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EDITORIAL

A edição dos

pequeninos
Ao folhear mais esta edição de NÓS
– Revista sobre as empresas de maior
atuação social o leitor encontrará uma
predominância de temas ligados ao universo da criança. Não verá um mundo
preferencialmente lúdico, ainda que será
reconfortante saber, por exemplo, que a
Fundação Bradesco, matéria de capa da
revista, está transformando em realidade a pregação de seu fundador, Amador
Aguiar, de que a educação é tarefa de todos. Já são mais de 40 escolas gratuitas
operadas pela instituição em todos os
estados brasileiros. Noves fora o grande
déficit escolar do País.
Se, de fato, muitas crianças ainda estão fora das escolas, está longe de ser esse
o principal drama dos pequeninos comparado aos altos índices de abuso sexual infantil. Nos anos 2015 e 2016, últimos dados disponíveis, o Disque 100, da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos recebeu mais de 35 mil denúncias desse tipo
de delito, como consta na matéria desta
edição. Pior, na maioria dos casos, por medo ou desconhecimento do sistema judicial, os agressores – pais, padrastos, parentes e até vizinhos – ficaram impunes.
Nem todos. A Organização Social
Centro Dom Helder Câmara de Estudos
e Ação Social, de Recife, presta assessoria jurídica gratuita às vítimas e suas famílias. Pelo menos 200 ações coordenadas
pela ONG nesse sentido estão correndo
na Justiça de Pernambuco. Já há agressores condenados.
Outra Organização Social, a Saúde
Criança, fundada pela Dra. Vera Cordei-

ro, combate a injustiça contra crianças
de baixa condição social com a perseverança que caracteriza o trabalho humanitário. “Como tratar uma criança doente que vai para casa e não tem o que
comer?”, questiona a médica em entrevista concedida à revista. Para tentar mitigar este déficit social, a Saúde Criança
atua de forma multidisciplinar, atacando
o problema simultaneamente nas frentes
da saúde, moradia, cidadania, educação
e renda.
Outra matéria da revista traz dados
aterradores sobre o trabalho escravo
praticado contra imigrantes, inclusive
crianças, em salas insalubres nos grandes centros de consumo. Grifes famosas como Nike, Zara e Pernambucanas
sofreram ações judiciais por conta dessa
prática nefasta. A boa notícia é que o Projeto “Escravo? Nem Pensar”, da ONG Repórter Brasil, está de olho nesses escravizadores. E tem o apoio de gigantes do
varejo, como a C&A, que, mundialmente,
rejeita essa prática em seus negócios.
O restante do material que completa a edição segue no mesmo diapasão:
o artigo assinado por Reinaldo Bulgarelli
– um dos fundadores do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua – e
a matéria do Instituto Atsushi e Kimiko
Yoshii, que, entre outras ações, apoia o
projeto de formação profissional de adolescentes de baixa renda no Paraná.
Dediquemos, pois, esta edição aos
pequeninos.
Rubeny Goulart, editor de NÓS
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Fundação
Bradesco
educação: uma
missão de todos nós
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Inspirada na máxima de
seu fundador, Amador
Aguiar, de que a educação
é tarefa de todos, a
Fundação Bradesco opera
40 escolas gratuitas
espalhadas em todos os
estados brasileiros.

O ex-diretor do Bradesco, Amador Aguiar, falecido em 1994, costumava dizer que “a educação não
deve ser função exclusiva do governo, mas de todos nós”. Não foram palavras ao vento. Desde que,
em 1962, a Fundação São Paulo de
Piratininga inaugurou, em Osasco,
o Grupo Escolar Embaixador Assis
Chateaubriand, a malha de escolas gratuitas patrocinada pelo banco só faz crescer. Hoje, a Fundação
Bradesco, como passou a ser denominado o braço de Responsabilidade Social do Grupo Bradesco,

possui uma rede de 40 escolas próprias, presentes em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.
Somente no ano passado, o sistema
de educação gratuita da Fundação
beneficiou mais de 100 mil alunos, a
grande maioria de comunidades de
baixa renda.
Além das escolas físicas, que
atuam em qualificação profissional,
formação integral e por meio de cursos e oficinas de formação técnica
artesanal e empreendedora, a Fundação vem ampliando o espectro
educacional por meio da sua escola
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Os alunos recebem,
gratuitamente, uniforme,
material escolar,
alimentação e assistência
médico-odontológica
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virtual – e aí os números são grandiloquentes: no ano passado, foram
cerca de 360 mil estudantes inscritos, num total de mais de 630 mil
atendimentos. Do outro lado do balcão de toda esta máquina educativa,
presencial e virtual, está uma equipe
de mais de 3.400 funcionários, entre
os quais 1.600 professores.
A Escola Virtual, implantada
em 2001, oferece gratuitamente
cursos on-line e semipresenciais e
tem capacidade para atender simultaneamente até 150 mil usuários.
Em 2016, foram oferecidas mais
de 90 formações, em áreas como
Administração, Aperfeiçoamento e
Comportamental, Banco de Dados,
Desenvolvimento de Aplicativos,

Gestão e Governança e Informática.
O curso de “Postura e Imagem Profissional” obteve os maiores índices
de procura, com mais de 29 mil certificados.
Dos mais de 100 mil alunos impactados pela rede física da Fundação Bradesco no ano passado, metade são estudantes da educação
básica, que compreende a educação infantil, o ensino fundamental e
o ensino médio – justo onde estão
os três maiores gargalos do sistema
educacional brasileiro. Segue que,
quando se trata de educar alunos
de baixa renda, não basta oferecer
ensino regular, mesmo que de qualidade. Mais do que isso, é preciso
estimular a permanência na escola,

sobretudo diante da realidade social em que vive a maior parte das
famílias atendidas pela Fundação
Bradesco. Os alunos da Educação
Infantil ao Ensino Médio e Técnico
Profissionalizante recebem, gratuitamente, uniforme, material escolar,
alimentação balanceada e assistência médico-odontológica.
Em 2016, foram investidos R$
1,033 milhão em auxílio e tratamentos de saúde e outros R$ 786 mil foram direcionados para a compra de
materiais médicos e dos gabinetes
odontológicos instalados nas escolas. Nesse mesmo ano a Fundação
despendeu R$ 21,389 milhões em
alimentação para os alunos, com
186 cardápios personalizados.
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“A Fundação Bradesco
valoriza a proximidade
entre suas escolas
e alunos, formados
para atuarem como
protagonistas,
transformando a
realidade em que vivem”
Denise Aguiar, diretora
da Fundação bradesco

As unidades contam ainda com
laboratório de informática, de ciência, ensino de arte e cultura, atividades esportivas e área de recreação e
o apoio pedagógico, administrativo
e tecnológico do Centro Educacional, como é conhecida a sede. Esta
conexão permanente com os coordenadores de ensino é um indicador do alto índice de aprovação média dos alunos, em sua grande maioria oriundos de comunidades de baixa renda.
De 2012 a 2016, a média de
aprovação das 40 unidades da rede
escolar da Fundação tangenciou os
95%, índice comparável aos das melhores instituições de ensino dos países desenvolvidos e muito superior
ao das escolas públicas brasileiras.
Comparando, entre 2014 e 2015, segundo dados do Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e Ministério da Educação, a repetência na 1a
série do ensino médio, por exemplo,

chega a 15,3% e 14,4% no 6o ano do
ensino fundamental.
O segredo do sucesso? Para
começar, eterna vigilância. Na Fundação, os coordenadores, orientadores e professores dispõem de um
painel que registra o desempenho
dos alunos em cada habilidade e
componente avaliados, por ano ou
série. Nos últimos três anos, uma melhoria progressiva vem sendo verificada. Em 2016, foram avaliados conhecimentos de Leitura e Escrita e
Matemática, no 2o ano, e Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza nos
5o e 9o anos e 3a série do Ensino Médio. Em todos os segmentos e áreas,
os índices foram superiores aos atingidos na avaliação anterior. Nesse
mesmo ano, a média dos resultados
de Matemática da 3a série do Ensino
Médio foi de 337,7 pontos, à frente
dos 310 obtidos pelas escolas particulares na última Prova do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação

