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Somos um Instituto fundado em 2003 pela empresa Galvani.
Desde o início, nos dedicamos a identificar e apoiar iniciativas que contribuam para a ampliação de capacidades das
comunidades locais, incentivando-as a liderarem sua própria
transformação social.
Nossa linha de trabalho se concentra em evidenciar o potencial dos atores locais, despertando a percepção destes para o
seu papel no desenvolvimento da comunidade.
Ao invés de fazer pelo outro, temos como princípio fazer com
o outro, visando estimular o desenvolvimento de comunidades sustentáveis articuladas em redes sociais solidárias.

Onde Estamos

O ano de 2018 foi marcado pela comemoração dos 15 anos de existência do Instituto
Lina Galvani. Ações como o lançamento de uma edição especial da revista Página22 e
a elaboração do livro Ecoar, com entrevistas e retratos de moradores das localidades
nas quais atuamos foram algumas das formas de celebrar a data.
Com o edital Ideias e Ações, impulsionamos nossos esforços e investimentos nas cidades baianas de Campo Alegre de Lourdes e Luís Eduardo Magalhães. Em Serra do Salitre, tivemos como frentes de atuação a promoção do turismo local, o fortalecimento
da gestão pública e ações voltadas aos jovens. Além disso, foi realizado, pelo terceiro
ano consecutivo, o programa Comunidade de Aprendizagem. Em Campo Alegre de
Lourdes, também criamos um fundo social rotativo, utilizando como piloto a feira
Sabores e Saberes, promovida pela Rede Social de Angico, Peixe e Região. Uma nova
rodada das oficinas de Educomunicação foi aplicada nas três localidades de atuação.
Criamos nossa Teoria de Mudança e contabilizamos o retorno do investimento feito
por nossas mantenedoras em nossos projetos.
Foi um ano lindo e cheio de realizações. Queremos compartilhá-las com você.
Boa leitura!
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INSTITUCIONAIS

DIALOGANDO
Com o objetivo de difundir as discussões sobre Governança Territorial suscitadas durante o evento “Dialogando”,
realizado pelo Instituto Lina Galvani em 2017, nasceu o
projeto para a realização de uma edição especial da revista Página22 (publicação do GVces) em parceria com o
Instituto. Para abordar e aprofundar o tema, a publicação
reuniu artigos, entrevistas e reportagens com especialistas no assunto.
O lançamento da publicação aconteceu no dia 26 de junho
de 2018, no terraço do coworking social Civi-co, em São
Paulo. A data também foi escolhida para a celebração dos
15 anos do Instituto Lina Galvani, mas a comemoração
desta data tão especial não se limitou à festa. Para ofertar
aos convidados uma vivência do que aplicamos nas comunidades, realizamos uma Roda de Conversa de Terapia
Comunitária Integrativa, conduzida pelo Instituto Afinando Vida e por Cecília Galvani, fundadora e conselheira do
Instituto, e também terapeuta comunitária.
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IMPRESSOS

PARCEIROS
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EVENTO

DOWNLOAD

DA REVISTA
“GOVERNANÇA TERRITORIAL”
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É uma satisfação enorme participar desse projeto e
dessa festa maravilhosa dos 15 anos do Instituto. Para
mim, agregou muitos valores. Estou saindo daqui realizado por ter conhecido todas as pessoas que fazem
parte do Instituto, além de lideranças e de outras pessoas que, como eu, desenvolvem projetos locais nas
comunidades. Isso dá muita força e mostra que é um
projeto que tem um fundamento gigantesco. Com certeza me sinto participando de algo maior e volto para
casa com novas visões para trabalhar a inclusão social
todos os dias

Renato Santana dos Santos é morador de
Luís Eduardo Magalhães e coordenador do
projeto Qualidade de Vida na Melhor Idade Capoterapia, um dos contemplados do edital
Ideias e Ações.
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ECOAR
Com 15 anos de fundação, o Instituto tem sua trajetória profundamente entrelaçada com a história dos moradores das
comunidades. Para disseminar esses encontros de narrativas,
foi criado o “Ecoar”, uma publicação em forma de livro, com
doze personagens reais que trazem seus relatos pessoais e
contam de que forma suas vidas esbarraram com a nossa, a
partir da atuação conjunta nos territórios.
No começo, o projeto se restringia à captação das narrativas
para relatórios e para divulgação em nosso newsletter mensal, o Frutos. Após diversas conversas internas e com nosso parceiro Eduardo Burckhardt, jornalista que realizou uma
jornada por todas as localidades nas quais atuamos, surgiu
a possibilidade de, além de voz, dar ao projeto também uma
identidade visual. E, então, nasceu a publicação diagramada
pela agência Burk.

