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Mensagem do Presidente
Você já tentou imaginar como seria
viver com apenas US$ 2,00 por dia?
Pois essa é a realidade de 3 bilhões
de pessoas em todo o mundo. São
famílias inteiras que vivem abaixo
da linha da extrema pobreza.
E esse é apenas um dentre os grandes problemas mundiais atuais.
E o que as pessoas, as empresas,
as organizações e as nações têm feito para buscar o
equilíbrio ambiental , social, humano e econômico?
Existem muitas ações e estratégias que buscam esse
equilíbrio, aqui, aí do seu lado, na sua comunidade,
no seu bairro, no seu município ou do outro lado do
mundo!
Cada um de nós assume diferentes papéis e é aí que
devemos e podemos fazer a diferença como profissional, pai ou mãe, consumidor, gestor, formador de
opinião ou simplesmente como voluntário, funcionário ou membro de uma organização social que
nasceu com uma missão social:
“Incentivar e fomentar a elevação do nível de consciência e a qualidade de vida da comunidade, buscando a conquista da cidadania plena, através de
atividades de cunho sócio-educativas e culturais”.
Ter uma postura socialmente responsável não é uma
tarefa com data e hora marcadas e sim diária,

cotidiana, rotineira. E é assim que a Fundação Conscienciarte é diariamente responsável. Afinal, seus
projetos e ações sempre impactam no bem estar
humano, na sociedade e no meio ambiente.
Como uma organização socialmente responsável,
temos nossos valores focados na transparência de
relacionamento, na conduta ética de nossos gestores e empregados e nosso compromisso com a
qualidade de vida da comunidade onde estamos
inseridos.
Trabalhamos visando o desenvolvimento sustentável da sociedade, a preservação dos recursos ambientais e culturais e o respeito à diversidade, promovendo a redução das desigualdades sociais.
Um mundo melhor pode estar mais perto do que
pensamos ou sonhamos! Pode começar aqui, agora,
na sua empresa, na sua família, na sua comunidade,
na sua conduta ética.
Um mundo melhor pode estar em nossas mãos!
É só começar!

Mauro Flávio Muniz - Presidente
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Apresentação
Este Relatório de Atividades é o resultado de todo o trabalho social desenvolvido pela Fundação Conscienciarte no período de 2004 a 2006.
A Fundação Conscienciarte considera que o exercício da cidadania, a
inclusão social e cultural, o cuidado
com a natureza e a educação em
valores humanos é, diante da realidade brasileira, um instrumento
fundamental para a promoção do ser humano e,
sobretudo, para a promoção da melhor qualidade de vida
para todos, principalmente para as crianças e jovens, que
são o futuro do país. Temos a convicção de que os
recursos públicos direcionados aos projetos sociais,
quando adequadamente aplicados, podem gerar renda e
melhorar a qualidade de vida da população menos
favorecida.
Acreditamos também que promover a educação em
valores humanos é trabalhar por uma melhor educação
pública no país. Isto porque bons níveis educacionais
também são resultados de alunos bem preparados e
aptos a desenvolver todo o seu potencial de aprendizagem. Uma educação voltada para os valores humanos é,
nesse sentido, a base para o crescimento das gerações
que construirão o futuro deste país.
Através desta publicação, esperamos dar maior visibilidade às nossas ações e projetos e levar ao leitor a
oportunidade de conhecer experiências exemplares,
simples, mas que trazem resultados inestimáveis porque
melhoram a vida e a educação de milhares de pessoas
atendidas direta ou indiretamente pelos projetos.

Fundação

Histórico
Acreditamos que num país como o Brasil, tão cheio de
contrastes e injustiças, as boas práticas precisam ser
disseminadas para que promovam o desenvolvimento
local e nacional e todos desfrutem desse desenvolvimento.
Hoje, orgulhosos de nossas ações e cheios de vontade e
muita coragem, nos lançamos para o futuro com a
certeza de que fizemos a diferença para muita gente e
continuaremos a lutar por nossos objetivos. Queremos
contribuir para que jovens protagonistas construam seus
próprios projetos, gerem trabalho e renda, eduquem-se
para conviver em um mundo em constante evolução.
Queremos que os jovens com os quais trabalhamos encontrem oportunidades para crescerem enquanto cidadãos e enquanto profissionais responsáveis e cumpridores de seus deveres.
A Fundação Conscienciarte é forte porque acredita que
ações empreendedoras geram outras ações empreendedoras, porque acredita em seus parceiros e porque
aposta no potencial daquele que investe no ser humano,
buscando dias melhores para sua comunidade e seu país.

