes e depois

Depois que chegou o SGI, 
mudou muito. Mudou a limpeza, 
mudaram os estudos, a leitura. 
Eu melhorei muito depois do 
SGI. E só caprichando com o meu 
texto eu posso ir para o jornal. 

ana Júlia Gomes alves, estudante

A marca da diferença

A turma toda foi se 
desenvolvendo na leitura por 
conta dos instrumentos do SGI. A 
cada dia a gente vai melhorando. 
A minha meta agora é melhorar 
a escrita, caligrafia e ortografia. 
E, toda vez que venho aqui ler 
um livro, é como se eu estivesse 
flutuando, porque os livros 
parecem que tiram os meus pés 
no chão. Cada história é uma 
coisa diferente. 

Lívia Lúcia sabino silva, 
estudante, campina Grande (Pb)
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ProGrAmA FUtUro ideAl

A razão de ser do Programa Futuro Ideal parte do pressuposto de 
que a articulação de parcerias é indispensável para a consecu-
ção do objetivo de desenvolver uma comunidade, principalmen-
te quando existe o propósito de estimular o empreendedorismo 
como forma de ampliar as possibilidades de inclusão de jovens 
de 16 a 29 anos no mercado de trabalho. neste caso, não se trata 
apenas de desenvolver as competências requeridas para a inser-
ção dos jovens em um emprego formal, mas também promover 
ações para neles estimular as condições de organizarem-se em 
cooperativas, ou mesmo para montar os seus próprios negócios, 
sempre levando em conta a vocação econômica do município ou 
da região em que vivem.

um resultado prático dessa intenção é o projeto “tempo de em-
preender”, realizado no interior de santa catarina e do rio Grande 
do sul, em conjunto como o serviço brasileiro de apoio às Micro e 
Pequenas empresas (sebrae). o foco, aqui, é contribuir para o incre-
mento da renda e da melhoria das condições de vida de agricultores 
familiares por meio do estímulo à produção cada vez mais eficiente 
de alimentos de melhor qualidade – o que lhes garante boa inserção 
no mercado consumidor.

afora o apoio direto ao projeto, o icc também trabalha para 
construir sinergias entre a rede de relacionamento das empresas do 
Grupo camargo corrêa, as próprias empresas e os projetos que be-
neficiam esses produtores rurais e jovens empreendedores. “o rela-
cionamento e o compromisso com a comunidade serão habilidades 
necessárias para um gestor, para o líder de uma empresa”, afirma 
Jair resende de almeida, coordenador do programa. “o instituto ca-
margo corrêa tem um papel importante no processo de formação 

Futuro ideal é um dos programas estruturantes do instituto camargo corrêa. seu objetivo é ampliar o horizonte de jovens de 16 a 29 anos. Lago da usina Hidrelétrica de tucuruí (Pa), s/d76



e disseminação desses valores dentro do Grupo. não só para os 
novos que estão entrando, mas também para as pessoas que estão 
aqui há mais tempo.”

nisso se observa a preocupação constante em estabelecer 
alianças tanto com instituições comunitárias como com organiza-
ções de atuação nacional. exemplos dessa postura são a parceria 
com o senai para suporte ao projeto “Geração sustentável”, em 
rondônia, para formar 10 mil profissionais em 30 meses; a alian-
ça com o sebrae em nove estados brasileiros com a participação 
em dez projetos; e o trabalho conjunto com a organização ashoka 
empreendedores sociais no projeto “MudaMundo para um Futuro 
ideal”, que dissemina noções de empreendedorismo junto a jovens 
de baixa renda de cubatão (sP).

o Programa Futuro ideal tem como missão a geração de trabalho 
e renda, mas é sobretudo um projeto de apoio à inclusão, em nome 
de uma vida digna. só é possível ter uma vida digna quando se tem 
acesso aos bens e aos serviços mínimos que uma pessoa necessita, 
o que só acontece a partir da sua inclusão no mercado produtivo. 
nesse sentido, no momento em que um negócio que o programa 
ajudou a estruturar se consolida e passa a gerar renda, então um 
passo importante foi dado. 

o programa está alinhado com as políticas da secretaria na-
cional de Juventude, do governo federal, que considera jovens 
pessoas até 29 anos. o intuito é promover trabalho e renda para 
o desenvolvimento comunitário e, com isso, gerar cidadania. uma 
das formas de fazer isso é ter pessoas participando de processos 
formativos para obter acesso ao mercado de trabalho – cursos 
profissionais, capacitação, ações de estímulo ao empreendedo-

rismo. outra maneira é a estruturação de negócios, coletivos e or-
ganizados. o Programa Futuro ideal trabalha nessas duas linhas, 
sempre com o entendimento de que seu público principal é o jo-
vem. Mesmo porque essa é uma faixa da população mais expos-
ta à violência, sujeita a situações de vulnerabilidade. Por isso o 
programa apoia grupos produtivos não apenas do ponto de vista 
da formação, mas também na capacitação tecnológica e organiza-
cional, no acesso a equipamentos e conhecimento sobre finanças 
e mercado.

no âmbito desse programa, o icc iniciou uma parceria com o 
bndes, concretizada em fevereiro de 2011. as duas entidades fir-
maram convênio para criar um fundo paritário de r$ 50 milhões, 
a ser utilizado durante cinco anos – r$ 10 milhões por ano – para 
investimento direto em projetos. no fundo, chegou-se a um jogo de 
soma positiva: o icc ganhou um volume de recursos para apoiar 
mais projetos e projetos maiores, e o bndes ganhou capilaridade 
na sua atuação social.

no início do segundo semestre de 2011, o Programa Futuro ide-
al estava presente em 39 municípios brasileiros de 14 estados da 
Federação, onde administrava 40 projetos. Foi o primeiro programa 
do icc a promover um projeto no exterior. Por meio da uma parceria 
com a construtora camargo corrêa e o senai-sP, o icc organizou o 
Projeto Kidimacaji (que significa “trabalhador”), em angola, com o 
objetivo de capacitar 900 jovens por ano nas áreas de costura, ele-
tricidade, informática, moda e panificação.

a atenção redobrada do icc com o investimento nos jovens ad-
vém da certeza de que eles são, em definitivo, os atores estratégi-
cos para o desenvolvimento de uma nação.

77



Programa Futuro ideal
42 cidAdes

38 Projetos

noVAs cidAdes 2012

salvador (BA)

santa Helena de Goiás (Go)

Patrocínio (mG)
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Valor do conhecimento

O resultado principal é ver que 
as pessoas atendidas pelo 
projeto realmente passaram 
por um processo de melhoria 
da qualidade de vida. Um 
dos grupos mais frágeis que 
apoiávamos era em Nossa 
Senhora do Socorro (SE), na 
região metropolitana de Aracaju, 
onde há uma fábrica da Tavex, 
empresa de confecção que 
pertence ao Grupo. Pegamos 
esse grupo muito fragilizado, 
formado por mulheres adultas 
e jovens, com histórico terrível 
de violência, de pobreza, 
pessoas em vulnerabilidade 
muito grande, mas que se 
organizaram em forma de 
associação. E começaram a 
produzir. Elas tinham duas 
máquinas de costura velhas, 
com o que faziam os trapos para 
vender nos postos de gasolina. 

Investimos em organização, em 
capacitação tecnológica, em 
equipamento e na melhoria do 
espaço em que elas estavam. 
Quando começamos a trabalhar 
com esse grupo, no ano anterior 
elas tinham faturado R$ 9.100 e 
tinham dívidas com agiotas. Em 
2010, elas faturaram R$ 112 mil. 
Um supermercado contratou 6 
mil bolsas retornáveis e 1.500 
camisetas, e você escuta uma 
pessoa falando: “As camisetas 
nós estamos produzindo, 
mas terceirizamos a parte de 
serigrafia, porque serigrafia 
não é nossa especialidade”. O 
que você vê é um discurso de 
negócio. 
No sul do Brasil, onde 
construímos a Hidrelétrica Foz 
do Chapecó, há outro projeto, 
em três municípios. Uma das 
linhas que nós apoiamos foi 

a melhoria da produção de 
leite de pequenos produtores. 
Tivemos um aumento de 600% 
na produção do leite com uma 
tecnologia simples, que é o 
sistema voisin. Entramos em 
parceria com o Sebrae e com 
consultores locais. Com a gestão 
da propriedade, o produtor 
dizia: “Minha vaca não dá mais 
carrapato porque, com o sistema, 
quando ela volta a comer, come 
sempre capim fresco”. Para 
cada família, foram investidos 
R$ 1.100 em equipamentos, 
por meio de um fundo rotativo 
que fica na comunidade, e em 
algumas capacitações. E você 
acaba descobrindo que muitas 
vezes não é tanto o dinheiro 
que importa. Existem recursos 
muito mais valiosos, como o 
conhecimento que tem uma 
comunidade. 

Jair resende de almeida, 
coordenador do Programa Futuro 
ideal, são Paulo (sP)
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1. Projeto “moldando um Futuro melhor”, Apiaí (sP)

Proposto pelo instituto Meio, esse projeto objetiva a capacitação 
de ceramistas e jovens aprendizes de cerâmica do município pau-
lista de apiaí, para criar condições de geração de renda e, com sua 
produção, concorrerem para a preservação de uma técnica artesa-
nal secular, de reconhecida importância cultural. com o apoio da 
intercement, o instituto camargo corrêa aliou-se a esse objetivo e 
passou também a atuar para garantir a perenidade das técnicas e 
o fortalecimento da associação de artesãs de apiaí “custódia de 
Jesus da cruz”, localizada no bairro do encapoeirado.
a ideia motriz foi a articulação de investimentos em ações com 
vistas ao aumento da rentabilidade das artesãs, conjugada com o 
incentivo e a motivação de jovens da cidade para a produção de 
peças artesanais em cerâmica de alto valor cultural, através do 
compartilhamento dos saberes tradicionais da região. as técnicas 
ali utilizadas na cerâmica são repassadas de geração a geração há 
mais de 200 anos. as peças produzidas pelas artesãs são vendidas 
principalmente a turistas – em ponto de venda próprio, na asso-
ciação, e ainda na casa do artesão, na sede do município, e no 
Parque estadual turístico do alto ribeira (Petar). apiaí é o município 
que abriga a maior área de Mata atlântica preservada do brasil, e 
a venda do artesanato tradicional foi a forma encontrada por famí-
lias da zona rural para complementar sua renda, cujo potencial de 
crescimento é favorecido pelo fluxo de turistas que visitam o Petar, 
conhecido por suas cavernas e rios de águas cristalinas.
as artesãs integrantes da associação, que também trabalham na 
agricultura, não conheciam as ferramentas básicas de gestão e pre-
cisavam aprimorar a qualidade e o acabamento de seus produtos. 
Por essa razão o projeto atuou prioritariamente na melhoria da in-

fraestrutura física da oficina de artesanato; na capacitação em plane-
jamento estratégico, controle de produção, processo de precificação e 
manual de boas práticas; e na disseminação de técnicas de comercia-
lização que implicaram o desenvolvimento de material impresso de co-
municação, construção de um site e participação em feiras de âmbito 
regional e nacional para lojistas, além do fortalecimento das vendas no 
varejo. de outra parte, o processo de queima da cerâmica foi identifi-
cado como ponto crítico da linha de produção, pelo motivo de os dois 
fornos existentes na oficina não atenderem ao padrão de qualidade 
necessário à durabilidade das peças. esse problema foi devidamente 
superado e, adicionalmente, foram instituídas fichas técnicas de pro-
duto e embalagens com a identidade do grupo. 
além do instituto Meio, são parceiros desse projeto a secretaria Munici-
pal de turismo, cultura e Meio ambiente de apiaí e a organização inter-
nacional agropecuária (oia), empresa especializada em certificação de 
qualidade de produtos agropecuários, processados e industrializados. 
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na página ao lado e no alto (à dir.), artesãs que passaram por oficinas de capacitação para conhecer ferramentas capazes de agregar mais valor aos saberes tradicionais. apiaí (sP), 2011

acima, a artesã Marina molda uma peça com medidas convencionadas no curso de capacitação de que participou. apiaí (sP), 2011
81



Do tomate para a argila

Lá só se planta tomate. Barra 
do Chapéu e Apiaí têm muito 
tomate. Era vida dura, muito 
dura. Agora trabalho com 
artesanato, estou saindo da roça 
e ficando só com o artesanato. 
Meu sonho era estudar. Não 
realizei meu sonho porque meu 
pai precisava da gente para 
trabalhar, e toda vida fomos 
uma família humilde. O sítio da 
gente era na Barra. Mudamos 
para o bairro Encapoeirado para 
plantar tomate. A mulherada 
queria mesmo sair da roça, 
porque o trabalho do tomate 
é muito sofrido. Se estiver 
chovendo, você tem que ir; se 
estiver quente demais, você 
tem que ir; não tem como parar. 
Depois que você planta, no 
dia da colheita, se você não 
quiser perder, tem que ir nem 

que seja com chuva. Todas 
queriam arrumar um serviço 
melhor, que não estivesse 
na chuva, no sol. E criamos a 
Associação de Artesãs. Com o 
Instituto Camargo Corrêa foi até 
engraçado, porque sempre que 
falavam de implantar um projeto 
para ajudar a gente, eu não 
acreditava. Porque todo mundo 
ia lá e depois não acontecia 
nada. Aí foi uma pessoa dizendo 
que queriam ajudar o pessoal 
do artesanato. Falaram que 
ia aumentar, ia arrumar, fazer 
forno, essas coisas. Depois que 
eles foram embora, comentamos: 
“Não vão fazer nada”. A gente 
queria muito uma máquina de 
preparar barro, a maromba. Daí 
eles falaram que iam comprar 
a máquina. Não acreditamos 
nada. Mas com eles foi diferente. 

Eles ajudaram muito a gente, 
muito mesmo. Fizeram o projeto, 
aumentaram o barracão, fizeram 
a casa do forno, fizeram o forno. 
Compraram a tão sonhada 
maromba. E veio um designer 
para trabalhar com a gente. 
Houve um curso para trabalhar 
as peças com medida, fazer 
padrão, fazer pintura e desenho 
novos. Estamos vendendo 
bem os vasos, conseguimos 
lojistas de São Paulo. Eles 
não conheciam a gente, não 
tinham contato, e por isso não 
compravam. Aumentou a renda 
tanto para nós como para a 
associação. Foi uma ajuda muito 
boa do ICC. Hoje participamos 
de feiras em Ilha Comprida, em 
Iguape, e estamos no Revelando 
São Paulo, que tem todo ano no 
Parque da Água Branca. 

rosilene Lopes de oliveira, 
artesã, apiaí (sP)

a vida de muitas das artesãs resumia-se ao 

trabalho nas plantações de tomate (alto). depois, 

redescobriram a técnica do rolinho, tradicional nas 

cerâmicas da região (centro); e construíram um novo 

forno para aumentar a produção (ao lado).  

apiaí (sP), 201182
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Técnicas distintas

O artesanato em argila sempre 
foi famoso aqui. Por conta da 
fábrica de cimento da Camargo 
Corrêa, as filhas do Sr. Sebastião 
Camargo iniciaram aqui o 
Programa Futuro Ideal e optaram 
por trabalhar com a cerâmica, 
porque elas gostavam disso. 
E levamos sorte, porque havia 
uma associação, a gente era um 
grupo. Quando vieram procurar 
com quem trabalhar, acharam a 
gente aqui e aí até que foi muito 
rápido. Um dia veio o pessoal do 
Instituto Meio, dizendo: “Vamos 
desenvolver um trabalho aqui 
com vocês pelo Instituto Camargo 
Corrêa”. Nem acreditamos, 
porque tinha tanta gente que 
vinha e prometia – “Ah, vamos 
fazer isso, vamos fazer aquilo” 
–, só que nunca apareceu. 
Quando veio o Instituto, daí a 
coisa desabrochou. Tanto que o 
trabalho andou de uma maneira 
que eles se surpreenderam, 
porque em um ano conseguiram 
fazer bem mais coisas que 

imaginavam, por conta de o 
grupo já estar formado, já ter 
uma estrutura, um trabalho em 
equipe. 
A técnica do rolinho é uma 
técnica primitiva da região. Na 
verdade, hoje a gente até facilita 
mais, porque esticamos o barro 
numa base e aí vai modelando, 
colocando os rolinhos em volta. 
Antes, elas colocavam o rolinho 
desde o começo, pegavam um 
rolinho menor, iam colocando 
e depois juntavam todos os 
rolinhos para fazer a base. Agora 
a gente já inicia com a base 
inteira pronta. É uma técnica da 
região que procuramos manter. 
Por isso não se trabalha com o 
torno, com nada, para realmente 
manter essa técnica. Quem 
entende de cerâmica, se bater 
o olho já sabe se uma peça foi 
moldada em torno. O rolinho, 
por mais perfeita que a peça 
fique, você vê que tem contrastes 
da mão, do próprio rolinho, e 
não fica tão certinho. Deixamos 

a peça acabar de secar para ir 
ao forno, iniciar o processo da 
queima, que normalmente dura 
de 7 a 8 horas. Iniciamos o fogo 
de manhã e só terminamos a 
queima à tarde. A peça chega a 
700 graus [centígrados] para ter 
essa resistência que tem.
Antes tinha um trabalhão de 
socar com a mão de pilão. 
Trazia a argila e a parte mais 
difícil era socar, a gente ficava 
com o braço moído. O dia que 
tirava para socar argila não 
dava tempo de modelar a peça, 
porque terminava de socar e 
já estava cansado, tinha que 
descansar para recomeçar 
no outro dia. E esse trabalho 
agora se tornou mais fácil para 
nós, com o projeto do Instituto 
Camargo Corrêa. Ganhamos uma 
máquina que beneficia a argila. 
E é difícil explicar o que a gente 
sente em trabalhar, em estar 
modelando a peça e ver aquela 
peça queimada. A vitória mesmo 
é depois de a peça sair do forno, 

viva, inteira, principalmente um 
vaso grande. Quando você faz 
um vaso grande, a expectativa 
é enorme em conseguir salvá-
lo, em fazer com que ele saia 
inteiro do forno. O trabalho de 
modelar é gratificante, porque 
é uma sensação de vitória que 
a gente tem quando consegue 
ver a peça modelada, pronta, só 
no jeito para você alisar. O que 
acrescentou muito nesse projeto 
do ICC foi que conseguimos 
nos desenvolver como pessoas. 
Antes a gente não tinha muita 
expectativa, fazia as peças, mas, 
aonde chegar com isso? Hoje 
sabemos onde queremos chegar 
– e acreditamos que vamos 
chegar. Eu mesma não acreditava 
em expandir tão rápido assim. 
Foi uma surpresa. O trabalho com 
o Instituto Camargo Corrêa fez a 
gente dar o salto necessário. E 
acredito que vamos chegar bem 
mais longe. 