100

CÓPIAS
IMPRESSAS

PARCEIRO
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DOWNLOAD
DA PÚBLICAÇÃO
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TEORIA DE MUDANÇA
A Teoria de Mudança contribuiu para a explicação do que fazemos como Instituto e dos motivos pelos quais fazemos. O infográfico resume não apenas
os impactos positivos que desejamos causar com nossos projetos e ações,
mas também todo o caminho que percorremos para alcançar os objetivos
aos quais nos propusemos. Este é o nosso mapa!
Os quadros, setas e tópicos formam o caminho que trilhamos, a partir dos
recursos disponíveis, passando pelas atividades que realizamos, as entregas
contempladas e os resultados que pretendemos obter nesse processo. Todo
esse trajeto conduz às principais metas pretendidas pelo Instituto: comunidades sustentáveis articuladas em redes solidárias; empresa integrada aos
territórios de forma harmônica e colaborativa; e ecossistema de impacto
social fortalecido.
A ferramenta é importante porque, além de contar a história do Instituto,
define indicadores e mede o quanto estamos caminhando rumo ao impacto
que desejamos.

DOWNLOAD
DA TEORIA DE
MUDANÇA
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RETORNO SOBRE
INVESTIMENTO
Ferramenta conhecida do Terceiro Setor, a sigla SROI (Social Return on Investment ou Retorno
sobre o Investimento Social) compreende o processo de entender, medir e comunicar o valor
gerado para o investidor social (mantenedoras do Instituto) pela intervenção da organização.
Em outras palavras, mede o retorno do investimento feito em projetos sociais e ambientais.
Durante o ano de 2018, o Instituto Lina Galvani realizou internamente um estudo que recolheu
dados e histórico de Serra do Salitre, a fim de verificar a efetividade do retorno nos projetos
desenvolvidos, iniciando um programa piloto a ser replicado posteriormente nas demais localidades.
O resultado apontou um retorno de 3,1 vezes o capital investido – ou seja, para cada R$ 1,00
investido, houve o retorno de R$ 3,10 em economias para a empresa.
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RODAS DE CONVERSA
Espaços de trocas de experiências e aprendizados, de formação de parcerias,
de análise de pontos críticos, de proposição de soluções e de fortalecimento
da rede social. Assim se revelam as Rodas de Conversa que, associadas aos
princípios da Terapia Comunitária Integrativa, constituem uma das principais
ferramentas utilizadas dentro da nossa Metodologia de Desenvolvimento Comunitário. Realizadas nas localidades, elas estabelecem um espaço livre para
os participantes exporem suas dúvidas, anseios, expectativas, ideias e conquistas, assim como para avaliarmos em conjunto o desenvolvimento dos projetos.

As rodas de conversa norteiam nossa atuação em cada uma das comunidades
e geram importantes subsídios para o planejamento e desenvolvimento dos
trabalhos do Instituto, bem como para o acompanhamento dos projetos.
Todos esses indicadores resultaram das Rodas de Avaliação, realizadas entre
agosto e setembro de 2018, nas localidades de Serra do Salitre, Luís Eduardo
Magalhães e Campo Alegre de Lourdes, com a condução das terapeutas comunitárias Cristina Cardoso, agente local de Serra do Salitre, e Jennifer Silva,
assistente Administrativo Financeiro.
EM CAMPO
70 PRESENTES
ALEGRE DE LOURDES
EM LUÍS
22 PRESENTES
EDUARDO MAGALHÃES
EM SERRA
12 PRESENTES
DO SALITRE

2 HORAS

MÉDIA DE DURAÇÃO
POR RODA
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SOCIEDADE CIVIL

