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Somos um Instituto, criado em 2003, pela empresa Galvani. Desde o início, estamos dedicados a identifi-
car e apoiar iniciativas que contribuam à ampliação das capacidades para que as comunidades liderem a 
transformação social local.

Temos como linha de trabalho evidenciar o potencial dos atores locais para que percebam o seu papel no 
desenvolvimento da comunidade.

Ao invés de fazer pelo outro, temos como princípio fazer com o outro, visando comunidades sustentáveis 
articuladas em redes sociais solidárias.

Quem Somos

Onde estamos Como fazemos
Estamos presentes nas localidades onde a empresa 
Galvani possui atuação.

Como atuamos
Nós atuamos focados no desenvolvimento comunitário das localidades onde nossas associadas operam. E, 
para nós, desenvolvimento comunitário começa com o senso de pertencimento a um determinado grupo e 
a crença em seus potenciais latentes.

Esse processo é singular, variando de comunidade para comunidade, sem que seja possível utilizar uma 
fórmula pronta. Seu sucesso é medido pelo desenvolvimento de capital humano, aumento do capital so-
cial, bem como pela autenticidade e sustentabilidade das respostas comunitárias encontradas.
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O ano de 2017 foi repleto de novos desafios para nós. De 17 projetos começados e 
concluídos, impactamos 20 mil pessoas.

Projetos como os editais Agenda de Futuro, em Serra do Salitre (MG), e Ideias e 
Ações, nas cidades baianas de Campo Alegre de Lourdes e Luís Eduardo Magalhães, 

deram passos significativos para sua consolidação e desenvolvimento, respectiva-
mente, reforçando nossa atuação alinhada ao eixo Sociedade Civil, que fortalece as 

comunidades para que liderem a transformação social local.

Com a continuidade de projetos estruturantes como o Fortalecimento da Gestão 
Pública e o Comunidade de Aprendizagem cobrimos o eixo Gestão Pública.

Ampliamos as nossas atividades no município Campo Alegre de Lourdes (BA), dando 
início ao trabalho de desenvolvimento comunitário nos povoados de Baixão Novo, 

Baixão Grande e Baixãozinho, que se uniram a Angico dos Dias. 

Capacitação também foi um dos focos do ano. Oficinas de Educomunicação, de Te-
rapia Comunitária Integrativa, de desenvolvimento de projetos, entre outros temas, 
trouxeram novos conhecimentos aos moradores das localidades nas quais estamos 

presentes, aos agentes locais, assim como à equipe do Instituto.

O Mutirão na Praça do Jardim dos Ipês, em Luís Eduardo Magalhães (BA) foi um 
bom exemplo de grande ação comunitária, já que promoveu o engajamento e traba-

lho conjunto do Instituto, da comunidade, de empresas, entre outras organizações 
locais. O Rua Viva! também teve destaque, dando prosseguimento às nossas ativida-

des na comunidade do Jaguaré, em São Paulo (SP). 

A comunicação do Lina Galvani também ficou mais próxima da comunidade. Em 
parceria com a Galvani, tivemos espaço para divulgação de nossas ações nas edições 
do jornal Cultivar, no programa de rádio, bem como em encontros com os funcioná-

rios da empresa.

O evento Dialogando, com periodicidade bianual, chegou à sua terceira edição e 
debateu o tema Governança para o Desenvolvimento Territorial, reunindo mais de 80 

participantes de diversos setores relacionados ao desenvolvimento comunitário.

Não poderíamos deixar de registrar a realização dos Encontros de Diálogo e das Ro-
das de Conversa, inspiradas na Terapia Comunitária Integrativa, que funcionam como 

um mecanismo-chave da Metodologia de Desenvolvimento Comunitário do Insti-
tuto, cuja qual foi revisada no decorrer do ano e apresentada em eventos do Terceiro 

Setor.

Além disso, ocorreram mudanças no Parque Vida Cerrado que, além de ganhar novo 
nome, passou por um processo de institucionalização.

Confira, a seguir, o nosso Relatório de Atividades de 2017.

Boa leitura!



Institucional
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Capacidades Internas
Uma das entregas previstas em nossa Metodologia 
de Desenvolvimento Comunitário é a viabilização 
de cursos, vivências, formações e intercâmbios nas 
comunidades em que estamos inseridos. Durante 
o ano de 2017, esse movimento ocorreu dentro de 
nossa equipe, com o objetivo de potencializarmos as 
capacidades dos funcionários do Instituto.

Estabelecemos como meta a elaboração de um 
plano de capacitações para cada funcionário. Além 
disso, realizamos dois treinamentos voltados à 
equipe com temas prioritários.

O primeiro foi um workshop em Terapia Comuni-
tária Integrativa (TCI), ferramenta que utilizamos 
nas comunidades. Além da equipe interna, Vinicius 
Precioso, um de nossos conselheiros administrati-
vos, esteve no treinamento que alternou vivências, 
prática de rodas e momentos teóricos e apresentou 
mais sobre os pilares da TCI (Pensamento Sistêmi-
co, Teoria da Comunicação, Antropologia Cultural, 
Resiliência e Pedagogia de Paulo Freire).

As terapeutas comunitárias Helenice Figueiredo e 
Regina Melo, ambas do Movimento Integrado de 

Saúde Comunitária do Distrito Federal (MISMEC/
DF), conduziram os cinco dias de curso que tam-
bém teve contribuições de Cecília Galvani, diretora 
executiva do Instituto Lina Galvani até dezembro de 
2017, que, além de psicóloga, tem formação em TCI.

Políticas públicas e processos da política brasileira 
compuseram a pauta da segunda oficina coletiva, 
que também contou com a presença de dois pro-
fissionais da Galvani. A agenda, conduzida por Ana 
Letícia Silva, Laila Bellix e Leandro Prone, da Agen-
da Pública, nossa parceira nos projetos de forta-
lecimento da gestão pública dos territórios onde 
atuamos, começou refletindo sobre o investimento 
social privado e políticas públicas, discorrendo 
sobre os temas, diferenciações e o que cabe a cada 
um.

Na sequência, trouxeram conceitos sobre políticas 
públicas, leis e planos de execução dos governos 
(federal, estadual e municipal), fechando o encontro 
com uma dinâmica para identificar responsabilida-
des de cada esfera de governo. 

“Gostei muito das vivências e de aprender como a Terapia Comunitária é aplicada nas comunida-
des. Para mim, que não executo uma função com contato direto com os moradores, foi uma forma 
de me sentir mais próxima desse trabalho local, conhecendo como conduzem as conversas e as 
maneiras que abrem espaço para as pessoas contarem os problemas, por exemplo. Me senti parti-
cipando de uma atividade nas comunidades! Acho que o workshop trouxe mais comprometimento 

com o trabalho do outro, mais disposição em ajudar”

Claudia Castilho, analista Administrativo Financeiro do Instituto.



Comunicação Externa
Em 2016, realizamos um diagnóstico com públicos externos e identificamos oportunidades de melhorias 
em nossos processos de comunicação. Parte dessas iniciativas foi colocada em prática em 2017: participa-
ção nos DDIs (Diálogos Diários Integrativos), assim como nas edições das versões impressas e em áudio da 
revista Cultivar, da Galvani, que são distribuídas nas comunidades.

Sobre os DDIs, estivemos nas obras, fábricas e escritórios da empresa. Nestes momentos, por meio de di-
nâmicas, tivemos a oportunidade de nos aproximar dos funcionários e mostrar o que o Instituto realiza.

