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EDITORIAL

Ao folhear mais esta edição de NÓS 
– Revista sobre as empresas de maior 
atuação social o leitor encontrará uma 
predominância de temas ligados ao uni-
verso 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 realida-
de a pregação de seu fundador, Amador 
Aguiar, de que a educação é tarefa de to-
dos. 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 es-
tão fora das escolas, está longe de ser esse 
o principal drama dos pequeninos compa-
rado aos altos índices de abuso sexual in-
fantil. Nos anos 2015 e 2016, últimos da-
dos disponíveis, o Disque 100, da Ouvido-
ria Nacional dos Direitos Humanos rece-
beu mais de 35 mil denúncias desse tipo 
de delito, como consta na matéria desta 
edição. Pior, na maioria dos casos, por me-
do ou desconhecimento do sistema judi-
cial, os agressores – pais, padrastos, paren-
tes e até vizinhos – ficaram impunes. 

Nem todos. A Organização Social 
Centro Dom Helder Câmara de Estudos 
e Ação Social, de Recife, presta assesso-
ria jurídica gratuita às vítimas e suas famí-
lias. Pelo menos 200 ações coordenadas 
pela ONG nesse sentido estão correndo 
na Justiça de Pernambuco. Já há agres-
sores condenados.

Outra Organização Social, a Saúde 
Criança, fundada pela Dra. Vera Cordei-

ro, combate a injustiça contra crianças 
de baixa condição social com a perse-
verança que caracteriza o trabalho hu-
manitário. “Como tratar uma criança do-
ente que vai para casa e não tem o que 
comer?”, questiona a médica em entre-
vista concedida à revista. Para tentar mi-
tigar 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 gran-
des centros de consumo. Grifes famo-
sas como Nike, Zara e Pernambucanas 
sofreram ações judiciais por conta dessa 
prática nefasta. A boa notícia é que o Pro-
jeto “Escravo? Nem Pensar”, da ONG Re-
pórter Brasil, está de olho nesses escra-
vizadores. 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 comple-
ta a edição segue no mesmo diapasão: 
o artigo assinado por Reinaldo Bulgarelli 
– um dos fundadores do Movimento Na-
cional 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 ado-
lescentes de baixa renda no Paraná.

Dediquemos, pois, esta edição aos 
pequeninos. 

Rubeny Goulart, editor de NÓS

pequeninos
A EDIçãO DOS 
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EMPRESA DO BEM

EDuCAçãO: uMA  
MISSãO DE tODOS NÓS

fundação 
Bradesco

FOtOS
ARQUIVO FUNDAÇÃO 
BRADESCO,  
EDINEI VICTORINO, 
LEONARDO FINOTTI E 
RONALDO AGUIAR
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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, Ama-
dor Aguiar, falecido em 1994, cos-
tumava dizer que “a educação não 
deve ser função exclusiva do go-
verno, mas de todos nós”. Não fo-
ram 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 esco-
las gratuitas patrocinada pelo ban-
co só faz crescer. Hoje, a Fundação 
Bradesco, como passou a ser de-
nominado o braço de Responsabi-
lidade Social do Grupo Bradesco, 

possui uma rede de 40 escolas pró-
prias, presentes em todos os esta-
dos 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 cur-
sos e oficinas de formação técnica 
artesanal e empreendedora, a Fun-
dação 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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Gestão e Governança e Informática. 
O curso de “Postura e Imagem Pro-
fissional” obteve os maiores índices 
de procura, com mais de 29 mil cer-
tificados.

Dos mais de 100 mil alunos im-
pactados pela rede física da Funda-
ção Bradesco no ano passado, me-
tade são estudantes da educação 
básica, que compreende a educa-
ção 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 qua-
lidade. Mais do que isso, é preciso 
estimular a permanência na escola, 

sobretudo diante da realidade so-
cial em que vive a maior parte das 
famílias atendidas pela Fundação 
Bradesco. Os alunos da Educação 
Infantil ao Ensino Médio e técnico 
Profissionalizante recebem, gratui-
tamente, uniforme, material escolar, 
alimentação balanceada e assistên-
cia médico-odontológica. 