CRESCER
Inspirados pelo potencial turístico de Serra do Salitre, realizamos o projeto “Crescer”, com
objetivo de dar à prefeitura os subsídios necessários para o desenvolvimento do turismo local.
Dada a especificidade dos resultados pretendidos, contratamos uma consultoria especializada
no assunto para ser parceira neste projeto.
Após um período de imersão junto à Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e
Turismo, foram elaborados o diagnóstico-base dos potenciais turísticos e o plano estratégico
voltado às políticas públicas de turismo. Os dados recolhidos foram analisados e discutidos,
dando lugar aos seguintes frutos:
• Criação da Legislação Municipal de Turismo de Serra do Salitre, fator indispensável para
acessar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), um recurso federal
a ser utilizado na realização de atividades voltadas ao turismo.
• Elaboração do Plano Municipal de Turismo de Serra do Salitre (2019-2024). O material
estabeleceu as estratégias que direcionarão a implantação de processos, projetos e ações
para o desenvolvimento do Sistema Municipal de Turismo (SIMTUR).
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EDUCOMUNICAÇÃO
Técnica que propõe a construção colaborativa de conteúdos em
diversas linguagens tornou-se ferramenta de otimização no desenvolvimento comunitário das localidades e no empoderamento
de seus moradores.

Audiovisual: vídeo, rádio, fotonovela
animada e documentário.

Impresso: fanzine, fotonovela e jornal.
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Campo Alegre de
Lourdes
As oficinas de Educomunicação demonstraram
como é possível realizar programas de rádio e de
TV com as ferramentas que os participantes têm
à mão, como o aparelho celular. Assim, nasceu
um programa de rádio e outro de internet, com o
melhor do que acontece na comunidade. Além das
capacitações tradicionais, foi realizada uma atividade especial com os membros do grupo “Diversão
Não Tem Idade”, que participaram de uma conversa
sobre a importância da escuta e do diálogo. Como
desdobramento, foram convidados a gravar depoimentos, em vídeo, sobre suas vidas e sua comunidade.

PÚBLICO

COMUNIDADE EM GERAL, PROFESSORES E
PARTICIPANTES DO DIVERSÃO NÃO TEM IDADE

42

PESSOAS PARTICIPARAM
DAS OFICINAS

36

HORAS DE
OFICINAS

COMUNICAÇÃO
RÁDIO, TV E
DOCUMENTÁRIO

OUÇA

O JORNAL
“SERTÃO SOLIDÁRIO”

ASSISTA

AO PROGRAMA
“DESPERTA SERTÃO”

ASSISTA

AO DOCUMENTÁRIO “NAQUELE TEMPO:
MEMÓRIAS E SABERES DO ANGICO”
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LUÍS EDUARDO
MAGALHÃES

PÚBLICO

CONTEMPLADOS PELO
EDITAL IDEIAS E AÇÕES

15

PESSOAS PARTICIPARAM
DAS OFICINAS

COMUNICAÇÃO

12

HORAS DE
OFICINAS

Em duas oficinas, os participantes aprenderam técnicas para divulgar com maior eficácia seus projetos sociais e potencializar a captação de recursos para levá-los adiante. Na primeira oficina, os
participantes produziram um fanzine, distribuído
gratuitamente à comunidade. Na segunda capacitação, criaram uma fotonovela animada, contando
a história dos projetos, com técnicas semelhantes
ao stop motion (fotografias em sequência).

FANZINE E
FOTONOVELA ANIMADA

Leia

O FANZINE
“COMUNIDADE EM AÇÃO”

ASSISTA
ÀS FOTONOVELAS
ANIMADAS
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SERRA DO SALITRE
Na primeira oficina, os alunos criaram um programa de internet, abordando os temas mais significativos de sua realidade, como preconceito, oportunidades na cidade, estereótipos de beleza, entre
outros. Para a oficina seguinte, foi estabelecida
uma parceria com a UNIPAM, que emprestou seus
estúdios de rádio e de informática para a atividade. Com o auxílio de professores da universidade,
os alunos gravaram e editaram um programa com
equipamentos profissionais.