Básica (Saeb), aplicada pelo Ministério da Educação em 2015.
Os resultados do 2o, 5o e 9o
anos do Ensino Fundamental, em
Matemática, também superaram o
Saeb na Avaliação Educacional de
2016. Em Língua Portuguesa, o índice obtido pela 3a série do Ensino
Médio alcançou 328,8 pontos, 7%
maior do que a média das escolas
privadas e 23% superior aos resultados das escolas brasileiras em geral.
Essa conquista também foi destaque entre os estudantes do 2o ano
do Ensino Fundamental em 2016,
menor faixa etária avaliada pela Fundação Bradesco. O nível dos alunos
em leitura e escrita superou as médias da rede particular na última Prova Brasileira do Final do Ciclo de Alfabetização (Prova ABC), realizada
pelo movimento Todos Pela Educação em 2012. “A Fundação Bradesco valoriza a proximidade entre suas
escolas e os alunos egressos de cada unidade, formados para atuarem
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De 2012 a 2016,
a média de
aprovação das
40 unidades da
rede escolar da
Fundação
chegou a 95%
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46,5% dos egressos
da Educação
Básica deram
continuidade à
sua escolarização
após a conclusão
dos estudos na
Fundação

como protagonistas, transformando
a realidade em que vivem”, explica a diretora da Fundação, Denise
Aguiar. Segundo o último levantamento, 46,5% dos egressos da Educação Básica deram continuidade à
sua escolarização após a conclusão
dos estudos na Fundação, sendo
que, destes, 77,1% que prestaram o
vestibular foram aprovados.
Instaladas, em sua maioria, em
localidades de reconhecida vulnerabilidade socioeconômica, deficitárias em serviços públicos e em recursos educacionais de qualidade,
as escolas da Fundação impactam
sobremaneira a vida social onde

atuam, a exemplo do que ocorre
com as agências bancárias em rincões distantes no País. De cidades
do semiárido nordestino ao entorno das comunidades cariocas, a
presença de um estabelecimento
de ensino produz desdobramentos
que incluem melhorias urbanas a
novas perspectivas de futuro para
crianças, jovens e adultos.
O bairro do Jardim Conceição,
em Osasco (SP), onde a Fundação
está presente desde 2004, é um
bom exemplo do desenvolvimento de uma comunidade a partir da
educação e das iniciativas dos próprios moradores. Segundo dados di-
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A Escola-Fazenda de Canuanã (TO) abriga 540 crianças e adolescentes

vulgados pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea), o IDHM
da região evoluiu de “baixo” (de
0,500 a 0,599) no ano 2000 para “alto” (de 0,700 a 0,799) em 2010.
Quando se trata de proporcionar acesso gratuito à educação em
regiões de reconhecida vulnerabilidade socioeconômica, o ensino muitas vezes precisa vir acompanhado
de investimentos estruturais, como
reforma e manutenção de escolas, e
de suprimento de serviços que estão
associados à educação propriamente dita. Inclui-se neste quesito, por
exemplo, a remodelação das moradias para 540 crianças e adolescentes que vivem em regime de internato na Escola-Fazenda de Canuanã
(TO) mantida pela Fundação.

Outras atividades não necessariamente ligadas à rotina escolar, algumas associadas com outras instituições e até com o poder público, fazem parte do programa educacional
da Fundação. Em 2016, na Unidade
Escolar de Marília (SP), uma equipe
de agentes de trânsito, auxiliada pelos professores, realizou atividades
práticas e orientou os alunos da Educação Infantil a respeito do comportamento no trânsito, incluindo travessia de ruas, postura segura e cuidados com os motoristas. Já na Escola
de Cuiabá (MT), as crianças participaram do Movimento Maio Amarelo, do
Departamento Estadual de Trânsito
do Mato Grosso, com palestras que
incluíram do uso do cinto de segurança ao transporte em cadeirinhas.

Os estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio das Escolas de Osasco (SP), por sua vez,
participaram do festival audiovisual
AfroMinuto, que integrou a Festa
do Conhecimento, Literatura e Cultura Negra (FlinkSampa). Os trabalhos em vídeo feitos pelos alunos da
Fundação versaram sobre temas relacionados à luta contra a opressão,
à liberdade de expressão, à justiça, à
igualdade racial e à cultura.
Em 2016, bandas, corais, orquestras e demais grupos formados por alunos apresentaram-se em
uma série de eventos, como a cerimônia de Revezamento da Tocha
Olímpica e as comemorações dos
60 anos da Fundação Bradesco, ambas em Osasco (SP). Os estudantes
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Os alunos da
Educação Básica
participam
de visitas a
exposições,
feiras de ciência e
museus

também participaram de experiências lúdicas nas demais linguagens
artísticas, como a visita ao Museu de
Arte do Rio de Janeiro.
Todos os anos, há mais de três
décadas, a Fundação promove o
Concurso Amador Aguiar – Produção Escrita, Desenho e Pintura com
o objetivo de estimular o talento artístico dos alunos. Em 2016, entre
os 1.761 trabalhos inscritos de 36
Unidades Escolares, foram premiadas 135 produções. Além disso, foi
organizada uma edição especial da
premiação em virtude dos 60 anos
da Fundação, que reconheceu 167

desenhos e pinturas relacionados à
Instituição. O concurso homenageia
Amador Aguiar, criador e Presidente
Emérito da Fundação Bradesco
Os alunos da Educação Básica
participam de visitas a exposições,
feiras de ciência e museus. Os estudantes da Escola de Canuanã (TO),
por exemplo, desbravaram a cidade
histórica tocantinense de Natividade, onde puderam observar construções e monumentos relacionados
às influências culturais portuguesas, além de visitar um museu. Os
cursos do Ensino Profissionalizante
também preveem estudos do meio
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e atividades empíricas, que tem como finalidade aproximar os jovens
do mercado de trabalho e do dia a
dia das empresas. Em 2016, esses
alunos realizaram 27 visitas técnicas e palestras. No ano, a Fundação
Bradesco atendeu 542 aprendizes e
manteve convênios com 13 empresas de diferentes segmentos.
Por meio dos Grupos Produtivos, a Fundação Bradesco proporciona formação em técnicas artesanais, gestão e empreendedorismo, o
que incrementa a renda e auxilia na
sustentabilidade e formalização dos
negócios. Em 2016, foram atendidas 2.262 pessoas, em 38 Unidades
Escolares, 97,13% mulheres. Atual-

mente, 127 artesãos estão organizados em grupos de produção artesanal, três dos quais formalizados: a
Associação das Bordadeiras do Jardim Conceição, em Osasco (SP), a
Associação Artesanato Pampa Caverá, de Rosário do Sul (RS), e a Associação Fibra Real, de São João
del-Rei (MG). A Fundação mantém
o Quiosque Social, espaço para a
divulgação dos trabalhos dos artesãos das Escolas, localizado na Cidade de Deus, em Osasco (SP). No
ano, mais de 15 mil peças foram remetidas ao Quiosque, com renda revertida aos produtores.
Desde a inauguração, em 1962,
do Grupo Escolar Embaixador Assis

Os cursos do Ensino
Profissionalizante
têm como
finalidade
aproximar os jovens
do mercado de
trabalho
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Atualmente,
a Fundação
Bradesco atende
a mais de 100 mil
alunos

15

A Fundação
Bradesco vem
ampliando sua
malha escolar
em escala
geográfica

Chateaubriand, a primeira escola da
rede, a Fundação vem ampliando
sua malha escolar em escala geográfica. Em 1986, com a inauguração das unidades de Ceilândia (DF)
e Bodoquena (MS), a instituição passou a atuar em todas as regiões do
País. Mas só marcou presença em
todos os estados em 2003, com a
inauguração da Unidade Escolar de
Boa Vista (RR). Atualmente, dos mais
de 100 mil alunos impactados pela
Fundação, 36.250 estão no Sudeste, 32.683 no Nordeste, 20.407 no

Escola de Ensino Médio da Fundação Bradesco, em Osasco (SP)

Norte, 9.969 no Sul e 9.224 no Centro-Oeste. Para 2018, a Fundação
Bradesco investirá na continuidade
das iniciativas atualmente desenvolvidas por meio de sua rede de escolas. “Os esforços da Fundação estarão direcionados ao aprimoramento
de suas atividades com foco na melhoria da qualidade do ensino ofertado aos alunos, de modo a reafirmar
seu protagonismo e sua excelência
no contexto educacional e de investimento social privado brasileiro”, explica Denise Aguiar.
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No topo do
investimento social
Os investimentos da Fundação em educação
vêm aumentando ao longo dos anos. Se em
2012 os gastos foram de R$ 374,2 milhões, no
ano passado eles quase dobraram, chegando
a R$ 625,9 milhões. Nos últimos dez anos os
recursos aplicados nesta área ultrapassaram a
marca de R$ 6 bilhões. Do orçamento de 2016,
da ordem de R$ 595,5 milhões, 73,22% foram
aplicados nos segmentos da Educação Básica,
a principal frente de atuação da Fundação para
a inclusão social. Segundo o último Censo GIFE,
com dados de 2014, a Fundação Bradesco lidera
o ranking dos investimentos sociais privados do
País, respondendo por um sexto dos recursos
alocados para este fim.
O modelo de financiamento da Fundação é
via endowment, no qual, a exemplo do que
ocorre em instituições internacionais de
referência na educação, os recursos investidos
são provenientes do próprio patrimônio e
advêm, substancialmente, de ativos financeiros e
participações societárias. Em 2016, a Fundação
recebeu R$ 5,159 milhões em doações, com
destaque para os cinco principais doadores:
Banco Bradesco S.A., Vale S.A., Companhia
Brasileira de Soluções e Serviços, Cielo S.A. e
Cetip S.A. – Mercados Organizados.
Para 2018, a Fundação Bradesco investirá
na continuidade das iniciativas atualmente
desenvolvidas por meio de sua rede de
40 escolas. Seus esforços estarão direcionados
ao aprimoramento de suas atividades com
foco na melhoria da qualidade do ensino
ofertado aos seus alunos, de modo a reafirmar
seu protagonismo e sua excelência no
contexto educacional e de investimento
social privado brasileiro.

NÚMEROS DA
FUNDAÇÃO BRADESCO
Educação Básica*
Educação de Jovens e Adultos
Formação Inicial e Continuada
Total de Alunos
Escola Virtual
Projetos e ações em parceria

43.740
12.676
47.812
104.228
630.000
15.040

Dados incluem os alunos da Educação Profissional
Técnica de Nível Médio

*

PERFIL DOS ALUNOS
Comunidade
Funcionários e filhos de
funcionários da Organização
Bradesco
Educação Básica (Base: Dez/2016)

*

92,83%
7,17%
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FOCO social

C&A
Um basta para a escravidão
no trabalho
Por trás do mundo
fashion da moda, o
trabalho escravo ainda
é uma realidade. A C&A
quer dar fim a essa
exploração. A empresa
engajou-se no programa
“Escravo nem Pensar”,
da Repórter Brasil.