Em 2016, foram investidos R$ 
1,033 milhão em auxílio e tratamen-
tos de saúde e outros R$ 786 mil fo-
ram direcionados para a compra de 
materiais médicos e dos gabinetes 
odontológicos instalados nas esco-
las. Nesse mesmo ano a Fundação 
despendeu R$ 21,389 milhões em 
alimentação para os alunos, com 
186 cardápios personalizados. 

virtual – e aí os números são grandi-
loquentes: no ano passado, foram 
cerca de 360 mil estudantes inscri-
tos, num total de mais de 630 mil 
atendimentos. Do outro lado do bal-
cão 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 simul-
taneamente 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, 
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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 ciên-
cia, ensino de arte e cultura, ativida-
des esportivas e área de recreação e 
o apoio pedagógico, administrativo 
e tecnológico do Centro Educacio-
nal, como é conhecida a sede. Esta 
conexão permanente com os coor-
denadores de ensino é um indica-
dor do alto índice de aprovação mé-
dia dos alunos, em sua grande maio-
ria oriundos de comunidades de bai-
xa renda. 

De 2012 a 2016, a média de 
aprovação das 40 unidades da rede 
escolar da Fundação tangenciou os 
95%, índice comparável aos das me-
lhores instituições de ensino dos pa-
íses desenvolvidos e muito superior 
ao das escolas públicas brasileiras. 
Comparando, entre 2014 e 2015, se-
gundo dados do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio teixeira (Inep) e Ministé-
rio 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 Fun-
dação, os coordenadores, orienta-
dores 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 me-
lhoria progressiva vem sendo verifi-
cada. Em 2016, foram avaliados co-
nhecimentos de Leitura e Escrita e 
Matemática, no 2o ano, e Língua Por-
tuguesa, Matemática, Ciências Hu-
manas e Ciências da Natureza nos 
5o e 9o anos e 3a série do Ensino Mé-
dio. Em todos os segmentos e áreas, 
os índices foram superiores aos atin-
gidos 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 parti-
culares na última Prova do Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação 

Básica (Saeb), aplicada pelo Ministé-
rio 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 ín-
dice obtido pela 3a série do Ensino 
Médio alcançou 328,8 pontos, 7% 
maior do que a média das escolas 
privadas e 23% superior aos resulta-
dos das escolas brasileiras em geral. 
Essa conquista também foi desta-
que entre os estudantes do 2o ano 
do Ensino Fundamental em 2016, 
menor faixa etária avaliada pela Fun-
dação Bradesco. O nível dos alunos 
em leitura e escrita superou as mé-
dias da rede particular na última Pro-
va Brasileira do Final do Ciclo de Al-
fabetização (Prova ABC), realizada 
pelo movimento todos Pela Educa-
ção em 2012. “A Fundação Brades-
co valoriza a proximidade entre suas 
escolas e os alunos egressos de ca-
da unidade, formados para atuarem 



9 

De 2012 a 2016, 
a média de 

aprovação das 
40 unidades da 
rede escolar da 

Fundação  
chegou a 95%
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como protagonistas, transformando 
a realidade em que vivem”, expli-
ca a diretora da Fundação, Denise 
Aguiar. Segundo o último levanta-
mento, 46,5% dos egressos da Edu-
cação 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 vulne-
rabilidade socioeconômica, defici-
tárias em serviços públicos e em re-
cursos educacionais de qualidade, 
as escolas da Fundação impactam 
sobremaneira a vida social onde  

atuam, a exemplo do que ocorre 
com as agências bancárias em rin-
cões distantes no País. De cidades 
do semiárido nordestino ao entor-
no 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 desenvolvimen-
to de uma comunidade a partir da 
educação e das iniciativas dos pró-
prios moradores. Segundo dados di-

46,5% dos egressos 
da Educação 
Básica deram 
continuidade à 
sua escolarização 
após a conclusão 
dos estudos na 
Fundação
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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 “al-
to” (de 0,700 a 0,799) em 2010. 

 quando se trata de proporcio-
nar acesso gratuito à educação em 
regiões de reconhecida vulnerabili-
dade socioeconômica, o ensino mui-
tas vezes precisa vir acompanhado 
de investimentos estruturais, como 
reforma e manutenção de escolas, e 
de suprimento de serviços que estão 
associados à educação propriamen-
te dita. Inclui-se neste quesito, por 
exemplo, a remodelação das mora-
dias para 540 crianças e adolescen-
tes que vivem em regime de interna-
to na Escola-Fazenda de Canuanã 
(tO) mantida pela Fundação.