Na unidade de Campo Alegre de Lourdes (UMA - Unidade de Mineração de Angico dos Dias), atingimos 
90% dos funcionários. Já em Luís Eduardo Magalhães (CILEM - Complexo Industrial de Luís Eduardo 
Magalhães), conversamos com 80%. Em Serra do Salitre (CMISS - Complexo Mineroindustrial de Serra do 
Salitre), conseguimos conversar com todos os funcionários durante um diálogo realizado em meio à obra 
de construção do complexo.  

Após a realização dos DDIs, aplicamos uma pesquisa para identificar se houve melhora no nível de conhe-
cimento dos funcionários sobre o trabalho desenvolvido pelo Instituto e 85% respondeu entre “ótimo” e 
“bom”.

Tivemos duas páginas no Cultivar, jornal trimestral da Galvani distribuído nas comunidades, estando 
presentes em três edições do impresso de Serra do Salitre e duas edições de Luís Eduardo Magalhães. Em 
Campo Alegre de Lourdes, o Cultivar é um programa de rádio local, no qual também conquistamos mais 
espaço para divulgações.

Entrevista da Valéria Lapa, gerente de 
Relacionamento Institucional e Comu-
nidades do Instituto, para o Programa 
Cultivar do dia 9 de maio de 2017

Divulgação sobre a Rede Social de An-
gico Peixes e Região que acontece nas 
edições do Programa Cultivar

Leia a edição de abril do Jornal Cultivar de Serra 
do Salitre, clicando aqui e a edição de novembro de 
Luís Eduardo Magalhães aqui!
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http://www.linagalvani.org.br/wp-content/uploads/2018/05/CULTIVAL-SSL-042017.pdf
http://www.linagalvani.org.br/wp-content/uploads/2018/05/CULTIVAR-LEM-112017.pdf




Dialogando
Jonas Fernandes da Silva, ou simplesmente Seu Jonas, morador de Angico dos Dias, povoado da cida-
de baiana Campo Alegre de Lourdes, que está sempre presente e atuante nos projetos que apoiamos 
em sua comunidade, teve um momento muito marcante: a viagem que fez à São Paulo, em 2017, para 
representar a Rede Social de Angico Peixes e Região, no encontro Dialogando. Não apenas porque rea-
lizou o sonho de viajar de avião e “ver as nuvens soltas como fumaça”, mas também pela possibilidade 
de falar perante mais de 80 representantes de diversos setores relacionados ao desenvolvimento comu-
nitário no Brasil. “A Rede Social me deu uma força que nem eu sabia que tinha. Posso dizer que nasci 
outra vez quando entrei na Rede”.

A presença de Seu Jonas é importante para criarmos um espaço multissetorial de diálogo entre organi-
zações sociais, empresas, acadêmicos, poder público e comunidade. E este foi um dos objetivos do Dia-
logando que, em 2017, aprofundou a discussão do tema Governança para o Desenvolvimento Territorial. 
O encontro nasceu em 2013, com o nome de Desenvolvimento de Comunidades Impactadas por Grandes 
Empreendimentos - Diálogos, Reflexões e Perspectivas e recebeu novo nome ano passado.

A escolha da temática da terceira edição foi baseada em sugestões do último evento, que estavam em li-
nha com o indicador “Governança”, presente na Metodologia de Desenvolvimento Comunitário do Instituto.

Diálogo e troca de experiências realmente não faltaram durante o dia intenso de painéis, grupos de con-
versa e plenárias nos quais mais de 80 representantes de diversos setores relacionados ao desenvolvimen-
to comunitário debateram sobre formas e mecanismos de governança para alcançar uma convergência 
equilibrada de atores, esforços e investimentos em torno de uma agenda comum.
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“Não existe desenvolvimento territorial que seja obra de uma só organização. O mundo está mais 
complexo e a teia de interdependência é cada vez mais forte. As instituições precisam trabalhar 

juntas para conseguir transformar esse tecido social tão diverso”

Arilson Favareto, professor da UFABC
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No painel de abertura, “Democratizar conceituações e entendimentos sobre governança e desenvolvimen-
to territorial”, o sociólogo Arilson Favaretto, professor do Programa de Pós-Graduação em Planejamento 
e Gestão do Território na Universidade Federal do ABC (UFABC), deu uma verdadeira aula a respeito das 
novas visões que devemos ter sobre os territórios e sobre a importância de levar em conta seu caráter 
multidimensional.

Em seguida, Daniela Gomes Pinto, coordenadora do Programa Desenvolvimento Local do Centro de Estu-
dos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (GVces), abordou, entre outros temas, os principais 
aprendizados que reuniu em seu trabalho em regiões impactadas por grandes empreendimentos, espe-
cialmente nas obras da hidrelétrica de Belo Monte que, por suas proporções, são uma espécie de labora-
tório vivo das transformações sociais e territoriais que podem acontecer após a chegada de investimentos 
robustos em uma localidade.

“Sempre há uma dinâmica muito maior do que a do projeto específico. E a falta de uma visão 
integrada sobre o que está acontecendo faz com que percamos oportunidades e não sejamos tão 

eficientes e efetivos nos investimentos”

Daniela Gomes Pinto, GVces

“Fiquei muito contente quando recebi o convite para expor meu projeto no Dialogando porque 
realmente, nós, como comunidade, temos poucos espaços para sermos ouvidos. É ótimo partici-
par e perceber que cada local tem sua peculiaridade, mas, no fim, a essência é muito parecida. 
Essa troca entre o conhecimento prático das comunidades e o teórico dos especialistas é extre-
mamente importante: um complementa o outro. Acho ótimo poder levar novos olhares e muitos 

aprendizados para dividir com meus colegas”

Ana Paula Costa , liderança comunitária no bairro do Jaguaré, São Paulo

E, para finalizar o painel de abertura, Cecília Galvani, diretora executiva do Instituto Lina Galvani até de-
zembro de 2017, falou sobre como, ao longo de quase 15 anos, estamos utilizando o caminho da colabora-
ção, do diálogo e do olhar apreciativo no trabalho de desenvolvimento comunitário.

A segunda etapa foi dividida em três painéis simultâneos, o que propiciou aos convidados a escolha de 
participação, conforme temática de maior interesse. 

No Grupo A, a conversa girou em torno da criação de oportunidades, a partir da licença social para operar 
e formação de redes intersetoriais. O Grupo B abordou a relação entre governança e transparência, apre-
sentando experiências de desenvolvimento territorial, com foco na parceria entre empresas e comunidade, 
além de práticas, oportunidades e desafios para o fortalecimento de rede de lideranças comunitárias.
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“A importância de um evento como esse é, principalmente, promover a troca de experiências 
entre diferentes organizações e atores sobre o que está sendo feito na ponta, tanto em estratégia 
quanto em gestão. Essa troca é fundamental para as pessoas verem o que deu certo, o que pre-
cisa melhorar e conhecer experiências de pesquisas que estão sendo feitas para trazer um maior 

aprofundamento para o setor”

Marisa Villi, participante do Dialogando

No Grupo C, os participantes exploraram a perspectiva dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
como um enorme potencial para o desenvolvimento local e os desafios de governança para o processo de 
implementação dos ODS nas comunidades.

Em todos os painéis, os participantes puderam se aprofundar nos assuntos, por meio de rodas de conver-
sa, com a possibilidade de compartilharem aprendizados, questionamentos, anseios, exemplos práticos de 
atuação e desafios enfrentados durante o processo.