Marina Gomes da rosa cordeiro, 
artesã, apiaí (sP)

in
st

it
u

to
 c

a
M

a
rG

o
 c

o
rr

êa
  |

  i
n

v
es

ti
M

en
to

 s
o

ci
a

L 
Pa

ra
 a

 c
id

a
d

a
n

ia

83



De ponto em ponto

Por ver a carência da 
comunidade em que eu nasci, 
eu sempre quis fazer alguma 
coisa que gerasse renda para 
essas pessoas, projetos que 
pudessem ajudar famílias 
que não têm oportunidade no 
mercado de trabalho. Como eu 
não tinha condições de pagar a 
faculdade, fiz um curso técnico 
de enfermagem. Trabalhei 
oito anos como enfermeira no 
hospital. Foi quando fui fazer 
faculdade de Serviço Social. 
Quando comecei a trabalhar 
na Secretaria de Bem-Estar 
Social, conheci um grupo de 20 
mulheres que bordavam dentro 
do Programa de Assistência 
à Família (PAF). Achei lindo o 
trabalho delas e perguntei se 
tiravam renda daquele trabalho. 

Elas falaram: “Muito pouco, 
porque vende aqui mesmo no 
município de Natividade, a gente 
não vai para fora”. Às vezes 
participam de feiras, às vezes 
não. Eu me propus a ajudá-las: 
“Eu posso ajudar escrevendo 
um projeto, e fazer alguma coisa 
para conseguir algum parceiro 
ou começar a mandar o trabalho 
de vocês para fora, porque é 
muito bonito para ficar só dentro 
do município”. Foi quando 
comecei a me apaixonar pelo 
trabalho delas. Hoje estou como 
presidente da cooperativa e 
visto a camisa, adoro o trabalho 
delas, as incentivo cada vez 
mais. A Cooperativa de Bordados 
de Natividade foi fundada no 
dia 9 de janeiro de 2010. Temos 
uma sede própria e maquinários. 

Elas vão lá, produzem, vão 
para casa e produzem em casa. 
Nosso objetivo é aumentar 
esse fluxo de venda e melhorar 
cada vez mais a qualidade 
de vida delas com a renda da 
cooperativa. Hoje o grupo já 
tem autoestima. Muitas bebiam 
e hoje não bebem mais. O que 
ganham investem na educação 
dos filhos, em reformas da casa, 
e antes elas não pensavam 
dessa forma. Antes elas só 
faziam peças pequenas e hoje 
fazem almofadas, nécessaires, 
joguinhos americanos. O 
grupo já exporta para o 
Japão e participou de feiras 
internacionais.
Conheci o pessoal do Instituto 
Camargo Corrêa por meio de 
um representante do setor 

de comunicação da frente de 
obras da Camargo Corrêa no 
município. Aí eu fiz um projeto 
e enviei. Dentre os três grupos 
do município, a cooperativa foi 
selecionada para ter o apoio 
deles. Eles esperam que a 
gente aumente a renda, porque 
hoje elas tiram em torno de 
R$ 200 a R$ 300. Eles querem 
aumentar mais essa renda. E nós 
esperamos alcançar essa meta 
com a participação em feiras. 
Tivemos também consultorias 
com o Sebrae, que entrou como 
parceiro e ajudou muito no 
melhoramento do produto e da 
qualidade. A cooperativa vai 
crescer a ponto de ser conhecida 
internacionalmente. Nosso 
objetivo é esse. E gerar muito 
serviço para os jovens da cidade. 

vania cristina Gonçalves de 
Medeiros Mendonça, assistente 
social, apiaí (sP)
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Equipe multidisciplinar

Quando você melhora um 
produto artesanal, o faz mais 
vendável, agrega valor a ele, 
isso não só significa um produto 
melhor para o consumidor, 
mas, também, uma vida melhor 
para quem o produz, [em 
especial] quando se trabalha 
com setores mais vulneráveis. 
A área da geração de renda é 
nova na atuação do terceiro 
setor. Percebemos que seria 
preciso fazer algo mais do que 
dar as condições mínimas para 
uma pessoa sobreviver. Permitir 
ou dar a possibilidade de ela 
ser uma cidadã não só tem a 
ver com a educação e com as 
necessidades básicas, mas 
também com a possibilidade 
de a pessoa gerar sua própria 
renda, ser independente, ser 

uma pessoa consciente, se 
desenvolver profissionalmente, 
desenvolver a família. 
Principalmente na área rural, 
é importante fixar as pessoas, 
sobretudo os jovens. A área 
de geração de renda é muito 
complexa, [requer] uma equipe 
multidisciplinar, que precisa 
trabalhar desde a gestão, como 
é a organização formal do grupo, 
a divisão de tarefas, como esse 
grupo vai ser gerido; depois 
vem a questão do produto, 
da tecnologia e da inovação; 
depois, a parte de mercado, do 
marketing – onde vender, como 
vender, com quais mecanismos 
– e a comunicação – o que 
precisamos comunicar, o que é 
importante para o grupo fazer 
sucesso. Tem que ter um site? 

Embalagens? E, finalmente, a 
questão financeira, a tabela de 
preços. É um processo bastante 
complexo montar o plano de 
negócios e fazer com que se 
realize. Por isso a necessidade de 
uma equipe multidisciplinar. 
Conseguimos fechar a parceria 
com o ICC de uma forma bastante 
rápida porque nossos valores 
são muito parecidos. O que 
queremos, na verdade, é que 
os grupos se desenvolvam, 
sejam independentes 
e autossustentáveis. 
Compartilhamos a metodologia 
e acho que o ICC percebeu no 
Instituto Meio essa equipe 
multidisciplinar [que pode] 
ajudar em projetos diferenciados. 
Há um ponto importante que é 
o cuidado com a cultura e com o 

potencial local, com as pessoas. 
São valores que compartilhamos 
desde o início e que permitiram, 
inclusive, a ampliação dessa 
parceria. E temos o CDC e o 
Civico, que ajudam muito nesse 
trabalho. Cada grupo ou cada 
projeto tem a sua especificidade 
e o Instituto respeita isso: 
investe levando em conta essa 
especificidade. É importante 
criar vínculos locais, com 
pessoas da comunidade e com 
representantes do poder público, 
porque percebemos que essa 
mobilização local vai perdurar 
muito mais tempo do que o 
projeto em si. O projeto tem um 
início, um meio e um fim, e o 
CDC pode dar apoio por tempo 
indeterminado. 
Lars diederichsen, designer, 
parceiro do instituto camargo 
corrêa em diversas cidades
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2. Projeto “tecendo a inclusão”, Paulista (Pe) e  
nossa senhora do socorro (se)

no município pernambucano de Paulista, onde opera uma unidade 
fabril da tavex corporation, o escritório regional do serviço de apoio 
às Micro e Pequenas empresas (sebrae-Pe) e o instituto camargo 
corrêa firmaram, em 2009, um convênio com vistas ao desenvolvi-
mento de uma política de responsabilidade social junto a mulheres 
residentes no entorno da fábrica, divididas em grupos produtivos. 
o objetivo era prover os grupos de capacitação gerencial e tecnoló-
gica, além de estimular a criação da marca “Mimo de Mulher”. sob 
essa marca foram concebidas duas coleções de produtos, além da 
aquisição de equipamentos, criação de material promocional, lan-
çamento das criações e participação na feira de artesanato “Mãos 
de Minas”.
o projeto prevê a constituição legal de uma associação ou coope-
rativa que congregue as participantes dos grupos produtivos, nelas 
estimulando a cultura da cooperação. a institucionalização do gru-
po deverá prover as participantes de capacitação gerencial e tec-
nológica, construindo as bases para a criação de novas coleções 
de maior qualidade e design mais apurado, bem como a abertura 
dos canais de comercialização necessários à geração de emprego 
e renda.
na localidade sergipana de nossa senhora do socorro, também 
com o apoio da unidade local da tavex corporation, o objetivo do 
projeto é semelhante, qual seja proporcionar aos participantes da 
associação casa do artesão do município uma visão econômica 
de negócio por meio da estruturação e qualificação de grupos de 
produção. a entidade proponente do projeto é o instituto realice, 
em parceria com a sociedade de estudos Múltiplos, ecológica e de 

artes (semear), além da casa do artesão e o icc. as artesãs locais con-
feccionam artigos de modinha e o chamado “trapo”, um produto que 
reaproveita retalhos e sobras das indústrias têxteis e é vendido a quilo 
para indústrias e postos de gasolina da região, onde é utilizado na lim-
peza grossa. 
a casa do artesão é um pólo de incentivo aos artesãos locais por meio 
de orientação e qualificação. É referência para as pessoas do entorno 
que precisam de renda, não têm capacitação profissional e querem tra-
balhar com artesanato. o projeto investiu na melhoria do espaço físico 
do grupo, no desenvolvimento do foco do negócio com pesquisa de 
mercado e planejamento, e no estímulo à coesão social e construção 
de uma visão de futuro, em que os valores como autoestima, cidadania 
e solidariedade têm peso preponderante.

com orientação e qualificação profissional, as artesãs são estimuladas a construir uma visão de futuro baseada na autoestima. nossa senhora do socorro (se), 201186
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A volta por cima

Hoje somos em 20 aqui dentro, 
80 lá fora. Em cada comunidade, 
estamos amparando 20 
mulheres. Daqui a dois meses, 
essas 80 serão multiplicadoras, 
e vão passar a 160. O Instituto 
Camargo Corrêa gira em 
torno de Nossa Senhora do 
Socorro, promovendo a 
inclusão. [Devemos] amparar 
[as comunidades do] Calumbi, 
Taboca e Taiçoca, que ficam 
próximas à Tavex. Nós nos 
transformaríamos em uma 
âncora, amparando e dando raiz. 
Isso já está sendo feito. Daqui 
a cinco anos, como é previsto 
no projeto, provavelmente 
estaremos com 5 mil alunos. 
Porque hoje temos argumento, 
temos verbas, temos maquinário 
e matéria-prima de sobra. 
Minhas alunas têm a condição 
de dizer que realmente podem 
ser multiplicadoras. Eu sou a 
fundadora e idealizadora de 
um sonho. Muitas vezes sonhei 
com um galpão branco e hoje 
eu sei que esse galpão está em 

Itabaianinha, com 70 crianças 
– é uma realidade, não é um 
sonho. Voltei à minha terra para 
dar continuidade a esse sonho 
meu, que hoje não é só meu. É 
de mulheres que tinham tudo 
para dar errado e deram certo. 
O Instituto Camargo Corrêa 
mudou a nossa realidade, fez 
com que os nossos sonhos se 
transformassem em realidade. 
Ele fez mulheres desacreditadas 
acreditarem que sonhar é 
possível. Que sonhar pode 
transformar a realidade. Que 
nem tudo na vida é o dinheiro, 
que o acreditar vale a pena. O 
Instituto Realice mostrou que 
não é porque não somos de 
universidades que não podemos 
acreditar em nós mesmos. 
Há uma passagem no livro do 
Sr. Camargo Corrêa, que eu li 
todo [sebastião empreendedor, 
Instituto Camargo Corrêa/
Museu da Pessoa, 2009], que me 
tocou: quando ele foi construir a 
primeira estrada, alguém chegou 
para ele e disse: “Você é louco. 

Com que carro?” E ele começou 
com uma carroça puxada por 
burros. Depois comprou os 
primeiros carros. Construiu a 
primeira estrada, fez uma, fez 
duas, fez três. Foi por causa 
de um sonho que ele queria 
transformar em realidade. E 
hoje ele deve estar no céu. Ele 
não transformou só estradas; 
na estrada dele tem pessoas. 
Ele está transformando vidas, 
restaurando sonhos. Pessoas 
como eu, que estavam com a 
vida no fundo do poço, podem 
transformar 10 centavos num 
“fuxico” de R$ 1. O que vejo nos 
projetos é que existem pessoas 
que estão perdidas. Elas estão 
recebendo os benefícios, mas 
ainda não se encontraram. Se 
elas escutassem a nossa história, 
até mesmo se alguém quisesse 
nos conhecer, acho que seria a 
melhor escola de um projeto. São 
mulheres que tinham uma vida 
complicada, que tinham tudo 
para dar errado. Hoje não somos 
mais sonho, somos realidade. 