Outras atividades não necessa-
riamente ligadas à rotina escolar, al-
gumas associadas com outras insti-
tuições e até com o poder público, fa-
zem parte do programa educacional 
da Fundação. Em 2016, na unidade 
Escolar de Marília (SP), uma equipe 
de agentes de trânsito, auxiliada pe-
los professores, realizou atividades 
práticas e orientou os alunos da Edu-
cação Infantil a respeito do compor-
tamento no trânsito, incluindo traves-
sia de ruas, postura segura e cuida-
dos com os motoristas. Já na Escola 
de Cuiabá (Mt), as crianças participa-
ram do Movimento Maio Amarelo, do 
Departamento Estadual de trânsito 
do Mato Grosso, com palestras que 
incluíram do uso do cinto de segu-
rança ao transporte em cadeirinhas.

Os estudantes do Ensino Fun-
damental e do Ensino Médio das Es-
colas de Osasco (SP), por sua vez, 
participaram do festival audiovisual  
AfroMinuto, que integrou a Festa 
do Conhecimento, Literatura e Cul-
tura Negra (FlinkSampa). Os traba-
lhos em vídeo feitos pelos alunos da 
Fundação versaram sobre temas re-
lacionados à luta contra a opressão, 
à liberdade de expressão, à justiça, à 
igualdade racial e à cultura. 

Em 2016, bandas, corais, or-
questras e demais grupos forma-
dos por alunos apresentaram-se em 
uma série de eventos, como a ceri-
mônia de Revezamento da tocha 
Olímpica e as comemorações dos 
60 anos da Fundação Bradesco, am-
bas em Osasco (SP). Os estudantes 

A Escola-Fazenda de Canuanã (tO) abriga 540 crianças e adolescentes
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Os alunos da 
Educação Básica 
participam 
de visitas a 
exposições, 
feiras de ciência e 
museus

também participaram de experiên-
cias 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 – Produ-
ção Escrita, Desenho e Pintura com 
o objetivo de estimular o talento ar-
tístico dos alunos. Em 2016, entre 
os 1.761 trabalhos inscritos de 36 
unidades Escolares, foram premia-
das 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 estu-
dantes da Escola de Canuanã (tO), 
por exemplo, desbravaram a cidade 
histórica tocantinense de Nativida-
de, onde puderam observar constru-
ções e monumentos relacionados 
às influências culturais portugue-
sas, além de visitar um museu. Os 
cursos do Ensino Profissionalizante 
também preveem estudos do meio 
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e atividades empíricas, que tem co-
mo finalidade aproximar os jovens 
do mercado de trabalho e do dia a 
dia das empresas. Em 2016, esses 
alunos realizaram 27 visitas técni-
cas e palestras. No ano, a Fundação 
Bradesco atendeu 542 aprendizes e 
manteve convênios com 13 empre-
sas de diferentes segmentos. 

Por meio dos Grupos Produti-
vos, a Fundação Bradesco propor-
ciona formação em técnicas artesa-
nais, gestão e empreendedorismo, o 
que incrementa a renda e auxilia na 
sustentabilidade e formalização dos 
negócios. Em 2016, foram atendi-
das 2.262 pessoas, em 38 unidades 
Escolares, 97,13% mulheres. Atual-

mente, 127 artesãos estão organi-
zados em grupos de produção arte-
sanal, três dos quais formalizados: a 
Associação das Bordadeiras do Jar-
dim Conceição, em Osasco (SP), a 
Associação Artesanato Pampa Ca-
verá, de Rosário do Sul (RS), e a As-
sociação Fibra Real, de São João 
del-Rei (MG). A Fundação mantém 
o quiosque Social, espaço para a 
divulgação dos trabalhos dos arte-
sãos das Escolas, localizado na Ci-
dade de Deus, em Osasco (SP). No 
ano, mais de 15 mil peças foram re-
metidas ao quiosque, com renda re-
vertida 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
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Chateaubriand, a primeira escola da 
rede, a Fundação vem ampliando 
sua malha escolar em escala geo-
gráfica. Em 1986, com a inaugura-
ção das unidades de Ceilândia (DF) 
e Bodoquena (MS), a instituição pas-
sou 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 Sudes-
te, 32.683 no Nordeste, 20.407 no  