Não estivemos sozinhos na realização do Dialogando. A empresa Galvani, o Bloco Brasil da RedEAméri-
ca, a Agenda Pública, o Grupo Diálogo Mineração, Democracia e Desenvolvimento Sustentável e a Avesso 
Sustentabilidade foram parceiros importantes para a concretização do encontro, que contou com 98% de 
adesão e avaliação positiva em pesquisa realizada pós evento.

Veja um pouco como foi o Dialogando:





Indicadores de Impacto
A primeira dimensão da nossa Metodologia de Desenvolvimento Comunitário, intitulada Diagnóstico Par-
ticipativo, contempla uma pesquisa marco zero, que mede, com notas de 0 a 10, os seguintes indicadores: 
Participação, Diálogo, Confiança, Ampliação e Inovação de Repertório Local, Governança e Satisfação com 
o Território.

Passada essa análise inicial, a cada dois anos fazemos uma nova pesquisa quantitativa, a fim de acompa-
nharmos a evolução das notas identificadas no marco zero de cada localidade de atuação.

Em 2017, ambas pesquisas foram aplicadas. Para iniciarmos nossa atuação nas comunidades de Baixão 
Grande, Baixão Novo e Baixãozinho, em Campo Alegre de Lourdes, fizemos uma pesquisa marco zero. Em 
seguida, realizamos um planejamento participativo com moradores de Angico dos Dias, povoado da cida-
de onde atuamos desde 2009. Já em Serra do Salitre e no povoado de Angico dos Dias, foi o momento de 
realizarmos a pesquisa de monitoramento e refletirmos sobre as notas alcançadas.

COMUNIDADES EM INDICADORES

A pesquisa marco zero no Baixão Grande, Baixão 
Novo e Baixãozinho aconteceu no primeiro semes-
tre do ano e trouxe um panorama de como os três 
povoados estão frente aos nossos indicadores:

Em Serra do Salitre, assim como em Angico, foi 
realizada uma pesquisa para verificarmos como 
estão os indicadores, traçando um comparativo com 
relação à primeira, aplicada em 2015:

2017
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Para a comunidade de Angico dos Dias há um 
comparativo da pesquisa de 2017, com os dados de 
2015 e 2009. Para as próximas avaliações, a ideia é 
considerar os quatros povoados em um só estudo 
para uma melhor visualização, já que as comunida-
des possuem realidades bem próximas:

2009
2015
2017

2015
2017
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Institucionalização Parque Vida Cerrado
Nascido em 2006, com o nome de Fioravante Galva-
ni, o Parque Vida Cerrado tem por objetivo ser um 
espaço para conservação, pesquisa e reprodução de 
animais e plantas do Cerrado, dentre aves e mamí-
feros, sendo alguns ameaçados de extinção.

O local é o primeiro e único centro de conservação 
e educação ambiental do Cerrado baiano. Por meio 
de ações educativas e continuadas, colabora com o 
desenvolvimento socioambiental da região de Luís 
Eduardo Magalhães.

Desde 2016, quando o Parque completou 10 anos, 
começamos um processo de institucionalização, a 

fim de criar uma organização independente do Lina 
Galvani. A decisão foi tomada a partir do amadure-
cimento das duas organizações, que evidenciou as 
diferenças de atuação e, portanto, a necessidade de 
separação, para que ambas pudessem focar em sua 
respectiva missão.

Assim, em 2017, a mudança de nome e de identi-
dade visual encabeçaram o processo de mudança, 
seguido da implementação de instâncias de gover-
nança, que incluiu Assembleia, Conselho Adminis-
trativo e Conselho Fiscal.

Logo da nova organização: Dados do Parque Vida Cerrado:
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Sociedade
Civil
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Edital Agenda de Futuro
Dona Maria Helena é uma pessoa especial. Os anos dedicados à educação de jovens e crianças em Serra 
do Salitre seriam suficientes para preencher os quesitos de uma vida plena de realizações. Mas decidiu ir 
além. Já aposentada iniciou um novo legado. Foi um desses casos nos quais o destino nos coloca frente a 
dois caminhos, o cômodo e o desafiante. Ela optou pelo mais tortuoso quando a família de um vizinho com 
deficiência intelectual a procurou buscando auxílio. Não teve dúvida: reuniu suas coisas e foi bater à porta 
da Assistência Social da cidade. Ouviu do atendente a frase que mudou o rumo dessa história: “seria muito 
mais fácil ajudá-lo com um atendimento especializado se tivesse uma Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (Apae) aqui no município”. O desafio foi aceito. Em 1997, Dona Maria Helena dava partida à 
criação da Apae em Serra do Salitre.

Mais de duas décadas depois, Roberta Alves Borges Pacheco conta a saga de sua mãe sentada no escritó-
rio da direção da nova sede da instituição, um edifício com salas caprichosamente preparadas para receber 
os alunos. Ela acompanhou de perto a epopeia desde o início. Também professora, viu a mãe tocada por 
aquela história e abraçou a causa com Maria Helena.

O caminho para a autonomia dos deficientes passa pelo desenvolvimento de vocações e habilidades. A 
arte é um dos veículos mais estimulantes para eles e o artesanato se mostrou uma importante ferramenta 
nesse processo. A APAE vinha trabalhando a técnica com os alunos, mas faltavam recursos para expandir 
a atividade. Como resolver? O estalo veio quando Roberta participava de um dos encontros promovidos 
pelo Instituto Lina Galvani e ficou sabendo da novidade: um edital apoiaria iniciativas que melhorassem a 
qualidade de vida em Serra do Salitre. Era a oportunidade que esperavam para levar adiante as aulas de 
artesanato.

Ela e sua irmã, Simone, e mais quatro proponentes de outros projetos foram contemplados pelo edital 
público que lançamos, em 2016, com objetivo de incentivar pessoas e organizações a criarem projetos nos 
temas previstos pela Agenda de Futuro (Educação, Meio Ambiente, Saúde e Turismo) e investir em boas 
iniciativas já existentes ou não.

Recebemos 20 propostas e cinco delas foram selecionadas para receber apoio, após criteriosa avaliação de 
um comitê multissetorial. Tais projetos passaram por diversas capacitações e foram devidamente acompa-
nhados durante todo o ano de 2017.



CAPACITAÇÕES

PROJETOS

Arte em Forma de Expressão (Educação e Meio Ambiente)

Brincando e Aprendendo (Educação)

A partir do anúncio dos projetos escolhidos pelo edital Agenda de Futuro, os proponentes foram convoca-
dos a participar de capacitações para melhorar o alcance de suas iniciativas. As qualificações foram dividi-
das em quatro temas: Empreendedorismo em Rede, Comunicação, Alavancagem de Recursos e Empreen-
dedorismo Social.

 

Realizado na Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (Apae) de Serra do Salitre, o projeto 
teve como meta desenvolver técnicas de artesanato, 
visando a inclusão social da pessoa com deficiência 
intelectual. Os participantes desenvolveram ha-
bilidades artísticas, exploraram sua criatividade e 
confeccionaram produtos que contribuíram para o 
incremento da geração de renda da própria organi-
zação.

O projeto teve como objetivo contribuir para a cons-
tante melhoria das condições educacionais, visando 
assegurar uma educação de qualidade aos alunos 
em um ambiente criativo, inovador e de respeito ao 
próximo, com a construção de uma brinquedoteca. 
Esse espaço está sendo palco de práticas pedagógi-
cas múltiplas, lúdicas e democráticas e incentiva os 
alunos da Escola Municipal Professor Raul de Melo 
a se tornarem cidadãos críticos, íntegros e felizes.  