Lucivaldo Paz de Lira
Superintendente Executivo
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Fundada em 1992 como Projeto
Conscienciarte por protagonistas juvenis dos movimentos sociais e grupos ambientalistas de Paracatu, a

entidade tinha como principais objetivos ministrar cursos profissionalizantes à população de baixa renda e
organizar ações comunitárias. A partir de 1995 tornou-se Fundação
Conscienciarte e credenciou-se como instituição prioritariamente social, desenvolvendo projetos e programas sócio-educativos e culturais.
Em 1997 foi implantado o programa
AABB Comunidade atendendo 700
crianças e adolescentes de baixa
renda com oficinas extra-escolares.
Essa ação recebeu reconhecimento
internacional através do Programa
de Voluntários das Nações Unidas,
possibilitando a atuação de profissionais voluntários nos programas
pela juventude da entidade. Ainda
nesse ano, a Fundação Conscienciarte inicia parceria com o Comitê de
Democratização da Informática do
Distrito Federal e instala uma Escola
de Informática e Cidadania, EIC, em
Paracatu.
A partir de 1998, a Fundação Conscienciarte, em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego e
recursos do FAT expandiu suas atividades para mais 16 municípios do

Alto Paranaíba, Central e Noroeste
de MG, atendendo, dentro do Plano
Estadual de Qualificação Profissional, mais de 6.000 pessoas através
de cursos profissionalizantes voltados para a população de baixa
renda. Nesses mesmos municípios,
o Projeto Serviço Civil Voluntário foi
incluído em 1999, sob a coordenação do voluntário da ONU Peter De
Lannoy, desenvolvendo cursos profissionalizantes em diversas áreas.
Também neste ano, 1999, a Fundação Conscienciarte, em parceria com
a ONG Missão Criança de Brasília,
começou a desenvolver o Projeto
Bolsa Escola Cidadã de Paracatu,
cujo principal objetivo é lutar pela
erradicação do trabalho infantil e em
prol da educação para todos. Um
projeto inovador de Formação de
Trabalhadores Rurais do Noroeste de
MG - Projeto Rádio Rural, a rádio do
trabalhador legal também é iniciado
nesse ano. Esse projeto merece
destaque por ter levado a entidade a
conquista do Prêmio Banco Mundial
de Cidadania.
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Rural, a rádio do trabalhador legal também é iniciado nesse ano. Esse projeto merece destaque por ter levado a entidade a
conquista do Prêmio Banco Mundial de Cidadania.
Para o cumprimento da lei nº 10.097, a lei
do aprendiz, a entidade inicia parceria com
o Ministério do Trabalho e Emprego em
2001.
O Projeto Adolescente Aprendiz tem como
objetivo encaminhar adolescentes desfavorecidos para o mercado de trabalho, proporcionando-lhes uma formação profissional e cidadã e promovendo o comprometimento social das empresas privadas e
públicas.
A partir de 2003, a Fundação Conscienciarte ampliou sua área de atuação, priorizando a população afro-brasileira em dois
eventos de grande porte. O primeiro, em
parceria com a Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte e com recursos da Lei Rouanet
do Ministério da Cultura - a 2ª Edição do
Festival de Arte Negra-FAN em Belo
Horizonte e o segundo, em parceria com o
Ministério da Cultura, Ministério do Trabalho e Emprego e com recursos do FAT, o
Projeto Especial de Qualificação Social e
Profissional da População Afro-Brasileira Seminário O Negro no Mercado de Trabalho, realizado em 05 capitais do Nordeste do Brasil (Salvador, São Luiz, Recife,

Aracaju e Maceió). Também neste ano, em
parceria com o PNUD-Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e a
Faculdade Tecsoma, começa a desenvolver um projeto de educação ambiental
para preservação dos morcegos e do cerrado. Belo Horizonte e o segundo, em parceria com o Ministério da Cultura, Ministério do Trabalho e Emprego e com recursos do FAT, o Projeto Especial de
Qualificação Social e Profissional da População Afro-Brasileira - Seminário O
Negro no Mercado de Trabalho, realizado
em 05 capitais do Nordeste do Brasil
(Salvador, São Luiz, Recife, Aracaju e
Maceió). Também neste ano, em parceria
com o PNUD- Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento e a Faculdade
Tecsoma, começa a desenvolver um projeto de educação ambiental para preservação dos morcegos e do cerrado.

Numa parceria entre a Prefeitura Municipal de Vazante e a Unidade da Votorantim Metais desta cidade, é aberto o
Centro da Juventude, que abriga a sede
da entidade na cidade, iniciando assim
o desenvolvimento do projeto Adolescente Aprendiz.
Para desenvolver o Projeto de Educação
de Jovens e Adultos (EJA), em parceria
com o FNDE-/MEC e implantar outros
projetos ambientais e de atendimento à
população de baixa renda na capital
mineira, um escritório da entidade foi
aberto em Belo Horizonte, no mesmo
espaço ocupado pela ONG Contato.
O recebimento do Prêmio Bem Eficiente
2004, outorgado pela Kanitz & Associados, foi um importante momento
para a Fundação Conscienciarte. Esse
prêmio é concedido às entidades que se
esforçam para implantar um Terceiro
Setor crescente e sustentável.
Em 2005, é implantado o Centro Cultural Conscienciarte, um dos Pontos de
Cultura do Programa Cultura Viva do
Ministério da Cultura, beneficiando 150
jovens dos 16 aos 24 anos com oficinas
profissionalizantes relacionadas a
disseminação das artes e da cultura. O
Projeto Escolinha Conscienciarte /
Programa 2º tempo, desenvolvido em
parceria com o Ministério dos Esportes
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e quatro prefeituras do Noroeste mineiro beneficia 2900 crianças e adolescentes dos 07 aos 14 anos de idade.
Ainda em 2005, inicia-se nova fase na
Fundação Conscienciarte, através da
ampliação da parceria com a iniciativa
privada no desenvolvimento de projetos, dando início ao projeto Meu
Jardim, em parceria com a Votorantim
Metais, Unidades Morro Agudo e Vazante, beneficiando 30 jovens nas cidades de Paracatu e Vazante. Em julho
de 2005, foi aberta a sede da entidade
em Unaí devido ao convênio assinado
com a Prefeitura Municipal.
No ano de 2006, inicia-se o Projeto
Negro, Uai!, com as comunidades remanescentes de quilombos e os projetos Tsuru e Gerando Cidadania, com
as comunidades escolares.