Norte, 9.969 no Sul e 9.224 no Cen-
tro-Oeste. Para 2018, a Fundação 
Bradesco investirá na continuidade 
das iniciativas atualmente desenvol-
vidas por meio de sua rede de esco-
las. “Os esforços da Fundação esta-
rão direcionados ao aprimoramento 
de suas atividades com foco na me-
lhoria da qualidade do ensino oferta-
do aos alunos, de modo a reafirmar 
seu protagonismo e sua excelência 
no contexto educacional e de inves-
timento social privado brasileiro”, ex-
plica Denise Aguiar. 

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

A Fundação 
Bradesco vem 
ampliando sua 
malha escolar 
em escala 
geográfica
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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.

no topo do 
investimento social

*Dados incluem os alunos da Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio

nÚMEROS DA  
funDAçãO BRADEScO

Educação Básica* 43.740
Educação de Jovens e Adultos 12.676
Formação Inicial e Continuada  47.812
Total de Alunos 104.228
Escola Virtual 630.000
Projetos e ações em parceria 15.040

*Educação Básica (Base: Dez/2016)

PERfIL DOS ALunOS

Comunidade 92,83%
Funcionários e filhos de  
funcionários da Organização  
Bradesco 7,17%
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fOcO SOcIAL

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. 

c&A

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

sem ventilação, adultos e crianças, 
a maioria imigrantes, trabalham pra-
ticamente 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 pas-
so importante, em dezembro do ano 
passado, ao engajar-se no progra-
ma “Escravo, nem pensar!” (ENP!), 

FOtOS
ARQUIVO INSTITUTO C&A
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criado pela ONG Repórter Brasil. O 
objetivo é mobilizar servidores públi-
cos das áreas de educação e de as-
sistência social do município de São 
Paulo na prevenção do trabalho in-
fantil 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, inicia-
tiva da sociedade civil, que tem co-
mo objetivo implementar ferramen-
tas para que o setor empresarial e a 
sociedade brasileira não comerciali-
zem produtos de fornecedores que 
usaram ou usam trabalho escravo. 
Com a assinatura, as empresas as-
sumem, em sua gestão, 10 com-
promissos previstos no documento. 
Anualmente, as companhias farão 
avaliações sobre os resultados al-
cançados, submetendo-os ao Comi-
tê de Monitoramento do Pacto, for-
mado pelo Instituto Ethos, OIt (Or-
ganização Internacional do traba-
lho), ONG Repórter Brasil e Instituto 
Observatório Social.

Dentro da cadeia de forne-
cedores 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-

A C&A foi a primeira empresa 
do varejo têxtil a assinar, em 
2010, o Pacto Nacional pela 

Erradicação do trabalho 
Escravo no Brasil
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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 Mercado-
rias, exigência, aliás, válida em toda 
a rede no mundo. Além disso, criou 
um sistema de auditoria em sua re-
de de fornecimento, sem aviso pré-
vio, 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 forne-
cimento, que extrapola as frontei-
ras nacionais, foi criado um departa-
mento global, o Sustainable Supply 
Chain – SSC, que responde no Bra-
sil ao Comitê Executivo e também a 
uma Diretoria Global.