“Cada oficina que foi oferecida contribuiu para o aprendizado no desenvolvimento dos nossos 
projetos”

Alessandra Letícia Gabriel, projeto Pedalendo na Bicicloteca.

“O projeto propiciou que todos os nossos alunos interagissem, participassem e vissem que são 
capazes e úteis. A atividade envolveu não apenas eles, mas também as famílias e a comunida-
de, responsáveis por nos trazer materiais para serem usados nas oficinas de artesanato, como 
garrafas e latas, que antes iriam para o lixo. O ciclo do Edital acabou, mas nós vamos continuar 

com o projeto!”

Maria Betânia Alves Borges Pacheco, Apae de Serra do Salitre

“Fomos aprovados no Edital e também buscamos parceria com a Prefeitura para ampliar o pro-
jeto e construir a brinquedoteca. Sem essas parcerias, não poderíamos ter realizado esse que 
era um sonho da escola. Agora estamos muito felizes em ter essa sala para fazer um trabalho 
pedagógico com as crianças, envolvendo a ludicidade, que é mais prazeroso para as crianças. 

Para mim, foi uma grande satisfação ajudar nesse projeto!”

Maria Luciana Batista Marques, diretora da Escola Municipal Professor Raul de Melo
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Conhecer para Preservar (Meio Ambiente e Turismo)
Durante o projeto, foram realizados estudos que 
compreendem o levantamento, a caracterização e 
o georreferenciamento dos patrimônios naturais do 
município de Serra do Salitre, gerando um banco 
de dados e imagens. Sua missão principal:  gerar 
conhecimento técnico sobre o patrimônio natural, 
para auxiliar a comunidade e o poder público no 
processo de desenvolvimento de diretrizes voltadas 
para o fomento do turismo ecológico e a preserva-
ção dos recursos naturais.

“Foi gratificante para a nossa equipe ver o resultado final e a aceitação que o projeto teve por 
parte do Poder Público. O melhor de tudo é saber que os dados que coletamos vão ser utilizados 
pela Prefeitura de Serra do Salitre no processo de cadastro do patrimônio sociocultural e natu-
ral da cidade. Foi uma oportunidade ímpar e uma realização pessoal colocar a minha formação 

profissional, como geógrafa, a favor da comunidade”

Claudia Daniella Costa Alves, do Conhecer para Preservar

Pedalendo na Bicicloteca (Educação)
Realizado na Escola Municipal Senador Lúcio Bit-
tencourt, o projeto visa promover um espaço socio-
cultural para a formação de leitores, com acesso 
à literatura e estímulo à troca de experiências. É 
também um projeto itinerante, que propaga a leitu-
ra de forma democrática à comunidade de Serra do 
Salitre, por meio de uma bicicleta adaptada feita em 
parceria com a empresa Galvani. O projeto resgata 
a autoestima dos alunos tornando-os protagonistas 
das ações no processo ensino aprendizagem.

“É incrível termos uma biblioteca organizada, com tudo novo, um mobiliário que acomoda uma 
sala inteira, um projetor multimídia e um acervo literário montado com muito critério, título a 
título. O Pedalendo na Bicicloteca permitiu termos esse espaço para desenvolver a leitura e fa-
zer as tertúlias literárias. Isso incentiva muito as crianças a entrarem no mundo dos livros. Elas 

estão adorando!”

Maria Regina Pacheco, diretora da Escola Municipal Senador Lúcio Bittencourt

Música na Escola (Educação)
Levar aos alunos não apenas a possibilidade de aprendizagem de um instrumento musical, mas agregar 
valores que possam ser utilizados em sua vida e família. Foi com esse objetivo que o projeto Música na 
Escola foi apresentado ao Edital Agenda de Futuro, por Anderson Neves Cunha, para ser desenvolvido na 
Escola Municipal Professor Raul de Melo. Após o primeiro semestre de execução, o projeto foi desconti-
nuado e os instrumentos adquiridos ganharam novo rumo: foram doados para instituições locais para a 
prática musical em atividades recreativas e educativas.
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Educomunicação
Curva da Morte. O nome do trecho da BR-MG 146 é aterrador para um motorista de primeira viagem por 
essas terras mineiras. Mas não para Monique Almeida dos Santos. Acomodada no ônibus escolar, passa a 
famosa curva envolta por pensamentos bem distantes ao dos acidentes fatais que garantiram a alcunha 
àquele declive. O trajeto já faz parte da sua rotina. Há 4 anos, desperta ainda noite, coloca o material na 
mochila, percorre sete quilômetros de estrada de terra e, antes das seis da manhã, entra na linha que a 
leva pela BR, desde a zona rural do distrito de Catiara, ao município de Serra do Salitre.

No caminho de pouco mais de uma hora, enquanto vê o dia amanhecer pensa no que o futuro lhe reserva. 
Ela deseja cursar Odontologia. Vencer essa etapa significa ser a primeira da família a entrar na universida-
de. 

Para alcançar o sonho é que Monique enfrenta a madrugada e a Curva da Morte todos os dias. Na cidade, 
tem um estudo melhor do que o da escola rural de apenas três cômodos, com turmas distintas comparti-
lhando a mesma sala.

Mais afeita aos números que às letras, Monique ficou um pouco incrédula quando foi selecionada para a 
oficina de Educomunicação para estudantes e moradores do município. Porém, logo no primeiro encontro, 
percebeu que seria uma experiência diferente. “Havia uma abertura para expor as ideias, debater, sugerir 
e até discordar, sem aquela hierarquia professor e aluno“, lembra. “Era uma verdadeira troca, que motiva 
todos a se envolverem no processo”.
Monique e seus colegas de Serra do Salitre não foram os únicos beneficiados pela iniciativa. As oficinas de 
Educomunicação também ocorreram em Campo Alegre de Lourdes e Luís Eduardo Magalhães.

Por acreditarmos que a Educomunicação é um instrumento importante de desenvolvimento comunitário, 
realizamos oficinas em torno dessa prática desde 2001. Os encontros retornaram em 2017, com o intuito 
de qualificar as comunidades para que se organizem e produzam materiais de comunicação comunitária, 
elaborados a partir de processos construtivos, participativos e com baixo custo.

“Consideramos importante trazer para as oficinas e produções os assuntos da comunidade, pois 
muitas crianças e adultos não conhecem a história da região e as belezas naturais que encon-

tramos por aqui”

Itamara dos Anjos Francisco Nunes, professora em Campo Alegre de Lourdes.

18



PÚBLICO
Como cada comunidade possui sua singularidade e particularidade, assim, o público-alvo das  oficinas 
foi diversificado de acordo com cada localidade. Em Luís Eduardo Magalhães, convidamos os moradores 
dos bairros no quais atuamos para participarem das oficinas. Diante da falta de adesão, redirecionamos a 
formação para o público escolar. Dessa forma, firmamos uma parceria com a Secretaria Municipal de Edu-
cação e a Escola Municipal Cezer Pelissari, onde realizamos as capacitações voltadas aos professores de 
linguagens e artes, bem como aos alunos da escola. Em Serra do Salitre, tivemos os jovens como protago-
nistas. Então, o chamado foi direcionado aos estudantes do Ensino Médio da cidade. Já em Campo Alegre 
de Lourdes, os participantes foram heterogêneos, com pessoas das comunidades.