Fundação

Comprovando a transversalidade na
execução de Projetos sociais, em junho
de 2006, a Fundação Conscienciarte
começou a desenvolver um projeto em
uma área, até então, pouco atendida
pela entidade, a saúde. O Projeto Multiplicadores da Saúde é resultado de
um convênio assinado com o Ministério
da Saúde utilizando recursos do Fundo
Nacional da Saúde, com o objetivo de
difundir a execução das políticas públicas nacionais e a participação efetiva
dos conselhos municipais de saúde.
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Fundação

Missão
Incentivar e fomentar a elevação do nível de consciência e a
qualidade de vida da comunidade, buscando a conquista da
cidadania plena, através de atividades de cunho sócioeducativas eculturais.

Área de atuação
Projetos nas áreas de assistência social, cultura, educação,
meio ambiente, esportes, saúde e promoção da igualdade
racial. Gestão, administração e apoio a projetos comunitários; Atividades artísticas e teatrais; Educação para o
trabalho; Educação em valores humanos; Qualificação profissional; Campanhas de conscientização e educação para a
cidadania; Promoção do voluntariado; Prestação de serviços/ Assessoria em políticas públicas.
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Prêmios de reconhecimento

Fundação

Parceiros

2002 Prêmio Banco Mundial de Cidadania

Inclusão Digital
ORDEM E PR
OGR

Pelo desenvolvimento de projetos sociais inovadores com o Projeto Radio Rural - A Rádio do
Trabalhador Legal.

ES
SO

GOVERNO FEDERAL

FU N D
NC D

C D

I

DE MINAS

I
Comitê de Democratização da
Informática do DF e Entorno CDI

2004 Prêmio Bem Eficiente
Outorgado pela Kanitz & Associados a entidades que se esforçaram para implantar um Terceiro
Setor crescente e sustentável, operando com custos baixos e profissionalismo.

Un m d

U N
D P

2004 Moção Assembléia Legislativa MG e da

Câmara Municipal Paracatu

Noroeste de Minas
UNFPA Fundo das
Nações Unidas para População

Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento

Pelos trabalhos sociais desenvolvidos no município e no estado de MG.

2005 Prêmio Top Of Mind Brazil

PARTICIPA
O

Pelos trabalhos sociais desenvolvidos na região.

OE

BELO HORIZONTE

ÇÃ

AÇ
Ã

2004 Destaque da Acipa/CDL de Paracatu

PR EFE I TU R A

Banco Mundial
Cáritas Diocesana de Paracatu

Metais

O Instituto Brasileiro de Pesquisa de Opinião Pública certificou a Fundação Conscienciarte pela
conquista da consagração pública brasileira na categoria entidade sem fins lucrativos.

2005 Finalista da edição do Prêmio Itaú-Unicef

JOÃO PINHEIRO
ADM.2005/2008

Com o Projeto Escolinha Conscienciarte. Este prêmio tem como objetivo reconhecer e dar
visibilidade a projetos de organizações da sociedade civil que desenvolvem ações sócioeducativas, estimulando o ingresso, regresso, permanência, aprendizagem e participação de
crianças e adolescentes na escola pública.

Adm. 2005 - 2008

Prefeitura Municipal de

Todos Por Uma
NOVA PARACATU
Prefeitura Municipal
Z
LI
FE
NO
AIS
SSA
GENTE M
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UN

Volun eers
VNU - Programa de
Voluntários das Nações Unidas
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Projetos

Desenvolvidos
no período de 2004 a 2006

Fundação

Relatório de Atividades

Fundação

Bolsa Escola Cidadã
Objetivo: Garantir o ingresso e a permanência de aproximadamente 400 crianças na escola, oferecendo bolsas-escola
cedidas pela sociedade civil às famílias de baixa renda para
que seus filhos permaneçam na escola.
Projeto inciado em 1999
Público Alvo: 41 famílias de baixa renda do município de
Paracatu e 201 crianças e adolescentes.
Parceiros: Missão Criança de Brasília e empresas locais.
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Fundação

