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Prezado (a),
Ano passado encerramos o primeiro setênio do Instituto Lina Galvani,
um período que nos proporcionou reflexão e aprendizado, para
formatarmos nossa atuação de maneira consistente.
2010 foi um ano especial, marcado por algumas mudanças,
crescimento de nossos projetos e muitas conquistas. São esses
frutos que queremos compartilhar com você neste relatório, além de
agradecer pela parceria, que torna nossos sonhos possíveis.
Que 2011 também seja um ano de muita colheita!
Equipe Instituto Lina Galvani
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Instituto Lina Galvani
O Instituto Lina Galvani (ILG) é um Instituto Empresarial Familiar, nascido em 2003 dentro do
Grupo Galvani e inspirado nos valores da matriarca da família, D. Lina Galvani. Em 2004, recebeu
o título de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).
O ILG se dedica a identificar e apoiar iniciativas que contribuam para a melhoria da qualidade de
vida nas localidades onde a Galvani atua. Tem como linha de trabalho evidenciar o potencial dos
atores locais, para que percebam o seu papel no desenvolvimento da comunidade.
“Escuta ativa - Fazer junto – Articular”, este é o tripé da ação do ILG. O Instituto acredita que
não há fórmulas prontas, quando se trata do Desenvolvimento Comunitário. Para isso, atua de
maneira diversificada, guiando o processo de forma singular, levando em conta as demandas e
respeitando as características específicas de cada região.
O Instituto criou mecanismos participativos de identificação de problemas e soluções nas
comunidades. Além disso, fomenta uma rede de parcerias locais, que contribui para o
desenvolvimento dos projetos. Tais mecanismos foram organizados em quatro Programas:
Diagnóstico, Intervenção, Parcerias e Comunicar.
O Programa Diagnóstico identifica inquietações locais e incita a comunidade a pensar em
soluções, por meio de uma ferramenta que oferece escuta, fala e acolhimento, que são as Rodas
de Conversa.
O Programa Intervenção desenvolve ações concretas para a região, visando o fortalecimento das
relações entre os três setores.
No Programa Parcerias são articulados recursos humanos, materiais e institucionais, facilitando
o diálogo entre os atores.
E o Programa Comunicar busca promover uma comunicação mobilizadora, inclusiva e
fortalecedora da identidade da região e dos indivíduos.
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Mudança na identidade visual e
novas ferramentas de Comunicação
Em 2009, o Instituto Lina Galvani (ILG) passou por uma revisão estratégica, que fortaleceu seu posicionamento enquanto facilitador
e articulador do desenvolvimento comunitário. Promover uma sociedade sustentável por meio de comunidades articuladas em redes
sociais solidárias, passou a ser o sonho e a inspiração do instituto para seguir em frente.
A partir de então, em 2010, a marca do ILG foi reformulada, para que estivesse mais alinhada a esse posicionamento. E, por tudo o
que representa, a árvore foi consenso como o símbolo para a construção deste trabalho. O instituto se identifica como um agente que
estimula as comunidades a desenvolverem sua autonomia e a entenderem a importância de seu papel para tanto. Ao cultivar esta
ideia, possibilita que todos cresçam individual e coletivamente, dêem frutos e multipliquem esses conceitos. Esse estímulo promove
também a construção de redes sociais, como um caminho sustentável para o desenvolvimento.
Uma das formas adotadas para promover essa rede, foi a reformulação do site, tornando-o mais interativo. Foi aproveitado também o
potencial da Internet, não apenas para divulgar o trabalho do instituto, mas principalmente, para encontrar pessoas interessadas em
trocar experiências, ampliar a rede de contatos e fomentar ainda mais a causa do desenvolvimento comunitário. Para isso, foi criado
também o Blog ILG (www.linagalvani.org.br/blog) e o Twitter (@linagalvani), onde a interatividade é ainda mais rápida.
Por fim, o informativo do ILG foi reformulado e rebatizado, passando a se chamar Frutos. Por meio dele, são divulgadas as iniciativas,
tecnologias sociais, histórias das pessoas envolvidas com o instituto e muito mais.