PRODUÇÕES
Da primeira oficina nasceu um fanzine em Campo Alegre de Lourdes e Serra do Salitre. No decorrer do 
ano, fizemos outras oficinas nas localidades, que resultaram em fotonovelas contando histórias, causos e 
lendas no Saberes da Região e no Memórias dos nossos dias. Além disso, produzimos os jornais Educom 
Informativo e #PapoReto. Em Luís Eduardo Magalhães, o encontro com os alunos resultou num fanzine no 
formato de uma revista.

Veja um pouco como foi a primeira oficina de Educomunicação com os jovens de Serra do Salitre:

“As oficinas de Educomunicação foram repletas de muitos aprendizados e descobertas. Evoluí-
mos desde o primeiro encontro até hoje. Não pensávamos nem que conseguiríamos produzir um 
fanzine, imagine este jornal? Deu trabalho, muito trabalho, mas o processo mostrou que não é 
um bicho de sete cabeças. Com direcionamento e ajuda certa conseguimos fazer tudo. Enxerga-
mos nossas capacidades, foi uma descoberta sobre nós mesmos e sobre como queremos atuar 

no mundo”

Lais, Nathália e Osório, participantes das oficinas para o editorial do jornal #PapoReto.
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http://www.linagalvani.org.br/wp-content/uploads/2017/11/FOTONOVELA.pdf
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Mutirão na Praça do Jardim dos Ipês
A galinhada ardia no fogo. Arroz, carne e temperos medidos apenas com a precisão que o nervosismo 
permitia. A panela deslizando sobre o fogão improvisado com tábuas, nos fundos de uma casa cedida 
por uma moradora. “Meu Deus, ajude para que o pessoal venha”, repetia mentalmente Ludmila Novais. 
Ela tinha a esperança de que as semanas de trabalho duro não tivessem sido em vão. Na última vez que 
conseguiu espiar o movimento lá fora, pouquíssimas pessoas estavam no terreno. Mas era cedo demais, 
talvez por isso. Lembrou da correria dos últimos dias, da batalha para conseguir doações, das várias reu-
niões para organizar aquele momento. “Eles têm que vir”. Era a manhã de um sábado, 24 de junho de 2017, 
data marcada para iniciar o mutirão de construção da Praça Anna Zapponi, no Jardim dos Ipês, bairro do 
município de Luís Eduardo Magalhães. Um sonho que, naquele momento, Ludmila torcia para se tornar 
realidade.

Era uma situação nova para ela. Além de nunca ter participado de uma força tarefa nesses moldes, Ludi-
mila ainda está, de certa forma, descobrindo o modo de agir e viver dos moradores de Luís Eduardo Maga-
lhães e conhecendo a importância da mobilização coletiva para um bem comum a todos de uma comuni-
dade de forma gratuita. O significado da palavra mutirão demonstrou bem o trabalho que foi realizado no 
decorrer do ano, com Ludmila e os moradores de Luís Eduardo Magalhães, para melhorias da praça.
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O projeto foi acalentado desde o início do ano de 
2016, quando o Instituto Lina Galvani lançou o 
programa de desenvolvimento comunitário no mu-
nicípio e convidou a comunidade local para pensar 
possibilidades de melhorias para os bairros Jardim 
das Acácias, Jardim dos Ipês e Vereda Tropical.

Entre as propostas levantadas, a reestruturação da 
praça ganhou a adesão da maioria, que queria ver 
aquele local sem árvores e castigado pelo sol trans-
formar-se em um lugar onde as crianças pudessem 
brincar, os jovens jogar capoeira e os adultos reu-
nir-se para conversar e praticar exercícios.

O Instituto Elos, nosso parceiro nesse projeto, nos 
ajudou na tarefa de planejamento e mobiliza-
ção utilizando uma metodologia de trabalho que 
compreende desde conhecer os moradores, suas 
vontades para o novo local, até colocar a “mão na 
massa”, dividir gestão e a manutenção da praça e 
celebrar o que foi conquistado.

O mutirão reuniu 85 voluntários e contou com a 
parceria da Prefeitura Municipal de Luís Eduardo 
Magalhães, Galvani, Parque Vida Cerrado, Dreyfus, 
Embasa, Grupo Santo Antônio, Universidade do 
Oeste da Bahia (UFOB) e a BSB Construtora.



Comitê de Mobilização Social
Criado em 2016, com o objetivo de ser um grupo 
de pessoas, com representantes da sociedade civil, 
poder público e Instituto, para acompanhar e apoiar 
projetos e inciativas locais.

Na Escola Municipal Paulo VI, localizada no distrito 
de Abacaxis, comunidade rural de Serra do Salitre, 
aconteceu um mutirão que contou com o apoio do 

Comitê na articulação e conquista de parceiros. A 
iniciativa liderada por duas educadoras teve o in-
tuito de realizar melhorias na instituição de ensino 
para deixá-la mais bonita e segura. A ação contou 
com 23 pessoas que realizaram reparos no piso da 
sala de aula, na cozinha e nas portas dos banheiros.

“Estou achando bom contribuir um pouco para ajudar nossa escola. Muitas coisas estavam pre-
cisando arrumar. Estamos ajudando aí, muito satisfeito!”

João Batista, pai de aluno e voluntário na ação

Setembro é um mês especial em Serra do Salitre. 
É o mês em que acontece a Festa Regional do Café, 
produto importante para cultura e economia local. 
A 19ª edição do evento contou com shows, desfile 
cívico, coroação da Rainha do Café, entre outras 

atividades. Uma delas, foi a exposição “Memórias 
de Setembro”, que com a organização do Comitê 
e apoio do Lina Galvani e Secretaria Municipal de 
Cultura e Educação, reuniu fotos das outras edições 
do festejo.

“A exposição de fotos trouxe as lembranças do passado e deu muita saudade. Ao ver a exposição 
é como se fosse uma tela de cinema na nossa memória desta terra que a gente tanto ama. Isso 

aqui pra mim, ver tudo que está sendo retratado é uma glória e alegria”

Bernadete de Lourdes, participante do Comitê de Mobilização Social
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Planejamento Participativo
Estamos presentes em Campo Alegre de Lourdes 
desde 2009. No entanto, os trabalhos eram de-
senvolvidos apenas em Angico dos Dias. Em 2017, 
ampliamos nossa área de atuação, abrangendo 
mais três povoados: Baixão Novo, Baixão Grande e 
Baixãozinho, conhecidos como os Baixões.

O desafio: fazer uma agenda integrada nos quatro 
territórios. Seguindo a nossa Metodologia de De-

senvolvimento Comunitário, iniciamos o Diagnóstico 
Participativo. Nesta etapa, conhecemos os mora-
dores, ouvimos seus depoimentos, mapeamos sua 
realidade e descobrimos as inquietações e desejos. 
A partir desse processo, criamos as estratégias de 
ações dentro de um planejamento participativo. 
Neste caso, unindo as necessidades dos Baixões 
com as de Angico dos Dias.