CDI - Comitê para
Democratização da Informática
Objetivo: Implementação das Escolas de Informática e Cidadania EIC nos bairros, possibilitando o acesso da comunidade de
baixa renda e famílias da Bolsa Escola Cidadã a cursos de Informática e Cidadania.
Projeto iniciado em 1999
Público Alvo: comunidades de baixa renda
Nº atendidos anualmente: 640 alunos
Municípios atendidos: Brasilândia, Buritis e Paracatu.
Parceria: CDI-Comitê para a Democratização da Informática do
DF e Entorno.
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Fundação

Centro Educacional Conscienciarte
Objetivo: oferecer qualificação profissional em diversas áreas, visando à
formação integral do aluno e a sua inserção no mercado de trabalho.
Projeto iniciado em 1992
Público Alvo: Comunidades de baixa renda e faixas etárias variadas.
Cursos oferecidos: Digitação, Introdução à Microinformática, Informática Básica e Avançada, Hardware, Auxiliar de Contabilidade, Auxiliar
Administrativo, Secretariado/Vendas, Música, Beleza, Dança, Capoeira e
Culinária.
Nº atendidos anualmente: 600 pessoas
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Fundação

Cursos de Qualificação Profissional
Objetivo: Ministrar cursos de qualificação para capacitar e preparar jovens
e adultos para o competitivo mercado de trabalho.
Público alvo: Pessoas de variadas faixas etárias e de baixa renda.
Nº atendidos: Desde 1997 - 6.000 pessoas.
Cursos oferecidos: Culinária Afro, Cabeleireiro Afro, Apicultura, Estilismo
e Modelismo, Processamento Artesanal de Leite, Processamento Artesanal
de Frutas, Avicultura de Corte, Iniciação ao Turismo Rural, Oficina de
Cerâmica e Economia Solidária, Eletricista, Mecânica de automóveis,
Pinturas especiais, Recepcionista, Corte e Costura, Cabeleireiro,
Artesanato, Turismo, Informática e Técnicas Agrícolas.
Cidades atendidas: Municípios e comunidades rurais do Alto Para-naíba,
Central Mineira e Noroeste de Minas.
Parceiros: FAT/ Ministério do Trabalho e Emprego e SEDESE, Comissões
Municipais de Emprego, Agências de Desenvolvimento, Cooperativas e
Prefeituras locais.
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Fundação

Telecentros de inclusão digital
Objetivo: Possibilitar o acesso à informação da população de
baixa renda, usando como ferramentas a informática e a Internet,
garantindo assim a construção da cidadania e a qualificação
profissional.
Nº telecentros: 21 telecentros distribuídos em 21 municípios do
estado de Minas Gerais.
Público Alvo: Comunidades de baixa renda dos municípios
Nº atendidos: 2.300 pessoas
Parceria: Banco do Brasil

27

Relatório de Atividades

Fundação

Festival de Arte Negra FAN
O FAN é o maior evento nacional dedicado à arte e à cultura negra.
A cada edição, o Festival consolida-se como destacado evento do
gênero para além do continente africano. A Fundação Conscienciarte é co-realizadora do evento desde sua segunda edição realizada em 2003.
Com o Festival de Arte Negra, Belo Horizonte, capital do 2º maior
Estado brasileiro em densidade populacional negra, se reconheceu
como parte da extraordinária história de resistência cultural e política, liberdade estética e capacidade de antecipação do futuro que
vem sendo escrita, na contemporaneidade, pelos descendentes de
africanos espalhados por vários pontos do planeta.
Edições: a 2ª edição do FAN - Festival de Arte Negra de Belo Horizonte, no ano de 2003 e a 3ª edição, no ano de 2006.
Objetivo: difundir a arte negra por meio da realização de shows,
concertos, performances, oficinas, mostras de artes plásticas e de
cinema, conferências e debates.
Público-alvo: artistas, grupos e estudiosos brasileiros e de países
da África e das diásporas africanas.
Parceria: Ministério da Cultura e Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte.

29

Relatório de Atividades

Fundação

Projeto Adolescente Aprendiz
Projeto que utiliza a lei nº 10.097 - Lei de Aprendizagem
Objetivo: Promover a formação técnico-profissional metódica, contribuindo
para o desenvolvimento de cidadãos capacitados para atuarem no mundo do
trabalho a partir da fomentação da autonomia cognitiva e intelectual, do senso
crítico e de valores éticos, da capacitação de comunicação e expressão e da
importância de se trabalhar em equipe.
Público Alvo: Adolescentes matriculados no ensino regular, com idade entre
14 e 17 anos, que tenham uma formação mínima da 4ª série do ensino fundamental, provenientes de famílias desfavorecidas econômica e socialmente.
Nº atendidos anualmente: 225 jovens
Cidades Atendidas: Paracatu, Vazante e Unaí
Conteúdo Básico Curricular:
Núcleo Básico Comum - Habilidade Básicas, Informática Básica.
Núcleo Profissional Teórico - Auxiliar Administrativo, Vendas, Atendimento ao
Público e Estoque.
Núcleo de Desenvolvimento Pessoal e Social - Seminários.
Núcleo de Ações Comunitárias - Campanhas, visitas, mobilizações, Etc.
Parcerias: Ministério do Trabalho e Emprego, Prefeituras e empresas locais.
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Fundação