FOTOS
ARQUIVO Instituto c&a

O trabalho escravo praticado
em pequenas confecções do País
é o lado nada fashion da indústria
da moda. Poucos associam as imagens de modelos lindas e magras
desfilando grifes famosas em passarelas iluminadas com os porões insalubres das oficinas de costura da
capital paulista. Nesses ambientes
apertados, abarrotados de tecidos e

sem ventilação, adultos e crianças,
a maioria imigrantes, trabalham praticamente pela comida em jornadas
que ultrapassam as 12 horas diárias.
A C&A, gigante que atua no varejo
de moda brasileiro, quer acabar com
essa prática perversa. E deu um passo importante, em dezembro do ano
passado, ao engajar-se no programa “Escravo, nem pensar!” (ENP!),
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A C&A foi a primeira empresa
do varejo têxtil a assinar, em
2010, o Pacto Nacional pela
Erradicação do Trabalho
Escravo no Brasil

criado pela ONG Repórter Brasil. O
objetivo é mobilizar servidores públicos das áreas de educação e de assistência social do município de São
Paulo na prevenção do trabalho infantil e escravo.
A C&A foi a primeira empresa
do varejo têxtil a assinar, em 2010,
o Pacto Nacional pela Erradicação
do Trabalho Escravo no Brasil, iniciativa da sociedade civil, que tem como objetivo implementar ferramentas para que o setor empresarial e a
sociedade brasileira não comercializem produtos de fornecedores que
usaram ou usam trabalho escravo.
Com a assinatura, as empresas assumem, em sua gestão, 10 compromissos previstos no documento.
Anualmente, as companhias farão
avaliações sobre os resultados alcançados, submetendo-os ao Comitê de Monitoramento do Pacto, formado pelo Instituto Ethos, OIT (Organização Internacional do Trabalho), ONG Repórter Brasil e Instituto
Observatório Social.
Dentro da cadeia de fornecedores da C&A, a ocorrência de
trabalho análogo ao de escravo é
considerada infração inaceitável. A
empresa só contrata fornecedores
aprovados no seu Código de Con-
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“O Instituto C&A acredita
que só conseguiremos
erradicar o trabalho escravo
e infantil unindo esforços
e engajando diferentes
organizações”
Luciana Almeida, gerente de Direitos
Humanos e Transformação da Cadeia de
Fornecimento

duta no Fornecimento de Mercadorias, exigência, aliás, válida em toda
a rede no mundo. Além disso, criou
um sistema de auditoria em sua rede de fornecimento, sem aviso prévio, para coibir qualquer tipo de
mão de obra irregular de empresas
contratadas. Até o início de 2015
os auditores estavam organizados
dentro da SOCAM, uma empresa

independente, mas, considerando
a complexidade da rede de fornecimento, que extrapola as fronteiras nacionais, foi criado um departamento global, o Sustainable Supply
Chain – SSC, que responde no Brasil ao Comitê Executivo e também a
uma Diretoria Global.
O ENP! da ONG Repórter Brasil
procura sensibilizar os profissionais
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Com a parceria
do Instituto C&A,
o “Escravo, nem
pensar!” pretende
aumentar a
capacitação dos
assistentes sociais
no combate ao
trabalho escravo

ligados a educação e assistência
social sobre temas como trabalho
escravo, trabalho infantil e migração e tem como foco melhorar o
atendimento a imigrantes e seus familiares nos serviços públicos da cidade, como escolas e unidades de
atendimento da assistência social.
Grande parte dos imigrantes que
chegam a São Paulo, vindos principalmente do continente africano e
de países sul-americanos, se encontra em situação de vulnerabilidade
socioeconômica e, portanto, exposta a situações de exploração, como
o trabalho escravo. Segundo Natália

Suzuki, coordenadora do ENP!, em
2013 e 2014, houve aumento do número dessas ocorrências, o que fez
com que São Paulo ocupasse a posição de campeão e vice-campeão,
respectivamente, no ranking nacional de estados flagrados com trabalho escravo.
Com a parceria do Instituto
C&A, o ENP! pretende incluir mais
escolas no programa e aumentar a
capacitação dos assistentes sociais
no combate ao trabalho escravo,
que já vem desenvolvendo, e, com
estas ações, impactar mais de cinco
mil pessoas no município até o final
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do ano que vem. O programa conta com o apoio da Defensoria Pública da União, Ministério Público do
Trabalho, Superintendência Regional do Trabalho e as secretarias de
Educação e de Assistência Social
do município de São Paulo, o Centro de Apoio e Pastoral do Migrante
(Cami) e a Missão Paz. “O Instituto
C&A acredita que só conseguiremos erradicar o trabalho escravo e
infantil unindo esforços e engajando diferentes organizações”, avalia
Luciana Almeida, gerente de Direitos Humanos e Transformação da
Cadeia de Fornecimento.
Esse tipo de prática não é privilégio, claro, da indústria da moda,
mas é verdade também que o grande contingente de mão de obra
barata e informal utilizada pelas
confecções – que por sua vez fornecem às grandes marcas – não é
regido pelo respeito aos direitos do
trabalhador.
Além dessa capilaridade perigosa, o mundo da moda paga pela
sua alta exposição. Em 2011, a grife espanhola Zara ganhou as manchetes não pelo sucesso da nova
coleção de roupas caras, mas pelo
trabalho análogo à escravidão flagrado por fiscais na cadeia produtiva. Em São Paulo, bolivianos ganhavam R$ 2 por peça produzida em
oficinas de costura terceirizadas para a AHA, que por sua vez prestava
serviços para a Zara no Brasil. O episódio obteve destaque nas redes
sociais e a marca foi alvo de protestos e boicote.
No ano passado, a 7a Turma do
TRT (Tribunal Regional do Trabalho)
da 2a Região manteve, por unanimidade, decisão que condena a rede

Pernambucanas ao pagamento de
R$ 2,5 milhões por danos morais coletivos, além de multa, pela sujeição
de trabalhadores ao trabalho análogo à escravidão. O caso foi flagrado

em 2012 em duas oficinas de costura subcontratadas por fornecedoras
da Pernambucanas.
De acordo com a fiscalização,
os trabalhadores eram sujeitos a jor-
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O grande
contingente de
mão de obra
barata e informal
utilizada pelas
confecções
não é regido
pelo respeito
aos direitos do
trabalhador

nadas exaustivas, recebiam valores
irrisórios pagos por peça, havia utilização de mão de obra adolescente,
além da falta de condições de higiene e segurança.
A M5 Indústria e Comércio, dona da marca M. Officer, foi condenada por submeter trabalhadores a
condições análogas à de trabalho
escravo e pode ficar proibida de comercializar roupas no estado de São
Paulo por 10 anos. O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo manteve a condenação dada em 2016
em 1a instância. Com a medida, está aberto o caminho para que a Secretaria da Fazenda paulista inicie
um Procedimento Administrativo de
Cassação a partir da comunicação
pela Comissão Estadual para a Erra-

dicação do Trabalho Escravo (Coetrae) da decisão judicial colegiada.
A grife de roupas femininas
Gregory, freguesa contumaz dos fiscais do Ministério do Trabalho, recebeu, em 2012, dezenas de autos de
infração por utilizar mão de obra escrava em suas confecções. Em meados do ano passado, a Justiça Federal de São Paulo acatou denúncia do
Ministério Público Federal (MPF) em
ação referente a trabalho escravo.
Segundo o MPF, os estabelecimentos e oficinas de costura localizados
na capital e região metropolitana de
São Paulo eram contratados por fornecedores diretos da Gregory, os
quais submetiam trabalhadores bolivianos a “condições degradantes,
jornadas exaustivas e atividades for-
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Compromissos do Pacto Nacional para
Erradicação do Trabalho Escravo no Brasil

1

Definir metas para a regularização das relações de
trabalho nas cadeias produtivas, o que implica a
formalização das relações de emprego pelos produtores
e o cumprimento de todas as obrigações trabalhistas.

2

Definir restrições comerciais àquelas empresas
e/ou pessoas na cadeia produtiva que se utilizem
de condições degradantes de trabalho associadas a
práticas que caracterizam escravidão.

3

Apoiar ações de reintegração social e produtiva
dos trabalhadores que ainda se encontrem em
relações de trabalho degradantes ou indignas

4

Apoiar ações de informação aos trabalhadores
vulneráveis ao aliciamento de mão de obra
escrava e campanhas de prevenção contra a
escravidão.

5

Apoiar ações, em parceria com entidades
públicas e privadas, no sentido de propiciar
treinamento e aperfeiçoamento profissional aos
trabalhadores libertados.

6
7

Apoiar ações de combate à sonegação de
impostos e à pirataria.

Apoiar e debater propostas que subsidiem
e demandem a implementação pelo Poder
Público das ações previstas no Plano Nacional para
a Erradicação do Trabalho Escravo.

8

Monitorar a implementação das ações
descritas acima e o alcance das metas
propostas, tornando públicos os resultados desse
esforço conjunto.

9

Sistematizar e divulgar a experiência, de
forma que promova a multiplicação de ações
que possam contribuir para o fim da exploração
do trabalho degradante e do trabalho escravo em
todas as suas formas, no Brasil e em outros países.

