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IMAS participa da 1ª Reunião do FNPETI de 2012 

O Instituto Marista de Assistência Social (IMAS), por meio de sua coordenadora, 

Milda Moraes, participou no dia 14 de fevereiro de 2012 da 1ª Reunião do Fórum 

Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) do ano de 2012, 

em Brasília. Na pauta de discussões, os participantes falaram sobre a arte criada 

para fortalecer as mobilizações para o 12 de junho, Dia Nacional Contra o Traba-

lho Infantil. As Redes Sociais (twitter,facebook) e um hotsite sobre a campanha-

foram citadas como canais para potencializar a campanha e disseminar informa-

ções sobre os malefícios que o trabalho infantil causa às crianças e adolescentes 

nele inseridos. Foi levantada também a importância de fazer mobilizações na 

ponta, que cheguem de fato  a quem se utiliza do trabalho infantil e nesse senti-

do, que se realizem campanhas municipais. Foi sugeridas ainda, algumas outras 

idéias: uma ação de flashmobiles , ou seja,  uma ação rápida aonde simultanea-

mente, em diversos municípios,  pessoas se reúnem num determinado local pú-

blico para uma mobilização rápida, sobre o mesmo tema e ao mesmo tempo; 

uma articulação com a Frente Parlamentar para realização de ato solene de lan-

çamento da campanha de 2012 no plenário da Câmara; estender a campanha até 

a Conferência do CONANDA e uma ação nacional com participação de crianças e 

adolescentes. Patrícia Mara Santin – Fundação Telefônica, afirmou que o Brasil é 

exemplo de boas práticas de combate ao trabalho infantil. Ela informou que a 

Fundação encomendou uma pesquisa ao IBOPE para analisar o trabalho infantil e 

categorizá-lo, no período de 2004 a 2009. Nessa pesquisa, o que foi identificado 

é que, de fato, é necessário um trabalho concentrado nas regiões Norte e Nor-

deste. A estratégia da Fundação foi eleger um município de Alagoas (Canapi) e 

Recife para ações pontuais, tendo em vista que a realidade desses locais foi a 

pior identificada na 

pesquisa.  Cynthia Ra-

mos – (Organização 

Internacional do Tra-

balho - OIT) informou 

sobre a morte de Wen-

del, de 14 anos, no 

Centro de Treinamen-

to do Vasco da Gama 

em Itagauí/ RJ, no dia 

09 de fevereiro.  
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No debate se destacou que não pode confundir a atividade esportiva, com tra-

balho em atividade esportiva.   

Segundo informações, o adolescente Wendel estava treinando sob um forte sol 

de 36 graus e que nesse dia faltou comida para os garotos que participavam da 

seleção para a categoria sub-15 do Vasco. Foi ressaltada a importância de se 

alterar o Estatuto do Esporte (Lei Pelé) no sentido de definir melhores parâ-

metros para a fiscalização desse tipo de atividade.  O Fórum deve denunciar o 

fato ocorrido e explorá-lo no sentido de que a proximidade dos grandes even-

tos esportivos, que serão realizados no Brasil, podem piorar ainda mais esse 

tipo de situação.  

Valéria Gonelli, do Ministério do Desenvolvimento Social - MDS fez uma breve 

apresentação do Plano “Brasil sem miséria”. Ela disse que não necessariamen-

te o trabalho infantil tem a ver com a extrema pobreza, mas de toda forma 

foi importante incluir o PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) 

como programa do “Brasil sem miséria” para que esse temática estivesse dentro do debate do enfrentamento da 

pobreza. Dentro do arco “Brasil sem Miséria” há o Mais Educação, programa do MEC de ampliação da educação. 

Gonelli citou alguns programas que tem foco estratégico ou de alguma forma alcança o tema do trabalho infantil. 

Destacou o PAA - Programa de Aquisição de Alimentos, mencionando que esse programa passou a ter uma relação 

mais direta com o enfrentamento do trabalho infantil. Valéria informou também que a 3ª Conferência Global so-

bre trabalho infantil será realizada em outubro de 2013, em Brasília. Segundo ela, as conferências mundiais são 

conferências de governo, para estabelecer agendas coletivas sobre determinado assunto. Uma Comissão Nacional 

será formada para que se possa fazer uma interlocução maior em preparação à conferência com todos os atores 

envolvidos: governos e sociedade civil, conselhos de políticas e de Direitos, CONAETI, Fórum Nacional, Ministérios 

e OIT. A idéia é que a primeira reunião seja realizada em meados de março.  