Projeto Balcão de Direitos
Objetivo: Ser um posto fixo de atendimento jurídico, localizado na
sede administrativa da Fundação Conscienciarte, para prestar
serviços de assistência jurídica gratuita e facilitação para retirada
de documentação civil básica, bem como prestar orientações de
forma a contribuir para a promoção da cidadania e dos direitos
humanos. Também ser um posto de atendimento itinerante, promovendo a mobilização e transformação social através da Caravana dos Direitos, levando, através da cultura e do teatro popular,
mensagens de conscientização às populações atendidas.
Público-alvo: População econômica e socialmente desfavorecida,
excluída de informações referentes aos serviços básicos, direitos
de cidadania e com pouco acesso à assistência jurídica, além das
comunidades rurais e quilombolas dos municípios.
Desenvolvimento: Balcão fixo com informações jurídicas e
encaminhamentos para retirada de documentos, além das ações
da Caravana de Direitos do Balcão Itinerante com atendimento “in
loco”.
Nº atendidos: De setembro de 2004 a setembro de 2005, o
Balcão atendeu 27.000 pessoas.
Parceria: O projeto foi incluído no Programa Balcão de Direitos da
Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da
República Governo Federal.
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Fundação

Projeto Caravana Conscienciarte
Objetivo: resgatar a arte popular e a cidadania das comunidades periféricas
dos municípios do noroeste mineiro por meio de ações itinerantes.
Iniciado em 1992
Atividades Desenvolvidas: Nas ações são desenvolvidas atividades de
lazer, esportes, representações teatrais e circenses, apresentações de
capoeira e também são disponibilizados serviços gratuitos de cabeleireiro e
manicure, campanhas educativas, assistência jurídica e facilitação para
obtenção de documentação.
Nº de atendidos: aproximadamente 1500 pessoas por ação.
Parcerias: Prefeituras e empresas locais
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Fundação

Projeto Centro Cultural
Conscienciarte Ponto de Cultura
Objetivo: O Centro Cultural Conscienciarte tem o objetivo de trabalhar para
inserção cultural e social de jovens de 16 a 24 anos de baixa renda, formando
Agentes Culturais e capacitando os jovens para se tornarem protagonistas no
cenário cultural de Paracatu e região. Proporcionar um local onde é possível
ampliar e estimular manifestações culturais que acontecem nos quatro cantos
do país, envolvendo comunidades carentes na produção artística.
Público Alvo: Jovens na faixa etária de 16 a 24 anos, em situação de vulnerabilidade social, estudantes da rede pública de Ensino e de baixa renda.
Nº participantes anuais por cidade: 150 participantes. O projeto beneficia
indiretamente cerca de 18.000 pessoas.
Cidades contempladas: Paracatu e Vazante.

Conteúdo Curricular das Oficinas: Oficinas de Identidade, Artesanato,
Empreendedorismo Cultural (Economia solidária), Manifestações e danças da
Cultura Popular (Capoeira, Maculelê, Hip Hop, Catira), teatro, música e
literatura.
Parcerias: Ministério da Cultura, por meio do Programa Cultura Viva,
Prefeitura Municipal de Vazante e Academia de Letras do Noroeste de Minas.

3
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Fundação

Projeto Cultura e Cidadania
do Povo Afro-Brasileiro
Objetivo: Realizar “Pesquisa (mapeamento dos cultos afrobrasileiros no Distrito Federal e entorno)” Edição de publicações
de autores diversos com temáticas que envolvam a cultura afrobrasileira; Realização do evento “Intolerância Religiosa na
Cidade de Recife-PE” e Realização de manifestações.
Público Alvo: população afro-descendente
Ações Propostas: Apresentação da Banda Afro Reggae,
Impressão do Livro Sistema Legal Brasileiro, Impressão do
Livro Sakalumbu, Editoração de Livro "A História do Negro no
Brasil", Realização da Exposição Remanescentes de Quilombos,
Realização do evento Intolerância Religiosa em Recife, Realização da Pesquisa "Cultos Afro no DF e Entorno", Manifestações Culturais em Minas Gerais, Consultoria na área da cultura
afro-brasileira
Parceiros: Ministério da Cultura e Fundação Cultural Palmares.
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Fundação

Projeto de Educação Ambiental
para Coleta Seletiva em Paracatu
Objetivo: desenvolver atividades de educação ambiental nos bairros
através de atividades em escolas, comércio local, igrejas e residências,
incentivando a coleta seletiva do lixo com o intuito de fortalecer as ações da
Associação Paracatu Recicla.
Metodologia: A metodologia a ser aplicada buscará a utilização de uma
linguagem acessível, através de reuniões com as instituições de cada
bairro, palestras, visitas residenciais, concursos de redação e eventos de
recreação, visando uma mudança de postura baseada em novos valores de
Educação Ambiental, conseguindo assim uma maior eficácia na conservação, preservação e sustentabilidade social e ambiental.
Nº pessoas beneficiadas: 25.000 pessoas do município.
Parcerias: Prefeitura Municipal de Paracatu, Associação Paracatu Recicla, Fundo Nacional do Meio Ambiente (Programa Brasil Joga Limpo), Caixa
Econômica Federal e Fórum Municipal Lixo & Cidadania.
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Fundação