Chegamos lá com os pés no 
chão. Mães e avós que estão ali 
tirando o seu sustento. Tenho 
certeza de que um retalho de 
pano vai resgatar uma criança, 
e que essa criança vai ser um 
adulto feliz, um adulto a quem 
o Instituto Camargo Corrêa deu 
uma oportunidade. E mais tarde 
essa criança, ao ler a história do 
Sr. Sebastião Camargo, vai ler 
a história do bisavô dela, que 
sonhou em fazer uma estrada e 
nessa estrada estarão mulheres 
e crianças que estão realizando 
os seus sonhos. O maior presente 
que um ser humano pode ganhar 
na vida é transformar a tristeza 
em alegria, transformar a revolta 
num abraço, num beijo. Fazer de 
um pedaço de pano, através da 
geração de emprego e renda, a 
transformação de uma família 
inteira. Como estamos fazendo 
aqui na Associação Casa do 
Artesão de N. S. do Socorro, do 
projeto “Tecendo a Inclusão”. 
vanizia santos Ferreira, artesã, 
nossa senhora do socorro (se) in
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O retalho e as bolsas

Eu não tinha 14 anos ainda, 
e as coisas lá em casa 
começaram a fracassar. Sou 
uma pessoa que sempre gostei 
de trabalhar, e fui trabalhar em 
um supermercado, ainda sem 
experiência nenhuma na vida, 
e estudava à noite. Trabalhei ali 
durante quatro anos e quatro 
meses, sempre estudando, foi 
quando fiz concurso para um 
banco. Trabalhei no banco sete 
anos e três meses; quando 
eu estava para ser promovida 
a gerente, pedi demissão, 
porque tinha casado e não 
queria mais trabalhar para 
ninguém. Eu queria montar 
meu próprio negócio. Montei 
uma loja e aí começou a minha 
vida de comerciante. Depois de 
três anos, resolvi montar uma 
confecção. Aluguei um imóvel, 
coloquei duas máquinas de 
costura e comecei a costurar, a 
fazer modinha. Um ano depois, 
eu já estava com cinco máquinas, 
e daí fui evoluindo, evoluindo, a 

ponto de nesse espaço que eu 
aluguei não ter mais condições 
da gente permanecer, porque 
ficou pequeno.
Foi quando eu vi um trapinho 
em um posto de gasolina. O 
rapaz colocando a gasolina 
com um trapo na mão, para que 
não respingue o combustível 
na pintura do carro. Eu me 
aproximei, pedi ao rapaz para 
ver um, ele me mostrou, eu 
olhei e vi que aquilo era muito 
fácil de fazer. Eu conhecia uma 
pessoa que fazia fardamento 
escolar e a procurei para saber 
o que ela fazia com o resíduo. 
Ela disse que jogava fora. 
Então, pedi a ela que me desse, 
e ela me deu. Nós tínhamos 
aqui uma máquina Vigorelli 
pretinha, manual, e eu comecei 
a fazer os trapos. Quando tinha 
uma certa quantidade, eu 
fui a uma mercearia que tem 
aqui na esquina e pedi para 
pesar, porque nem balança nós 
tínhamos. E saí para vender, 

comecei a fazer comércio com 
isso, e com o dinheiro a gente 
comprava o material. Isso ajudou 
o artesanato a seguir em frente 
e, graças a Deus, depois de uns 
seis meses, tivemos condições 
de colocar uma pessoa para 
aprender a fazer isso para 
que eu pudesse ir para a rua 
vender o que aquela pessoa 
estava fabricando. Eu vendia 
em lojas de ferragem, e essas 
lojas geralmente vendem muito 
para Petrobras, Petromisa, Vale, 
[que usavam para] limpar o 
óleo dos motores. Tanto a frente 
como o verso dele é de malha 
de algodão, que tem poder de 
absorver o óleo 100% – tanto 
óleo como água, como tíner. 
Quando é tecido misturado, 
algodão com sintético, ele não 
tem um poder de absorver tão 
bom, reduz para 50%. Mas 
fazemos de acordo com o pedido 
do cliente. Fazemos também 
um outro tipo de trapo, todo 
branco, 100% algodão. É para 

uma fábrica de móveis, usado 
para limpar o móvel depois 
que a peça está pronta, para 
dar aquele lustro. Hoje temos 
cerca de 20 clientes fixos que 
todo santo dia ligam querendo 
trapo, e compram de 500 a 
1.000 quilos por semana. Eu 
faço de 500 a 800 quilos por 
semana. Uma pessoa aqui do 
bairro sempre me via na casa 
dela pegando os retalhos que 
eram para jogar fora. Quando 
soube que estávamos vendendo 
esse produto, ela passou a não 
jogar mais fora e já começou a 
vender. Como nós precisávamos, 
passamos a comprar dela. As 
pessoas começaram a gostar, 
porque nem todo mundo faz isso 
– não pela dificuldade no fazer, 
mas dificuldade em encontrar 
o resíduo para confeccionar. E 
os pedidos foram crescendo, 
um dono de loja falando para o 
outro. Sentimos a necessidade 
de correr atrás de outras pessoas 
que também pudessem nos 
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fornecer. Em Aracaju existem 
muitas confecções de camisa 
de malha, então fomos atrás 
dessas confecções, dos retalhos, 
dos resíduos que elas tinham. 
Só que elas não jogavam fora, 
elas vendiam. Comprávamos 
esses resíduos, eu enchia um 
táxi e trazia até aqui para poder 
confeccionar o trapo.
Certa época estava uma briga 
tremenda do governo do Estado 
com o pessoal que trabalhava 
no lixão de Nossa Senhora do 
Socorro. O lixão estava sendo 
condenado severamente pelo 
Ministério Público, que queria 
tirar as pessoas de lá, mas esse 
pessoal não poderia ficar ocioso, 
eles tinham que ter algo pelo 
que pudessem ser remunerados 
para não voltarem para o lixão. 
Então a assistente social da 
prefeitura fez a proposta de tirar 
as 50 pessoas que estavam lá no 
lixão, botar aqui dentro e dar a 
essas pessoas uma qualificação, 
de acordo com a aptidão de 

cada um, para terem como se 
sustentar e não voltar para o 
lixão. Elas batiam aqui para 
aprender algo que pudesse vir a 
lhes dar um sustento, ou ajudar 
a complementar aquilo que já 
tinham. Eram pessoas humildes 
que às vezes não tinham 1 real 
para comprar uma fita, uma 
agulha, um cone de linha. Até 
que um dia, em 2009, Vanizia 
estava dando um curso de 
artesanato, eu estava costurando, 
chegou um carro, parou aqui 
na porta e [os ocupantes] se 
identificaram como sendo do 
Sebrae (Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas) de Aracaju e queriam 
conversar com a gente. Quando 
voltaram na semana seguinte, 
já foi o Sebrae com o Instituto 
Realice, que foi encarregado pelo 
Instituto Camargo Corrêa de fazer 
a pesquisa em Socorro de uma 
associação que eles pudessem 
vir a beneficiar. Fizeram a 
entrevista com a gente. Depois 

ficamos sabendo que assim que 
eles entraram no carro, decidiram 
que, de todas aquelas que 
eles tinham ido visitar, a nossa 
associação seria beneficiada por 
esse projeto do Instituto Camargo 
Corrêa. Começaram bancando o 
registro da Associação Casa do 
Artesão. O Sebrae Sergipe ficou 
encarregado de ser o gestor do 
projeto. Daí a gente deslanchou 
a trabalhar, foi desenvolvendo 
outros produtos, diversificando 
os itens fabricados pela 
Associação. Ficamos conhecidos 
não só em Sergipe. A cada 
dia que passa, o nome Casa 
do Artesão tem se fortalecido 
na Bahia, em Alagoas, em 
Pernambuco e agora no Ceará. 
O primeiro pedido que 
recebemos foi de 5 mil bolsas 
para o Supermercado GBarbosa. 
O tecido foi fornecido pela 
Tavex e o ICC bancou a compra 
do tecido – 3 mil metros de 
algodãozinho cru. Passamos 
três semanas para confeccionar 

essas bolsas, e só recebemos o 
dinheiro com 120 dias. A política 
da empresa é vender à vista, mas 
só pagar com 120 dias. Era um 
sonho nosso entrar nessa rede 
como fornecedoras, e aceitamos. 
Fomos criticados pela loucura 
que estávamos cometendo, 
mas honramos a nossa palavra, 
entregamos a mercadoria 
e passamos 120 dias sem 
receber. Durante esse tempo, 
continuamos fabricando para 
eles, porque aí passou a ser de 
30 em 30 dias. Entregamos 3 mil 
bolsas por mês para eles; todos 
os meses temos 3 mil bolsas para 
receber. 
Novamente coloquei a cabeça 
para funcionar em cima dessas 
bolsas, e verifiquei que, desde o 
primeiro pedido que entregamos, 
só existe um modelo, um só 
desenho. E pensei: por que não 
fazer uma sacola diferente. E 
propus ao Instituto GBarbosa 
uma forma de vender mais 
bolsas, porque é muito pouco 
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3 mil bolsas para o Estado de 
Sergipe, onde a rede tem 125 
lojas – e Alagoas, onde há não 
sei quantas lojas, mas devem ser 
muitas, mais Bahia, Pernambuco 
e agora Ceará. Sugeri ao 
Instituto GBarbosa colocar duas 
promotoras no supermercado 
para abordar o cliente que está 
na fila do caixa. Não é induzir o 
cliente, mas levar a ele a opção 
de ajudar o meio ambiente não 
levando a sacola plástica para 
casa, mas uma sacola retornável. 
Eles adoraram a ideia. Nós 
treinamos duas meninas e eles 
próprios escolheram as lojas – 
uma no Shopping Jardim e uma 
no Shopping Rio Mar. A partir 
do momento em que as meninas 
começaram a trabalhar, cresceu 
cerca de 30% o volume de 
vendas de sacolas nessas lojas 
do supermercado – a ponto de 
o diretor comercial perguntar 
para o coordenador do Instituto 
GBarbosa se seria possível que a 
Casa do Artesão colocasse mais 

uma ou duas promotoras em 
outras lojas do grupo. Eu disse 
que poderíamos até fazer, mas 
com uma contraproposta, que 
foi a seguinte: faríamos uma 
sacola maior do que essa que 
estamos fazendo hoje, e que a 
gente a forrasse com banner. 
Há muitas empresas por aí que 
usam os banners para fazer suas 
propagandas. Eles adoraram, 
aprovaram e nós estamos 
ensinando outra menina que vai 
trabalhar em outra loja da rede. 
Em vez de 3 mil, vamos passar a 
vender 6 mil bolsas por mês, só 
para essa rede. 

Josefa Meneses de andrade, 
contadora, nossa senhora do 
socorro (se)

com o artesanato e o apoio do projeto “tecendo a inclusão”, vanizia transformou sua vida para melhor. nossa 

senhora do socorro (se), 2011
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Descoberta do negócio

Eu morava em Paulista e uma 
vizinha me disse que havia um 
curso de costura. “Não, quero 
não. Não gosto de costurar, 
não tenho paciência.” Ela 
disse: “Mas vamos, a gente se 
inscreve”. Ela insistiu e eu fui 
com ela. Quando chegou lá, 
a gente deu o nome e falaram 
que era o Sebrae que estava 
promovendo. “Olha, só vão ser 
50 mulheres!” Eu disse: “Tomara 
que eu não seja chamada”. 
Fiz curso de manicure, não 
gostei; fiz curso de trancinha 
no cabelo, não gostei; fiz um 
de flores e arranjos, não gostei. 
Meu marido dizia: “Só quero 
ver aonde você vai chegar, 
quero só ver!”. E fui chamada 
para o curso de costureira – 
não queria, mas fui chamada. 
Digo: “Eita! Vou ter que ir 
porque senão tomo o lugar de 
alguém que não ficou”. E fui 
para a primeira capacitação. 

Ligaram dizendo que tinha um 
ônibus em tal parada esperando 
o pessoal. Pronto. Tivemos 
a primeira capacitação, a 
segunda, a terceira, a quarta e 
a quinta – e aí já foi a oficina. 
No começo eu não estava 
entendendo. Depois foi melhor, 
porque passamos [a ter noção 
de] finanças e administração – 
tudo o que uma empresa tem. 
Tivemos todas as capacitações 
para dirigir uma empresa e 
chegou na hora de escolher o 
quê. Cada um foi dando uma 
ideia para escolher o que a 
gente quisesse. O Sebrae deu 
a ideia de nécessaire. Há uma 
parceria do Instituto Camargo 
Corrêa com a Tavex, uma fábrica 
que faz tecido cru. Se a gente 
escolhesse nécessaire, teríamos 
todo o material, inclusive o 
[apoio do] Instituto Meio. Eles 
nos deixaram à vontade para 
escolher o que quiséssemos. 

Só que estávamos com a faca e 
o queijo na mão, não é? Então 
escolhemos o nécessaire, 
porque iríamos ganhar o tecido 
e todo o material – máquinas, 
aviamento –, inclusive o espaço 
físico para começar as oficinas. 
E foi ótimo, muito bom. Melhor 
ainda é que todo mundo está 
gostando de fazer as bolsinhas. 
Quem compra são os lojistas, 
mas podemos vender em uma 
feira ou no varejo também. Até 
com os clientes a gente aprende, 
vamos nos aperfeiçoando. Daqui 
para a frente é continuar com o 
grupo, continuar com o trabalho 
desenvolvendo mais coisas que 
chamem a atenção do público. 
As pessoas ficam encantadas, 
porque com os nossos produtos 
é diferente no acabamento, no 
bordado. Eu acho maravilhoso.

núbia Maria da silva Lima, 
artesã, nossa senhora do 
socorro (se)

Segundo lar

Tenho uma vizinha que estava 
na Casa do Artesão fazendo uns 
trapos, e eu pedi a ela: “Arranja 
uma vaga para mim”. E ela me 
colocou para ajudá-la. Entrei e 
fiquei acanhada, não sabia fazer 
nada de artesanato. Aprendi e 
estou aprendendo ainda muitas 
coisas com ela. Aprendi com 
esforço, com calma, paciência, e 
agora estou na costura. E estou 
aqui como se fosse a minha 
segunda casa. É para ter o meu 
dinheirinho extra, porque minha 
mãe recebe pouco, eu tenho 
gastos e faço curso à noite. Com 
meu dinheiro fiz uma casinha no 
fundo da casa da minha mãe. 
Hoje me considero uma pessoa 
independente. Tudo o que eu 
posso ajudar minha mãe, eu 
ajudo. 

dayane Pessoa da silva, artesã, 
nossa senhora do socorro (se)
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quisesse participar também 
estava convidado. Era um grupo 
uns 10 ou 12 profissionais e 
houve um engajamento rápido. 
Vieram eletricistas, tivemos o 
desenhista que foi fazer a parte 
de projeto, a engenharia de 
produção também participou. 
Depois isso esfriou, porque 
houve alguma demora na 
liberação do projeto; mas ele 
voltou a toda quando começaram 
com as sacolas. Hoje estamos 
fazendo parceria com elas para 
encomendar nécessaires, bolsas 
de Natal, e elas também estão 
prestando serviço para nós, 
[quando precisamos de] algum 
brinde. E veio a recomendação 
da Tavex para dar treinamento 
de segurança, na parte de 
microinformática e sobre o 

uso adequado daquilo que é 
importante e daquilo que é 
descarte, com a reciclagem de 
lixo. A grande sacada foi quando 
o Instituto Realice assumiu o 
projeto de uma maneira direta e 
começou a transformar a Casa do 
Artesão em um empreendimento. 
As meninas tinham a vontade, 
a garra, mas não sabiam como 
fazer, precisavam do know-how. 
Elas conseguiram um contrato 
com o Supermercado GBarbosa 
e ali se deu a grande alavancada 
financeira na Casa do Artesão. 
Fizeram sacolas ecológicas e as 
apresentaram num projeto que o 
GBarbosa estava implantando – 
e ganharam a concorrência. 

Lilia Maria Gualda coelho, 
engenheira, nossa senhora do 
socorro (se)

A vontade e a garra

Conheci o Instituto Camargo 
Corrêa quando eu estava na 
Companhia Jauense Industrial. 
Eles iniciaram [ali um trabalho] 
com crianças carentes; era 
um projeto muito bonito, que 
desenvolvia a musicalidade 
dessas crianças, e eu tive a 
oportunidade de conhecer e 
participar. Eu tinha um carinho 
especial por esse projeto. Venho 
de uma família de formação 
muito religiosa, e sempre tivemos 
um trabalho assistencial; cresci 
vendo como uma coisa muito 
natural ajudar outras pessoas 
de forma voluntária. Quando 
cheguei na Santista, agora Tavex, 
já havia um trabalho social e 
uma ação de voluntariado que 
dava apoio a uma escola. Com 
a fusão com a Camargo Corrêa, 

isso se consolidou, porque existe 
o ICC e veio o projeto “Tecendo 
a Inclusão”, cuja ideia é atingir 
mulheres e jovens, criando a 
condição de sustentabilidade 
com uma parceria com o Sebrae 
e o Instituto Realice. Foi feita 
toda uma análise da região, das 
pessoas, das carências, porque 
precisava, primeiro, identificar a 
que instituição nós estaríamos 
dando esse apoio. Optou-se 
pela Casa do Artesão, de Nossa 
Senhora do Socorro.
Quando o projeto “Tecendo 
a Inclusão” nasceu para a 
unidade de Socorro, o RH local, 
juntamente com o RH nacional, 
pediu a nossa participação. 
Foram convocados profissionais 
que já tinham o perfil de 
voluntariado, mas quem mais 
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Identidade própria

Minha primeira ação ao chegar 
aqui foi conhecer a identidade 
desse grupo e dessa produção. 
Tenho que ter um cuidado muito 
grande quando trabalho com 
um grupo de artesãos para eu 
não colocar a minha identidade 
naquele produto, porque bem 
ou mal eu estou influenciando 
aquele desenvolvimento, aquela 
criação. Meu primeiro esforço foi 
entender a identidade, a cultura 
e a história. E a Vanizia é uma 
contadora de histórias nata: 
cada produto ela explica, cada 
coisa que ela põe na tua mão ela 
tem uma história para aquilo. E 
eu trago uma visão de mercado 
para aqueles produtos, não 
no sentido comercial, apenas. 
Elas sobrevivem da produção, 
portanto, essa produção tem 
que atender a um segmento 
de mercado. Estamos olhando 
para todas as peças, para o 
desenvolvimento que elas têm, 
e vendo qual público essas 
peças atingem, onde e a que 
preço. Trabalhamos a questão 

de acabamento, as cores, a 
sazonalidade. E pensamos 
separadamente nas duas 
coleções: a coleção da Casa 
da Costura, que é a parte mais 
promocional, e a da Casa do 
Artesão. Mas elas se conectam 
em termos de identidade, 
até porque o artesanato usa 
os refugos da costura. Isso é 
um diferencial enorme para a 
produção delas e também para a 
venda. 