“Acredito que a parceria da comunidade de Angico com as dos Baixões pode gerar muitos pro-
jetos bons pela frente. Sabemos que há um longo caminho a ser percorrido e tem dificuldades, 

mas estamos motivados com as possibilidades”

Jorene Soares Barbosa Rocha, moradora de Angico dos Dias

A primeira ação no “novo” território foi o evento Es-
cola + Família + Comunidade, na Escola Municipal 
Humberlino da Silva, no Baixãozinho. Uma deman-
da oriunda da comunidade que queria um encontro 
que integrasse as três esferas. A programação do 

evento contou com cerca de 60 crianças, além de 
pais e professores e foi repleta de brincadeiras, ati-
vidades e muita diversão, tudo para que a criançada 
tivesse um dia agradável e de muito aprendizado.
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Edital Ideias e Ações
A cantora Kátia estava no topo da parada de sucessos nas rádios. A então pré-adolescente, Simone Mar-
ques de Oliveira Alves, aguardava ansiosa que o hit “Não está sendo fácil” entrasse na programação. Tinha 
o desejo de escrever longas cartas para a emissora contando quem era, o que gostava de fazer e quais 
músicas sugeria. Porém, o envelope ia para os Correios apenas rabiscado com o nome do artista e a can-
ção preferida. “Sentia muita falta da escola por isso”, relembra. Nessa época, Simone tinha apenas 14 anos, 
mas o peso de um adulto nas costas.

Nascida na zona rural de João Dourado, na Bahia, desde criança ajudava a mãe a montar a barraca de 
comida na feira. Quando tinha 12 anos, sua professora na escola rural percebeu hematomas na menina, 
soube das agressões em casa e pediu permissão para levá-la para morar consigo. Simone iniciava ali uma 
peregrinação por casas de família, como empregada e babá. Essa rotina já não comportava a escola.

Aos 15 anos, embarcou com a irmã, de 13, para Salvador. Cada uma já estava “prometida” a uma família 
na capital. A vida não foi fácil na cidade grande. Por sorte, Simone cruzou com alguns anjos pelo caminho. 
Guarda com um carinho especial a história do casal que aceitou contratá-la mesmo grávida do primeiro 
filho, a ida com eles para a maternidade e a ajuda que deram na construção da sua casa. Recorda o se-
nhor que a ajudou e assumiu o papel paterno na criação dos dois filhos. Quando ele faleceu, não suportou 
a dor: era hora de sair da capital.

Simone chegou a Luís Eduardo Magalhães em 2000, influenciada pelos irmãos, que foram anos antes, 
atraídos pela fartura de emprego na cidade em franco crescimento. Alternando os trabalhos mais diver-
sos, de camareira de hotel a vendedora de loja, comprou um terreno onde levantou, em mutirão, a casa 
de um cômodo. Em 2014, teve uma experiência catártica. Foi cuidar do projeto ANA, uma casa que acolhia 
mulheres em situação de risco. “Me via nelas. Estava retribuindo para alguém o que fizeram por mim no 
passado. Foi algo que me preencheu”. 

Nesse período, Simone aprendeu uma atividade que viria ajudá-la a enfrentar um período de depressão: 
o crochê. Trocou os remédios pelas agulhas e linhas e recuperou o sorriso farto, sua marca-registrada. 
Sentada na frente de casa, tecia os tapetes que chamavam a atenção das vizinhas, ansiosas por aprender a 
técnica. Passou a dar aulas para elas. “Fazia um modelo, vendia, comprava linha e chamava as meninas”.

A história se espalhou até chegar a seus amigos da Igreja. Por intermédio do pastor, ela soube das reuni-
ões que o Instituto Lina Galvani estava fazendo para lançar seu edital em Luís Eduardo Magalhães. Ani-
mada, começou a participar das capacitações que tinham a provocação: Como transformar suas ideias em 
ações?
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Além de Luís Eduardo Magalhães, Campo Alegre de 
Lourdes também recebeu os encontros e oficinas, 
durante o segundo semestre de 2017, que ensi-
naram os caminhos para desenvolver um projeto 
social.

Em cada cidade foi usada uma metodologia diferen-
te para respeitar a realidade local, serviram para 
desmistificação do processo de edital, tornando-o 
simplificado e desburocratizado, capacitando a po-
pulação para organizar, formular e apresentar seus 
projetos para melhoria de sua localidade e criando 
conexões entre as pessoas que estão desenvolvendo 
iniciativas interessantes para suas comunidades.

Todo esse trabalho para um objetivo final: dar ins-
trumentos e conhecimentos aos participantes para 
eles consolidarem suas propostas e apresentá-las 
no Ideias e Ações, um edital de apoio a iniciativas 
sociais nas áreas de cidadania, cultura, lazer, edu-
cação, geração de renda e saúde.

No final do ano, abrimos o processo seletivo para 
contemplar cinco projetos sociais em cada locali-
dade, com até R$ 10 mil de investimento cada. No 

final desta etapa, recebemos onze inscrições, em 
Luís Eduardo Magalhães, e oito, em Campo Alegre 
de Lourdes.

O processo de seleção das melhores propostas foi 
dividido em duas etapas.  Na primeira, a equipe do 
Instituto Lina Galvani analisou todas as caracterís-
ticas dos projetos (objetivos, parcerias envolvidas, 
transformações positivas que trariam, seu impacto 
na comunidade, entre outras) e atribuiu uma pon-
tuação.

As iniciativas que alcançaram 70% da nota máxima 
prevista, de 80 pontos, passaram para a segunda 
etapa. Cada cidade contou com uma banca avalia-
dora, composta por representantes do Conselho 
Administrativo do Instituto e do Poder Público local, 
de funcionários da empresa Galvani e de outras 
companhias parceiras, e, em Luís Eduardo Maga-
lhães, de representantes da Universidade Federal 
do Oeste da Bahia (UFOB) e do Parque Vida Cerra-
do. Eles avaliaram as propostas e deram notas de 0 
a 10 aos projetos.

Os melhores pontuados em cada tema foram contemplados pelo edital que deverão desenvolver as ativi-
dades e ações propostas no período de dez meses durante 2018:

Campo Alegre de Lourdes Luís Eduardo Magalhães
Cultura

Ação Brasil Artes Integradas

Responsável: Alex Alcântara de Sousa

Educação

Cultivando o Saber

Responsáveis: Gildemar Pereira e Jorene Soares

Educar com Qualidade

Responsável: Itamara Francisca da Silva

Geração de Renda

Doce como Sertão

Responsáveis: Maria Caroline da Mata e Maria do 
Rosário Pereira da Mata

Saúde

Diversão não tem Idade

Responsáveis: Cícera Pereira e Dulcineia da Silva

Cidadania

Casa de Débora

Responsável: Auristela Lima de Sousa Matos

Cultura

Toda Quinta Tem Livro

Responsável: Elina Ferreira

Educação

Escola de Karatê Shotohan

Responsável: Iranildo Silva de Oliveira

Lazer

Qualidade de Vida na Melhor Idade

Responsável: Renato Santana dos Santos

Saúde

Três Flores e Crochê

Responsável: Simone Marques de Oliveira Alves

24



Rua Viva
Há dois anos retomamos a atuação na comunida-
de do Jaguaré, em São Paulo (SP), com um novo 
objetivo: achar soluções conjuntas para o descarte 
de lixos em locais inadequados.

A mudança aconteceu. Quem passa hoje na Avenida 
Onófrio Milano, no bairro paulistano, vê um cená-
rio bem diferente do que encontraria antes. Novas 
guias e asfalto feitos pela Prefeitura Regional da 
Lapa, novos canteiros e calçadas reformados pela 
empresa Galvani e muros com grafites coloridos 
deram nova vida à essa via de entrada da comuni-
dade.