Projeto Educação
Ambiental para Preservação
do Cerrado e dos Morcegos
Objetivo: conscientizar a comunidade rural sobre a importância dos morcegos para a preservação do cerrado e também
da importância da prevenção da raiva humana e dos animais,
através da vacinação.
Nº atendido: 3.000 pessoas.
Público-alvo: comunidades rurais de Paracatu
Parcerias: PNUD-Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e a Faculdade Tecsoma de Paracatu
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Fundação

Projeto Escolinha
Conscienciarte
Programa 2º Tempo
Objetivo: Desenvolver atividades de cunho esportivo/cultural
em horários extracurriculares para crianças e adolescentes, em
situação de risco social e /ou econômico.
Público-Alvo: jovens de 07 a 14 anos de idade.
Atividades Desenvolvidas: Oficinas de Futebol, Natação,
Volei, Xadrez, Handball, Basquete, Dança, Música e Capoeira.
Incluindo também ações de elevação de escolaridade e formação em valores e direitos humanos.
Nº atendidos ao ano: Em 2004 foram atendidas 250 crianças
em Paracatu e, a partir de 2005, o atendimento foi ampliado
para 2.900 crianças e jovens em 04 municípios mineiros.
Municípios atendidos: Paracatu, Vazante, Unaí e João
Pinheiro.
Parcerias: Governo Federal/ Ministério dos Esportes por meio
do Programa Segundo tempo / Prefeitura Municipal Paracatu,
Vazante, Unaí e João Pinheiro e Votorantim Metais-Unidade
Vazante.
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Fundação

Projeto Especial de Qualificação
Social e Profissional da População
Afro Brasileira (“O Negro no Mercado de Trabalho”).
Objetivo: realizar oficinas e Seminários com o objetivo de formar e educar lideranças do movimento negro, capazes de intervir na formulação de
políticas públicas com foco na cultura afro-brasileira como instrumento de
inserção social.
Cidades atendidas: 5 capitais nordestinas (Recife, Maceió, Aracaju, São
Luiz e Salvador).
Palestras ministradas: Trabalho, Cultura e Ações Afirmativas, Juventude
e Educação, Direitos e Religiosidade, Direitos Humanos e Gênero e as oficinas: Gestão e Elaboração de Projetos e Culinária Afro-baiana.
Público-alvo: população afro-descendente do Nordeste brasileiro.
Parceiros: Ministério da Cultura por meio da Fundação Cultural Palmares,
Ministério do Trabalho e Emprego, através do Departamento de Qualificação Profissional, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador FAT.
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Fundação

Projeto Eu também quero
voar nas asas do Tsuru
Objetivo: Promover a inclusão social, através do fortalecimento da
cidadania baseada na ética e nos direitos humanos, com vistas a
aprimorar as relações humanas na comunidade escolar, desenvolvendo hábitos de convivência, socialização e redução de todos os
níveis de violência nas escolas e intra-familiar.
Público Alvo: Jovens com idade entre 14 e 24 anos em situação de
risco, vulnerabilidade social e/ou econômica, desempregados e/ou
trabalhando em condições ilegais ou prejudiciais à saúde; jovens
infratores, jovens que vivem em comunidades remanescentes de
quilombos, a comunidade escolar e os familiares desses jovens.
Nº atendidos ao ano: 250 jovens.
Municípios atendidos: Paracatu, Vazante, Unaí e João Pinheiro.
Parceiros: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da
Presidência da República, Prefeitura Municipal de Vazante, Prefeitura Municipal de Unaí, Escolas Estaduais, Municipais e
particulares.
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Fundação

Projeto Gerando Cidadania,
Consciência, Arte e Emprego.
Objetivo: Promover inclusão social, direitos humanos, cidadania e oportunidades
de emprego para juventude excluída capacitando-a tecnicamente para o
desempenho de atividades profissionais. E, desse modo, encaminhá-los para o
mundo do trabalho, mediante as seguintes ações: Intermediação para o mundo
formal do trabalho e estruturação de atividades de auto-emprego, nas diversas
modalidades de empreendedorismo, com especial atenção ao cooperativismo.
Público Alvo: jovens em situação de desemprego, de ambos os sexos, na faixa
etária de 16 a 24 anos, com defasagem quanto a relação idade/escolaridade,
oriundos de famílias de baixa renda, com prioridade de atendimento para as jovens
mulheres, os jovens e as jovens afro-descendentes, indígenas e portadores(as) de
necessidades especiais;
Metodologia usada: A metodologia de trabalho está baseada nos fundamentos da
reorientação coletiva de carreira, contemplando acompanhamento humano e
social do(a) jovem, com
o propósito de inseri-lo(a) ou reconduzi-lo(a) ao mundo do trabalho. Busca-se
atingir objetivos pré-determinados através de diferentes momentos, alternando
exposição de conteúdos, reflexão, discussão e execução de tarefas práticas com
vistas à consolidação do aprendizado e à incorporação de conhecimentos.
Nº atendidos ao ano: 240 jovens
Municípios atendidos: Paracatu, Vazante e Unaí
Parceiros: Petrobrás S.A, por meio do Programa Petrobrás Fome Zero, Prefeituras
Municipais de Vazante e Unaí
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Fundação