Larissa seibel, designer, parceira 
do instituto camargo corrêa em 
diversas cidades

no alto e à direita, as sacolas ecológicas produzidas no âmbito do Programa Futuro ideal. 

nossa senhora do socorro (se), 2011
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3. Projeto “tempo de empreender”, Alpestre (rs), 
Águas de chapecó e são carlos (sc)

no entorno da usina Hidrelétrica Foz do chapecó, construída pela 
camargo corrêa na divisa dos estados de santa catarina e rio Gran-
de do sul, o icc identificou três municípios cujo traço comum é abri-
gar um número significativo de pequenas propriedades e uma forte 
dependência econômica da agricultura familiar. essa característica 
fica mais evidente quando se constata que 79% da população da 
gaúcha alpestre estão na zona rural, enquanto 62% dos habitantes 
de águas do chapecó e 43% dos de são carlos, ambos em santa 
catarina, vivem fora das zonas urbanas.
Para deslanchar o projeto “tempo de empreender”, o icc uniu esfor-
ços com o sebrae, entidade detentora de larga experiência em pro-
gramas de desenvolvimento de pequenos negócios. com o apoio 
das unidades gaúcha e catarinense do sebrae, o projeto foi levado à 
prática com o intuito precípuo de enfatizar a organização, o associa-
tivismo, a solidariedade e a participação dos produtores. em para-
lelo, deu-se a exploração de novos espaços na cadeia produtiva por 
meio da agregação de valor via processamento e técnicas de comer-
cialização. com isso, ganhou força a valorização dos componentes 
culturais da região, com a inclusão de segmentos sociais até então 
marginalizados – jovens, mulheres e idosos, por exemplo. um dos 
pressupostos do projeto é a crença de que não existe desenvolvi-
mento sustentável com exclusão social.
a estratégia adotada foi iniciar o projeto focando a dimensão técni-
co-econômica, de modo a incidir na viabilização da agricultura fa-
miliar através de uma proposta alternativa que abarca não apenas 
a produção, mas também o beneficiamento e a comercialização – 
lançando as bases de uma agroindustrialização de pequeno porte.

o público-alvo são agricultores familiares e empreendedores estabele-
cidos nos três municípios, com especial atenção aos jovens. o conjun-
to dos beneficiados pelo projeto tem interesse em participar de ações 
coletivas em prol da melhoria da produção primária e da pequena 
agroindústria. a intenção manifesta do projeto é construir e manejar 
localmente essas iniciativas, usando a expertise das próprias comuni-
dades, de forma a que as transformações físicas, sociais e ambientais 
almejadas sejam de fato sustentáveis.
“tempo de empreender” apoia ações de associativismo e cooperativis-
mo em todos os elos da cadeia produtiva do agronegócio e incentiva 
ações que promovam a integração dos agricultores familiares e empre-
endedores em direção à melhoria da qualidade de vida, da renda e 
da permanência dos agricultores no meio rural. além disso, promove 
o aprendizado e a capacitação, visando ao aumento da organização 
comunitária; e oferece assistência gerencial e técnica para o planeja-
mento e a implantação de sistemas de produção. o principal diferen-
cial desses produtos é o fato de provirem de agricultores familiares 
preocupados com a qualidade, e por isso considerados “coloniais” e 
“limpos”, o que lhes dá boa vantagem competitiva no mercado.
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Mudança de paradigma

Alpestre foi considerada a 
capital do feijão. A cultura era 
de grande produção e, em um 
[determinado] período, deu-se 
uma queda muito grande. Os 
produtores estavam em uma 
atividade só, o feijão, e isso 
descapitalizou muito o produtor 
– o que fez com que muitos 
fossem embora em busca de 
outros locais para sobreviver. A 
maioria do pessoal que saiu do 
município está na Serra Gaúcha 
– Bento Gonçalves, Farroupilha, 
Caxias do Sul –, alguns na 
região de Passo Fundo e também 
em Chapecó, Santa Catarina. 
Isso em meados da década de 
1980. Em 2008, já tínhamos 
uma cooperativa fundada, 
trabalhando e buscando novas 
técnicas. Na época, a prefeitura 
investiu em assistência técnica 
e extensão rural para as 
propriedades do município, 
para viabilizar agroindústrias 
e fomentar a produção de 
matéria-prima. Nisso surge o 

projeto “Tempo de Empreender”, 
com o Instituto Camargo 
Corrêa. E nós conseguimos 
avançar, por exemplo, na 
agroindustrialização. O projeto 
nos trouxe aporte técnico 
de consultores e de cursos. 
Houve uma mudança na matriz 
produtiva e na qualidade de vida 
dos produtores. Foram feitos 
cursos de melhoramento nas 
propriedades, para mostrar ao 
produtor rural que a propriedade 
dele não é o pior lugar, e sim o 
melhor lugar, desde que se faça 
a organização, que ele ajeite o 
lugar dele, principalmente na 
questão da mudança da matriz 
produtiva, para que ele tenha 
mais opções de renda dentro da 
propriedade. Quando iniciamos 
o projeto, buscamos as famílias 
para participar e dizíamos isso 
várias vezes. 
Como as pessoas saíram daqui, 
muitos jovens, filhos desses 
produtores, também tinham 
saído. E depois, com o projeto, 

conseguimos ver que esses 
jovens que estavam fora e 
retornaram para a propriedade, 
eles estavam morando em 
um centro maior e acabaram 
voltando porque a família 
[agora tem] alternativas. Muitos 
voltaram e viram uma mudança 
grande na propriedade – por 
exemplo, no embelezamento. 
Quando essas pessoas 
retornaram, ouvimos das 
próprias famílias depoimentos 
da emoção, da alegria trazida 
pelo filho ou filha que voltou 
para a propriedade. Esse é 
um dos pontos positivos do 
projeto. Muitos desses jovens 
estão conseguindo visualizar 
que eles não têm somente 
uma propriedade rural; eles 
têm um empreendimento rural 
– uma empresa rural como 
qualquer outra. E que eles têm 
possibilidade de uma renda 
muito boa, muito maior às vezes 
do que a da própria cidade, sem 
contar a questão da qualidade 
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hortaliças. Com a aquisição de 
equipamento, conseguimos 
viabilizar essas agroindústrias, 
fazer com que realmente a coisa 
acontecesse. Temos uma parceria 
muito boa com o município 
para a assistência ao produtor, 
por parte da Secretaria da 
Agricultura. Trabalhamos em 
conjunto; o relacionamento é 
muito bom. Buscamos sempre 
essa sintonia para que os 
produtores possam ser atendidos 
e melhorar as suas atividades. 

Wagner rogério bohn, 
zootécnico, alpestre (rs)

de vida: eu determino os meus 
horários de trabalho, determino 
o quanto quero ganhar, tenho 
essa possibilidade. Para 
isso, obviamente, vou ter que 
trabalhar – e o projeto conseguiu 
mostrar isso pela viabilidade 
de muitos negócios, não só na 
produção de matéria-prima como 
na agroindustrialização. 
Na primeira fase, tivemos o 
fundo “Tempo de Empreender”, 
administrado pela instituição de 
crédito Credioeste, e em conjunto 
com o Sebrae elaborávamos 
os planos de negócio. No 
início eram coletivos, junto 
à cooperativa; depois desse 
período, começaram os projetos 
particulares. “Quero investir 
na construção de uma estufa”, 
“quero investir em irrigação”. 
Com os primeiros R$ 100 mil que 
havia no fundo, viabilizamos 
a agroindústria de mandioca, 
iniciamos a do suco de uva, 
da laranja, dos derivados de 
cana e o processamento de 

de olho na variedade de produção na 

agroindústria, o projeto “tempo de empreender” 

contou com Wagner (alto) no aporte técnico e 

nos cursos de capacitação. alpestre (rs), 2011

a produção de leite é uma das prioridades do 

trabalho do secretário Paulo cesar (ao lado). 

águas do chapecó (sc), 2011
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Raízes no campo

Gosto muito do campo, me 
identifico com o trabalho do 
campo. O município de Águas 
de Chapecó, como os da região 
oeste de Santa Catarina, são 
todos de pequenas propriedades 
familiares, em média de 10 a 15 
hectares. Há algumas médias, 
acima de 100 hectares, mas são 
raras. Aqui a geografia é bastante 
acidentada, temos propriedades 
que conseguem aproveitar 
apenas 40% ou 50% da área útil, 
por isso são propriedades com 
dificuldade de expansão. Até os 
anos 1980, trabalhava bastante 
a agricultura, principalmente 
feijão e milho. A partir de 1990 
começou a integração com suínos 
e aves, então o foco mudou. A 
partir de 2000, entrou a pecuária 
de leite. Na verdade, a pecuária 
de leite sempre existiu em nossa 
região, nas propriedades mais 
antigas, as primeiras, onde o 
leite era apenas para consumo 

da família, para fazer o queijo 
e a manteiga. Depois de 2000, 
com a entrada de laticínios na 
região, o pessoal começou a 
ver no leite uma alternativa de 
renda. Antigamente o pessoal 
plantava e pagava comércio na 
safra, quando colhia. Hoje o 
comércio não faz mais isso, o 
comércio quer vender e tem que 
pagar em 30 ou 60 dias. Por isso 
o pessoal se obrigou a ter uma 
renda que fosse mensal, a cada 
60 dias no máximo, para poder 
cumprir as suas obrigações. A 
renda mensal que temos aqui 
são os aviários, o pessoal que 
tem integração com as grandes 
agroindústrias, e que a cada 45 
ou 60 dias entra uma renda na 
família; a suinocultura, a cada 
90 ou 120 dias; e o leite, que é 
mensal. Hoje, uma grande parte 
das famílias está se sustentando 
com o leite.
O Instituto Camargo Corrêa e o 

projeto “Tempo de Empreender” 
entraram no município em 2009, 
por meio da obra da Usina 
Hidrelétrica Foz do Chapecó. 
Juntamente com o Sebrae, 
chamaram uma reunião com o 
prefeito e o prefeito convocou 
a equipe técnica para ver se o 
projeto cabia dentro daquilo 
que estávamos pensando 
em trabalhar. Quando eles 
apresentaram a proposta, vimos 
que era o que estava faltando 
para nós, porque tínhamos uma 
equipe limitada de técnicos. Foi 
quando fechamos a parceria. 
A proposta era tratar aquelas 
atividades que já estávamos 
trabalhando de alguma maneira, 
mas que não tínhamos ainda 
todo o potencial técnico para 
desenvolvê-las de fato. Em um 
primeiro momento pensamos 
em trabalhar seis atividades 
no município. A questão do 
leite foi a primeira e a mais 

focada; a apicultura, porque 
era um projeto que também 
já vínhamos trabalhando na 
região, em quatro municípios; 
o turismo rural, pois temos um 
potencial enorme no município; 
a agroindústria, a fruticultura 
e a ovinocultura. A fruticultura 
acabamos segurando um pouco 
mais, porque não iríamos ter 
fôlego para atender a todas 
elas. E focamos no leite, porque 
era uma atividade que, pelo 
seu potencial, gostaríamos de 
trabalhar primeiro. E foi o que 
fizemos. Houve propriedades em 
que filhos voltaram da cidade 
para trabalhar no interior. O 
jovem que voltou à propriedade 
já tem internet, tem conforto, 
e na propriedade de que ele 
saiu não tinha ainda. Esse é um 
trabalho que a administração 
pública também está preocupada 
em fazer, isto é, estimular o 
jovem a permanecer no campo. 

Paulo cesar Menoncini, 
secretário de agricultura, águas 
de chapecó (sc)
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De mãos dadas

Em agosto de 2008, o gerente 
do Sebrae em Passo Fundo 
me falou do projeto “Tempo 
de Empreender” junto à Foz 
do Chapecó, com o Instituto 
Camargo Corrêa. O perfil, a 
metodologia e a ideia do projeto 
era trabalhar pequenos grupos 
produtivos no município de 
Alpestre. O gerente me chamou 
dizendo: “Esse é um projeto que 
você que tem que tocar”. Naquela 
época tocávamos um projeto 
de desenvolvimento regional 
que trabalhava justamente 
para fortificar culturas locais. 
Em função desse trabalho, e 
dos resultados de pequenas 
agroindústrias, fui chamado 
pelo Sebrae para atender a esse 
projeto aqui. Estruturei o projeto 
a partir de agosto de 2008 para 
entrar em operação em abril 
de 2009. Vi na Camargo Corrêa 
uma empresa preocupada em 

fazer algo mais na região onde 
ela estava atuando. Notamos 
isso claramente. E as pessoas 
do Instituto Camargo Corrêa 
mostravam que o instituto 
quer investir no município ou 
na localidade onde a Camargo 
Corrêa tem obra. E foram buscar 
no Sebrae um gestor local que 
poderia fazer o acompanhamento 
das ações. A primeira impressão 
ao conhecer Alpestre foi a de 
um município com pequenas 
propriedades, com muitos 
problemas, com algumas regiões 
privadas de maior qualidade de 
vida, mas, ao mesmo tempo, com 
solo fértil na área de parceiros 
que estão a fim de melhorar a 
qualidade de vida. O trabalho era 
muito parecido com aquilo que 
eu pensava que precisava ser 
feito lá na ponta, com o pequeno 
produtor, para as pessoas que 
querem realmente trabalhar 

algum processo produtivo. 
Chegando em Alpestre, o 
primeiro momento foi o de 
procurar as lideranças locais 
para levantar os potenciais a 
serem trabalhados. Procuramos 
a prefeitura municipal, a Emater 
[Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural] local, o sindicato 
rural, a Secretaria de Agricultura. 
Encontramos o Conselho 
Municipal de Agropecuária e 
a Cooperativa Extremo Norte, 
que também estavam presentes 
nessa reunião. Apresentamos 
o projeto com a presença dos 
representantes do Civico da 
Camargo Corrêa. E discutimos 
naquele dia quais os potenciais 
produtivos que estaríamos 
trabalhando e fortificando. O 
projeto foi então construído 
e discutido com o ICC, com o 
Sebrae e as pessoas que faziam 
parte das entidades parceiras. 