A transformação se deu por conta de uma força 
tarefa que uniu o Instituto Lina Galvani, o poder 
público, associações, empresas locais, moradores e 
profissionais que atuam na região.

Outro divisor de águas foi a chegada do projeto 
Nossa Vila Limpa, uma iniciativa das empresas Ino-
va e Loga, em parceria com a Prefeitura Municipal 
de São Paulo. Ele atua em duas frentes principais: 
eliminar os espaços de descarte irregular e orientar 
os moradores sobre o destino correto do lixo.

“Criamos locais para o descarte adequado dos resíduos, pois de nada adianta pedir para as pes-
soas deixarem de jogar o lixo em uma área se não apresentamos alternativas”

Ionílton Aragão, coordenador geral do projeto Nossa Vila Limpa

Para comemorar estas conquistas, fizemos juntos um evento na comunidade, em novembro. Os moradores 
participaram de oficinas de reciclagem de lixo e se divertiram em brinquedos e na roda de samba. Eles 
também puderam ver os grafiteiros do Canto da Arte em ação, colorindo os muros com seus desenhos. Até 
uma antiga van, que serve de casa para um morador, entrou na onda.  Ganhou nova pintura e foi incorpo-
rada ao cenário.
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Comunidade de Aprendizagem
Nos grandes almoços de domingo da família de Mariney da Silva Ribeiro, que chegam a reunir até 40 
pessoas, um assunto domina totalmente as conversas: a vida escolar. E não é apenas porque ela é a Secre-
tária de Educação, Esporte, Cultura e Turismo do município de Serra do Salitre. Em torno da mesa, estão 
reunidas gerações de professoras. A matriarca, Dona Geralda Dias de Oliveira, hoje com 93 anos, foi a 
pioneira. Na época da sua juventude, na zona rural do município não havia escolas. Era comum juntar as 
crianças da região em um grupo e alguém da comunidade assumir o posto de educador, o chamado pro-
fessor leigo. Foi dessa forma, com uma vocação natural para o ensino, que foi responsável pela formação 
de alunos nas fazendas da região.

Mariney é uma das grandes parceiras do Instituto e está vendo a transformação que está acontecendo em 
seis escolas da cidade, transportando para o hoje algo que sua matriarca via na juventude: pais, educado-
res e alunos descobrindo que podem, não apenas sonhar com a educação que querem para as crianças, 
mas, juntos, torná-la realidade.

A mola propulsora para essa mudança é o projeto 
Comunidade de Aprendizagem, capitaneado pelo 
Instituto Natura e desenvolvido na cidade mineira, 
com o apoio do Instituto Lina Galvani e da Secreta-
ria Municipal de Educação.

Iniciado em 2015, o programa visa criar uma rede 
colaborativa para concretizar iniciativas que im-
pactam positivamente na melhoria do ensino e do 
aprendizado. Durante os dois anos de implemen-
tação, foram envolvidos no município mais de 850 
estudantes, 700 familiares, 100 profissionais de 
educação, 15 voluntários, além de 40 participantes 
de uma comissão mista.

O projeto gerou outros frutos para a comunidade. 
Diante de profissionais de educação de todo o Brasil 
e de países da América Latina, a professora Patrícia 
Bernardes Silva Rosa ouviu seu nome ecoar nas cai-
xas de som do 7° Encontro Internacional de Comu-

nidade de Aprendizagem, realizado nas dependên-
cias da Natura, em São Paulo (SP), no anúncio dos 
casos vencedores do concurso que selecionou as 10 
melhores histórias de transformação deste progra-
ma. Entre mais de 60 experiências educacionais 
inscritas, o trabalho que Patrícia desenvolve com 
seus alunos de alfabetização, na Escola Municipal 
Senador Lúcio Bittencourt, foi eleito um dos 
campeões.

O reconhecimento foi conquistado por conta da 
aplicação em sala de aula das Tertúlias Dialógicas 
Literárias, método coletivo de significados e co-
nhecimentos com base no diálogo igualitário e no 
trabalho e atuação de todos os participantes.



“Após a implementação das Tertúlias, os alunos passaram a fazer mais comentários coerentes 
e relacionados às falas dos demais, enquanto outros estudantes já liam concentrados e enten-
diam os textos e todos expressavam suas próprias opiniões. Notei que o diálogo igualitário é um 
caminho para a educação de qualidade: meus alunos passaram a ser mais argumentadores, 

dialógicos, sabiam intervir e expor suas ideias”

Patrícia Bernardes Silva Rosa, educadora de Serra do Salitre.
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COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM EM NÚMEROS
Foram 669 horas de atividades do Comunidade de Aprendizagem, nas seis escolas de Serra do Salitre, 
divididas em:

Comparativos de horas de atividades realizadas em 2016 e 2017:

Tertúlia Pedagógica

2017

2016

Tertúlia e Grupos Interativos

Formação de Familiares

Comissão Mista 31

449

120

69

295

669



Fortalecimento da Gestão Pública
Por acreditarmos que o fortalecimento da gestão pública é uma peça fundamental e um ator estratégico 
para o desenvolvimento comunitário e reconhecermos que a criação de espaços de participação social é a 
garantia de uma governança democrática, começamos a apostar em projetos para fortalecer e desenvolver 
as capacidades institucionais das prefeituras das cidades de Campo Alegre de Lourdes e Serra do Salitre.

Para isso, contamos com a parceria da Agenda Pública, uma organização que trabalha para aprimorar a 
gestão pública, a governança democrática e incentivar a participação social em todo o território brasileiro.

As atividades previstas com o poder público de Campo Alegre de Lourdes foram postergadas. Porém, a 
Agenda Pública esteve conosco no planejamento participativo dos povoados de Baixão Novo, Baixão Gran-
de e Baixãozinho.

Já em Serra do Salitre, a continuidade do programa foi repactuado com a nova gestão. Além disso, foi feita 
a elaboração do planejamento estratégico municipal e o plano de ação integrado, formas para organizar e 
dar instrumentário ao prefeito e secretários para uma gestão mais unida e integrada entre as pastas.

A elaboração do planejamento estratégico de um município tem como objetivo, como o próprio nome diz, 
traçar um plano de como chegar num município almejado pelos seus cidadãos. Sem esquecer do presente, 
planejar é trabalhar conjuntamente para a realização de uma ideia, de um sonho, aquilo que é idealizado 
como uma cidade para ser vivida.

Para criar uma forma de resolver questões complexas com a participação de setores da sociedade, criamos 
e consolidamos um laboratório de inovação social na cidade.

Os laboratórios são espaços que conectam cidadãos e agentes estatais, visando a cocriação de soluções de 
problemas públicos municipais. Uma das premissas é que sejam momentos de aprendizagem e trocas de 
experiências. Ou seja, criar um espaço onde todos se sintam à vontade para participar, tendo como ques-
tão central o uso de metodologias lúdicas, participativas e dinâmicas, como formas de engajar e colocar a 
mão na massa para pensar soluções, entre outras possibilidades que possam surgir no território.

Essa e outras ações foram desenvolvidas para uma aproximação entre comunidade e poder público.
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Prestação de
Contas



Relatório Financeiro
O Instituto Lina Galvani está no município de Campo Alegre de Lourdes (BA), nos povoados Angico dos 
Dias, Baixão Grande, Baixão Novo e Baixãozinho, Luís Eduardo Magalhães (BA), nos bairros Jardim das 
Acácias, Jardim dos Ipês e Vereda Tropical, Serra do Salitre (MG) e São Paulo (SP), no bairro Jaguaré.