10

Avaliar, completado um ano da
celebração deste termo, os resultados
da implementação das políticas e ações previstas
neste Pacto.
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çadas”. A fiscalização ainda flagrou
um bebê que dormia numa caixa de
papelão entre os motores de duas
máquinas de costura.
Liberdade tardia
O Brasil foi a última nação do
mundo ocidental a abolir o trabalho
escravo, no final do século XIX, mas
esta prática ainda continua existindo
no País. Segundo dados do Índice
de Escravidão Global, elaborado por
Organizações Não Governamentais
(ONGs) ligadas à Organização Internacional do Trabalho (OIT), há, no
País, mais de 200 mil trabalhadores
vivendo em regime de escravidão.
Em 1995, perante a OIT, o Brasil foi uma das primeiras nações do
mundo a reconhecer oficialmente a

ocorrência do trabalho escravo em
seu território. Desde então, até 2016,
mais de 52 mil trabalhadores foram
libertados de situações análogas a
de escravidão.
Tradicionalmente, esse tipo de
mão de obra é empregado em atividades econômicas da zona rural,
como a pecuária, a produção de carvão e os cultivos de cana-de-açúcar, soja e algodão. Mas, nos últimos
anos, essa situação também tem sido verificada em centros urbanos,
especialmente na indústria têxtil,
construção civil e mercado do sexo.
Há registros de trabalho escravo em
todos os estados brasileiros.
No Brasil, 95% das pessoas
submetidas ao trabalho escravo rural com fins de exploração econô-

mica são homens. Os trabalhadores
rurais libertados são, em sua maioria,
migrantes que deixaram suas casas
com destino à região de expansão
agrícola. Saem de suas cidades atraídos por falsas promessas de aliciadores ou migram forçadamente pela
situação de penúria em que vivem.
Nas zonas urbanas do País vem
aumentando, nos últimos anos, a
presença de imigrantes latino americanos, como a de bolivianos, paraguaios e peruanos. De acordo com
dados do Ministério da Justiça, de
2010 até abril de 2012, o número de
estrangeiros em situação regular no
Brasil aumentou em 60%. Há ainda
aqueles que, por estarem em situação irregular, são mais vulneráveis
ao trabalho escravo.

fgv.br/fgvonline

O que é liberd

MBA FGV
O MBA online, voltado
para quem busca sucesso
na carreira e na vida, aliando
conhecimento e networking.

ATUALIZAÇÃO
Cursos com duração de
30 e 60 horas, em 14 áreas
de conhecimento, focados
no mercado de trabalho.

CURSOS GRATUITOS
Iniciativa inovadora
da FGV, com cursos
em diversas áreas
de conhecimento.

ade pra você?

Liberdade
para você ser
uma referência.

O que é FGV é referência.
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Na Coca Cola todo descartável
vai e volta

ECO

pró-bono

Adote uma horta
A The Coca-Cola Company quer recolher, até o ano de 2030, em todos os
países onde atua, o equivalente a 100% das embalagens que coloca no
mercado. No Brasil, para cumprir a meta, a empresa vai gastar R$ 1,2 bilhão
em ações de design, coleta, parceria com cooperativas de reciclagem e
programas de engajamento do consumidor. Em três anos, a subsidiária
brasileira quer dar destinação sustentável para 66% das suas embalagens.
Atualmente, a Coca-Cola Brasil já garante a destinação correta para 51%
das embalagens produzidas, percentual que, há dois anos era de 36%.
O avanço se deu graças ao aumento de participação dos retornáveis no
mix de produtos, no uso de resina reciclada para a confecção de novas
garrafas (bottle to bottle) e no apoio a mais de 200 cooperativas de
reciclagem em todo o País.
Até 2020, a empresa quer dobrar a participação de retornáveis no portfólio,
chegando a 30%. Desde 2008, a Coca-Cola Brasil investe continuamente
na capacitação de cooperativas de reciclagem e em iniciativas de inclusão
dos catadores.

A Fundação Alphaville está
expandindo para mais 15 escolas
públicas de Santana de Parnaíba,
na Grande São Paulo, o “Adote
uma horta”, que tem o objetivo de
disseminar o conhecimento sobre
agricultura e sustentabilidade. O
projeto consiste em quatro visitas
ao local onde a horta será plantada,
nas quais um especialista ensina
sobre a preparação do solo e das
hortaliças para o cultivo, manuseio
de ferramentas e todos os cuidados
necessários para o cultivo.
Braço de Responsabilidade Social da
Alphaville Urbanismo, a Fundação
Alphaville está presente em 23 estados
brasileiros e, em 17 anos de trabalho,
já beneficiou mais de 400 mil pessoas
por meio de seus mais de 210 projetos.
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Prêmio Shell coloca
combustível na cultura

Ao completar três décadas de
existência e às vésperas de
anunciar os vencedores da sua
30a edição, o Prêmio Shell de
Teatro sobrevive à crise geral da
cultura no País e firma-se como
um dos mais importantes eventos
das artes brasileiras. A partir
deste ano, caiu para 20 o número
exigido de apresentações, não
necessariamente consecutivas,
para um espetáculo candidatar-se
ao prêmio, na praça em que estiver
concorrendo, Rio de Janeiro ou
São Paulo.
A cerimônia de premiação deste
ano acontece ainda no primeiro
trimestre. Em São Paulo, o
homenageado será Ney Latorraca,
que, no ano passado, reviveu nos
palcos um de seus personagens
mais marcantes nas novelas, o

vampiro Vlad, no musical “Vamp”.
No Rio, a homenagem será a
Hélio Eichbauer por seu trabalho
ao longo de mais de 50 anos de
renovação da cenografia brasileira.
O vencedor de cada categoria
recebe uma escultura em metal
do artista plástico Domenico
Calabroni com a forma de uma
concha dourada, inspirada
no logotipo da Shell, e uma
premiação individual de R$ 8 mil
(oito mil reais).
Criado em 1988, o Prêmio Shell
de Teatro é ponto de referência
nos palcos brasileiros. É oferecido
aos maiores destaques do ano,
no Rio de Janeiro e em São
Paulo, separadamente, em nove
categorias: Autor, Diretor, Ator,
Atriz, Cenografia, Iluminação,
Música, Figurino e Inovação.

O Programa ECOA – Educação Comunitária
Ambiental, da Alcoa, gigante mundial na
produção de alumínio, acaba de receber
o Selo Verde do Procert – Programa
de Certificação do Compromisso com
a Responsabilidade Socioambiental,
na categoria Ação Socioambiental
Responsável. O programa atua, desde
2011, na zona rural do município de São
Luís, no Maranhão, e cumpriu todos os
quesitos exigidos pela auditoria da equipe
técnica do Instituto Chico Mendes.
Por meio de parceria com a Secretaria
Municipal de Educação, o Programa ECOA
atua na realização do Curso de Formação
de Professores, distribuição de material
educativo, acompanhamento pedagógico
semanal nas escolas e jogos colaborativos
para alunos em contraturno escolar.

AMBIENTAL

Selo Chico Mendes na Alcoa
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Pintando um
emprego
A Suvinil, líder do mercado brasileiro
no segmento premium de tintas
imobiliárias, está capacitando
pessoas em situação de
vulnerabilidade social para trabalhar
como pintores auxiliares e obter
colocação profissional. O primeiro
treinamento, em fins do ano passado,
foi realizado com 16 alunos do CTA
(Centro Temporário de Acolhimento),
da Vila Mariana, região sul da capital
paulista. Ao longo de 2018, a Suvinil
capacitará 220 pessoas, divididas em
diferentes turmas.

Voluntário
ganha mais
A responsabilidade social dentro das
organizações, cada vez mais, conta
com o apoio do voluntariado. As
empresas entram com os recursos e
os empregados, com a vontade de
ajudar, e todo mundo sai ganhando.

Segundo um estudo médico do Reino
Unido, publicado pela revista “BMC
Public Health”, os voluntários possuem
um índice de mortalidade 20% menor
se comparado aos não voluntários.
O estudo conclui ainda que os que
praticam trabalho voluntário também
sofrem menos com depressão e
desfrutam de maior bem-estar.
Uma outra pesquisa, da Universidade
de Harvard, publicada em 2015, e

feita com cerca de sete mil pessoas
com mais de 50 anos nos EUA, mostra
que os voluntários são pessoas mais
preocupadas com a própria saúde
e, portanto, fazem mais exames
preventivos. As voluntárias, por
exemplo, são 53% mais propensas
a fazer mamografia do que as não
voluntárias. Além disso, quando
adoecem, voluntários em geral passam
38% menos tempo em hospitais que o
resto da população.
Muitas empresas têm considerado a
experiência em voluntariado como
diferencial na hora de escolher um
candidato a uma vaga de emprego
ou promoção. Segundo pesquisa
da Deloitte (USA) de 2016, 82% dos
gestores se sentem mais inclinados a
escolher candidatos com experiência
em voluntariado, 92% dos gestores
concordam que o voluntariado melhora
habilidades de liderança, e 80%
acreditam que voluntários ativos se
movem mais rapidamente para cargos
de liderança.
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Ensino a jato
Já somam 960 o número de alunos atendidos anualmente nos
Colégios Embraer, com índice de aprovação em torno de 80%
em universidades públicas. As escolas, mantidas pelo Instituto
Embraer – Juarez Wanderley, em São José dos Campos,
e Casimiro Montenegro Filho, em São José dos Campos e
Botucatu, oferecem gratuitamente as três séries do Ensino Médio
em período integral para alunos egressos da rede pública de
ensino. Os estudantes também recebem uniformes, materiais
didáticos, alimentação e transporte.
Os alunos têm acesso ao Programa de Preparação para a
Universidade (PPU), do qual participam especialistas brasileiros,
do exterior e profissionais da área de capacitação e treinamento
de grandes empresas, entre elas a Embraer. Com 640 horas-aula,
o PPU divide-se em três vertentes: Pré-Exatas, Pré-Humanas e
Administração e Pré-Biomédicas.
O Pré-Exatas foi concebido com o apoio da CORD (Center of
Occupational Research and Development) do Texas, consultoria
educacional com 30 anos de experiência nos EUA e outros
seis países. O Pré-Humanas e Administração é conduzido em
parceria com a Escola Superior de Propaganda e Marketing
(ESPM). O Pré-Biomédicas é desenvolvido em conjunto com o
Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês.
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uma doutora chamada