Tínhamos as pré-ações definidas 
e, em cima disso, colocávamos 
as atividades necessárias para 
atingir os resultados – que 
eram o aumento de renda na 
propriedade rural e o maior 
número de pessoas ocupadas 
trabalhando um processo de 
diversificação e de agregação 
de valor. Nas pequenas 
propriedades rurais, ou você 
faz isso ou elas começam a 
desaparecer – e acontece o êxodo 
rural. Alpestre é um município 
que ainda tem mais de 50% das 
pessoas na propriedade rural 
– o que em outros municípios 
do norte do Rio Grande do Sul 
já é relação de 30% interior e 
70% na cidade. Partiu-se então 
do diagnóstico de que existe 
produção primária, mas era 
preciso agregar valor a essa 
produção. Existia a Cooperativa 
de Produção Agroindustrial 
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com os cursos oferecidos pelo projeto 

“tempo de empreender”, rafael aprendeu 

a manejar os enxames para colher o melhor 

mel. são carlos (sc), 2011

Extremo Norte, já com uma ideia 
de agroindústria, e no município 
existiam estruturas físicas para 
fazer agroindústrias, paradas 
havia 20 anos. O projeto chegou 
para tirar esse negócio do papel 
e fazer funcionar. E foi o que 
aconteceu. O projeto oferecia 
um percentual de recursos para 
capacitação, para orientação 
empreendedora, de gestão e 
orientação de liderança, o que 
é muito importante. Ao mesmo 
tempo trazia um fundo de 
investimento para as prioridades 
que o projeto previa. Nesse 
fundo, o ICC colocou 100% dos 
recursos junto a uma cooperativa 
de crédito, a Credioeste. E a 
partir daí, os projetos priorizados 
e que estavam prontos para 
ser executados acessavam o 
fundo através de um plano de 
negócios, que era aprovado em 
um comitê de crédito formado 

pela Camargo Corrêa, Sebrae e 
Credioeste. O comitê aprovava 
os créditos para os grupos 
produtivos e a Credioeste 
liberava os recursos. O chefe 
do escritório da Emater local 
usou uma expressão: “Agora, 
sim, criamos uma liga para o 
projeto todo”. E aí começou a 
acontecer naturalmente, porque 
todos queriam participar do 
processo. O grande fator é que, 
quando apresentamos o projeto, 
o produtor rural realmente 
acreditou que pudesse ser bom 
para ele. Isso transpareceu logo 
no primeiro momento. O Sebrae 
foi um executor de gestão do 
projeto, mas o Instituto Camargo 
Corrêa proporcionou ao produtor 
esse diferencial de trabalho. 
Nós acreditamos no método que 
o instituto queria trabalhar e o 
aliamos ao método de trabalho 
do Sebrae em gestão de projetos. 

nilson valdir Kilpp, consultor, 
águas do chapecó (sc)

Doce negócio

Com 6, 7 anos de idade eu já ia 
ajudar o meu pai. A gente tinha 
as abelhas para tirar o mel, mas 
não sabia manejar certo. Agora, 
com os cursos, aprendemos a 
botar melgueiras no padrão, a 
fazer as colmeias, a manejar os 
enxames. Tivemos orientação em 
várias palestras e cursos, houve 
um melhoramento. Antes a gente 
botava somente uma melgueira 
e deixava o ano inteiro, só ia 
colher o mel uma vez por ano. 
Agora temos duas melgueiras e 
colhemos 20 quilos, em média. 
Antes colhia 7 ou 8 quilos. Com 
o projeto, vão começar a fazer as 
casas de mel e guardar em potes 
onde tem o CNPJ, tudo para poder 
vender. Vai ajudar bastante. 

rafael ruver, agricultor, são 
carlos (sc)
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Pensar junto

Nós fazíamos melado batido; há 
anos já era assim, mas faziamos 
no galpão e batiamos no muque. 
Todo mundo gostava do melado 
e queria melado, porque na 
verdade o melado tem a ver com 
a terra. Dependendo do tipo de 
terra [onde a cana é plantada], 
dá um melado melhor. Corta a 
cana, transporta, mói, daí é feito 
o fogo e o caldo da cana é cozido 
de manhã até depois do meio-dia. 
Duzentos litros de garapa dão na 
base de 30 quilos de melado – o 
resto é água. Depois de cozinhar, 
é colocado no batedor, bate, e 
daí é colocado nas embalagens, 
nos potes. Esse é o processo 
do melado. [As impurezas que 
sobram] a gente bota na roça, 
serve para adubo ou para 
misturar na ração dos animais. E 
o bagaço da cana vai para o meio 
das árvores de frutas: não deixa 
vir o mato e, com o tempo, se 
decompõe, dá matéria orgânica e 
vira adubo. 

Um dia veio o pessoal da Emater 
para olhar o ponto do melado e 
eles gostaram do jeito que nós 
fazíamos. Começamos a conversar 
para construir a agroindústria; 
isso foi em 2005 ou 2006. Depois 
o Instituto Camargo Corrêa veio 
com essa ideia do projeto “Tempo 
de Empreender”. Compramos 
a moenda com o dinheiro do 
projeto, porque tínhamos uma 
moenda pequena, que não 
funcionava mais, não tinha 
mais como fazer, e para comprar 
[uma nova] para nós era caro. 
Compramos com recurso do 
Instituto, que apoiou na parte 
de administração também, 
com cursos, e a gente foi se 
aperfeiçoando para melhorar 
a produção. Também fizemos 
visitas a outros lugares para ver 
como é que funcionam as coisas. 
E a gente vai pegando: pega um, 
aprende uma coisa aqui, aprende 
outra lá, e vai melhorando essa 
parte do processo com a cana. 

Se não fosse o projeto, nós 
estávamos perdidos. Eles vieram 
para fazer com que as coisas que 
estavam funcionando andassem 
mais depressa e melhor. Nós 
temos a cooperativa e, junto com 
ela, temos ideias de crescer, de 
trabalhar mais em conjunto. 
Produzir em grupo é complicado, 
mas vender em grupo é melhor. 
Eu produzo o melado, outro vai 
produzir a mandioca, outro vai 
produzir os panificados, e daí 
fazer um grupo para vender para 
fora. Porque, se eu sair só com o 
meu produto, não funciona. E nós 
temos mais produtos para vender. 
Essa é uma ideia que temos para 
a frente. Todo mês tem reunião. Só 
que a cooperativa também é um 
começo, não é fácil de tocar. Para 
nós é novo, então todo mundo 
vai aprendendo junto. Vamos 
fazendo as coisas, apanhando 
e aprendendo. Olhar no papel é 
uma coisa, fazer é outra. Sempre 
foi assim e sempre será assim. 

Temos que ir aprendendo com o 
andar da carruagem. 
Eu sempre gostei da roça. Desde 
criança, lidar com boi e lidar 
com roça sempre foi uma coisa 
de que eu gostava. Nunca gostei 
de cidade, eu gosto da colônia. 
Fui pegando o serviço junto 
com o pai, com a mãe, e fui 
trabalhando. A gente parece que 
é feito para isso. Aqui tem um 
pouco de horário: levantamos às 
6 horas, daí toma um chimarrão, 
depois tira o leite, trata os 
porquinhos e os bois – caso a 
gente tenha bois na canga para 
o trabalho na roça –, depois vai 
para a roça lá pelas 7 e meia, 
trabalha até as 11 horas, 11 e 
meia, daí vem para casa, almoça, 
dá uma descansadinha depois do 
meio-dia e à tarde vem de novo e 
vai até o sol entrar. Daí volta, faz 
de novo o trato dos bichos, tira 
leite outra vez, janta, olha algum 
programa de televisão e depois 
vai dormir. 

Milton José erthal, agricultor, 
águas do chapecó (sc)
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Manejar e ganhar

O Instituto Camargo Corrêa 
apareceu numa boa hora. A gente 
estava com umas vaquinhas, 
estava tirando o leite, e eles 
apresentaram um projeto com 
o Sebrae e a Epagri [Empresa 
de Pesquisa Agropecuária 
e Extensão Rural de Santa 
Catarina] do município que valeu 
muito a pena para nós, porque 
aprendemos muito com isso. 
Era o projeto de um pastoreio 
voisin. Até então nós tínhamos 
um outro sistema para as vacas 
de leite, que eram criadas num 
potreiro. Fizemos um sistema de 
piqueteamento e, na área em que 
produzíamos uns 3 mil litros, em 
um ano e pouco começamos a 
produzir em torno 9 mil litros de 
leite, aumentamos um pouquinho 
as vacas, aprendemos como 
manejar melhor, com um pasto 
melhor. E fomos tendo uma renda 
bem maior. Esses piquetes são 

de 20 metros por 20, cercados 
com cerca elétrica. O gado vai 
a dois piquetes por dia, um de 
manhã e outro à tarde. A gente 
ordenha as vacas na estrebaria, 
leva as vacas para o pasto, daí 
pega ao meio-dia, traz de volta, 
e depois ordenha de noite e 
leva para o pasto. Assim o pasto 
melhora porque o gado não fica 
em cima para pisotear. Cada dia 
num piquete, até fazer o rodízio. 
Temos em torno de 120 piquetes; 
começa do primeiro, e, quando 
vai fazer o último, o primeiro 
pasto está bom de novo. Hoje 
também não é moleza, não – é 
trabalhoso, é puxado. Às vezes 
fico com dó da piazada, mas eu 
acho que vale a pena, porque no 
final dá para tirar uma renda para 
manter eles aqui e, futuramente, 
temos ideia de aumentar alguma 
coisa para ter um ganho a mais, 
uma renda melhor. 

Luis carlos corso, agricultor, 
águas do chapecó (sc) 

O pão e a cuca

Quando casei, a minha sogra 
sempre nos dava pão. Nós 
morávamos bem do ladinho da 
casa dela. Daí um dia eu peguei 
e fiz os pães. Ela viu os pães no 
meu forninho e falou: “Comprou 
pão no padeiro?”. Eu disse: “Eu 
é que fiz”. “Tu sabes fazer pão?” 
“Eu sei.” Daí ela não me deu 
mais pão. Quando comecei a 
fazer as cucas, o pessoal gostava: 
“Faz alguma para vender?”. Eu 
disse: “Faço!” Tem que fazer as 
coisas bem e cuidar. Assar bem, 
na hora certa, não pode deixar 
crescer demais, não pode deixar 
passar do ponto. Tem que ter 
todo o cuidado. Já dei a receita 
para muitas pessoas, elas não 
acertam e é a mesma receita. Elas 
acham que não é a mesma, mas 
é. Daí meu filho, que viajava de 
caminhão, não quis mais ficar 
na estrada e disse: “A mãe está 
vendendo. A mãe faz e eu vou 
vender”. E eu: “Mas será que vai 
dar certo?”. Ele disse: “Vai sim”. 
Ele voltou, começamos a produzir 
mais, e ele passou a me ajudar. 

Conseguimos as máquinas e 
tudo. E está indo. Se não fosse 
o Instituto Camargo Corrêa, não 
teríamos nada dessas coisas que 
a gente tem. 

Glaci salete schleichel, padeira, 
alpestre (rs)

Glaci ganhava pães da sogra, até que um dia resolveu pôr a mão 

na massa e passou a produzi-los. alpestre (rs), 2011
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Luiz carlos (alto) aprendeu o sistema de 

piqueteamento para produzir mais leite e ter uma 

renda melhor. alpestre (rs), 2011

depois de aprovado, projeto de criação de codornas 

de cleberton saiu do papel em 20 dias. são carlos 

(sc), 2011

Planos de futuro

Um amigo falou que tinha um 
parente que criava codorna 
e vendia os ovos para uma 
indústria que fazia conserva e 
comprava toda a produção dele. 
E ele tinha parado de fazer isso. 
Eu pensei: “Vamos pesquisar 
quanto é que a codorna come, 
quais são os custos, e ver se dá 
lucro”. Fui atrás, pesquisei e 
vi que era um negócio bom. E 
aqui na região não tem nenhum 
produtor que eu conheça, em 100 
quilômetros ao redor. Fui atrás 
de um recurso, fui à Secretaria 
de Agricultura, fiz um curso do 
Sebrae e eles me encaminharam 

para o “Tempo de Empreender”. 
Fui lá e o meu projeto foi 
aprovado. Eu tinha tudo 
encaminhado, os equipamentos 
que precisaria para colocar as 
codornas e as gaiolas. Assim 
que eles liberaram o dinheiro, 
liguei para os fornecedores e já 
fui montando o galpão. Em 20 
dias estava montado, com as 
codornas. Antes de me formar 
em Administração, quero montar 
meu próprio negócio. Crio 
codornas, pretendo montar uma 
fábrica de conserva e depois um 
frigorífico, que é para abater as 
aves.

cleberton Luiz eckert, pintor, são 
carlos (sc)
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A força da parceria

O Sebrae é uma organização 
multidisciplinar extremamente 
dinâmica. Hoje, nas cidades 
do interior do país, é uma 
das únicas organizações que 
trabalham com a área de 
desenvolvimento. O Sebrae tem 
uma responsabilidade muito 
forte nessa área – é uma das 
suas missões –, ligada sempre à 
micro e à pequena empresa, com 
forte apelo no desenvolvimento 
local e regional. E tem a função 
de buscar parcerias junto a 
outras entidades – o Sebrae 
dificilmente trabalha sozinho. 
Nos últimos dez anos, foi a 
única instituição que fomentou 
e constantemente trabalhou a 
questão do empreendedorismo, 
que era uma atividade que 
existia, mas ninguém assumia. 
E, junto com outras instituições, 
tem fomentado cada vez mais 
o meio rural para ser mais 

empreendedor. Não basta 
somente produzir, temos 
que saber também agregar 
valor. Nem todos podem ser 
industriais ou prestadores de 
serviço, mas no meio rural dá 
para empreender e agregar o 
valor voltado para a questão da 
qualidade e produtividade. 
O empreendedor rural, pela 
pouca formação escolar 
que ele teve, muitas vezes 
se coloca em uma situação 
de inferioridade e não vê as 
grandes potencialidades que 
tem para inovar e aumentar 
a sua produção, agregando 
tecnologia, conhecimento e 
manejo correto. Muitas vezes 
ele não está fazendo o manejo 
de maneira correta – e a técnica 
deixa a desejar – porque não 
teve acesso ao conhecimento. 
Ele é bastante resistente no 
início, porque o produtor rural já 

teve tantas situações adversas 
que isso começa a impregnar 
de forma negativa as suas 
atividades. Ele não acredita 
que aquela nova solução que 
alguém veio oferecer para ele 
possa dar algum resultado de 
melhoria, e em nossos projetos 
já provamos que é possível fazer 
essa mudança forte. Toda pessoa 
tem um sonho, e por várias razões 
esse sonho pode ficar dormente 
durante uma vida toda, e você tem 
que despertar esse sonho. Foi o 
que fizemos em São Carlos e em 
Águas de Chapecó: despertamos 
o sonho através da esperança 
de que eles poderiam agregar 
renda às suas propriedades. O 
fundo “Tempo de Empreender”, 
criado pelo ICC, disponibilizou R$ 
100 mil por município, inclusive 
para o município de Alpestre, 
fazendo com que pequenos 
valores, a um baixo custo de 

financiamento, pudessem 
proporcionar a aquisição de 
máquinas e equipamentos. É 
um projeto que só tem resultado 
se todos os parceiros estiverem 
envolvidos. Tivemos o trabalho 
dos atores locais, das prefeituras, 
da Construtora e do ICC, e também 
o envolvimento da Credioeste, 
que é a agência de microcrédito. 
O governo ou as instituições ou 
as empresas – os parceiros – têm 
um momento da intervenção, eles 
são os provocadores, mas quem 
fica lá no município é que vai dar 
continuidade e fazer com que 
essa semente ou esse pequeno 
arbusto se torne uma árvore que 
dê frutos. Nós temos produtores 
que já começaram a comprar mais 
equipamentos por conta própria, 
não precisam mais do fundo. Isso 
significa que eles aumentaram 
a renda e estão acreditando na 
continuidade do projeto. 

valdir airton ramthum, 
administrador e advogado, 
chapecó (sc)
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Sentido de permanência

A primeira vez que eu ouvi falar 
do Instituto Camargo Corrêa 
foi quando começaram a ver a 
possibilidade de desenvolver 
algum projeto com a comunidade 
[no entorno da Usina Foz do 
Chapecó]. Na minha cabeça, 
esse não era papel nosso, da 
construtora, e sim do cliente, que 
é o investidor. Eu não tinha isso 
muito claro. Depois vieram as 
reuniões [de diagnóstico e] de 
acompanhamento, fui convidada, 
comecei a participar e a entender 
o que o ICC estava fazendo com 
a comunidade. Eram reuniões 
mensais com representantes 
dos três municípios que fazem 
parte do projeto – São Carlos, 
Águas de Chapecó e Alpestre –, 
em que cada um apresentava o 
que estava acontecendo no seu 
município. Aí fui entendendo qual 
era o nosso papel de estar ali, de 
fazer parte, porque eles poderiam 
muito bem ter se reunido fora 

da obra, só entre eles. Entendi 
qual era o nosso papel. Nós 
tínhamos que fortalecer esse 
vínculo entre eles para que o 
projeto desse certo. Fortalecer 
o vínculo e também subsidiar 
e intermediar algumas coisas 
para que pudesse acontecer o 
projeto. E é muito bacana ver a 
empresa preocupada em não 
só fazer uma usina, mas deixar 
algum legado social. Todos 
nós estamos saindo daqui, 
mas vamos ter formado essa 
história na comunidade, que vai 
continuar produzindo tudo que 
a gente estava plantando desde 
o comecinho. E vemos que eles 
já começam a se organizar de 
uma forma diferente, a buscar 
as coisas sozinhos. No bairro da 
Cabreúva, eles já se organizaram 
para fazer compra coletiva de 
insumos e tiveram uma economia 
muito grande. Isso é um passo. E 
virão outros. 