O ENP! da ONG Repórter Brasil 
procura sensibilizar os profissionais 
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ligados a educação e assistência 
social sobre temas como trabalho 
escravo, trabalho infantil e migra-
ção e tem como foco melhorar o 
atendimento a imigrantes e seus fa-
miliares nos serviços públicos da ci-
dade, como escolas e unidades de 
atendimento da assistência social. 
Grande parte dos imigrantes que 
chegam a São Paulo, vindos princi-
palmente do continente africano e 
de países sul-americanos, se encon-
tra em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica e, portanto, expos-
ta a situações de exploração, como 
o trabalho escravo. Segundo Natália 

Com a parceria 
do Instituto C&A, 
o “Escravo, nem 
pensar!” pretende 
aumentar a 
capacitação dos 
assistentes sociais 
no combate ao 
trabalho escravo

Suzuki, coordenadora do ENP!, em 
2013 e 2014, houve aumento do nú-
mero dessas ocorrências, o que fez 
com que São Paulo ocupasse a po-
sição de campeão e vice-campeão, 
respectivamente, no ranking nacio-
nal de estados flagrados com traba-
lho 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 con-
ta com o apoio da Defensoria Públi-
ca da união, Ministério Público do 
trabalho, Superintendência Regio-
nal do trabalho e as secretarias de 
Educação e de Assistência Social 
do município de São Paulo, o Cen-
tro de Apoio e Pastoral do Migrante 
(Cami) e a Missão Paz. “O Instituto 
C&A acredita que só conseguire-
mos erradicar o trabalho escravo e 
infantil unindo esforços e engajan-
do diferentes organizações”, avalia 
Luciana Almeida, gerente de Direi-
tos Humanos e transformação da 
Cadeia de Fornecimento.

Esse tipo de prática não é pri-
vilégio, claro, da indústria da moda, 
mas é verdade também que o gran-
de contingente de mão de obra 
barata e informal utilizada pelas 
confecções – que por sua vez for-
necem às grandes marcas – não é 
regido pelo respeito aos direitos do 
trabalhador. 

Além dessa capilaridade peri-
gosa, o mundo da moda paga pela 
sua alta exposição. Em 2011, a gri-
fe espanhola Zara ganhou as man-
chetes não pelo sucesso da nova 
coleção de roupas caras, mas pelo 
trabalho análogo à escravidão fla-
grado por fiscais na cadeia produti-
va. Em São Paulo, bolivianos ganha-
vam R$ 2 por peça produzida em 
oficinas de costura terceirizadas pa-
ra a AHA, que por sua vez prestava 
serviços para a Zara no Brasil. O epi-
sódio obteve destaque nas redes 
sociais e a marca foi alvo de protes-
tos e boicote.

No ano passado, a 7a turma do 
tRt (tribunal Regional do trabalho) 
da 2a Região manteve, por unanimi-
dade, decisão que condena a rede 

Pernambucanas ao pagamento de 
R$ 2,5 milhões por danos morais co-
letivos, além de multa, pela sujeição 
de trabalhadores ao trabalho análo-
go à escravidão. O caso foi flagrado 

em 2012 em duas oficinas de costu-
ra subcontratadas por fornecedoras 
da Pernambucanas.

De acordo com a fiscalização, 
os trabalhadores eram sujeitos a jor-
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nadas exaustivas, recebiam valores 
irrisórios pagos por peça, havia utili-
zação de mão de obra adolescente, 
além da falta de condições de higie-
ne e segurança. 

A M5 Indústria e Comércio, do-
na da marca M. Officer, foi conde-
nada por submeter trabalhadores a 
condições análogas à de trabalho 
escravo e pode ficar proibida de co-
mercializar roupas no estado de São 
Paulo por 10 anos. O tribunal Regio-
nal do trabalho de São Paulo man-
teve a condenação dada em 2016 
em 1a instância. Com a medida, es-
tá aberto o caminho para que a Se-
cretaria da Fazenda paulista inicie 
um Procedimento Administrativo de 
Cassação a partir da comunicação 
pela Comissão Estadual para a Erra-

dicação do trabalho Escravo (Coe-
trae) da decisão judicial colegiada.