Projeto Meu Jardim
Objetivo: Formação prática e teórica de jovens em jardinagem e
horticultura, como alternativa de geração de renda por meio de ações
empreendedoras dos jovens.
Atividades desenvolvidas: Aulas teóricas - habilidades básicas e de
gestão, ministradas no Centro Educacional Conscienciarte e aulas práticas
- habilidades específicas, desenvolvidas nas unidades da Votorantim
Metais.
Municípios atendidos: Paracatu e Vazante.
Público alvo: jovens na faixa etária de 16 a 24 anos incompletos, oriundos
de famílias com renda per capta de até ½ salário mínimo, com o ensino fundamental incompleto, em especial os(as) egressos(as) dos programas
Bolsa-Escola e PETI, em situação de rua e/ou abandono familiar, em
conflito com a lei e / ou outras formas de risco social, portadores(as) de
necessidades especiais, mulheres, afro-descendentes, indígenas, dispensados e / ou egressos do serviço militar e de outros segmentos sociais
tradicionalmente excluídos.
Nº atendidos: 50 jovens anualmente.
Parceria: Votorantim Metais-Unidade Morro Agudo e Unidade Vazante.
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Fundação

Projeto Paz nas Escolas
Consciência Jovem
Objetivo: Inclusão social, promoção dos direitos humanos, cidadania
e oportunidades para juventude urbana excluída, estimulando também
uma mudança social profunda nas comunidades beneficiadas através
do estímulo ao protagonismo juvenil.
Público Alvo: Jovens entre 14 e 24 anos, vivendo situações de risco
social e/ou econômico; desempregados e/ou trabalhando em condições ilegais ou prejudiciais à saúde; jovens infratores, comunidade
escolar e familiar dos jovens.
Nº atendidos: 600 jovens diretamente e indiretamente a comunidade, com no mínimo 08 escolas, representando um público de 2000
crianças e jovens que serão beneficiados pelas ações de conscientização.
Parceiros: Escolas Estaduais e a Secretaria Especial de Direitos
Humanos da Presidência da República.

55

Relatório de Atividades

Fundação

Projeto de Fortalecimento Institucional e
Operacional do Fórum de Desenvolvimento
da Mesorregião de Águas Emendadas do
Vale do Rio Paracatu
Objetivo: Promover a mobilização social em torno da articulação, capacitação em
desenvolvimento local dos atores políticos, sociais e empresariais dos municípios
da Mesorregião de Águas Emendadas do Vale do Rio Paracatu, para realização de
ações estratégicas de desenvolvimento sustentável baseados no respeito à
natureza e o redesenho da área de abrangência, consolidação e fortalecimento do
Fórum de Desenvolvimento Integrado e Sustentável da região.
Atividades Desenvolvidas: Realização de seminários, cursos e palestras.
Público Alvo: Agentes do setor público, social, privado e protagonistas do
Desenvolvimento Integrado e Sustentável dos Municípios da Mesorregião de Águas
Emendadas do Vale do Rio Paracatu.
Beneficiários: 400 pessoas beneficiadas diretamente.
Área de abrangência: Municípios da Mesorregião de Águas Emendadas do Vale
do Rio Paracatu: Paracatu, Unaí, João Pinheiro, Vazante, Dom Bosco, Coromandel,
Guarda Mor, Lagamar, Santa Fé de Minas, Brasilândia de Minas, Bonfinópolis de
Minas, Buritizeiro, Cabeceira Grande, São Gonçalo do Abaeté, Lagoa Grande,
Natalândia, Patos de Minas, Presidente Olegário e Varjão de Minas.
Parceria: Ministério da Integração Nacional.
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Fundação

Fundo Solidário de Apoio
a Inclusão Digital
O Fundo Solidário de Apoio à Inclusão Digital é um Projeto de um
Consórcio de Organizações da Sociedade Civil, representada
juridicamente pela Fundação Conscienciarte.
Objetivo: Constituir uma rede de colaboração para propiciar
apoio e suporte aos Telecentros e Centros Vocacionais Tecnológicos - CVT´s - do Programa Estruturador de Inclusão Digital do
Governo do Estado de Minas Gerais.
Ações Propostas: Desenvolver um portal na internet de apoio
aos telecentros e centro vocacional e tecnológico do estado, fazer
a capacitação teórica e prática dos coordenadores e educadores
que neles trabalham, tendo como resultado a sustentabilidade e a
auto-gestão dos locais onde acontecem a inclusão digital.
Público Alvo: Aproximadamente 1800 pessoas beneficiadas
pelos telecentros e centros vocacionais tecnológicos de Minas
Gerais.
Parceiros: Banco do Brasil, Secretaria de Ciência e Tecnologia do
Governo do Estado de Minas Gerais, Ministério da Ciência e
Tecnologia, Comitê Solidariedade e Cidadania dos Funcionários do
Banco do Brasil, ONG Contato, Programando o Futuro e
Solidarium.
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Fundação