neusa Maria sander, psicóloga, 
são carlos (sc) a cadeia produtiva dos cristais é o cerne de desenvolvimento local em cristalina (Go), 2011
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4. Projeto “terra do cristal”, cristalina (Go)

o município goiano de cristalina é reconhecido como importante 
centro de comercialização de pedras do país e também por abrigar 
a maior reserva de cristal de rocha do mundo. É, por excelência, 
um grande fornecedor dessa matéria-prima. esse projeto consiste 
no desenvolvimento de um arranjo Produtivo Local (aPL) de gemas, 
joias e artesanato mineral em cristalina. o objetivo é qualificar pes-
soas em técnicas de lapidação, joalheria e ferramentas gerenciais; 
aumentar a ocupação e a geração de renda no segmento; e aumen-
tar a participação das gemas, joias e artesanato mineral na econo-
mia do município.
a cadeia produtiva do setor de gemas, joias e artesanato mineral 
tem elos que se constituem na extração mineral, passam pela in-
dústria de lapidação, os artefatos de pedra, a indústria de joalhe-
ria, até chegar às joias e bijuterias. nesse processo, ainda é preciso 
levar em conta os insumos, as matérias-primas e as máquinas e 
equipamentos usados na produção, o design e a comercialização 
dos produtos. 
a participação dos atores locais de cristalina nos elos dessa cadeia 
produtiva, sua presença em feiras do setor e a boa aceitação de 
seus produtos no mercado facilitam a divulgação e a comercializa-
ção do que é ali produzido. Mas isso não os desobriga das necessá-
rias capacitações técnicas e gerenciais para que garimpeiros, arte-
sãos, joalheiros e lojistas ofereçam melhores produtos e serviços a 
um mercado sempre competitivo. daí a importância de assessoria 
técnica para a criação e o desenvolvimento de novos produtos, arti-
culada ao aperfeiçoamento e à modernização da produção. 
em cristalina, essa atividade econômica não atraía os jovens em 
razão de um processo de produção muito defasado em relação aos 

mercados mais modernos, que usam tecnologias avançadas em design 
e em máquinas e equipamentos. ciente disso, o projeto “terra do cris-
tal” buscou incentivar a cultura empreendedora nos núcleos familiares, 
mostrando as inovações disponíveis no mercado, suas potencialida-
des e seus atrativos. a intenção é oferecer aos jovens a oportunidade 
de se manterem junto às suas famílias e tornarem-se empreendedores 
do próprio negócio – como garimpeiros, lapidários, joalheiros, arte-
sãos ou lojistas de gemas e joias –, em vez de buscarem subempregos 
em outras localidades. trata-se, em suma, de promover o desenvolvi-
mento do aPL de joias, gemas e artesanato mineral em cristalina, com 
olhos postos na sustentabilidade socioambiental e na consolidação de 
uma boa presença no mercado nacional e internacional do segmento. 
Para isso, os produtos devem alcançar qualidade superior e apresentar 
diferenciais competitivos, que proporcionem incremento de renda para 
garimpeiros, artesãos, joalheiros, lapidários e lojistas. 
o protagonismo dos atores locais é a base para o sucesso do projeto. 
desde a fase da elaboração, seus gestores mantêm aberto um canal de 
diálogo com órgãos públicos das esferas municipal, estadual e federal, 
visando à sintonia das ações empreendidas com as políticas públicas 
de desenvolvimento do município.
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Gestão e desenvolvimento 

A Usina Hidrelétrica Batalha 
[localizada no Rio São Marcos, 
entre os municípios de Cristalina 
(GO) e Paracatu (MG)] tem 
quatro certificações – ISO 9001, 
de qualidade; ISO 14001, de 
meio ambiente; ISO 16001, de 
responsabilidade social; e a 
OHSAS 18001, de segurança 
e saúde no trabalho. É uma 
inovação ter certificação de 
responsabilidade social para 
usina hidrelétrica, algo inédito 
para obras desse porte; e, no 
Brasil, só Batalha tem. Isso traz 
muitos benefícios em termos de 
gestão. Em uma obra certificada 
em responsabilidade social, as 
pessoas trabalham muito mais 
satisfeitas. Existem ferramentas 
de gestão que monitoram a 
satisfação, a transparência, 
monitoram a aproximação com 

o colaborador – e não só com o 
colaborador da obra, mas com 
a comunidade. Temos caixa de 
sugestões, temos linha 0800, 
temos pesquisa entre áreas. E em 
parceria com o Instituto Camargo 
Corrêa temos o projeto “Terra 
do Cristal”. O forte da cidade 
é a agricultura, é uma área 
bastante irrigada, mas restrita 
a poucas pessoas – é uma 
renda centralizada em poucos. 
O projeto “Terra do Cristal”, em 
Cristalina, tem todo um trabalho 
de desenvolvimento social. Por 
quê? Porque os artesãos que 
trabalham com cristais não 
tinham um profissionalismo, 
era tudo muito informal. O ICC 
veio para ajudar a regularizar 
o trabalho que é feito por eles 
e também alavancá-lo para o 
futuro. 

alexandre Higa, engenheiro, 
cristalina (Go)

O nome e a marca

Meu pai conheceu Cristalina 
e nunca tinha visto aquilo: a 
quantidade de carros de luxo 
na rua, os dólares, o movimento 
de dinheiro, isso 20 anos atrás. 
Era uma coisa de louco, ônibus 
de turistas, o pessoal querendo 
pedra, aquela procura imensa. 
Meu pai ficou encantado com 
aquilo, fez a gente empolgar e se 
motivar a vir para cá. E estamos 
aqui até hoje. Com meus 16 anos 
vi a oportunidade de ser meu 
próprio patrão. Faço as minhas 
peças, vendo, eu dito meu horário 
de trabalho. Em Cristalina, o 
cliente vinha na porta. Com 16 
anos, eu fazia um pássaro e 
vendia, ganhava um dinheirinho. 
Conforme o tempo foi passando, 

fui tendo uma visão mais 
empreendedora – de investir, de 
comprar coisas melhores para 
produzir mais – e comecei a olhar 
para o lado financeiro. A vontade 
que eu tenho no momento é a de 
pôr um empregado, porque tenho 
demanda e não tenho produção. 
Tirar do bruto e transformar no 
pássaro mais sofisticado são 
pelo menos uns três meses. 
Melhorei para ficar mais fácil de 
vender, para ter menos dor de 
cabeça. Eu trabalho para tentar 
copiar a natureza, o que é muito 
difícil. Tenho vontade de ter uma 
empresa, um nome, uma marca 
minha. Quando você gosta de 
trabalhar com o negócio, não tem 
jeito. Meu sonho é esse. 

Felipe cesar d’oliveira, artesão, 
cristalina (Go)
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A pedra e o sonho

Meu sonho de infância era ser 
piloto de avião. Depois você 
vai conhecendo a vida e vê que 
não é bem isso. Mas o meu 
sonho sempre foi ser dono do 
meu nariz: nunca pensei em 
trabalhar para os outros, ser 
funcionário de uma empresa ou 
ter hora marcada para chegar 
e sair. Aos 14 anos eu já queria 
montar um comércio – sempre fui 
empreendedor, sempre arrumei 
meios de sobreviver, de ganhar 
meu dinheiro, sempre corria 
atrás. Um empreendedor não 
espera, ele procura, ele vai atrás 
das oportunidades. 
Quando ia para Patos de Minas 
eu passava em Cristalina, que é 
caminho. Era uma cidadezinha 
feia, pequena. Eu morava no 
Gama, dentro de Brasília, que 
era grande, minha vida era 
outra. Eu achava que Cristalina 
não tinha nada para oferecer. 
Mas lá conheci uma moça, 
começamos a namorar, com três 
meses noivamos, com seis nos 

casamos. Ela foi morar comigo 
no Gama, e a família dela toda 
em Cristalina. Ela ficou quatro 
anos comigo no Gama, aí um 
dia ela chegou para mim e disse 
que queria ficar perto da mãe, 
porque a mãe dela já tinha certa 
idade. Eu pensei: “Trabalho aqui, 
ganho R$ 800 por mês, gasto 
R$ 500 de comida, não sobra 
nada. Vamos embora. Não tenho 
nada a perder”. Aí mudamos 
para Cristalina. E fui conhecendo 
o cristal, o artesanato mineral 
em si. Antes de casar comigo, 
minha esposa trabalhava com 
isso. Ela fazia montagem, fazia 
pingente, anel. Quando voltou, 
ela disse: “Geraldo, eu quero 
trabalhar. A situação não está 
boa” – tínhamos dois filhos. Um 
rapaz para quem ela prestava 
serviço perguntou se não queria 
voltar a trabalhar para ele. Ela 
trabalharia em casa. À medida 
que ela ia trabalhando, fazendo 
pingentes e anéis, eu fui vendo. 
Comecei a perguntar sobre 

pedras, sobre mercado. Depois 
passei a comprar alguma coisa, 
ela montava, a gente vendia. 
E fui gostando. O artesanato, 
a pedra, o mineral, você vai se 
apaixonando à medida que vai 
conhecendo. Cada vez que você 
conhece um determinado tipo de 
pedra, você vai querendo mais. E 
foram surgindo as oportunidades. 
Foi aí que foi montada a 
Associação dos Artesãos de 
Cristalina – primeiro veio a 
associação, depois a cooperativa. 
Ela se filiou à associação, eu a 
acompanhava nas reuniões e fui 
vendo como era o mercado, os 
processos de produção do cristal, 
da joalheria. Logo veio o Senai 
com uns cursos, e eu fui fazendo e 
vendo como é que era o processo. 
O mercado era bem melhor. Hoje 
em dia já se globalizou e tem 
pedra para todo lado. Mas uns 
dez anos atrás, não. O rapaz com 
quem minha mulher trabalhava 
pegava a pedra bruta, lapidava e 
ela fazia a montagem. Foi o meu 

primeiro contato. De fornecedor 
tem muito garimpeiro, você 
compra deles; tem o faisqueiro, 
que é quem compra do 
garimpeiro; e o artesão compra 
do faisqueiro. O faisqueiro é o 
ponto de apoio do garimpeiro. O 
garimpeiro geralmente garimpa 
de manhã para comer à tarde. A 
função do faisqueiro é comprar, 
arrebanhar o cristal, fazer um 
lote para vender para uma 
indústria, para um lapidário. 
Outra função dele é selecionar a 
matéria-prima, porque às vezes 
ela vem com muita impureza. 
O garimpeiro vende barato, ele 
quer vender quantidade, não está 
preocupado com qualidade. O 
faisqueiro faz esse processo. O 
lapidário precisa de uma coisa 
boa, senão não vai dar, não vai 
ter mercado para uma peça de má 
qualidade. Na região só temos 
o cristal, mas como tem muita 
procura, trazemos pedra de todo 
lugar, para ter variedade. Até 
da África do Sul vem pedra. O 
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mercado consumidor são as lojas, 
Brasília tem um mercado grande. 
Não era difícil entrar no mercado. 
Você precisava ter um fornecedor 
do bruto, do lapidado. E a mão 
de obra a gente tinha – nós 
mesmos fazíamos os brincos e os 
pingentes. E começou a trabalhar 
a família: primeiro a mulher, 
depois meu filho, eu comecei a 
fazer também. E começamos a 
vender.
A associação, quando começou, 
tinha uns 120 associados. 
Algumas pessoas viam 
necessidade de unir, porque 
unido é mais fácil. Sozinho você 
vai rápido, mas unido você vai 
mais longe. A primeira ideia em 
qualquer associação de produção 
é comercializar, conseguir atender 
aos pedidos. Depois de certo 
tempo, a associação se legalizou, 
agora é uma cooperativa. Foram 
criados os projetos APL e o Senai 
trouxe cursos de capacitação 
em vendas e em administração 
de empresa. Nós fizemos visitas 
técnicas, fomos ao Rio Grande 

do Sul e vimos por que eles são 
bem mais adiantados no ramo 
mineral. Foram surgindo os 
cursos – lapidação, ourivesaria 
– e, para entrar no mercado. eu 
comecei a participar. Em 2009, 
quando do segundo projeto do 
APL, o Instituto Camargo Corrêa 
entrou como parceiro. O projeto 
tem desde promoção e feiras até 
os cursos de capacitação – e hoje 
está procurando um local para 
criar uma escola permanente de 
lapidação e ourivesaria, porque o 
mercado tem essa necessidade. 
O ICC, em parceria com o Sebrae, 
vai fazer essa escola, que no meu 
ponto de vista é uma das coisas 
muito importantes, porque não 
adianta querer vender e promover 
um produto que não tem como 
você produzir. Também tem a 
Feacris [Feira de Artesanato em 
Cristal, Gemas, Joias e Bijuterias 
de Cristalina], uma feira anual 
de pedras e de artesanato que o 
projeto tem apoiado. 

Geraldo José tristão, artesão, 
cristalina (Go)
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ProGrAmA ideAl VolUntÁrio

O Instituto Camargo Corrêa acredita nas ações voluntárias como 
importantes instrumentos de cidadania e, em especial, como catali-
sadoras do crescimento e da realização pessoal. essa é a razão pela 
qual o icc concebeu, aplica e dá ênfase ao Programa ideal voluntário, 
uma iniciativa de caráter transversal, que perpassa os três programas 
estruturantes do instituto e dá forma a manifestações articuladas de 
voluntariado corporativo.

o ideal voluntário atua nas comunidades em que as empresas do 
Grupo camargo corrêa estão presentes de forma a garantir condições 
para que os profissionais do Grupo, e também seus familiares e os par-
ceiros comerciais das empresas, tenham a oportunidade de contribuir 
com ações voluntárias visando ao desenvolvimento comunitário das lo-
calidades. É a forma de engajar os talentos do Grupo em ações cidadãs 
e no exercício de um valor tão relevante quanto o da solidariedade. 

a importância conferida a esse programa se reflete em um dos mar-
cos diferenciais da atuação do icc na coordenação e aplicação do inves-
timento social do Grupo camargo corrêa. a inovação atende pelo nome 
de gestão participativa e nasce da simbiose entre o cdc e o civico – os 
quais, como já visto, têm papel relevante na produção de diagnósticos, 
na criação e gestão dos projetos e no envolvimento dos profissionais do 
Grupo em ações que beneficiam o entorno de suas empresas. 

o ano de 2009 marcou a consolidação do Programa ideal voluntário 
com a realização do dia do bem Fazer. criado como parte das comemo-
rações dos 70 anos do Grupo camargo corrêa, a atividade reuniu, na-
quele ano, 6.600 voluntários envolvidos em 78 ações solidárias em 43 
localidades brasileiras, 9 argentinas e 5 angolanas. em 2010, o evento 
mobilizou 8 mil voluntários em 95 ações aplicadas em 11 países, en-

atividades lúdicas do dia do bem Fazer em 

alcântara (Ma), 2011
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volvendo 14 empresas do Grupo e 287 organizações parceiras, levando 
benefícios diretos a 72.500 pessoas. em 2011, foram 135 ações em 9 
países (argentina, espanha, Paraguai, México, Peru, estados unidos, 
angola e venezuela, além do brasil), com a participação de 18 empre-
sas do Grupo e de 630 organizações parceiras. “Quanto maior é o en-
volvimento das empresas, maior é o número de voluntários engajados, 
a quantidade e a qualidade dos aliados e os recursos mobilizados”, 
afirma Flávio seixas, coordenador do Programa ideal voluntário.

tamanho sucesso fez com que o dia do bem Fazer, sempre um do-
mingo da segunda quinzena de agosto, entrasse para o calendário anu-
al de atividades oficiais do Grupo. cada empresa forma seu comitê e 
a mobilização é organizada com o objetivo de tirar o melhor proveito 
possível da disposição das pessoas ao trabalho voluntário. 

o que se vê, antes e durante o dia do bem Fazer, são exemplos 
vivos de como o trabalho em conjunto, a alegria compartilhada, a soli-
dariedade e o foco na cidadania têm, de fato, uma notável força trans-
formadora. 

o amanhã se faz hoje. o dia do bem Fazer em  

são Paulo (sP), 2011
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de qUem esteVe lÁ

“O Dia do Bem Fazer é uma data 
que veio para ficar em nossas 
vidas. É muito importante termos 
um dia assim para poder ajudar 
ao próximo, dividindo o pouco do 
que temos com essas crianças. 
Foi sem dúvida um momento 
muito especial em nossas vidas.” 

roberta Loureiro, coordenadora 
de sustentabilidade da HM 
engenharia, campinas (sP)

“O Dia do Bem Fazer é um 
sucesso. É gratificante ver 
nos olhos dos beneficiados a 
satisfação com o nosso trabalho, 
levando para eles uma melhor 
qualidade de vida. A sensação de 
dever cumprido é muito boa.” 