Locais de atuação
e projetos
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Paulínia (SP)
Bairro Betel: Conhecendo uma Empresa
Programa de voluntariado empresarial que visa à orientação de jovens em relação à escolha
profissional.

Resultados em 2010:
•
•
•
•

Expansão do atendimento em Paulínia, para as escolas ETEP e SENAI, sediadas em Betel;
Orientação profissional para mais de 90 jovens;
10 voluntários atuando no projeto;
Apresentação da peça de teatro “Acorda, Pai!”, apoiada pela Associação de Moradores
de Betel, Alvorada Parque (AMBAP) e Prefeitura de Paulínia, com o objetivo abordar de
maneira lúdica, questões ligadas à juventude, principalmente, relacionadas às causas e
consequências do uso de drogas.

Bairro Betel: Viva Betel
Iniciativa que tem como objetivo integrar a
comunidade do bairro, por meio da prática
de esportes, além de fortalecer a atuação da
Associação de Moradores de Betel na região.

integrando a comunidade

Resultados em 2010:
• Atende regularmente 40 crianças e adolescentes;
• Projeto “Viva Betel – Karatê”, protocolado e aprovado pelo Conselho Municipal de Defesa
da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Paulínia, permitindo a destinação de recursos
100% incentivados através do FUMCAD (Fundo Municipal da Criança e do Adolescente);
• Mobilização do empresariado, prefeitura e secretarias de Paulínia e região, no evento
“Café com Empresas”, que apresentou o projeto Viva Betel para sensibilizar as empresas
da região na doação de recursos;
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• Apoio de outras empresas da região, Evialis-Purina e Heringer, por meio do FUMCAD (Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente), totalizando um repasse de R$ 30.000,00, que possibilitará o aluguel de um espaço mais adequado para as aulas de
karatê;
• Inscrição do Projeto Viva Betel – Futebol/Atletismo, no Ministério dos Esportes;
• Cessão de um terreno público, de aproximadamente 10.000 m² e valor estimado em R$ 3.000.000,00, para a construção de uma
praça de esportes, cultura e lazer, no bairro de Betel.
• Doação da planta do projeto, gentilmente realizada pela equipe da empresa associada Galvani Engenharia, sendo definida de
maneira participativa, com o apoio da comunidade para eleger necessidades e prioridades.

Bairro Monte Alegre
Realização do Programa Diagnóstico junto à comunidade de Monte Alegre e outros bairros ao redor da Galvani Engenharia (GEC). A
ação contou com cinco Rodas de Conversa com a comunidade, sendo uma delas com o público interno da GEC.

Resultados em 2010:
• Foi identificada baixa mobilização comunitária na localidade, finalizando o diagnóstico e abrindo possibilidade para a realização do
Programa Intervenção neste ano.
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São Paulo (SP)
Vila Nova Jaguaré: SERvindo
De 2004 a 2009, atuou com cursos profissionalizantes gratuitos
de Cozinheiro, Garçom e Barista, com foco na profissionalização e
aumento de renda de jovens e adultos da Vila Nova Jaguaré, zona
oeste de São Paulo.
A partir de 2010, o SERvindo deixou de trabalhar com capacitação
e inserção no mercado de trabalho, e passou a focar em
empreendedorismo social, capacitando um grupo de ex-alunos para
transformarem o espaço do projeto em um negócio sustentável, que
traga desenvolvimento para a comunidade do Jaguaré.

Resultados em 2010:
• Formatura das últimas turmas de Cozinheiro e Garçom do projeto;
• Continuidade da sistematização do projeto.
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Serra do Salitre (MG)
A partir da realização do Programa Diagnóstico junto à comunidade de
Serra do Salitre, os principais temas apontados pelos moradores foram:
expectativa com a chegada da empresa Galvani e falta de perspectiva
para juventude.
Como parte do Programa Intervenção, estuda-se junto a entidades
locais, a viabilidade de projetos de formação para os jovens alinhados
com a valorização do turismo local, já que o município faz parte do
Circuito Turístico Caminhos do Cerrado.
Foi realizada uma reunião entre o ILG, a Secretaria de
Educação,Turismo, Esportes e Cultura, a Associação Caminhos do
Cerrado e a comunidade para alinhamento e definição do projeto.