Isa de Oliveira, secretária executiva do FNPETI disse que entende a conferência como uma avaliação de meio de 

percurso (entre 2010 e 2016) o que significa que, tanto o Brasil quanto os outros países, deverão apresentar os 

avanços alcançados.  
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De olho na Rede 

                 IMAS participa da 1º Reunião da Rede de Entidades de Sobradinho 

As entidades sociais de Sobradinho I, Sobradinho II, Fercal e adjacências, estão se articulando cada vez mais para 

buscar uma caminhada comum, visando aperfeiçoar o atendimento e as lutas sociais na região. No dia 3 de Março 
várias entidades reuniram-se no CRAS de Sobradinho para vivenciar uma OFICINA DE DIÁLOGO SOCIAL, dando as-
sim mais um passo nesse trabalho em rede. 
O evento contou com a assessoria da Fiocruz que estimulou os participantes a refletirem sobre o conceito de rede 
e trocar informações sobre a missão e o trabalho de cada entidade presente. Por meio do trabalho em grupos e 
plenário, foram eleitas 11 prioridades na área social a serem enfrentadas neste ano. 
Um segundo momento desse trabalho será a sistematização dos resultados da oficina, para organizar e reduzir o 
número das prioridades e a partir delas, pensar uma agenda da Rede das Entidades Sociais de Sobradinho para 
2012. 

O Instituto Marista de Assistência Social- IMAS esteve presente, colocando-se à disposição para continuar o traba-

lho de assessoramento iniciado em 2011. Ainda este mês, os educadores sociais das várias entidades vão se reunir 

com o IMAS para elaborar uma agenda de formação e capacitação da rede. É possível ainda que o IMAS assessore a 

rede na área da comunicação. 

9ª Conferência Nacional DCA 2012 

     IMAS na Comissão da Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
IMAS participa da 1º Reunião da Rede de Entidades de Sobradinho 

Nos dias 04 e 05 de fevereiro de 2012, Fábio Feitosa, 

analista social do IMAS e conselheiro do Conselho Nacio-

nal do Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), 

participou da Comissão da Conferência Nacional dos Di-

reitos da Criança e do Adolescente (DCA) em Brasília. A 

ocasição contou com a presença de adolescentes repre-

sentando as regiões do Brasil. Na pauta, os principais 

pontos deliberados na 202ª Assembléia do Conselho Na-

cional dos Direitos da Criança e dos Adolescentes 

(CONANDA), referente à Conferência Nacional foram: 

Proposta de Regimento Interno da 9ª Conferência Nacio-

nal, a programação da Conferência e o encontro da co-

missão com a participação de 01 (um) Conselheiro (a) de 

cada Estado/DF e os 27 adolescentes dos Estados/DF, 

que acontecerá no dia 03 e 04 de março, sendo que, os 

27 adolescentes, chegarão no dia 02, onde terão uma reunião especial, somente dos adolescentes. Além disso, foi 

discutida a proposta de metodologia para o funcionamento da cidade dos Direitos, que funcionará durante a 9ª 

Conferência Nacional e ainda o processo de formação sobre Educomunicação com Adolescentes dos Estados/DF, 

que farão a cobertura da 9ª Conferência Nacional.  
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IMAS no assessoramento da Apac 

              Globo Minas exibe reportagem sobre o trabalho da Apac 

A Globo Minas exibiu no dia 11 de fevereiro uma reportagem que destacou o trabalho realizado pela As-

sociação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) sobre a recuperação de detentos em um presí-
dio de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, por meio do artesanato. Na oficina, locali-
zada dentro da própria Apac, os presos que cumprem pena em regime fechado trabalham com madeira, 
tecido, pintura e xilogravura para fazer arte. A maior parte do que é produzido por eles é encomendado 
por comerciantes da região ou por visitantes do presídio. A lucratividade total das vendas vai para o pró-

prio interno. Confira a reportagem completa: http://redeglobo.globo.com/platb/globominas-
terrademinas/2012/02/11/detentos-usam-artesanato-para-mudar-de-vida/ 

                                            Italianos visitam Apac de Santa Luzia  

O presidente da AVSI nos Estados Unidos, Ezio Castelli e os diretores da AVSI Itália, Maria Teresa Gatti e Giorgio 