dayane barbosa costa, 
profissional integrante do comitê 
de alpargatas de araruna (Pb)

“É prazeroso participar do 
evento, fazer o bem se divertindo 
e aprendendo com as histórias 
de vida do próximo. Fato que 
permite um crescimento pessoal 
imensurável. Estaremos juntos 
nos próximos.” 

ranieri ribeiro dos santos, 
coordenador de Meio ambiente 
da camargo corrêa, itaperuna (rJ) 

“Eu me emocionei com o sucesso 
do evento, principalmente ao 
ver a alegria estampada no 
rosto das crianças brincando 
no mar a uma temperatura de 
aproximadamente 12 graus. 
Embora o clima estivesse frio, 
o amor e alegria aqueceram 
a todos os que estiveram 
presentes. Não existem palavras 
suficientes para descrever a 
sensação de quem esteve lá. 
Sempre falo que, quando um 
adulto acha que está fazendo 
uma boa ação ao provocar 
a alegria em uma criança, 
ele, adulto, na verdade, está 
recebendo o melhor dos 
presentes que Deus nos deu: o 
sorriso, puro e verdadeiro, que 
invade a alma e nos torna mais 
humanos.” 

cristiano cucatti, gerente 
da divisão de serviços da 
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O alcance do voluntariado

No ICC sempre acreditamos que 
existia um grande potencial de 
contribuição voluntária entre 
os profissionais do Grupo 
Camargo Corrêa. O Grupo 
possui empresas que atuam 
em diversos segmentos e em 
várias regiões, dentro e fora 
do Brasil, e essas empresas 
têm profissionais de diferentes 
áreas, acumulando distintos 
conhecimentos em uma enorme 
abrangência territorial. Isso 
fica evidente no Programa 
Ideal Voluntário, sobretudo no 
Dia do Bem Fazer. Percebemos 
que a ação voluntária inserida 
na estratégia de investimento 
social do Grupo trazia benefícios 
para todos: o voluntário se 
sentia mais valorizado, sua 
ação ficava mais estruturada 

e o investimento social, mais 
fortalecido e legitimado. Nossa 
característica diferenciadora 
é ser flexível e permitir que 
sejam os próprios profissionais 
a definir as ações voluntárias 
que desejam realizar: o tipo de 
ação, a frequência, o público-
alvo etc. A energia colocada 
nessas ações é contagiante. 
Um grupo de voluntários me 
chamou a atenção: eles eram de 
diferentes áreas e, na ação que 
planejaram, isso se tornou uma 
grande vantagem, pois cada um 
trazia uma habilidade diferente 
e complementar. E, como muitos 
dos profissionais que trabalham 
em obras não são da região, um 
deles relatou que as atividades 
voluntárias foram fundamentais 
para ele conhecer e entender a 
comunidade local. 

Lorenza Longhi, coordenadora 
do Programa ideal voluntário de 
janeiro de 2008 a agosto de 2010

transmissão da cPFL, santos (sP)

depois desse domingo de festa solidária, o que se observa é a multipli-
cação de ações capilares tomadas por iniciativa das pessoas envolvidas, 
que ali mesmo, em meio ao trabalho voluntário, identificam outras ma-
neiras possíveis de contribuir para a construção de um mundo melhor. 

É com esse espírito que seguem adiante.
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Satisfação íntima

Para ser voluntário, você tem que 
gostar. Gostar mesmo, porque 
isso não tem hora: chamou, você 
tem que estar lá. O voluntariado 
tem que partir de você. Eu 
quero fazer diferença na minha 
comunidade. E vou fazer. 

norma dos santos Pereira, 
coordenadora pedagógica, 
bodoquena (Ms)

Lições de solidariedade

Com o projeto do voluntariado, 
o ICC deixou [algo] de muito rico 
para a comunidade. O mutirão 
é sempre inovador. É muito 
prazeroso porque você começa 
a ver as pessoas como amigos, 
e não apenas como funcionários 
de uma empresa. Fazemos um 
mutirão em forma de amizade. 
Para mim, foi um grande 
processo de solidariedade. É 
um link legal. E o maior ganho 
do mutirão foi a presença dos 
pais na escola. [Antes], o pai 
entregava a criança e ia embora; 
hoje em dia, não: ele quer ter 
mais um tempo aqui. Essa 
solidariedade veio a partir do 
projeto do voluntariado. 

romildo Monte da silva, 
professor de dança, ipojuca (Pe)

Disposto a ajudar

É dever de pai acompanhar os 
filhos na escola. E é um prazer 
ter a escola dos filhos da gente 
organizada, ter um pouco de 
segurança – estão fazendo um 
muro de fora a fora, vai ficar 
mais seguro. A professora foi 
lá em casa e avisou que ia ter 
uma reunião aqui, haveria umas 
pinturas, ia ter um almoço e era 
para vir ajudar, participar de 
tudo. Eu digo: “Eu vou”. Às 8 
horas eu já estava vindo para cá. 
Eu pintei, ajudei os meninos a 
fazer tudo, tirei as cadeiras, botei 
para dentro, sei que eu ajudei 
muito. Estão todos de parabéns. 

iremar Francisco da silva, 
agricultor

Experiência única 

Em 2009 fizemos um mutirão 
para reformar uma escola. Foi 
num domingo, eram muitas 
pessoas. Foi o CDC que articulou 
para que isso acontecesse, 
envolvendo a sociedade e o 
pessoal da fábrica. Em um 
dia demos uma cara diferente 
para a escolinha. Pintamos, os 
eletricistas vieram, trabalharam 
a iluminação, os voluntários que 
têm conhecimento de construção 
civil deram a sua contribuição, 
as pessoas que trabalham com 
o serviço mais burocrático – na 
área administrativa, por exemplo 
– também ajudaram. Cada um 
contribuiu de sua maneira. E é 
reconfortante [ouvir uma criança 
dizer]: “Bacana, tio! Vocês 
reformaram a minha escola, ficou 
bonita!”. No trabalho social, 
quem mais ganha é quem faz. 

Marcélio alves Miranda, 
administrador, bodoquena (Ms)

acima e na página ao lado, profissionais voluntários 

do Grupo carmargo corrêa divertem as crianças. e 

aprendem com elas. dia do bem Fazer, 2011
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Gilberto nascimento da silva

Alexandre Higa

os cidadãos ParticiPantes dessa História

Ana júlia Gomes Alves

Alessandra rodrigues oviedo

carla maria cordery  duprat

celeste Aparecida Portes

celso eduardo mazzetti

cleberton luiz eckert

cristiana santana moreira

cristiele Aparecida de castro cândido

dayane Pessoa da silva

diego do nascimento domingues

eliete maria lins

cícera cassiana da silva

Angélica Grellmann Breunig

cynthia Alessandra terra 

Fábia cavalcante de oliveira

Geraldo josé tristão



Felipe cesar d’oliveira

Glaci salete schleichel

Guaracilda de Fátima mendonça da silva

Hélio renato neri

iremar Francisco da silva

ivenete teixeira dos santos rocha

izete Gomes Plácido Gonçalves

jair resende de Almeida

janaína juvêncio dos santos

josé Berivaldo torres Araújo 

josé milton jerônimo Barbosa 

joselia moreira duarte

juana maria de miranda

juliana Alves coelho

juliana saliba di thomazo 

larissa seibel

janaina Ferreira regis josefa meneses de Andrade

Kleber Herculano de moraes

lars diederichsen
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lilia maria Gualda coelho

lívia lúcia sabino silva

lucia cristina de souza lima

luis carlos corso

luzia débora Feitosa de lima Barbosa

marcélio Alves miranda

maria de lourdes da costa

maria neide dias

lorenza longhi

marina corrêa camargo ribas dos santos

marina Gomes da rosa cordeiro

marizete clementino Galdino

milton josé erthal

mirelle Pollyane neves moura e silva

nelson josé neri

neusa maria sander

nilson Valdir Kilpp

norma dos santos Pereira

Paulo cesar menoncini
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núbia maria da silva lima

otoniel niccolini

rafael ruver

regiani maria sabino da silva

ricardo rodrigues congro

romildo monte da silva

rosangela de melo cabral

rosilene lopes de oliveira

silvana Gomes nascimento 

silvana storino Vaz monteiro

Valdir Airton ramthum

Vanessa Pereira leite magalhães

Vania cristina Gonçalves de medeiros mendonça

Vanizia santos Ferreira

Zeneida Alves de Faria

Zuila Aranda Frajado

Waldir Victor de Barros

Wagner rogério Bohn

Weverton Ulisses da silva in
st

it
u

to
 c

a
M

a
rG

o
 c

o
rr

êa
  |

  i
n

v
es

ti
M

en
to

 s
o

ci
a

L 
Pa

ra
 a

 c
id

a
d

a
n

ia

117



Alessandra rodrigues oviedo
nasceu em itaqui (rs), em 18 de maio de 1971. 
tem licenciatura em educação especial, pós-
-graduação em administração escolar e é orien-
tadora de educação especial.

Alexandre Higa
nasceu em sorocaba (sP), em 22 de outubro de 
1976. É engenheiro civil e trabalha como gerente 
de obras da usina Hidrelétrica batalha (Go).

Ana júlia Gomes Alves
nasceu em campina Grande (Pb), em 26 de ju-
nho de 2000. É estudante em uma escola muni-
cipal de sua cidade natal.

Angélica Grellmann Breunig
nasceu em ijuí (rs), em 14 de junho de 1969. 
Formou-se em História e trabalha como profes-
sora da educação de Jovens e adultos.

carla maria cordery duprat
nasceu em clevedon (inglaterra), em 16 de feve-
reiro de 1971. Formada em ciências Políticas e 
estudos internacionais, com Mba em recursos 
Humanos, diretora de sustentabilidade do Gru-
po camargo corrêa e diretora de investimento 
social da PMv, uma das empresas do Grupo.

celeste Aparecida Portes
nasceu em itanhomi (MG), em 29 de dezembro 
de 1971. Formou-se em Pedagogia e é gerente 
pedagógica da secretaria Municipal de educa-
ção de santana do Paraíso (MG).

celso eduardo mazzetti
nasceu em são Paulo (sP), em 29 de setembro 
de 1953. Formou-se em engenharia e é sócio-
controlador da Metal ar.

cícera cassiana da silva
nasceu em ipojuca (Pe), em 31 de janeiro de 
1974. Formou-se em Letras e é professora em 
sua cidade natal.

cleberton luiz eckert
nasceu em são carlos (sc), em 13 de julho de 
1986. está cursando administração, é pintor e 
está investindo em uma criação de codornas na 
sua cidade natal. 

cristiana santana moreira
nasceu em são Paulo (sP), em 6 de agosto de 
1973. É formada em Pedagogia e tem especiali-
zação em alfabetização. trabalha como forma-
dora do cenpec (centro de estudos e Pesquisas 
em educação, cultura e ação comunitária).

cristiele Aparecida de castro cândido
nasceu em Lavras (MG), em 25 de maio de 1978. 
Formou-se no ensino Médio e trabalha como 
técnica de enfermagem.

cynthia Alessandra terra 
nasceu em belo Horizonte (MG), em 29 de março 
de 1971. Formou-se em Pedagogia e é professora 
universitária em Pedro Leopoldo (MG).

dayane Pessoa da silva
nasceu em aracaju (se), em 20 de dezembro de 
1992. concluiu o ensino Médio e é artesã.

diego do nascimento domingues
nasceu em cotia (sP), em 27 de abril de 1996. 
É estudante em uma escola municipal de Gua-
rabira (Pa).

eliete maria lins
nasceu em ipojuca (Pe), em 24 de novembro de 
1973. Formou-se em Letras, é professora univer-
sitária e secretária municipal ajunta de educa-
ção de sua cidade natal.

Fábia cavalcante de oliveira
nasceu em Pilões (Pb), em 21 de fevereiro de 
1975. Formou-se em Letras, está cursando Peda-
gogia e é professora do ensino Fundamental em 
Guarabira (Pb).

Felipe cesar d’oliveira
nasceu em Petrópolis (rJ), em 29 de abril de 
1986. concluiu o ensino Médio, é artesão e tra-
balha com pedras em cristalina (Go).

Geraldo josé tristão
nasceu em Patos de Minas (MG), em 14 de mar-
ço de 1971. completou o ensino Fundamental, é 
artesão e vice-presidente da cooperativa terra 
do cristal, em cristalina (Go).

Gilberto nascimento da silva
nasceu em Guarabira (Pb), em 13 de maio de 
1994. É estudante em uma escola municipal de 
sua cidade natal.

Glaci salete schleichel
nasceu em barra Grande (rs), em 17 de dezem-
bro de 1956. terminou o ensino Fundamental e 
é padeira.

Guaracilda de Fátima mendonça da silva
nasceu em ijaci (MG), em 16 de julho de 1968. 
Formou-se no Magistério, fez pós-graduação em 
Psicopedagogia e trabalha como coordenadora 
da brinquedoteca da cidade em que nasceu.

Hélio renato neri
nasceu em Pedro Leopoldo (MG), em 15 de fe-
vereiro de 1950. É médico pediatra e secretário 
municipal de saúde em sua cidade natal.

iremar Francisco da silva
nasceu em alagoa nova (Pb), em dia 12 de maio 
de 1972. tem o ensino Fundamental incompleto 
e é agricultor em sua cidade natal.

ivenete teixeira dos santos rocha
nasceu em alagoa nova (Pb), em 28 de março 
de 1957. Formou-se em Pedagogia, é professo-
ra e secretária municipal de educação em sua 
cidade natal.

izete Gomes Plácido Gonçalves
nasceu em bodoquena (Ms), em 2 de maio de 
1975. concluiu o ensino Médio e trabalha como 
doméstica.

jair resende de Almeida
nasceu em aveiro (Pa), em 4 de julho de 1970. 
Formou-se em Letras, tem mestrado em Gestão 
de Projetos e é coordenador de programa do ins-
tituto camargo corrêa.

janaina Ferreira regis
nasceu em Petrolina (Pe), em 8 de março de 1974. 
Formou-se em Pedagogia, tem pós-graduação em 
Psicopedagogia e supervisão escolar e é supervi-
sora educacional em campina Grande (Pb).

janaína juvêncio dos santos
nasceu em campina Grande (Pb), em 24 de ju-
nho de 1974. está cursando Pedagogia, é profes-
sora do ensino Fundamental e integra a equipe 
de liderança do sGi em serra redonda (Pb).

josé Berivaldo torres Araújo 
nasceu em brejão (Pe), em 9 de maio de 1963. 
Formou-se em Psicologia, administração e direi-
to e é diretor-executivo do instituto alpargatas.

josé milton jerônimo Barbosa 
nasceu em Mogeiro (Pb), em 21 de março de 
1979. Formou-se em Pedagogia, é diretor de es-
cola em seu município natal.

josefa meneses de Andrade
nasceu em campo do brito (se), em 25 de junho 
de 1959. cursou ciências contábeis e é secretá-
ria financeira da casa do artesão em nossa se-
nhora do socorro (se).

joselia moreira duarte
nasceu em caratinga (MG), em 30 de dezembro 
de 1970. Fez curso técnico de contabilidade e 
Magistério e trabalha como formadora no insti-
tuto Lumar.

juana maria de miranda
nasceu em ipatinga (MG), em 1º de março de 
1980. Formou-se em enfermagem, é servidora 
pública e trabalha como enfermeira em santana 
do Paraíso (MG).

juliana Alves coelho
nasceu em natal (rn), em 17 de novembro de 
1999. É estudante em uma escola municipal de 
Guarabira (Pb).

juliana saliba di thomazo 
nasceu em são Paulo (sP), em 25 de agosto de 
1985. É formada em História e serviço social e 
atua como coordenadora de programa no insti-
tuto camargo corrêa.