esperança
Entrevista com Vera Cordeiro, fundadora
do Saúde Criança

FOTOS
ARQUIVO SAÚDE criança

A doutora Vera Cordeiro é médica há décadas
e conhece os limites da medicina. Ora, não adianta curar uma criança pobre que volta para casa,
sofre de violência doméstica e muitas vezes não
tem o que comer. O resultado é uma sequência
cruel, comum em doentes de alta vulnerabilidade
social, que começa com a internação, prossegue
com a reinternação e resulta no óbito. O Saúde
Criança, criado pela médica em 1991, nasceu
para quebrar esta lógica. Por meio do tratamento multidisciplinar, a ONG oferece ao doente e às
suas famílias tratamento médico associado ao
apoio psicológico e social.
O resultado é que, em 26 anos, a ONG deu
mais do que esperança para as crianças e suas famílias, entre as mais de 70.000 pessoas que atendeu. Uma pesquisa da Universidade de Georgetown revelou uma redução de 86% nos dias de internações em hospitais atendidos pela ONG e fez
aumentar em 92% a renda das famílias envolvidas.
Credenciada por esta performance, Vera Cordeiro,
fundadora e atual presidente do Conselho do Saú-

de Criança, corre o Brasil e o mundo dando palestras sobre a metodologia e os resultados auferidos
pela ONG no tratamento de crianças carentes.
Reconhecimento o Saúde Criança tem de sobra. Pela sexta vez consecutiva foi eleita a organização não governamental mais influente da América Latina. Além disso, subiu uma posição na avaliação da entidade suíça NGO Advisor, alcançando a 18a posição entre as 500 melhores ONGs do
mundo. A metodologia multidisciplinar de tratamento já está sendo exportada para vários países
e, no Brasil, pelo menos 23 ONGs a adotam. Foi recomendada como política pública: recentemente
a prefeitura de Belo Horizonte começou a adotá-la
nos hospitais públicos da capital.
Vera Cordeiro é membro do Conselho Mundial da Ashoka, empreendedora social da Schwab
Foundation e da Skoll Foundation. Sobre o papel
das empresas na questão social, ela gosta de citar
Stephan Schmidheiny, fundador da Avina, da qual
é membro: “Não existe empresa de sucesso numa
sociedade falida”.
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NÓS: Como foi o seu envolvimento com a questão
social no Brasil?
Vera Cordeiro: Como médica clínica, trabalhei 20 anos,
de 1978 a 1998, no Hospital da Lagoa, no Rio, onde fundei
um setor de medicina psicossomática. Percebia que muitas das doenças tinham relação com as condições de vida a que os pacientes estavam submetidos. Por exemplo,
o paciente portador de tuberculose também tinha uma vida de risco, estava desempregado, se alimentava mal, vivia
em áreas insalubres. A tuberculose era uma consequência
dessas condições, como poderia ser uma pneumonia ou
outras doenças infecciosas. No final dos anos 1980, início
dos anos 1990, fui trabalhar como chefe do setor de Psicossomática da Pediatria do Hospital da Lagoa e assistia mães
com filhos com câncer, doenças infecciosas e outras enfermidades graves. Não era tarefa fácil. Mas foi conversando
com essas mães que eu percebi que a situação era pior do
que eu imaginava. Tratar das crianças não era, muitas vezes, o mais complexo desafio. O grande desafio era saber
que a criança sairia dali para morar em área de risco, na rua,
e que a mãe não tinha recursos nem para transporte e voltar ao hospital. Ou seja, o ato médico não se completava.

Baixada Fluminense, na Rocinha, Vidigal, no Rio, é que me
dei conta do tamanho da tragédia. Eu diria que a pobreza, no seu viés mais dramático, aparece na área da Saúde.
Somos nós, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, que
vemos o retrato final da desigualdade social em nosso
País. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo.
As empresas ainda não estão engajadas na solução
dos problemas sociais?
VC: Ainda não. Não tão profundamente como ocorre em
outros países mais avançados. No exterior as fundações
se engajam para valer, inclusive em projetos que não são
de seus países. Porém acredito que atualmente tanto o
empresário nacional como o internacional estão cada vez
mais sensíveis à questão social.

A senhora tinha noção do tamanho, da extensão do
problema da saúde no País?
VC: Tinha. Mas quando eu fui trabalhar com crianças da

Nossas elites não são sensíveis ao problema?
VC: O problema é que vivemos numa sociedade com tecido social esgarçado. A Dra. Ruth Cardoso (esposa do expresidente Fernando Henrique Cardoso, já falecida) dizia
que não existe comunicação fácil entre as diversas classes sociais no nosso país. Uma sociedade tão desigual como a brasileira não pode trazer paz nem felicidade para
ninguém. O segmento mais frágil, evidentemente, é dos
miseráveis, mas todos os segmentos da sociedade estão
fragilizados com esta situação.

Vera recebe o prêmio Trip Transformadores em 2012

Aconchego familiar
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“A pobreza, no seu viés
mais dramático, aparece
na área da Saúde. Somos
nós, médicos, enfermeiros,
assistentes sociais, que
vemos o retrato final da
desigualdade social em
nosso País”
Vera Cordeiro, fundadora
do saúde Criança

A precarização do nosso sistema de saúde é o retrato
da desigualdade?
VC: É paradoxal, pois conceitualmente, o nosso sistema
de saúde é extremamente avançado, uma vez que assegura na Constituição a saúde para todos. Não se pode
negar o mérito de ele ter sido implementado com esta
definição altiva. O problema é que, na prática, o sistema
de saúde do País está sucateado, não funciona a contento em nenhum dos níveis, municipal, estadual e federal,
de forma geral, existem exceções. Prova disso é que nas
grandes manifestações da população, a primeira reivindicação é pela melhoria na Saúde.
O setor público tem uma resposta pronta para esta
precarização da Saúde: faltam recursos.
VC: Sim, mas nós todos sabemos que essa não é a única
questão. Existem várias falhas no sistema que não dependem diretamente de recursos. Falha administrativa, por
exemplo. Assim como uma empresa privada, a estrutura
pública tem que ser muito bem gerenciada, pois senão vai
à falência. Outra questão é a falta de agilidade na destinação dos recursos. Na Saúde há urgências e complexidades que não toleram a burocracia e a ineficiência.
Um maior controle da sociedade civil não seria um
caminho para uma maior eficiência na gestão desses
recursos?

VC: Isso é básico. As contas dos hospitais públicos e de
outras unidades de saúde têm que ser transparentes e
acessíveis a todos. Tem que haver um intercâmbio e uma
disponibilidade de informações consistente entre Governo e Sociedade Civil para uma melhor governança.
Defina Saúde.
VC: Saúde é o bem-estar, um meio biopsicossocial. Os
hospitais e clínicas públicas cuidam da doença. Mas e o
psicológico e o social? O problema é que falta comunicação entre os diversos setores da Saúde. Uma vez que a
doença é multidimensional, para tratar as suas verdadeiras causas a resposta tem que ser multidisciplinar. No nosso caso, como diz Bill Drayton, fundador da Ashoka, não
damos o peixe, não ensinamos a pescar, o que queremos
é transformar a indústria da pesca. O que se pretende é
mudar o paradigma de saúde.
E há que se levar em conta a falta de uma boa alimentação quando se trata de comunidades carentes, não?
VC: Sem dúvida. Nós tratamos no hospital público, por
exemplo, de crianças com leucemia, mas qual o sentido
em se fazer um protocolo, com diagnóstico e tratamento
bem feitos se a criança, ao voltar para casa, não tiver o que
comer? Isso para não falar dos outros aspectos de medicina integral. E se a criança sofre violência doméstica?
Como curar uma pneumonia, se chove dentro da casa?
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Curso profissionalizante de beleza