Capitanio, estiveram no dia 10 de fevereiro, na Apac de Santa Luzia, acompanhados do coordenador do Progra-
ma Novos Rumos, desembargador Joaquim Alves de Andrade e do coordenador executivo, juiz Luiz Carlos Rezen-
de e Santos.Estiveram também presentes na visita, o diretor da AVSI em Minas Gerais, Gianfranco Commodaro e 
o gerente de Projetos da AVSI em Minas, Jacobo Sabatiello, o gerente de Projetos do Instituto Minas Pela Paz 
(IMPP), Eneas Melo e a vice-presidente da Apac de Santa Luzia e analista social do Instituto Marista de Assistên-
cia Social (IMAS), Lauriene Ayres de Queiroz Abritta. Ezio Castelli agradeceu a oportunidade e disse estar im-
pressionado com o trabalho realizado nas Apacs. Para ele, é fundamental conhecer de perto o movimento das 
Apacs que está dando um grande impacto no Brasil e no mundo.O presidente da Fraternidade Brasileira de Assis-
tência aos Condenados (FBAC), Valdeci Antônio Ferreira, explicou que, nos EUA, o método Apac é parcialmente 
aplicado em alguns presídios. “Lá, o método recebe o nome de Inner Change Freedom, que significa liberdade 
para mudança interior, e tem tido grande aceitação por parte dos atores sociais envolvidos com a questão car-
cerária.” Valdeci Ferreira ressaltou ainda que a FBAC vai se fortalecendo com as parcerias: “Primeiro, começa-
mos com o TJMG, depois a Secretaria de Estado de Defesa Social (Seds), depois o Ministério Público, o Instituto 
Marista de Solidariedade, juntando-se a seguir o IMPP e por último a AVSI.” O desembargador Joaquim Alves de 
Andrade saudou o presidente da AVSI e destacou a importância das parcerias. “A AVSI está desenvolvendo nas 
Apacs a capacitação do corpo técnico, por meio de cursos, seminários e dinâmicas. No final do ano, fizeram um 
curso em que cada participante teve de preparar um planejamento estratégico, algo bem prático, de acordo 
com a realidade de cada Apac onde os gerentes atuam. Agora, em abril, será realizado um curso para secretá-
rios das Apacs sobre indicadores sociais”, destacou o desembargador.O juiz Luis Carlos Rezende e Santos acom-
panhou a visita e ressaltou que o reconhecimento de instituições internacionais ao trabalho desenvolvido pelo 
Programa Novos Rumos, especialmente na questão das Apacs, renova a responsabilidade de se aperfeiçoar per-
manentemente a metodologia. 
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Chá com Prosa 

        IMAS e IMS  pautam Acessibilidade como Direito Humano na edição de janeiro   

No dia 31 de janeiro aconteceu mais uma edição do 

Chá com Prosa - Direitos Humanos em pauta, em Bra-

sília. No cardápio de temáticas, o primeiro Chá de 

2012 abordou o tema “Acessibilidade como Direito” e 

para mediar as discussões, recebemos Niusarete Li-

ma, assessora da Secretaria Nacional de Promoção 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Márcia Me-

lo, assessora do departamento de comunicação da 

Secretaria de Direitos Humanos. As instituições Ma-

ristas, Icep Brasil, Corde-DF, ADB, Ecosol, Fórum Dis-

trital de Economia Solidária, Secretaria de Educação do DF, APDDF e Organização Nacional dos Cegos do Brasil, 

bem como pessoas com deficiências, enriqueceram o debate com suas experiências e opiniões. Muitos dos presen-

tes socializaram suas vivências e lutas pela acessibilidade. O que ficou claro e consensual foi a necessidade cada 

vez maior de investimento em políticas de acessibilidade que tragam os milhões de brasileiros deficientes do ano-

nimato para a luz. Também ficou notória a urgência de conscientizar a população pelo respeito ao deficiente. “É 

preciso que todas as pessoas se conscientizem sobre a importância da acessibilidade, senão não haverá política e 

nem governo que dê conta das necessidades”, afirmou Niusarete. Já Márcia Melo considerou a acessibilidade co-

mo a espinha dorsal dos Direitos Humanos. “Como pensar educação e saúde sem acessibilidade?! Como imaginar 

um hospital sem rampas, elevadores e pessoas qualificadas?! Ou uma escola sem um profissional adequado?! To-

dos os Direitos ficam comprometidos”, disse ela. O Chá com Prosa é uma realização do Instituto Marista de Solida-

riedade (IMS) e do Instituto Marista de Assistência Social (IMAS) e acontece mensalmente na sede do IMS. 