Projeto Negro, Uai!
Esse projeto foi desenvolvido de novembro de 2005 a julho de 2006
Objetivo: Reconhecimento, resgate cultural, inclusão social, organização, fortalecimento institucional e desenvolvimento sustentável
de quatro comunidades quilombolas do município de Paracatu:
Família dos Amaros, Machadinho, São Domingos e Cercado; e da
Comunidade dos Bagres de Vazante.
Atividades Desenvolvidas: Oficinas, palestras, cursos, capacitações e gestões para possibilitar ações de economia solidária, possibilitando a geração de renda a partir da qualificação e organização
realizadas pelas oficinas.
Público Alvo: Moradores das comunidades remanescentes de
quilombos.
Nº atendidos: 150 alunos.
Municípios atendidos: Paracatu e Vazante.
Parceiros: SEPPIR - Secretaria Especial de Promoção de Políticas
Públicas para Igualdade Racial da Presidência da República.
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Fundação

Projeto Tá Ligado/Conecta
Centro de capacitação em informática e acesso gratuito à internet para a comunidade, desenvolvido em parceria com a Votorantim Metais, por meio do Projeto Conecta.
Objetivo: Desenvolver ações de inclusão digital através de
oficinas de informática, manutenção de computadores e acesso
da comunidade de baixa renda à internet .
Atividades Desenvolvidas: Realização de cursos e oficinas de
manutenção de computadores e informática básicos e acesso à
internet gratuitos.
Público Alvo: jovens de ambos os sexos na faixa dos 14 aos 24
anos, com prioridade de acesso para: Desempregados ou precariamente ocupados; Renda familiar per capta de até ½ salário
mínimo; Em conflito com a lei e/ou outras formas de risco social;
Portadores de necessidades especiais; Afro-descendentes; Indígenas; Dispensados e/ou egressos do serviço militar; De outros
segmentos sociais tradicionalmente excluídos.
Nº de atendidos: 190 alunos bimestralmente.
Parceria: Votorantim Metais.
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Fundação

Projeto Educação de Jovens e Adultos
Objetivo: organizar uma infra-estrutura de formação dos educadores,
através de cursos de capacitação, com encontros pedagógicos para a
socialização das experiências entre os educadores, visando uma educação
em valores humanos que promova a formação de sujeitos livres, autônomos, felizes e participantes da vida social, logo cidadãos responsáveis.
Considerando o perfil dos jovens e adultos e o caminho da Pedagogia da
esperança, buscamos uma proposta político-pedagógica centrada na
prática social e no trabalho e metodologia de ensino-aprendizagem
adequadas ao tipo de clientela dos setores envolvidos, levando em conta as
características dos alunos, seus interesses, condições de vida e trabalho e
priorizando as inovações tecnológicas, as mudanças na organização do
trabalho, enfim, as alterações ocorridas no processo produtivo na nossa
sociedade.
Metodologia Utilizada: aulas presenciais, palestras, filmes, trabalhos,
visitas e debates.
Público Alvo: professores / alfabetizadores.
Nº atendidos: 417 professores diretamente e 10123 alunos indiretamente.
Parceria: Ministério da Educação através do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação.
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Fundação

Projeto Multiplicadores da Saúde
Objetivo: Promover a capacitação de 60 educadores/multiplicadores da
informação sobre os meios utilizados pelo governo federal para estruturar, organizar e otimizar os serviços públicos de saúde e a atuação
dos conselhos municipais.
Realizar uma pesquisa com dados qualitativos e quantitativos que nortearão o trabalho desenvolvido na capacitação. Com obter-se-ão dados
seguros acerca da atual situação dos conselhos municipais de saúde e de
todos os atores envolvidos na gestão da saúde pública.
Metodologia Utilizada: Seminários, oficinas e realização de pesquisas.
Público alvo: 60 profissionais da área de saúde das regiões Norte,
Noroeste, Vale do Mucuri e Vale do Jequitinhonha de Minas Gerais.
Nº de beneficiados: população de 151 municípios mineiros.
Parceria: Ministério da Saúde e Fundo Nacional da Saúde.
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Demonstrativos Financeiros - 2004

Fundação

Balanço patrimonial do exercício
Encerrado em 31 de dezembro de 2004

Demonstração do resultado do exercício
Encerrado em 31 de dezembro de 2004
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Fundação

Demonstrativos Financeiros - 2005

Notas explicativas

Demonstração do resultado do
Exercício em 31 de dezembro de 2005
A Fundação Conscienciarte presta contas
anualmente para o Ministério Público
Federal e tem auditorias ex-ternas
independentes.
Publica a sua prestação de contas em
jornais externos no mês de abril e todas
as suas contas são aprovadas pelo
Ministério Público.
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Fundação

Notas explicativas

Balanço patrimonial do exercício
Encerrado em 31 de dezembro de 2005

A Fundação Conscienciarte presta
contas anualmente para o Ministério
Público Federal e tem auditorias externas independentes.
Publica a sua prestação de contas em
jornais externos no mês de abril e
todas as suas contas são aprovadas
pelo Ministério Público.
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