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Instituto Lina Galvani abre vagas para curso de projetos em 
Luís Eduardo Magalhães 

 

Com o intuito de preparar moradores de Luís Eduardo Magalhães para 
desenvolverem projetos que melhorem a qualidade de vida de seu bairro, o 
Instituto Lina Galvani abre inscrições para um curso de capacitação, criação e 
gestão de projetos sociais, composto por três oficinas – “Nossos sonhos para 
LEM”, “Estruturação de Projetos” e “Testando seu projeto” –, e iniciará em 12 de 
outubro. As aulas ocorrerão na escola Cezer Pelissari, no Jardim das Acácias. 
As inscrições para os três cursos serão feitas via WhatsApp, por meio do contato 
(11) 98770-0440, com Frederik Dejonghe, facilitador-chefe das oficinas. 
 

“O objetivo do Instituto Lina Galvani é evidenciar as competências dos cidadãos 
de Luís Eduardo Magalhães, para que eles desenvolvam a comunidade e tragam 
melhorias para o município. O curso de projetos ajudará a população a identificar 
as necessidades e contribuir para o desenvolvimento da cidade de maneira 
participativa”, disse Valéria Lapa, gerente de Relacionamento Institucional e 
Comunidades do Instituto Lina Galvani. A área de atuação do Instituto 
compreende os bairros Jardim das Acácias, Jardim dos Ipês e Vereda Tropical. 
 
Segundo Frederik Dejonghe, facilitador-chefe das oficinas, a equipe está muito 
animada em poder desenvolver este processo em Luís Eduardo Magalhães e 
está preparando conteúdos interessantes para levar os participantes. “Será uma 
ótima oportunidade para os participantes elaborarem projetos, contribuindo para 
a construção coletiva de seu bairro”, diz. 
 
Após as oficinas, o Instituto Lina Galvani abrirá as inscrições para o edital, que 
escolherá projetos elaborados pelos munícipes, com base no que aprenderam 
em sala. Tais projetos deverão ser aplicados nos bairros de atuação do Instituto. 
As inscrições ocorrerão em 30 de novembro, das 17h às 21h, e em 2 de 
dezembro, das 8h às 12h.  
 
Em 2016, o Instituto Lina Galvani promoveu, em Serra do Salitre (MG), um edital 
para escolher cinco projetos elaborados por munícipes para promover ações e 
ideias inovadoras visando o aumento da qualidade de vida das pessoas no 
município, contribuindo com o fortalecimento das áreas de educação, meio 
ambiente, saúde e turismo. As iniciativas escolhidas estão sendo desenvolvidas 
junto à comunidade do município e já estão trazendo resultados para a 
população. 
 
Programação de Oficinas: 
OFICINA I: 
NOSSOS SONHOS PARA LEM 

12/10, quinta-feira, das 17h00 - 21h00 

13/10, sexta-feira, das 17h00 - 21h00 

14/10, sábado, das 8h00 - 17h00 
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OFICINA II: 
ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS 

19/10, quinta-feira, das 17h00 - 21h00 

20/10, sexta-feira, das 17h00 - 21h00 

21/10, sábado, das 8h00 - 17h00 
 

OFICINA III: 
TESTANDO SEU PROJETO 

23/11, quinta-feira, das 17h00 - 21h00 

24/11, sexta-feira, das 17h00 - 21h00 

25/11, sábado, das 8h00 - 17h00  
 
Sobre a Galvani 
A Galvani atua no mercado de fertilizantes, desde a década de 1960, apoiando agricultores a 
produzir mais alimentos. Trabalha desde a mineração até a produção e distribuição de 
fertilizantes fosfatados. Possui unidades nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia e 
Ceará. Em dezembro de 2014, a Yara International adquiriu 60% das ações da Galvani. Para 
deixar evidente essa parceria, a empresa passou a usar a marca Yara, mas continua a ser uma 
organização independente, com conselho, diretoria e posicionamentos próprios. Fundada em 
1905, na Noruega, para solucionar a fome emergente na Europa, hoje a Yara possui presença 
mundial, com mais de 15 mil colaboradores e vendas para mais de 160 países. 
 
Sobre o Instituto Lina Galvani 
Criado em 2003, o Lina Galvani é um Instituto Empresarial Familiar inspirado nos valores da 
matriarca da família, Dona Lina Galvani. Desde o início, se dedica a identificar e apoiar iniciativas 
que contribuam à ampliação das capacidades para as comunidades liderarem a transformação 
social local. Possui 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’, tem 
como princípio ‘fazer com o outro’, visando comunidades sustentáveis articuladas em redes 
sociais solidárias.  
 
Mais informações: 
www.linagalvani.org.br  
http://www.pfg.org.br  
 
Mais informações: 
www.galvani.ind.br 
 
Informações para imprensa 
Grupo CDI – Comunicação e Marketing 
William Gimenes (11) 3817-7910 – william@cdicom.com.br  
Lenita Aquilino (11) 3817-7962 – lenita@cdicom.com.br  
Flávia Tavares (11) 3817-7915 – flavia@cdicom.com.br 
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