A grife de roupas femininas 
Gregory, freguesa contumaz dos fis-
cais do Ministério do trabalho, rece-
beu, em 2012, dezenas de autos de 
infração por utilizar mão de obra es-
crava em suas confecções. Em mea-
dos do ano passado, a Justiça Fede-
ral de São Paulo acatou denúncia do 
Ministério Público Federal (MPF) em 
ação referente a trabalho escravo. 
Segundo o MPF, os estabelecimen-
tos e oficinas de costura localizados 
na capital e região metropolitana de 
São Paulo eram contratados por for-
necedores diretos da Gregory, os 
quais submetiam trabalhadores bo-
livianos a “condições degradantes, 
jornadas exaustivas e atividades for-

O grande 
contingente de 
mão de obra 
barata e informal 
utilizada pelas 
confecções 
não é regido 
pelo respeito 
aos direitos do 
trabalhador
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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.

compromissos do Pacto nacional para 
Erradicação do Trabalho Escravo no Brasil

6 Apoiar ações de combate à sonegação de 

impostos e à pirataria.

7 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.



27 

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 Inter-
nacional do trabalho (OIt), há, no 
País, mais de 200 mil trabalhadores 
vivendo em regime de escravidão. 

Em 1995, perante a OIt, o Bra-
sil 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 ati-
vidades econômicas da zona rural, 
como a pecuária, a produção de car-
vão e os cultivos de cana-de-açú-
car, soja e algodão. Mas, nos últimos 
anos, essa situação também tem si-
do 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 ru-
ral 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 atra-
ídos por falsas promessas de alicia-
dores 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 ame-
ricanos, como a de bolivianos, para-
guaios 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 situa-
ção irregular, são mais vulneráveis 
ao trabalho escravo. 
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PRó-BOnO

Na Coca Cola todo descartável 
vai e volta

EC
O

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.

Adote uma horta

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

Selo Chico Mendes na Alcoa
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. AM

BI
EN

TA
L

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.
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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.

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. 

voluntário 
ganha mais

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.



34 

EnTREvISTA



35 

Entrevista com Vera Cordeiro, fundadora 
do Saúde Criança

esperança

A doutora Vera Cordeiro é médica há décadas 
e conhece os limites da medicina. Ora, não adian-
ta 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 tratamen-
to 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 fa-
mílias, entre as mais de 70.000 pessoas que aten-
deu. uma pesquisa da universidade de George-
town revelou uma redução de 86% nos dias de in-
ternações 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-

FOtOS
ARQUIVO SAÚDE CRIANÇA

de Criança, corre o Brasil e o mundo dando pales-
tras sobre a metodologia e os resultados auferidos 
pela ONG no tratamento de crianças carentes.

Reconhecimento o Saúde Criança tem de so-
bra. Pela sexta vez consecutiva foi eleita a organi-
zação não governamental mais influente da Amé-
rica Latina. Além disso, subiu uma posição na ava-
liação da entidade suíça NGO Advisor, alcançan-
do a 18a posição entre as 500 melhores ONGs do 
mundo. A metodologia multidisciplinar de trata-
mento já está sendo exportada para vários países 
e, no Brasil, pelo menos 23 ONGs a adotam. Foi re-
comendada como política pública: recentemente 
a prefeitura de Belo Horizonte começou a adotá-la 
nos hospitais públicos da capital.

Vera Cordeiro é membro do Conselho Mun-
dial 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”. 

uMA DOutORA CHAMADA
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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 mui-
tas das doenças tinham relação com as condições de vi-
da a que os pacientes estavam submetidos. Por exemplo, 
o paciente portador de tuberculose também tinha uma vi-
da 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 Psicos-
somática da Pediatria do Hospital da Lagoa e assistia mães 
com filhos com câncer, doenças infecciosas e outras enfer-
midades 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 ve-
zes, 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 vol-
tar ao hospital. Ou seja, o ato médico não se completava.

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

Baixada Fluminense, na Rocinha, Vidigal, no Rio, é que me 
dei conta do tamanho da tragédia. Eu diria que a pobre-
za, 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. 

nossas elites não são sensíveis ao problema?
vc: O problema é que vivemos numa sociedade com te-
cido social esgarçado. A Dra. Ruth Cardoso (esposa do ex- 
presidente Fernando Henrique Cardoso, já falecida) dizia 
que não existe comunicação fácil entre as diversas clas-
ses sociais no nosso país. uma sociedade tão desigual co-
mo 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 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 asse-
gura 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 conten-
to em nenhum dos níveis, municipal, estadual e federal, 
de forma geral, existem exceções. Prova disso é que nas 
grandes manifestações da população, a primeira reivindi-
cação 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 depen-
dem 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 destina-
ção dos recursos. Na Saúde há urgências e complexida-
des 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 Gover-
no 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 comunica-
ção entre os diversos setores da Saúde. uma vez que a 
doença é multidimensional, para tratar as suas verdadei-
ras causas a resposta tem que ser multidisciplinar. No nos-
so 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 alimen-
tação 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 me-
dicina integral. E se a criança sofre violência doméstica? 
Como curar uma pneumonia, se chove dentro da casa?  