PÚBLICO

ESTUDANTES DO TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO
DA ESCOLA ESTADUAL DE SERRA DO SALITRE

30

ALUNOS PARTICIPARAM
DAS OFICINAS

24

HORAS DE
OFICINAS

COMUNICAÇÃO

PROGRAMA DE INTERNET E
DE RÁDIO

PARCEIROS

UNIPAM (CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS)
ESCOLA ESTADUAL DE SERRA DO SALITRE

ASSISTA

AO PROGRAMA
“#PAPORETO”

OUÇA

O PROGRAMA
“JOVEM CLÃ”
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Nas oficinas de Educomunicação percebi que, para dar
voz à minha opinião, não preciso de muitas ferramentas. Todo o projeto era baseado em meios que a gente
tem à mão, como o celular e o computador. E, com
eles, conseguimos produzir um material legal. Se a
gente conseguir aplicar isso que aprendemos, vai ser
muito proveitoso para os jovens aqui de Serra do Salitre.

Gustavo Guilherme Ferreira é estudante da
Escola Estadual Serra do Salitre e participou
das oficinas de Educomunicação.
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FUNDO SOCIAL ROTATIVO
O Fundo Social Rotativo foi criado para que a comunidade, por meio da Rede
Social de Angico, Peixe e Região, passasse a gerir seus recursos na criação
e desenvolvimento de projetos próprios, sem depender de recursos externos
para sua realização.
No decorrer de 2018, foram realizadas tanto conversas como capacitação
para que a iniciativa tomasse forma. O Fundo tem como objetivo principal
apoiar e dar autonomia aos grupos socioprodutivos e a outros projetos locais,
possibilitando a continuidade das atividades em curso e a criação de novas
iniciativas, promovendo ainda mais impactos positivos e de desenvolvimento
na localidade.
A 4ª edição da feira anual “Sabores e Saberes”, promovida pela Rede Social
de Angico, Peixe e Região foi o projeto piloto para o processo de implementação do Fundo e, por meio de consultoria técnica, ajudamos na estruturação e
criação do plano de negócio do evento, que poderá ser replicado em futuros
aportes.
Dessa forma, a Feira foi pensada e planejada como um negócio local a ser gerido pela própria comunidade, com todas as características que permitissem
que ela tenha lucro e gere recursos a serem devolvidos ao Fundo, e utilizados
novamente nos investimentos escolhidos pela comunidade. Entendemos que
essa visão sempre fortalece o protagonismo comunitário.
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EDITAL IDEIAS E
AÇÕES
Tornar sonhos realidade. Esta máxima resume a essência do
que o edital “Ideias e Ações” proporcionou ao Instituto durante o ano de 2018. Lançada em Luís Eduardo Magalhães
e Campo Alegre de Lourdes, a iniciativa apoiou o desenvolvimento de projetos sociais com potencial transformador
nessas comunidades.

30

HORAS DE OFICINAS DESDE
O INÍCIO DO EDITAL

Linha do tempo do Edital:

• Elaboração e inscrição de projetos sociais
• Seleção de cinco projetos

• Aporte financeiro e acompanhamento (de janeiro a dezembro)
• Oficinas de capacitação em prestação de contas, relatório de atividades, comunicação e
alavancagem de recursos.

318

PESSOAS IMPACTADAS
DIRETAMENTE PELOS PROJETOS
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Campo Alegre de Lourdes
Diversão Não Tem Idade
O projeto, que visa a melhoria da qualidade de vida da Melhor Idade, por meio de
atividades físicas e do controle de indicadores de saúde como a pressão arterial,
recebeu apoio do Edital Ideias e Ações e uma nova parceria trouxe outra modalidade esportiva para o rol de atividades do grupo: a capoeira adaptada para o
público idoso. O projeto entregou para a comunidade uma academia de ginástica ao ar livre, composta por oito equipamentos instalados na Praça São José.
Além da academia, o espaço recebeu melhorias e reparos feitos pela Prefeitura
Municipal de Campo Alegre de Lourdes.

Doce Como o Sertão
Os recursos investidos por meio do edital propiciaram às integrantes do grupo
socioprodutivo Doce Como o Sertão participar de um curso de capacitação para
produção de doces, em que aprenderam novas técnicas culinárias. O aprendizado obtido auxiliou na identificação das melhores receitas para aplicação dos
ingredientes locais. A verba também foi utilizada para a compra de prateleiras e
insumos, produção de rótulos e confecção de materiais de divulgação, incluindo
uma placa de identificação no ponto de venda.
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Educar com Qualidade
Rodas de leitura e de viola, apresentação da quadrilha junina e de capoeira foram iniciativas realizadas pelo projeto, baseado em atividades lúdicas de resgate da cultura local. O projeto contemplou, ainda, a aquisição de computador,
impressora, projetor e caixas de som, além de livros de literatura para apoiar e
incrementar as práticas propostas.