Resultados em 2010:
• Inscrição do projeto “Circuito Cultural Caminhos do Cerrado – Serra
do Salitre”, no Ministério da Cultura (Lei Rouanet), com o objetivo
de promover o resgate cultural e histórico da cidade, incentivando
os jovens da região a entender, registrar e divulgar suas riquezas,
valorizando-as e aumentando a auto-estima da comunidade local.
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Luís Eduardo Magalhães (BA)
Parque Fioravante Galvani
Primeiro centro de conservação e educação ambiental
do cerrado baiano, constituído com a finalidade de
colaborar com o desenvolvimento socioambiental, a
conservação do bioma e de contribuir, por meio de
ações educativas, com a conscientização ambiental da
região, por meio de três frentes de atuação: Criadouro
Conservacionista, Viveiro de Mudas de Espécies Nativas e Núcleo de Educação Ambiental.

Resultados em 2010:
• Mais de 1300 visitas monitoradas;
• 27 professores da rede pública capacitados nas Oficinas de Educação Ambiental;
• 300 crianças da Escola Municipal Amélio Gatto participaram do projeto Renasce o
Cerrado;
• Nascimento de dois filhotes de ararajuba e um filhote de bugio;
• Campanha Adote uma Espécie conquista novas parcerias: a Labfert, para a manutenção
do tamanduá-bandeira; além de uma realocação de multas ambientais, para a
manutenção de 5 animais das espécies bugio e lobo-guará, por 1 ano.
• Produção de cerca de 30 mil mudas, de 21 espécies exógenas, como: Jacarandá, Ipêbranco, Ipê-rosa, Ipê-amarelo, Timbó, Sabiu, Cajuzinho, Jatobá, Aroeira, entre outras.
• Ampliação da produção no Viveiro de Mudas, por meio da parceria com a Multigrain/
Xinguagri (12.000 mudas), o Grupo Yowa (3.650 mudas), a fazenda Cezar Lazzari (1.500
mudas), e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Plano Oeste Sustentável);
• Inscrição de dois projetos na Lei de Incentivo à Cultura (Rouanet): “Espaço Cultural
Parque Fioravante Galvani – Cerradoteca, Cerradonema e Cerradoteca Itinerante” e
“Programa Radiofônico Alô Cerrado!”.
• Criadouro Conservacionista com 30 animais, de 9 espécies: cervo-do-pantanal, loboguará, ararajuba, arara-azul grande, arara-canindé, tamanduá-bandeira, bugio,
gavião-da-cauda-branca e veado-catingueiro.
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Irecê e Lapão (BA)
A aplicação do Programa Diagnóstico nestes municípios identificou a preocupação
quanto à escassez dos recursos hídricos da região e sua correlação com a
degradação do bioma caatinga.
Foram feitas algumas articulações com a Prefeitura de Irecê e outras entidades
interessadas no tema, para viabilizar um projeto que envolva a recuperação de áreas
degradadas, como uma nova atividade econômica e de educação ambiental.
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Angico dos Dias (BA)
Na comunidade de Angico dos Dias, durante o Programa Diagnóstico, foram identificados
alguns temas a serem trabalhados. Entre eles, o excesso de poeira, devido ao intenso tráfico
de carretas e ausência de calçamento; dificuldades de acesso a água;
e a falta de mobilização por parte dos moradores em prol da região.

Resultados em 2010:
• Criação da Associação de Moradores de Peixe, Angico e Região (AMPARE), com o objetivo
de buscar alternativas para a melhoria da qualidade de vida da região;
• Em conjunto com a AMPARE, outros resultados foram alcançados, como:
• O calçamento na região;
• A instalação de uma nova caixa d’água no povoado;
• Dois projetos de melhoria para a região, subsidiados e encaminhados ao poder público:
1. Instalação de dois Centros Digitais de Cidadania - Programa de Inclusão
Sociodigital do Estado da Bahia;
2. Solicitação de mais 400 cisternas para captação de água da chuva, atendendo
assim toda a demanda da região.

www.linagalvani.org.br