“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
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Entramos então num ciclo vicioso: miséria-internação- 
reinternação-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 complemen-
tar as ações para que o diagnóstico e o tratamento médi-
co atuem positivamente em diversos patamares, no físico, 
psicológico e social. A medicina tradicional cuida do físi-
co, mas muitas vezes a verdadeira causa da doença es-
tá 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 pneu-
monia, com câncer ou uma doença degenerativa, se não 
houver diversos tipos de suportes, o tratamento muitas ve-
zes não será eficaz. Mas, a bem da verdade, esta visão tra-
dicional 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 remé-
dios para as famílias em risco social. Fui aos poucos envol-
vendo profissionais da área de saúde, colegas médicos, 
enfermeiros e amigos. Começamos numa estrebaria den-
tro do Parque Lage. Depois Vivi Nabuco construiu uma 
sede onde permanecemos 25 anos. Ao longo do tempo 
fomos sendo reconhecidos, eu diria mais rápido interna-
cionalmente do que aqui, em nosso próprio País. 

como o Saúde criança atua?
vc: O Saúde Criança atua dentro do Plano de Ação Fami-
liar. A família é selecionada para o programa por um gru-
po de profissionais da unidade pública de saúde parceira 
e a equipe multidisciplinar da Associação Saúde Criança 
– ASC (assistentes sociais, médico, psicólogos, psiquia-
tras, nutricionistas, advogados e arquitetos, entre outros). 
A área de Saúde compreende ações direcionadas para 
a criança atendida e o grupo familiar, esclarecendo so-
bre 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, 

Curso profissionalizante de beleza
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alimentos e leites especiais, e, ainda, equipamentos mé-
dicos quando não disponíveis por meio da rede pública 
de saúde. O Saúde Criança orienta e assessora nas provi-
dências que assegurem que todas as crianças da família 
atendida estejam com a vacinação em dia, além de en-
caminhar para tratamento odontológico, oftalmológico e 
outras especialidades médicas. É feito também acompa-
nhamento nutricional mensal. Além disso, oferece apoios 
psicológico e psiquiátrico na sede ou em local mais pró-
ximo à residência. 

como trabalham as demais áreas?
vc: A área de Educação tem como objetivo garantir a as-
siduidade e o bom aproveitamento das crianças na es-
cola, 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 encaminhamen-
to para atendimentos específicos (oftalmológicos, peda-

gógicos ou com fonoaudiólogos e psicólogos). A cons-
cientização 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 governamen-
tais específicos, assim como sobre questões relaciona-
das ao reconhecimento de paternidade, pensão alimen-
tícia e regularização de propriedade, entre outras. Ainda, 
facilita o acesso a benefícios sociais públicos e para a ob-
tenção de toda a documentação cidadã (certidão de nas-
cimento, 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 en-
caminhamento para oficinas profissionalizantes na sede 
da ASC e em centros de formação profissional da cidade. 
Na ASC são oferecidos cursos de Culinária, Beleza e Cos-
tura, que são estruturados em módulos, de forma a permi-
tir que as alunas e alunos desenvolvam suas habilidades 

Vera com criança assistida no Hospital da Lagoa
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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 metodolo-
gia multidisciplinar?
vc: trabalhamos muito para desenvolver esta metodolo-
gia multidisciplinar de atuação, junto às famílias vulnerá-
veis. A Associação Saúde Criança presta consultoria para 
ONGs, empresas e governos.
 