Ação Brasil - Artes Integradas
A proposta levou a prática da capoeira à comunidade, atendendo a cerca de 70
alunos – mais que o dobro do número de participantes previsto originalmente
na proposta contemplada pelo edital. A atividade conquistou as crianças e os
jovens de Angico dos Dias, assim como os mais velhos, ao ponto de ser estabelecida uma parceria com o projeto “Diversão Não Tem Idade”, com a finalidade de
desenvolver uma modalidade de capoeira adaptada para a Terceira Idade.

Cultivando o Saber
O projeto estabeleceu como foco principal o aprimoramento da educação na Escola Municipal João Francisco
da Silva, no povoado de Angico dos Dias. Após três meses de execução, o projeto foi descontinuado por solicitação da Secretaria Municipal de Educação.
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Luís Eduardo Magalhães
Casa de Débora
O projeto recebeu cerca de 30 mulheres nos encontros semanais, entre adolescentes, adultas e idosas em situação de vulnerabilidade, para o aprendizado
de técnicas de crochê e de corte e costura. Além das atividades originalmente
previstas, o projeto estabeleceu uma importante parceria com a Universidade
Norte do Paraná (Unopar), com o intuito de receber visitas mensais de estudantes de psicologia para realização de atendimento psicológico às participantes do
projeto.

Toda Quinta Tem Livro
Um clube de livros que reuniu cerca de 30 crianças e adolescentes, todas às
quintas-feiras, para debates sobre os títulos lidos durante a semana. Com o
apoio do Instituto, a iniciativa que já existia deu um salto: além de estantes para
os livros e da renovação do acervo, os recursos foram empregados na aquisição
de ecobags, na fabricação de adesivos e no desenvolvimento da logomarca. O
projeto também ganhou novos ares, com passeios educativos a uma rádio local
e ao Parque Vida Cerrado. Por meio do Ideias e Ações, a coordenadora do Toda
Quinta Tem Livro, Elina Maria Longatti Ferreira, realizou o sonho de fazer um
curso de contação de histórias para aprimorar seu trabalho com as crianças.
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Escola de Karatê Shotohan
Aulas gratuitas foram ministradas para cerca de 5 crianças e jovens interessados
em aprender essa arte milenar, que trabalha o bem-estar físico e psicológico, a
disciplina e o respeito ao próximo.
O projeto conseguiu parceria com outro contemplado pelo Ideias e Ações, o Qualidade de Vida na Melhor Idade, obtendo a concessão de espaço para a realização das aulas de karatê na academia Santa Geração.

Três Flores e Crochê
Um grupo de 12 mulheres aprendeu todos os macetes da arte do crochê para
confecção de tapetes e outros acessórios para a casa e a produção de flores com
E.V.A, por meio do projeto Três Flores e Crochê. As participantes foram divididas
em turmas, em dois bairros de Luís Eduardo Magalhães: Jardim das Acácias e
Mimoso II. O projeto ampliou seu raio de ação ao realizar encontros com profissionais da área da saúde, para tratar de temas importantes como prevenção de
doenças e cuidados pessoais.

Qualidade de Vida na Melhor Idade
O objetivo do projeto foi levar, de forma gratuita, a prática da capoterapia, uma
técnica de exercícios adaptados a partir da capoeira, e as cantigas de roda, para
pessoas da Terceira Idade. A iniciativa beneficiou um público de cerca de 20 pessoas. Em junho, uma grande conquista foi alcançada: eles encabeçaram a Primeira Jornada de Capoteraia de Luís Eduardo Magalhães, que reuniu praticantes
de outros estados e municípios.
27