Entramos então num ciclo vicioso: miséria-internaçãoreinternação-morte.
O Saúde Criança quer acabar com esse ciclo mortal?
VC: O Saúde Criança não quer substituir o Estado nas
suas funções básicas que é prestar Saúde à população.
Queremos é dar sentido ao ato médico, para complementar as ações para que o diagnóstico e o tratamento médico atuem positivamente em diversos patamares, no físico,
psicológico e social. A medicina tradicional cuida do físico, mas muitas vezes a verdadeira causa da doença está nas condições em que vivem as crianças miseráveis
do nosso País. Dos diversos atores a criança é o elo mais
vulnerável da cadeia. Criança muito pequena, com pneumonia, com câncer ou uma doença degenerativa, se não
houver diversos tipos de suportes, o tratamento muitas vezes não será eficaz. Mas, a bem da verdade, esta visão tradicional da Saúde, restrita à doença, é mundial.
Como a senhora montou o Saúde Criança?
VC: Fundei a ONG em 1991 vendendo objetos da minha

casa e reunindo recursos escassos para comprar remédios para as famílias em risco social. Fui aos poucos envolvendo profissionais da área de saúde, colegas médicos,
enfermeiros e amigos. Começamos numa estrebaria dentro do Parque Lage. Depois Vivi Nabuco construiu uma
sede onde permanecemos 25 anos. Ao longo do tempo
fomos sendo reconhecidos, eu diria mais rápido internacionalmente do que aqui, em nosso próprio País.
Como o Saúde Criança atua?
VC: O Saúde Criança atua dentro do Plano de Ação Familiar. A família é selecionada para o programa por um grupo de profissionais da unidade pública de saúde parceira
e a equipe multidisciplinar da Associação Saúde Criança
– ASC (assistentes sociais, médico, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, advogados e arquitetos, entre outros).
A área de Saúde compreende ações direcionadas para
a criança atendida e o grupo familiar, esclarecendo sobre diagnóstico e prognóstico da doença da criança e de
seus familiares, além de auxiliar na marcação de exames
e consultas nas redes pública e particular. Doa remédios,
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Vera com criança assistida no Hospital da Lagoa

alimentos e leites especiais, e, ainda, equipamentos médicos quando não disponíveis por meio da rede pública
de saúde. O Saúde Criança orienta e assessora nas providências que assegurem que todas as crianças da família
atendida estejam com a vacinação em dia, além de encaminhar para tratamento odontológico, oftalmológico e
outras especialidades médicas. É feito também acompanhamento nutricional mensal. Além disso, oferece apoios
psicológico e psiquiátrico na sede ou em local mais próximo à residência.
Como trabalham as demais áreas?
VC: A área de Educação tem como objetivo garantir a assiduidade e o bom aproveitamento das crianças na escola, assim como estimular a participação direta dos pais
na educação dos filhos. A equipe Saúde Criança facilita o
acesso à escola, acompanha o processo de matrículas,
aproveitamento e frequência da criança ou jovem, além
de buscar bolsas de estudo em escolas particulares. Há
também atividades de reforço escolar e encaminhamento para atendimentos específicos (oftalmológicos, peda-

gógicos ou com fonoaudiólogos e psicólogos). A conscientização dos pais sobre a importância da educação é
a base desse programa. A área de Cidadania tem como
objetivo promover o acesso à Justiça e orientar a família
sobre direitos e deveres e conta com assistentes sociais e
advogados que orientam sobre benefícios governamentais específicos, assim como sobre questões relacionadas ao reconhecimento de paternidade, pensão alimentícia e regularização de propriedade, entre outras. Ainda,
facilita o acesso a benefícios sociais públicos e para a obtenção de toda a documentação cidadã (certidão de nascimento, carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho,
histórico escolar etc.). A área de Renda visa capacitar os
responsáveis da família para geração de renda, novas
oportunidades de trabalho e de empreendedorismo. Os
adultos da família recebem orientação vocacional e encaminhamento para oficinas profissionalizantes na sede
da ASC e em centros de formação profissional da cidade.
Na ASC são oferecidos cursos de Culinária, Beleza e Costura, que são estruturados em módulos, de forma a permitir que as alunas e alunos desenvolvam suas habilidades
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de acordo com seu tempo e capacidade. Podem, ainda,
se aprofundar em áreas correlatas quando descobrem interesse ou vocação em um dos módulos. A área de Moradia faz reformas na casa da família atendida, de forma a
criar um ambiente saudável e seguro e fazer adaptações
para a criança com necessidades especiais.
Qual a estrutura de pessoal da Associação Saúde
Criança?
VC: Hoje o Saúde Criança tem 150 voluntários e 45 funcionários na matriz, porém o trabalho foi expandido em 6
estados brasileiros e se tornou política pública em Belo
Horizonte.

atuar também na solução dos problemas sociais. A visão
de que uma empresa deve apenas gerar lucro para seus
acionistas está sendo superada no mundo civilizado.
Como as empresas podem se utilizar da metodologia multidisciplinar?
VC: Trabalhamos muito para desenvolver esta metodologia multidisciplinar de atuação, junto às famílias vulneráveis. A Associação Saúde Criança presta consultoria para
ONGs, empresas e governos.

Qual a responsabilidade das empresas na resolução
dos problemas sociais brasileiros?
VC: Está cada vez mais claro que as empresas têm que

Como podem comprovar isso?
VC: Uma Avaliação de Impacto a Longo Prazo, realizada
pela Universidade de Georgetown, em 2013, analisou famílias atendidas após três e cinco anos da data de conclusão do Plano de Ação Familiar. O estudo revelou o
aumento de 92% na renda familiar, o aumento no número de famílias com casa própria (antes apenas 26% eram
proprietárias; depois, 50% das famílias já tinham casa própria após a alta do atendimento) entre outros indicadores.
Houve também uma diminuição de reinternações hospitalares, do grupo avaliado, em 86%, com significativa redução de custos para o sistema público de saúde. A percepção da família com relação ao seu bem-estar saiu de
9,6% que consideravam bom/muito bom para 51,2% que,
3 a 5 anos pós-alta da ASC, consideravam muito boa.

Curso de culinária

Vera com Robert Redford na entrega do Premio Skoll, em 2006

Como a Instituição é mantida?
VC: Nossos três maiores patrocinadores são a White Martins, a Johnson & Johnson e a Fundação alemã Ursula
Zindel-Hilti, além da Ashoka, Skoll Foundation e Schwab
Foundation. Mas temos muitos outros parceiros, que acreditam no nosso projeto, como a McKinsey, que nos deu 5
mil horas pró-bono de consultoria, além de contribuintes
pessoas físicas e do trabalho de voluntários.
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As ações destas empresas não param de crescer.

As ações destas empresas não param de crescer.
Cada dia mais e mais empresas investem em ações sociais.
NÓS é a revista que mostra todas elas.

Revista sobre as empresas
com maior atuação social.
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Yoshii Engenharia
A arte que vem da
argamassa
FOTOS
ARQUIVO A. Yoshii Engenharia

Showroom da A. Yoshii Engenharia
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No “Criando Arte”,
projeto social da
Yoshii Engenharia, de
Maringá, membros
da comunidade
transformam o
entulho das obras em
artesanato.

A A. Yoshii Engenharia, uma
média empresa de construção civil
com sede em Maringá, no Paraná,
deu sentido sustentável ao refugo
de suas obras. Pelas mãos criadoras de donas de casa e membros da
comunidade, massa corrida, barricas, pedaços de azulejo e restos de
MDF estão virando cestos, embalagens para vinho, vasos e cachepots.
É empresa nipônica, mas tem alma
japonesa pura. Se trabalhasse com
papel, a Yoshii faria origamis.
O reaproveitamento de materiais que sobram das obras faz par-

O Projeto Criando Arte reaproveita materiais que sobram das obras

te do projeto Criando Arte, que o
Instituto Atsushi e Kimiko Yoshii lançou em 2007, um ano depois de sua
própria fundação. Mais de 800 alunos participam anualmente das três
oficinas de artesanato oferecidas à
comunidade, de março a novembro, em aulas ministradas por cinco
professoras da região. Ao longo de
um ano são produzidas entre 900 a
1.000 peças que são vendidas pelos artesãos na própria comunidade,
entre os funcionários ou para empresas locais que distribuem como
brindes. “O aproveitamento da maté-
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O toque de
Responsabilidade
Social vem de
Kimiko Yoshii, diretora
social da empresa

45

ria-prima dispensada nas obras vira
artesanato sustentável”, explica a supervisora do Instituto, Larissa Squizzato de Campos.
A Yoshii Engenharia tem o estilo abnegado de seu fundador, o engenheiro Atsushi Yoshii, mas o toque
de Responsabilidade Social vem da
mulher, Kimiko, diretora social da
empresa e presidente do Instituto
Atsushi e Kimiko Yoshii. Ela também
preside a Guarda Mirim de Londrina,
uma instituição apoiada pelo Instituto que, apesar do nome, não tem relação alguma com segurança e dedica-se à formação profissional de
adolescentes de baixa renda da região. É fato, porém, que ao ser fundada, em 1965, e até alguns anos
depois, era conduzida pelos princípios da guarda municipal. Assim, formava os alunos com base na disciplina militar.
Com o tempo a instituição mudou o enfoque e passou a atuar com
fundamentos da pedagogia educacional, tendo ainda aulas de música, arte e o aprendizado profissional. Desde que passou a presidir a
Guarda Mirim, a empresária Kimiko
deu um choque de gestão na instituição, promovendo uma reestruturação administrativa e financeira e
reorganizando o sistema de participação dos mantenedores. “Apoiar
projetos voltados para a educação e
a cidadania faz parte da missão e da
razão de ser do Instituto Yoshii”, diz
Larissa.
Este ano, estão matriculados na
Guarda Mirim cerca de 840 jovens,
entre 14 e 18 anos, que estudam na
sede da instituição, em Londrina, e
nos distritos de Lerroville e Guaravera. Os estudantes, que fazem o curso

no contraturno escolar, são orientados para a autonomia e autossuficiência nas tarefas. Um bom exemplo
disso é a limpeza das instalações utilizadas para as aulas, feita pelos próprios alunos.
Em muitos projetos voltados às
populações carentes da região, o
Instituto trabalha no sistema de voluntariado, seja com os próprios colaboradores ou em parceria com a

comunidade, que participa de campanhas de arrecadação para instituições carentes de Londrina. Para
incentivar a coleta seletiva de lixo,
distribui cartilhas aos moradores,
ao mesmo tempo em que incentiva
a comunidade a usar corretamente
as lixeiras, separando o lixo orgânico
do reciclável por meio de palestras,
principalmente em escolas. O Instituto é parceiro do SESI na execução