20 mil pessoas foram impactadas pelos projetos

O orçamento de 2017 para realização dos projetos nas localidades, despesas administrativas e Parque Vida 
Cerrado foi de R$ 3.327.000*. * este valor não contempla os rendimentos bancários e parceiros.

* este valor contempla os rendimentos bancários e parceiros

90% GICS 74% 
Instituto Lina Galvani

28% 
Administrativo

72% 
Desenvolvimento 

Comunitário

10% GPI 26% 
Parque Vida Cerrado

Sendo que ele é dividido entre o Instituto e Parque 
Vida Cerrado.

Nossos mantenedores são Galvani Indústria, Co-
mércio e Serviços (GICS), empresa de mineração, e 
Galvani Participações e Investimentos (GIP), empre-
sa da família.

Dentro do Instituto, temos despesas administrativas 
e com os projetos de desenvolvimento comunitário*:

Dentro dos projetos, subdividimos por localidades:

39% 
Serra do Salitre

30%  
Campo Alegre de 

Lourdes

17% 
Luís Eduardo 
Magalhães

11% 
Institucional

3% 
Jaguaré

Despesas Receitas

em R$ mil 2016 2017

Projetos Institucionais

Total

179 140

5

281

400

168

1.104

2.098

127

849

638

190

1.437

3.420

Parque Vida Cerrado

Jaguaré

Campo Alegre de
Lourdes

Serra do Salitre

Luis Eduardo
Magalhães

em R$ mil 2016 2017

Mantenedora e
Colaboradora 3.297 3.327

20

34

57

3.438

24

81

44

3.447

Parceiros

Voluntários

Rendimento de
Aplicação Financeira

Total
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Alavancagem e Recursos Novos
Estabelecer as definições de alavancagem e recursos novos foi o objetivo de alinharmos como contabiliza-
ríamos essas fontes e criarmos uma política interna.

Por isso, dividimos em alavancagem, os recursos financeiros, humanos ou materiais de terceiros e que não 
são recursos financeiros, para ação que o Instituto lidera e que somos beneficiários diretos, e em recursos 
novos, quando recebemos diretamente aporte financeiro de outras procedências.

Nas três comunidades de atuação, tivemos alavancagem e recursos novos durante todo o ano, totalizando 
R$ 176.765,62, dividido em:

A alavancagem está dividida em:

• Horas cedidas: mão de obra com execução de 
serviços diversos como marceneiro, carpinteiro, 
pedreiro etc

• Materiais para atividades realizadas dentro do 
âmbito dos projetos, recursos físicos diversos, 
itens eletrônicos, entre outros.

• Recursos financeiros para realizar ou apoiar ati-
vidades realizadas dentro do âmbito dos projetos

• Doação de espaço

Além dos recursos novos do Instituto, esse item 
contempla os recursos conquistados pela comu-
nidade, por meio da articulação dos moradores, 
podendo ter o apoio ou não do Instituto, e para 
obter recursos financeiros, humanos, de espaço ou 
materiais para realizar suas ações. 

ALAVANCAGEM DE RECURSOSRECURSOS NOVOS

R$ 69.805,10 de Alavancagem de RecursosR$ 106.960,52 de Recursos Novos

Horas Cedidas

Materiais

Recursos

FinanceirosRecursos

Financeiros

Doação de

Espaço

Doação de

Espaço

Horas Cedidas
Materiais

R$ 69.805,10R$ 106.960,52
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Tripé de Atuação
Além da nossa Metodologia de Desenvolvimento Comunitário que nos guia, temos um tripé de atuação 
que indica os pilares da prática de nosso trabalho em campo.

O tripé é formado por:

• Articulação: quais foram as articulações e par-
cerias feitas na comunidade, com ou sem nosso 
acompanhamento;

• Apoio Financeiro: qual o valor investido direta-
mente por nós nos projetos nas comunidades;

• Formação: cursos, vivências, formações e capaci-
tações realizadas nas comunidades, quantidade 
de horas e participantes.

Agenda Pública

Avesso Sustentabilidade

Bloco Brasil da RedEAmérica

Galvani

Grupo de Diálogo - Mineração, Democracia e
Desenvolvimento Sustentável

INSTITUCIONAL

ARTICULAÇÃO:

Botinha Empreendimentos

Clube Serra Verde

Escola Municipal de Angico dos Dias

Escola Municipal Humbelino

Galvani

Padaria União

Secretaria Municipal de Educação

Prefeitura Municipal de Campo Alegre de
Lourdes

CAMPO ALEGRE DE LOURDES

Veja, abaixo, o que foi realizado em 2017, dentro desse contexto:
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APJ

Casa da Cultura

Construcap

Escola Estadual de Serra do Salitre

Escola Estadual Teresa de Castro

Escola Municipal Dalila Lopes da Silveira

ETM

Escola Municipal Lúcio Bittencourt

Instituto Natura

SERRA DO SALITRE

MOV Investimento

Secretaria Municipal de Educação

Prefeitura Municipal de Serra do Salitre

BSB Construtora

Escola Municipal Cezer Pelissari

Galvani

Grupo Santo Antônio

Louis Dreyfus Commodities Brasil

Parque Vida Cerrado

Secretaria Municipal de Educação

Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães

Universidade Federal do Oeste Baiano

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
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APOIO FINANCEIRO:

FORMAÇÃO:

Doação para 3ª Feira de Exposição da Rede
Social de Angico, Peixes e Região e convidados

Suporte à Casa de Diálogo
CAMPO ALEGRE DE LOURDES

Repasses ao Comitê de Mobilização

Repasses aos projetos do Edital Agenda de
Futuro

SERRA DO SALITRE

Compras dos materiais para mutirãoLUÍS EDUARDO MAGALHÃES

Educomunicação

Gestão e Políticas Públicas

Terapia Comunitária Integrativa

Total de horas de formação conjunta para
equipe interna: 52 horas

INSTITUCIONAL

Educomunicação

Encontro Ideias e Ações

Total de horas de formação: 78 horas

CAMPO ALEGRE DE LOURDES
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Alavancagem de Recursos

Comunicação

Conferência Municipal de Educação e
Encontro Comunidade de Aprendizagem

Educomunicação

Empreendedorismo

Matemática

Total de horas de formação: 105 horas

SERRA DO SALITRE

Educomunicação

Encontro Ideias e Ações

Metodologia Elos

Total de horas de formação: 120 horas

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
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Relatório Auditoria
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http://www.linagalvani.org.br/wp-content/uploads/2018/09/RA-ILG-2017-Auditoria.pdf


INSTITUTO LINA GALVANI
Equipe que trabalhou junta no Instituto 
Lina Galvani, em 2017

Diretoria:

Cecília Galvani, diretora executiva

Vitor Galvani, diretor adjunto

Corporativo:

Tatiana Mischan, gerente

Claudia Castilho, analista

Jennifer França, assistente

Relacionamento Institucional e Comunidades:

Valéria Lapa, gerente

Rafael Art, analista

Kaio Nunes, assistente

José Filho, agente local de Campo Alegre de Lour-
des

Cristina Cardoso, agente local de Serra do Salitre

Thaís Malta, agente local de Luís Eduardo Maga-
lhães

Expediente

Redação e diagramação:

Kaio Nunes

Storytelling:

Agência Burk

Revisão e aprovação:

Valéria Lapa

Patricia Limeres

Aprovação final:

Ricardo Mastroti
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