JOVENS OLHARES
Plantar nos jovens a semente de futuros líderes e a consciência do papel que ocuparão em uma sociedade que está em
constante transformação. Este foi o objetivo do projeto Jovens Olhares, que levou quatro rodas de conversas temáticas
aos alunos da Escola Estadual Serra do Salitre. Mercado de trabalho; Qualidade de vida; Meio Ambiente e Sustentabilidade; Empoderamento e Cidadania foram os temas selecionados previamente pelos próprios alunos e abordados durante
os encontros.
O sucesso desta empreitada evidenciou a necessidade de ampliar as ações de protagonismo juvenil com o projeto. Parte
dos participantes das Rodas de Conversa puderam participar de oficinas de Fotografia e Empreendedorismo, realizadas
pelo Centro Universitário de Patos de Minas (UNIPAM), a partir de parceria firmada com o Instituto.

PÚBLICO

ESTUDANTES DO TERCEIRO ANO DO ENSINO
MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL SERRA DO SALITRE

PARCEIROS

UNIPAM (CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS)
ESCOLA ESTADUAL DE SERRA DO SALITRE

158

JOVENS PARTICIPARAM
DAS RODAS E OFICINAS
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Rodas de Conversas
As quatro rodas de conversa temáticas, realizadas no ambiente escolar, foram avaliadas por meio de pesquisa de satisfação. Mais de 90% dos participantes avaliaram positivamente
a ação, um significativo reconhecimento da importância das
rodas por parte dos alunos e da direção da escola.

8

HORAS DE
RODAS

Oficinas de fotografia e
empreendedorismo
Especialistas do Centro Universitário de Patos de Minas ministraram aulas de fotografia aos estudantes, ensinando-os
a extrair os melhores resultados dos seus próprios aparelhos
celulares. Além disso, uma oficina de empreendedorismo foi
oferecida aos alunos, que tiveram seu primeiro contato com o
tema.

10

HORAS DE
OFICINAS
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RODAS DE CONVERSAS
NO JAGUARÉ
Para estreitar nossa relação com as demais organizações e moradores do bairro Jaguaré, em São
Paulo, realizamos Rodas de Terapia Comunitária Integrativa com os parceiros do Centro Cultural Profissionalizante, Ver e Olhar, Centro da Criança e Adolescente (CCA) Bom Jesus do Jaguaré e Projeto
Palco. As atividades com os grupos foram realizadas em alinhamento com os gestores dos projetos.
Foram realizadas 20 rodas, nas quais temas como amizade, autocuidado, família, desemprego e confiança foram discutidos.
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GESTÃO PÚBLICA

FORTALECIMENTO
DA GESTÃO PÚBLICA
Uma gestão pública fortalecida e capaz de exercer seu papel
de forma integral precisa conhecer cada vez melhor as demandas dos cidadãos. Assim, será capaz de desenvolver melhores políticas públicas e entregar melhores serviços, otimizando recursos públicos e estabelecendo uma relação mais
próxima à comunidade, contribuindo para o desenvolvimento
local – um desenvolvimento planejado e com participação de
todos os atores. Esta é a importância do projeto Fortalecimento da Gestão Pública.

PARCEIROS

PREFEITURA DE SERRA DO SALITRE, SECRETARIAS
MUNICIPAIS E AGENDA PÚBLICA

PÚBLICO
GESTÃO PÚBLICA
MUNICIPAL

77

PESSOAS PARTICIPANTES
DO PROCESSO

Confira os quatro programas desenvolvidos pela Agenda Pública, em conjunto com a prefeitura, e seus principais pontos:

Fortalecimento da Gestão Pública
Ações junto à Secretaria Municipal de Assistência Social:
• Laboratório de Inovação Social para identificação de possíveis soluções para aprimorar a rotina na secretaria;
• Criação de plano de ação para colocar as inovações em
prática;
• Implementação e monitoramento das ações.

Finanças Públicas
Ações junto à Secretaria Municipal de Finanças:
• Diagnóstico das oportunidades de melhorias em relação ao
orçamento municipal e à gestão das finanças;
• Mobilização na busca de soluções para os desafios levantados;
• Criação de plano de ação para colocar soluções em prática;
• Implementação e monitoramento.
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Dinamismo Econômico

O município passa por um crescimento econômico, assim:
• Realização de diagnóstico para compreensão do cenário
atual.
• Identificação de potenciais locais.
• Proposição de alternativas de implementação da receita
pública no fortalecimento de projetos já existentes.