“Apoiar projetos voltados para
a educação e a cidadania faz
parte da missão e da razão de
ser do Instituto Yoshii”
Larissa Squizzato de Campos, supervisora
do Instituto Atsushi e Kimiko Yoshii
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do Projeto Click, o qual tem o objetivo de transmitir a informática básica
a colaboradores e familiares do Grupo A.Yoshii. O SESI oferece o material didático e disponibiliza um professor para as aulas.
Em outra frente de Responsabilidade Social voltada para a cultura, o Instituto Atsushi e Kimiko Yoshii
apoia o grupo londrinense Ishindaiko, que dissemina a tradição do taikô, arte milenar japonesa do tambor
usado como instrumento musical. O
Ishindaiko, além da arte, prega a disciplina, o respeito e a concentração
e faz apresentações no Brasil e no
exterior, divulgando o ritmo dos tambores e a cultura japonesa. O apoio
não é gratuito. As batidas retumbantes dos taikôs talvez remontem aos
antepassados dos Atsushii em alguma aldeia distante do Japão.
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Gente em construção
O Grupo A. Yoshii Engenharia parece ter bom
trato com gente. Em 2017, integrou, pelo terceiro
ano consecutivo, o grupo das 35 melhores empresas do País em gestão de pessoas, segundo a publicação Valor Carreira, do Valor Econômico, que
analisa empresas inseridas em sete categorias de
acordo com o número de funcionários. A construtora é a terceira melhor empresa em gestão de pessoas na categoria entre 1.501 a 3.000 funcionários
no país.
Com o índice de 90% no quesito engajamento
e 81% no quesito satisfação, o ranking destacou a
política de desenvolvimento de pessoas da construtora que inclui capacitação no local de trabalho,
palestras, workshops e convenções para equipes
operacionais, além de atividades como treinamentos, mentorias, coaching e oratória para lideranças
e áreas administrativas. Outro destaque foi o projeto
de alfabetização em parceria com o SESI, que atende atualmente 60 trabalhadores. Outros cerca de 50
empregados recebem bolsa de até 20% em cursos

de graduação ou de 50% a 100% em cursos de pósgraduação ou MBAs.
A transparência e a comunicação com os empregados também somaram pontos para a Yoshii,
por conta dos acompanhamentos diários e quinzenais de desempenho e das avaliações anuais que
servem de orientação para o crescimento dos profissionais. Outro destaque foram as ações de Responsabilidade Social do Instituto Yoshii voltadas para os empregados e extensivas aos familiares, como
eventos comemorativos e a realização de cursos de
artes, com reaproveitamento de material reciclado
transformado em produtos que, ao serem vendidos,
geram renda extra para as famílias.
A A. Yoshii Engenharia foi fundada em 1965. Possui sede em Londrina, Maringá e Curitiba e atua nos
segmentos de incorporação residencial e obras de
empreitada, contratadas por clientes de diversos segmentos da economia. Nestas cinco décadas de história, foram cerca de 2 milhões de metros quadrados
construídos, no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.
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Quando a igualdade
rima com

diversidade

Reinaldo Bulgarelli,
especialista em diversidade

Sempre entendi que a ação
social da empresa poderia ganhar
maior efetividade se considerasse a
diversidade, seja para realizar recortes de gênero e raça, por exemplo,
seja como tema para suas atividades
junto ao público-alvo. As práticas de
responsabilidade social junto à comunidade, no entanto, ainda têm um
longo caminho a percorrer no Brasil
quando se fala em diversidade.
Foi apenas em 2015 que tivemos a primeira organização do terceiro setor voltada ao tema da diversidade. É o Instituto Carrefour, que
diz a que veio em sua apresentação:
“Somos um instituto de origem empresarial, sem fins lucrativos e de interesse público, dedicado a valorizar
a diversidade e enfrentar as desigualdades sociais. A partir do diálogo
aberto, de parcerias e da educação,
nós acreditamos que, juntos, podemos transformar a realidade e criar
uma sociedade melhor para todos”.
Por meio do GIFE, Grupo de
Institutos, Fundações e Empresas,
no Censo que realizou em 2016, fala de R$ 2,9 bilhões de investimento
total das organizações do terceiro setor de origem empresarial ou investimento social realizado diretamen-

te pela empresa. Não é um recurso
capaz de transformar a realidade do
país e a postura estratégica tem feito
toda a diferença quando a ação da
empresa consegue influenciar positivamente as políticas públicas, legislação, atuar em sintonia com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Também não é todo o
recurso disponível porque trata-se de
116 respondentes dentro do universo de organizações associadas ao
GIFE. Há outras organizações não associadas e, portanto, outros recursos
destinados por empresas, de variadas maneiras, para as ações sociais.
Os três temas mais presentes na destinação dos recursos dos
associados do GIFE são educação (84%), formação de jovens para o trabalho e/ou para a cidadania
(60%) e cultura e artes (51%). Quando observamos o foco considerando recortes dentro do público-alvo
beneficiado, temos que 4% consideram mulheres ou meninas, 2% consideram grupos étnico/raciais e 58%
consideram crianças e jovens, um
recorte tradicionalmente presente
em um país que há poucos anos era
muito jovem. Não há outros grupos
etários considerados, como idosos,

49

nem mesmo a questão da deficiência ou LGBT+ (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, entre outras situações). Nos EUA, presente
no gráfico ao lado, assim como na
Europa, há um cuidado um pouco
maior com questões de gênero e raça/etnia, entre outras.
Realizar recortes é se perguntar se conseguiremos impactar positivamente a educação, prioridade
maior dos investimentos, sem considerar as questões exemplificadas acima. Educação melhor para
quem? A quem a educação tem beneficiado no País? Quem está ficando de fora ou até mesmo está sendo
prejudicado pela educação na medida em que suas questões específicas não são consideradas? Como o
tema da valorização da diversidade
poderia estar presente nos conteúdos trabalhados nas três prioridades
de maneira a enfrentar situações de
discriminação, construir ambientes
inclusivos e uma cultura de respeito
e promoção dos direitos humanos
na sociedade?
Muitas empresas dizem enfrentar, por exemplo, dificuldades para
identificar profissionais com deficiên
cia a serem contratados para o cum-

primento da legislação de cotas.
Assumem multas às vezes pesadas,
mas a ação social raramente está
considerando a questão, por exemplo, de crianças e jovens com defi
ciência em suas práticas. Até mesmo
programas de aprendizagem (Lei da
Aprendizagem 10.097/2000), que
têm também forte caráter social, não
são muito utilizados com os devidos
recortes para contribuir no cumprimento da legislação de cotas para
inclusão de profissionais com deficiência, aumentar o número de profissionais negros, ou de mulheres, ou
de travestis e transexuais.
A proposta, assim, seria que o
investimento social privado e programas de voluntariado empresarial
pudessem considerar a diversidade no foco que escolheram como
prioritário, seja como tema específico ou transversal. Começo dizendo
que essa abordagem poderia oferecer maior efetividade nas ações sociais das empresas, mas tenho desconfiança se a desconsideração das
características específicas de nossa
população poderia até mesmo ter algum resultado de qualidade.
A visão universalista – educação de qualidade para todos, por

exemplo, não se sustenta sem essa
consideração pelo fato de mulheres
(52%) e negros (54%) serem maioria
na sociedade e enfrentarem questões muito específicas. Haverá a tal
qualidade na educação e ela será
mesmo para todos sem considerar
demandas e contribuições específicas? Veja que não se trata apenas
de demandas, mas de como cada tema, como orientação sexual e
identidade de gênero, podem contribuir com o todo ao trazer perspectivas, questões, formas de agir e se
relacionar, que obrigam a repensar
o que é oferecido.
Em 2018, assim como aconteceu em 2017, teremos uma forte presença do tema da valorização da diversidade na sociedade. A ação social das empresas, em sintonia com
os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), terá uma contribuição excelente se considerar a diversidade como um desafio e uma
riqueza.
Reinaldo Bulgarelli sócio-diretor da Txai Consultoria e Educação, secretário executivo do Fórum
de Empresas e Direitos LGBT e da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial. É um dos fundadores do Movimento Nacional de Meninos e Meninas
de Rua, que contribuiu para a elaboração e aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente.
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Ação com crianças do Lar Fabiano de Cristo sobre autoproteção

Centro Dom Helder Câmara
de Estudos e Ação Social

A espada da lei contra
o abuso sexual infantil
FOTOS
ARQUIVO CENDHEC
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Revista da campanha sobre autoproteção: Incentivo à leitura

O Centro Dom Helder
Câmara, em Recife, dá
assistência jurídica
e psicológica às
crianças vitimas de
abuso sexual e às suas
famílias.