                           Edição de Fevereiro debate sobre a Inclusão Digital 

No dia 28 de fevereiro, O Chá com Prosa: Direitos Humanos em Pauta abordou como tema o Direito à Inclusão 

Digital. As convidadas dessa edição foram Cristina Kiomi Mori, diretora de Articulação e Formação da Secretaria de 
Inclusão Digital do Ministério das Comunicações, e Andrea Portugal, secretária executiva do Comitê para Democra-
tização da Informática no Distrito Federal (CDI-DF).Durante a prosa, um dos assuntos discutidos foi a inclusão de 
deficientes visuais no universo das novas tecnologias. Cristina Mori e Andrea Portugal ressaltaram que esse tem 
sido um dos maiores desafios quando tratamos de inclusão digital. As convidadas explicaram sobre os diversos es-
forços que tem sido promovidos tanto por governos quanto pela sociedade civil organizada para minimizar essa 
problemática.Os debates destacaram ainda que as tecnolo-
gias digitais de informação e comunicação transformaram 
as sociedades, colocando-as em contato com novos ambien-
tes, outrora desconhecidos, encurtaram distâncias e dimi-
nuíram o tempo que a informação demora a chegar ao des-
tinatário.  
 
Além do IMS e do IMAS, também foi parceiro nessa edição 
do Chá com Prosa o CRC (Centro de Recondicionamento de 
Computadores) que contribuiu com as organização e, tam-
bém, com o debate. Em concordância com a temática abor-
dada, o evento foi transmitido simultaneamente pela Inter-
net. Ao todo 90 pessoas acessaram o link da transmissão, 
mantendo uma média de 10 espectadores constantemente. 
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                                  IMAS na estréia do Cirque Du Soleil em Brasília 

Arte e Cultura  

Respeitável público: depois de Saltimbanco, Alegría e Quidam, o pú-

blico brasileiro tem a chance de se divertir com Varekai, um espetácu-
lo que significa “em qualquer lugar” e faz uma homenagem ao espírito 
nômade, à alma e à arte da tradição do circo, bem como à paixão infi-
nita de todos os que continuam a sua busca no caminho que leva até o 
Varekai. 
 

O IMAS participou do espetáculo em dois expressivos momentos. O pri-

meiro, ocorrido no dia 22 de fevereiro, na coletiva de impresa, o oca-

sião aberta apenas para acolher a imprensa local, 1.500 crianças e 

adolescentes carentes e idosos do DF. O segundo momento (23/02) no 

espetáculo de estréia. Na ocasião, o IMAS acompanhou a participação 

dos educandos(as) do Centro Marista Circuito Jovem de Ceilândia 

(CMCJ/DF), crianças e jovens que vivem em situação de vulnerabilida-

de social. A turma parecia não acreditar na oportunidade de irem à 

área externa do Parshopping (local onde o cirque está instalado) para 

conhecer o Espetáculo Varekai. Ainda na Unidade, enquanto os educa-

dores realizavam o credenciamento, era notória a felicidade e a em-

polgação das crianças e adolescentes. Frases como: “não consegui 

dormir essa noite” e “eu pesquisei tudo sobre o Cirque Du Soleil”, 

eram demonstrações evidentes que expressaram a importância de 

participar de um evento dessa natureza. “Acredito que essa oportuni-

dade que o Marista está nos oferecendo é única. Permitir o acesso à 

arte e à cultura para pessoas de baixa a renda é um grande privilégio 

para poucos,” disse a educanda Juliana Gonçalves, 13 anos. Assim que 

souberam da oportunidade de levarem os(as) educandos(as) ao cir-

que, os educadores do CMCJ realizaram um trabalho de pesquisa com 

as crianças e adolescentes com o objetivo de fazê-los conhecer a his-

tória e a trajetória do Cirque Du Soleil pelo mundo. O resultado das 

pesquisas foi exitoso e no percurso, rumo ao espetáculo, era possível 

perceber que os(as) educandos(as) já tinham conhecimento sobre o cirque. Ao término da apresentação, 

meninos e meninas do CMCJ definiram suas impressões de forma objetiva: “Tudo lindo, perfeito e inesque-

cível,”comemoraram eles/elas. Vale ressaltar que o espetáculo Varekai permanece em Brasília até o pró-

ximo dia 18 de março.  

            Fotos: Divulgação 
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O Mural IMAS desta edição traz um momento de alegria ímpar: o Direito de acesso à arte 
e à cultura para as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social do Cen-
tro Marista Circuito Jovem de Ceilância (Brasília/DF). Este é apenas um dos inúmeros Di-
reitos que lutamos para concretizar na vida dos nossos meninos e meninas. 
 