Kleber Herculano de moraes
nasceu em alagoa Grande (Pb), em 23 de feve-
reiro de 1970. É estudante de direito e prefeito 
de alagoa nova (Pb).

larissa seibel
nasceu no rio de Janeiro (rJ), em 7 de abril de 
1986. É formada em design e desenho industrial 
e trabalha como free lancer.

lars diederichsen
nasceu na cidade do México (dF) em 14 de no-
vembro de 1966. estudou desenho industrial e de-
sign na alemanha e na itália, especializado-se em 
móveis e iluminação. trabalha no instituto Meio.
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lilia maria Gualda coelho
nasceu em itápolis (sP), em 5 de outubro de 
1960. Formou-se em engenharia elétrica, fez 
pós-graduação em administração Financeira e é 
gerente da fábrica da tavex em nossa senhora 
do socorro (se).

lívia lúcia sabino silva
nasceu em campina Grande (Pb), em 23 de ju-
lho de 2001. É estudante em uma escola munici-
pal de Guarabira (Pb).

lorenza longhi
nasceu em são Paulo (sP), em 23 de setembro 
de 1974. É administradora de formação e foi co-
ordenadora do Programa ideal voluntário.

lucia cristina de souza lima
nasceu em apiaí (sP), em 29 de dezembro de 
1976. Formou-se em Letras e é professora do en-
sino Fundamental em apiaí.

luis carlos corso
nasceu em águas do chapecó (sc), em 19 de 
fevereiro de 1962. concluiu o ensino Fundamen-
tal, é agricultor e criador de gado de leite e de 
corte em sua cidade natal.

luzia débora Feitosa de lima Barbosa
nasceu em campina Grande (Pb), em 13 de 
agosto de 1980. Formou-se em Pedagogia, tem 
especialização em educação especial e é pro-
fessora da rede municipal de campina Grande.

marcélio Alves miranda
nasceu em apiaí (sP), em 20 de novembro de 
1978. cursou administração e trabalha como 
coordenador administrativo na intercement em 
bodoquena (Ms).

maria de lourdes da costa
nasceu em Pedro Leopoldo (MG), em 29 de se-
tembro de 1948. É médica sanitarista e neonato-
logista, com atuação em sua cidade natal.

maria neide dias
nasceu em Massaranduba (Pb), em 26 de março 
de 1961. Formou-se em Pedagogia e é gestora de 
uma escola municipal de serra redonda (Pb).

marina corrêa camargo ribas dos santos
nasceu em apiaí (sP), em 30 de abril de 1963. 
Formou-se em Pedagogia e Letras, é professora 
e supervisora educacional da secretaria de 
educação de itaoca (sP).

marina Gomes da rosa cordeiro
nasceu em apiaí (sP), em 13 de setembro de 
1971. Fez o curso técnico de agricultura Familiar, 
é artesã e ceramista.

marizete clementino Galdino
nasceu em Mogeiro (Pb), em 27 de julho de 
1954. tem o ensino Fundamental incompleto e 
é merendeira de uma escola municipal de sua 
cidade natal.

milton josé erthal
nasceu em iraí (rs), em 25 de julho de 1965. 
É agricultor e produtor de melado em alpestre 
(rs).

mirelle Pollyane neves moura e silva
nasceu em belo Horizonte (MG), em 16 de agos-
to de 1990. É estudante de administração de 
empresas.

nelson josé neri
nasceu em apiaí (sP), em 2 de abril de 1947. 
Formou-se em Letras e Pedagogia, é funcionário 
público aposentado e secretário municipal de 
educação de apiaí.

neusa maria sander
nasceu em são carlos (sc), em 1º de maio de 
1980. É psicóloga e trabalha no Grupo camargo 
corrêa desde o período de estágio.

nilson Valdir Kilpp
nasceu em não-Me-toque (rs), em 29 de setem-
bro de 1963. É consultor do sebrae e produtor 
de grãos.

norma dos santos Pereira
nasceu em bodoquena (Ms), em 14 de maio de 
1973. cursou Pedagogia e é coordenadora pe-
dagógica do centro de educação infantil Maria 
Madalena Farias Pina (ceimap), em sua cidade 
natal. 

núbia maria da silva lima
nasceu em recife (Pe),em no dia 13 de feverei-
ro de 1961. concluiu o ensino Médio, é artesã e 
costureira.

otoniel niccolini
nasceu em são Paulo (sP), em 7 de maio de 
1971. Formou-se em administração de empresas 
e atua como coordenador de programa no insti-
tuto camargo corrêa.

Paulo cesar menoncini
nasceu em caxambu do sul (sc), em 19 de 
novembro de 1971. É engenheiro agrônomo e 
secretário municipal de agricultura de águas de 
chapecó (sc).

rafael ruver
nasceu em são carlos (sc), em 21 de março de 
1988. concluiu o ensino Médio, é agricultor e 
trabalha com apiários.

regiani maria sabino da silva
nasceu em realeza (Pr), em 18 de janeiro de 
1964. tem ensino superior incompleto, trabalha 
como comerciante em ipojuca (Pe) e é voluntária 
na Pastoral da criança.

ricardo rodrigues congro
nasceu em três Lagoas (Ms), em 7 de maio de 
1979. Formado em engenharia elétrica, é geren-
te da fábrica da intercement em ijaci (MG).

romildo monte da silva
nasceu em escada (Pe), em 26 de junho de 1967. 
Formou-se em Letras, está cursando Psicopeda-
gogia, é professor de dança e coordenador de 
creche em ipojuca (Pe).

rosangela de melo cabral
nasceu em santo andré (sP), em 4 de março de 
1973. Formou-se em Pedagogia, faz pós-gradu-
ação em Linguística e é professora do ensino 
Fundamental em Mogeiro (Pb).

rosilene lopes de oliveira
nasceu em barra do chapéu (sP), em 6 de no-
vembro de 1973. concluiu o ensino Fundamen-
tal, é artesã e ceramista.

silvana Gomes nascimento 
nasceu em Jaboatão dos Guararapes (Pe), em 21 
de agosto de 1977. Formou-se em Letras e traba-
lha como coordenadora pedagógica das escolas 
da zona rural de ipojuca (Pe).

silvana storino Vaz monteiro
nasceu em Pedro Leopoldo (MG), em 21 de se-
tembro de 1960. Formou-se em educação Física 
e é sócia-controladora de uma academia em sua 
cidade natal.

Valdir Airton ramthum
nasceu em Joinville (sc), em 29 de setembro de 
1965. É formado em administração e direito e 
trabalha no sebrae.

Vanessa Pereira leite magalhães
nasceu em bandeirantes (Pa), em 2 de dezem-
bro de 1982. concluiu o ensino Médio, reside 
em Pedro Leopoldo e dedica-se aos afazeres 
domésticos.

Vania cristina Gonçalves de medeiros 
mendonça
nasceu em natividade (rJ), em 28 de maio de 
1980. Formou-se no curso técnico de enferma-
gem, cursou serviço social, trabalha como as-
sistente social e é presidente da cooperativa de 
bordados natividade.

Vanizia santos Ferreira
nasceu em aracaju (se), no dia 9 de maio de 
1969. É artesã fundadora da casa do artesão de 
nossa senhora do socorro (se).

Waldir Victor de Barros
nasceu em João Pessoa (Pb), em 9 de junho de 
1978. Formou-se em serviço social, tem Mba em 
Gestão de Projetos e especialização em Políticas 
Públicas. É coordenador de projetos do instituto 
alpargatas.

Wagner rogério Bohn
nasceu em Planalto (rs), em 21 de junho de 
1979. É formado em agrozootecnia e trabalha 
como diretor da cooperativa de agroindústrias 
que ajudou a criar em alpestre (rs).

Weverton Ulisses da silva
nasceu em sapé (Pb), em 24 de outubro de 
1997. É estudante em uma escola municipal de 
Guarabira (Pb).

Zeneida Alves de Faria
nasceu em itunas (Pr), em 14 de abril de 1945. 
tem o ensino Fundamental incompleto e é agri-
cultora em itaoca (sP).

Zuila Aranda Frajado
nasceu em bela vista (Ms), em 23 de março de 
1962. Formou-se em Geografia, tem pós-gradua-
ção em Gestão escolar e é secretária municipal 
de educação de bodoquena (Ms).
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créditos gerais

conselHo de AdministrAçÃo dA  

cAmArGo corrÊA s.A.

PArceiros estrAtéGicos 

Programa Infância Ideal:

childhood e abMP

Programa Escola Ideal:

instituto alpargatas

secretarias Municipais de educação das 

cidades de: alagoa nova, campina Grande, 

Guarabira, ingá, Mogeiro e serra redonda, 

na Paraíba; Porto velho e Guajará-Mirim, 

em rondônia; apiaí e itaoca, em são Paulo; 

ijaci, Pedro Leopoldo e santana do Paraíso, 

em Minas Gerais, e ipojuca, Pernambuco.

Programa Futuro Ideal:

bndes e sebrae

PArceiros execUtores

Programa Infância Ideal:

associação amigos da Leitura, associação 

brasileira terra dos Homens, associação 

cultural de banda Marcial clarins 

independente, associação criança 

especial de Pais e companheiros – cePac, 

associação de Mulheres trabalhadoras do 

Município de Juruti, associação de Pais e 

amigos do down – asPad, casa de artes 

Maracatu nascer do sol, centro de defesa 

da criança e do adolescente de Porto 

velho, consePi – conselho comunitário 

de segurança Pública de ijaci, consultoria 

a treinamento em educação, saúde e 

desenvolvimento social – integrar, creche 

comunitária Pequeno Lar, Fundação José 

Hilário de souza, Fundação cultural dr 

Pedro Leopoldo, instituto aKoni, instituto 

avisa-lá, icriac – instituto casa da criança 

e cidadania, instituto educacional serra 

da bodoquena, instituto Fonte para o 

desenvolvimento social, oficina de imagens, 

onG Guri na roça, organização Mãe dos 

Frutos e rotary clube de apiaí.

Programa Escola Ideal:

agenda Pública, centro estratégico de 

Pesquisa tecnologia e inovação – uFPe, 

cenpec, centro despertar, comunicação e 

cultura, Fundação Pitágoras, ideia, instituto 

alpargatas, instituto rodrigo Mendes e 

rotary clube de apiaí.

Programa Futuro Ideal:

aliança empreendedora, ashoka brasil, 

associação Mundaréu, associação obra do 

berço, associação vivenda da criança, cdi - 

comitê para democratização da informática, 

cooperativa extremo norte de alpestre, 

cooperativa são vicente, cooperativa dos 

agricultores da agricultura Familiar da 

região de são carlos, credioeste, Fundação 

de amparo à Pesquisa de extensão 

universitária – uFsc, instituto asta, instituto 

Meio, ideia - instituto para desenvolvimento 

de empreendimentos, instalação e 

aceleração, obra social são João bosco, 

Polo tecnológico da indústria textil, sebrae, 

senai e sociedade santos Mártires.

Presidente:

vitor Hallack

Vice-presidentes:

a.c. reuter, carlos Pires oliveira dias e  

Luiz roberto ortiz nascimento

Conselheiro: 

antonio Miguel Marques

conselHo deliBerAtiVo do  

institUto cAmArGo corrÊA

Presidente: 

rosana camargo de arruda botelho

Vice-presidente: 

renata de camargo nascimento

Conselheiros: 

angelo Fuchs, antonio Miguel Marques, 

carla duprat, daniela camargo botelho de 

abreu Pereira, elisa camargo de arruda 

botelho, Francisco tancredi, Gabriella 

camargo nascimento Palaia, José Édison 

barros Franco, Luiza nascimento cruz, 

Márcio utsch, Maria regina camargo Pires 

ribeiro do valle, Maria tereza Pires oliveira 

dias Graziano, olga colpo, raphael antonio 

nogueira de Freitas, ricardo Fonseca de 

Mendonça Lima e vitor Hallack

institUto cAmArGo corrÊA

Presidente do Grupo Camargo Corrêa  

e do Instituto: 

vitor Hallack

Diretor executivo: 

Francisco de assis azevedo

Superintendente: 

João teixeira Pires 

Coordenador administrativo: 

Leonardo Giardini

Coordenadora de comunicação: 

clarissa Kowalski

Coordenadores de programas: 

Flávio seixas, Jair resende,  

Juliana di thomazo e toni niccolini

Analistas de projetos: 

ariane duarte, Felipe Furini,  

Gisele Pennella e Lívia Guimarães

Assistente administrativo: 

bárbara Gomes

Estagiária de comunicação: 

Mariana ramos de baère

PArceiros 

Para implementar os projetos, o Instituto 

Camargo Corrêa conta com a participação de 

vários parceiros.

Empresas parceiras dos Programas:

construtora camargo corrêa, tavex 

corporation, HM engenharia, intercement, 

camargo corrêa desenvolvimento 

imobiliário, alpargatas, estaleiro atlântico sul 

Empresas participantes do Dia do Bem Fazer:

alpargatas, a-port, Fazenda arrossensal 

agropecuária e indústria, intercement, Loma 

negra, camargo corrêa desenvolvimento 

imobiliário, HM engenharia, camargo 

corrêa s.a, construtora camargo corrêa, 

centro de soluções compartilhadas, tavex 

corporation, sao Parking, Malta vigilância e 

segurança, Participações Morro vermelho e 

Morro vermelho táxi aéreo
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PUBlicAçÃo 

inVestimento sociAl PArA A cidAdAniA

Idealização

 instituto camargo corrêa

Realização e Execução

 Museu da Pessoa

Comitê Executivo

 Karen Worcman (diretora presidente)

 Márcia ruiz (diretora Memória institucional)

 sônia London (diretora de disseminação do 

conceito)

Supervisão Geral

 Márcia ruiz

Edição de Texto

 Luiz egypto de cerqueira

Pesquisa 

 thiago Majolo

Pesquisa Iconográfica

 daniela baraúna e Fernanda P. Prado

Entrevistas

 Fernanda P. Prado, Luiz egypto de cerqueira, 

Márcia ruiz e thiago Majolo

Pré Edição

 Fernanda P. Prado e thiago Majolo

Revisão de Texto

 sílvia balderama

Projeto Gráfico

 Fonte design

Gravação de Depoimentos

 adilson Moreira de Lima, eduardo barros, 

Gabriel costa Monteiro e thiago belotto

Transcritores

 ana carolina ruiz, ana cristina benvindo, 

ana Lucia Queiroz, andiara Pinheiro, 

carolina canon, daniela Leite, denise 

Yonamine, Fernanda P. Prado, Karina Medici 

barrella, Letícia tiemi takuschi, Maria da 

conceição amaral da silva, Paula Leal, 

rosangela Maria nunes Henriques, tânia 

Lima e vanuza ramos

Produção

 isaac deluca Patreze

Apoio Operacional

 Jefferson santos, Kelly cristina Garrafa e 

Gardênia oliveira

créditos dAs imAGens

acervo centro de documentação e Memória 

camargo corrêa (cdMcc): p. 8 (todas), p. 9,  

p. 18 e p. 19.

acervo centro de educação infantil bodoquena 

(ceib), bodoquena (Ms): p. 33 (todas).

acervo instituto camargo corrêa: p. 46,  

p. 110-111, p. 112 (ambas) e p. 113.

acervo Formação/instituto Museu da Pessoa: 

p. 25.

adilson Lima: p. 92 e 93.

alexandre scheneider/agência nitro: p. 16.

Fernanda P. Prado: p. 12, p. 57 (as da dir.),  

p. 59 (ambas) e p. 82 (todas).

Gabriel Monteiro: p. 14 (todas), p. 30 (todas)  

e p. 44 (todas).

Leo Motta: p. 76-77.

Luciano ataíde: p.48.

Márcia ruiz: p. 86 e p. 90, 

Márcia zoet/illumina: p. 2, p. 11, p. 15, p. 20 

(ambas), p. 21, p. 22, p. 24, p. 28 (ambas), p. 

32, p. 35, p. 36, p. 38, p. 39, p. 41, p. 45, p. 47, 

p. 51, p. 54, p. 57 (esq.), p. 60, p. 61, p. 62-63, 

p. 64, p. 65, p. 66 (ambas), p. 67 (todas), p. 69, 

p. 70, p. 72, p. 74, p. 80, p. 81 (todas), p. 96 

(ambas), p. 99 (ambas), p. 101 (ambas), p. 102 

(ambas) e p. 104-105.

Pablo de souza: p. 34.

Paulo caruá: p. 108-109.

Paulo vitale: p. 13.

retrato dos depoentes: Márcia zoet,  

Gabriel Monteiro, adilson Lima,  

acervo instituto camargo corrêa.
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Cerqueira, Luiz Egypto de. 1952 -     

C416i  Instituto Camargo Corrêa: investimento social para a

 cidadania / Luiz Egypto de Cerqueira. – São Paulo: 

 Museu da Pessoa : Instituto Camargo Corrêa , 2011.

 ISBN 978-85-60505-30-2

 1. Cidadania. 2. Educação. 3. Empreendedorismo.  

4. Infância. 5. Investimento Social. 

I. Título. II. Instituto Camargo 

CDD: 370.193