A violência sexual contra crianças e adolescentes é uma chaga social e atinge, indiscriminadamente, todas as regiões brasileiras. Entre 2015
e 2016, o Disque 100, da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos,
registrou no País 37 mil denúncias
desse tipo de delito, a grande maioria sem que os responsáveis fossem
punidos. Em Pernambuco, porém, o
Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social – CENDHEC, ONG
de Direitos Humanos, com sede em
Recife, tem uma arma que pode ser

letal para punir os criminosos: a assistência jurídica às vítimas. No ano
passado, o estado teve 1.415 casos
de abuso sexual, a maioria contra
crianças de famílias de baixa renda.
Dom Helder, conhecido pela
defesa dos direitos humanos, não
atuava especificamente em favor
das crianças, mas o CENDHEC, que
leva seu nome, abraçou a causa.
Com uma equipe formada por dois
advogados, duas assistentes sociais
e uma psicóloga, a instituição presta assistência jurídica e psicológica
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às vítimas de abuso sexual e às suas famílias. A impunidade é comum
nestes casos, mas o trabalho dos
advogados da ONG muitas vezes
resulta na punição dos agressores.
Que o diga o radialista Denny Oliveira, acusado, julgado e condenado a
10 anos de prisão por estuprar uma
adolescente, anos atrás. No momento, há pelo menos 200 casos desse
tipo de delito sendo atendidos pela
ONG, todos moradores de áreas de
baixa renda de Recife e da região
metropolitana.
Os abusos sexuais contra crianças e adolescentes, segundo os registros da ONG, são, por ordem de
incidência, praticados por pais, pa-

drastos, tios e até vizinhos, na sua
grande maioria contra meninas de
até 13 anos de idade. Entidade de
Direitos Humanos que atua na Defesa, Promoção e Controle dos Direitos das Crianças e Adolescentes,
o CENDHEC também dá assessoria
jurídica para garantir o Direito à Moradia em Assentamentos Habitacionais de Baixa Renda, o que inclui a
legalização da posse da terra e a moradia para a população pobre moradora das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS).
O maior entrave para a punição
dos agressores de violência sexual é
o silêncio da vítima e o descrédito dos
familiares no sistema punitivo. É co-

Crianças aprendem sobre como se autoproteger

mum a criança agredida por um parente ou mesmo pelo próprio pai não
contar o fato para a família. Segundo
dados da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude,
que é responsável também pelas
denúncias do Disque 100 relacionadas a Pernambuco, em 2016 foram
registradas 248 denúncias com desdobramentos, sendo 197 destes referentes a abuso sexual e 51 a exploração sexual. Dado preocupante é que
os números de denúncia no período
de três anos seguidos revelam um
declínio a cada ano: 1.449 em 2013;
988 em 2014; e 690 em 2015.
Segue que na maioria dos casos em que a denúncia chega ao
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poder público é comum a família da
vítima desistir no meio do processo, tal é a demora e a burocracia da
Justiça e no encaminhamento da
Defensoria Pública, abarrotada de
ações de todo o tipo. É aí que entra o CENDHEC, cujos advogados
atuam como assistentes da promotoria. “Somos mais rápidos para tratar do tema”, explica José Ricardo
de Oliveira, coordenador geral do
CENDHEC. “E procuramos mostrar
às famílias das vítimas que vale a pena seguir em frente, que os responsáveis serão punidos”, diz.
A luta é difícil. O combate à violência sexual contra crianças perdeu, em 2008, um aliado forte, o
Programa Sentinela. Implantado em
2001 pelo governo federal, tinha
atuação junto às comunidades de
baixa renda em 900 municípios,
com estrutura própria formada por
advogado, assistente social, psicólogo e educadores. Funcionava 24
horas para atendimento e acompanhamento de vítimas de violência e
exploração sexual, possibilitando às
vítimas e às suas famílias o resgate
de seus direitos.
Em 2008, o Sentinela foi substituído pelos CREAs (Centro de Referência Especializado em Assistência
Social), que, além de abuso e exploração sexual, passaram a atuar em
âmbito mais amplo, junto a famílias
e indivíduos que vivenciam situações de violência física, psicológica, tráfico de pessoas, mendicância
e abandono, trabalho infantil e mesmo discriminação em decorrência
da orientação sexual, raça ou etnia.
“Infelizmente, pelo CREA, a maioria
das prefeituras não consegue fazer
o atendimento para as vítimas de

“Procuramos mostrar às famílias
das vítimas que vale a pena seguir
em frente, que os responsáveis
serão punidos”
José Ricardo de Oliveira,
coordenador geral do CENDHEC

violência sexual, pois há uma precarização do serviço”, diz Oliveira.
As crianças e adolescentes
atendidas pelo CENDHEC são afrodescendentes que vivem em situação de pobreza em comunidades
de baixa renda de Recife e da região
metropolitana, onde a grande maioria possui dificuldade de acesso aos

serviços públicos e desconhecimento quanto aos seus direitos. As
crianças atendidas trazem sintomas
de agressividade, tristeza, insegurança, irritabilidade, vivência precoce da sexualidade e fobias variadas.
Elas também apresentam, entre outros sintomas, dificuldade de aprendizagem, distúrbio do sono, ama-
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Ação da Campanha pelos Bons Tratos no Lar Fabiano de Cristo

O CENDHEC dá
atendimento
jurídico-social
a crianças que
sofrem outros
tipos de violência,
como a praticada
por instituições
públicas

durecimento precoce e tendência a
não respeitar limites.
As famílias sofrem com o desemprego ou a informalidade, que
causam instabilidade econômica.
Além disso, o uso abusivo de álcool,
a gravidez precoce entre as adolescentes e as dificuldades de acesso
aos serviços e programas sociais
complementam o cenário de vulnerabilidade e risco das comunidades.
Embora a assistência às vítimas
de abuso sexual seja uma de suas
principais ações, o CENDHEC também dá atendimento jurídico-social a
crianças que sofrem outros tipos de

violência, como a praticada por instituições públicas. Entre outros casos,
os advogados estão trabalhando numa ação para responsabilizar criminalmente PMs locais que, no Carnaval de 2006, jogaram um grupo de
adolescentes num rio, resultando na
morte de dois deles. Os PMs já foram
condenados em primeira instância, e
o caso está na fase de recurso.
Um outro dia das
Crianças
Em 18 de maio próximo será
celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Se-
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xual de Crianças e Adolescentes. A
data remete ao dia 18 de maio de
1973, quando a Araceli Crespo, de 8
anos, foi raptada, estuprada e morta
por jovens de classe média alta em
Vitória (ES). Os agressores nunca foram punidos.
Cerca de 67,7% das crianças e
jovens que sofrem abuso e exploração sexuais são meninas. Os meninos representam 16,52% das vítimas. Os casos em que o sexo da
criança não foi informado totalizaram 15,79%.
Os dados sobre faixa etária
mostram que 40% dos casos eram
referentes a crianças de 0 a 11 anos.
As faixas etárias de 12 a 14 anos e
de 15 a 17 anos correspondem, res-

pectivamente, 30,3% e 20,09% das
denúncias. Já o perfil do agressor
aponta homens (62,5%) e adultos de
18 a 40 anos (42%) como principais
autores dos casos denunciados.
Em sua gestão, o presidente
Michel Temer sancionou duas novas legislações relacionadas ao tema: a Lei no 13.440/2017, que estipula pena obrigatória de perda de
bens e valores em razão da prática
dos crimes tipificados como prostituição ou exploração sexual; e a
Lei no 13.441/2017, que prevê a infiltração de agentes de polícia na
internet com o fim de investigar crimes contra a dignidade sexual de
crianças e adolescentes. Em abril
passado, foi sancionada também a

Adolescentes do projeto Teia de Proteção durante Caminhada da Juventude

Lei no 13.431/2017, que estabelece
a escuta especializada e o depoimento especial para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas
de violência.
Denúncia
As ligações no Disque 100 são
gratuitas e as denúncias são anônimas. O atendimento é 24 horas e ocorre inclusive nos domingos e feriados.
Já o aplicativo Proteja Brasil
está disponível para download nos
celulares das plataformas Android
e iOS. Com apenas alguns cliques,
o usuário consegue apresentar sua
queixa à Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos de maneira fácil, rápida, anônima e segura.
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O bispo de todos os direitos

Dom Helder Câmara, falecido em 1999, foi um bispo católico, arcebispo emérito de Olinda e Recife e um dos
fundadores da Conferência Nacional de Bispos do Brasil (CNBB). Defensor dos direitos humanos e políticos no
País, foi a primeira pessoa pública a denunciar a existência de tortura no regime militar. Dom Helder estimulou
a organização popular, abriu os espaços da Igreja para
defesa dos direitos humanos e para formação política
dos populares. Tinha uma profunda consciência dos
problemas da humanidade, sempre na perspectiva da
ação de Deus entre os homens e suas intermediações.
A atuação de Dom Helder na arquidiocese de Olinda e
Recife teve um papel fundamental no enfrentamento
das instituições do Estado responsáveis pela violação
dos direitos humanos. Após a sua saída da Arquidiocese, houve o desmonte dos serviços e instituições que
se ocupavam das questões sociais e da defesa dos Di-

reitos Humanos. A demissão do colegiado da Comissão Justiça e Paz, em 1989, marcou o fim da presença da Igreja nos fóruns e instâncias de entidades de
Defesa de Direitos.
Em 2 de novembro de 1989 foi fundado o Centro Dom
Helder Câmara de Estudos e Ação Social – CENDHEC,
integrado pelos membros destituídos do Colegiado
e do Setor Jurídico da Comissão de Justiça e Paz de
Olinda e Recife; de professores e alunos do Instituto
de Teologia do Recife – ITER; e de militantes dos Direitos Humanos.
Ao longo dos anos, o CENDHEC adquiriu reconhecimento público nas suas atividades de promoção,
defesa, controle e formação nos direitos da criança
e do adolescente, bem como do direito à moradia
das populações carentes.