Transparência e Governo Aberto
O programa atendeu ao desejo da administração municipal
em ampliar sua eficiência e transparência, com:
• Análise dos procedimentos e processos da gestão pública.
• Realização de oficinas com os servidores, nas quais foram definidas ações específicas e plano de atuação.
• Capacitações e implementações com foco nas Secretarias de Finanças e Assistência Social.
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COMUNIDADE DE
APRENDIZAGEM
Criar uma rede colaborativa para concretizar iniciativas que impactam positivamente na melhoria do ensino e do aprendizado – é com esse objetivo que o projeto “Comunidade de Aprendizagem” vem transformando a forma como alunos, educadores, famílias e Poder Público encaram a vida escolar de crianças e
jovens. Realizamos esta iniciativa em Serra do Salitre desde 2015. Agora, uma nova fase do projeto foi posta em ação e o Instituto Lina Galvani acompanhou esse processo de mudança educacional na localidade.
Em 2018, o programa foi expandido para os dois Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIs) e, teve
o processo de transformação iniciado em todas as escolas envolvidas. A Escola Municipal Nelson Braga
se destacou em termos de desempenho e foi considerada uma das 16 escolas referência do Brasil em Comunidade de Aprendizagem, de um total de 477.
E, como reconhecimento dos resultados atingidos ao longo desses quatro anos de desenvolvimento do
projeto, a Secretaria de Educação apontou o Comunidade de Aprendizagem como estratégia para atingir
as metas do Plano Municipal de Educação, objetivando tornar a iniciativa uma política pública municipal
de educação.

PARCEIROS

1.300

8

250

PREFEITURA, INSTITUTO NATURA E
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADES DE ENSINO PARCEIRAS

ALUNOS IMPACTADOS
DESDE O INÍCIO DO PROJETO

PROFESSORES PARTICIPANTES
DESDE O INÍCIO DA INICIATIVA
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FINANCEIRO

RELATÓRIO
FINANCEIRO

O Instituto Lina Galvani atuou no município de Campo Alegre de Lourdes, nos
povoados Angico dos Dias, Baixão Grande, Baixão Novo, Baixãozinho; no município de Luís Eduardo Magalhães, nos bairros Jardim das Acácias, Jardim Ipês
e Vereda Tropical; e em Serra do Salitre.

3 MIL

PESSOAS FORAM IMPACTADAS
PELOS PROJETOS EM 2018

O orçamento de 2018 para realização dos projetos nas localidades, despesas administrativas e Parque Vida Cerrado foi
de R$ 3.267.000,00.
Nossos mantenedores são Galvani Indústria, Comércio e
Serviços (GICS), empresa de mineração, e Galvani Participações e Investimentos (GIP), empresa da família.
90% GICS

10% GPI

O orçamento foi dividido da seguinte forma entre o Instituto
Lina Galvani e o Parque Vida Cerrado:

70%

INSTITUTO
LINA GALVANI

30%

PARQUE VIDA
CERRADO

Dentro do Instituto, assim foram distribuídas as despesas
administrativas e com os projetos de desenvolvimento comunitário (este valor contempla os rendimentos bancários e
parceiros):
46% Administrativo

54% Projetos

Dentro dos projetos, subdividimos da seguinte forma o orçamento por localidades:
39%
Serra do
Salitre
29%
Campo Alegre
de Lourdes

1%
Jaguaré

21%
Projetos
Institucionais
10%
Luís Eduardo
Magalhães
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INSTITUTO LINA GALVANI
Diretoria

Ricardo Mastroti, diretor executivo
Vitor Galvani, diretor adjunto

Corporativo:

Claudia Castilho, analista
Rafael Art, analista
Jennifer França, assistente

Relacionamento Institucional e Comunidades
Patricia Limeres, coordenadora
Kaio Nunes, analista
José Filho, agente local de Campo Alegre de Lourdes
Cristina Cardoso, agente local de Serra do Salitre
Thaís Malta, agente local de Luís Eduardo Magalhães

Expediente

Diagramação e redação | Kaio Nunes
Revisão e Tradução | Rogério Ribeiro
Aprovação | Patrícia Limeres
Aprovação Final | Ricardo Mastroti
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