como podem comprovar isso?
vc: uma Avaliação de Impacto a Longo Prazo, realizada 
pela universidade de Georgetown, em 2013, analisou fa-
mílias atendidas após três e cinco anos da data de con-
clusão do Plano de Ação Familiar. O estudo revelou o 
aumento de 92% na renda familiar, o aumento no núme-
ro de famílias com casa própria (antes apenas 26% eram 
proprietárias; depois, 50% das famílias já tinham casa pró-
pria após a alta do atendimento) entre outros indicadores. 
Houve também uma diminuição de reinternações hospi-
talares, do grupo avaliado, em 86%, com significativa re-
dução de custos para o sistema público de saúde. A per-
cepção 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. 

de acordo com seu tempo e capacidade. Podem, ainda, 
se aprofundar em áreas correlatas quando descobrem in-
teresse ou vocação em um dos módulos. A área de Mo-
radia 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 fun-
cionários na matriz, porém o trabalho foi expandido em 6 
estados brasileiros e se tornou política pública em Belo 
Horizonte.

como a Instituição é mantida?
vc: Nossos três maiores patrocinadores são a White Mar-
tins, a Johnson & Johnson e a Fundação alemã ursula 
Zindel-Hilti, além da Ashoka, Skoll Foundation e Schwab 
Foundation. Mas temos muitos outros parceiros, que acre-
ditam 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. 
 
Qual a responsabilidade das empresas na resolução 
dos problemas sociais brasileiros?
vc: Está cada vez mais claro que as empresas têm que 

Curso de culinária Vera com Robert Redford na entrega do Premio Skoll, em 2006
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As ações destas empresas não param de crescer.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 

cASE EMPRESARIAL

A ARtE quE VEM DA 
ARGAMASSA
FOtOS
ARQUIVO A. YOShII ENGENhARIA

Showroom da A. Yoshii Engenharia
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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 criado-
ras de donas de casa e membros da 
comunidade, massa corrida, barri-
cas, pedaços de azulejo e restos de 
MDF estão virando cestos, embala-
gens para vinho, vasos e cachepots. 
É empresa nipônica, mas tem alma 
japonesa pura. Se trabalhasse com 
papel, a Yoshii faria origamis.

O reaproveitamento de mate-
riais que sobram das obras faz par-

te do projeto Criando Arte, que o 
Instituto Atsushi e Kimiko Yoshii lan-
çou em 2007, um ano depois de sua 
própria fundação. Mais de 800 alu-
nos participam anualmente das três 
oficinas de artesanato oferecidas à 
comunidade, de março a novem-
bro, em aulas ministradas por cinco 
professoras da região. Ao longo de 
um ano são produzidas entre 900 a 
1.000 peças que são vendidas pe-
los artesãos na própria comunidade, 
entre os funcionários ou para em-
presas locais que distribuem como 
brindes. “O aproveitamento da maté-

No “Criando Arte”, 

projeto social da 

Yoshii Engenharia, de 

Maringá, membros 

da comunidade 

transformam o 

entulho das obras em 

artesanato.

O Projeto Criando Arte reaproveita materiais que sobram das obras



44 

O toque de 
Responsabilidade  

Social vem de  
Kimiko Yoshii, diretora 

social da empresa
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ria-prima dispensada nas obras vira 
artesanato sustentável”, explica a su-
pervisora do Instituto, Larissa Squiz-
zato de Campos.

A Yoshii Engenharia tem o esti-
lo abnegado de seu fundador, o en-
genheiro 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 Institu-
to que, apesar do nome, não tem re-
lação alguma com segurança e de-
dica-se à formação profissional de 
adolescentes de baixa renda da re-
gião. É fato, porém, que ao ser fun-
dada, em 1965, e até alguns anos 
depois, era conduzida pelos princí-
pios da guarda municipal. Assim, for-
mava os alunos com base na disci-
plina militar. 

Com o tempo a instituição mu-
dou o enfoque e passou a atuar com 
fundamentos da pedagogia edu-
cacional, tendo ainda aulas de mú-
sica, arte e o aprendizado profissio-
nal. Desde que passou a presidir a 
Guarda Mirim, a empresária Kimiko 
deu um choque de gestão na insti-
tuição, promovendo uma reestrutu-
ração administrativa e financeira e 
reorganizando o sistema de partici-
pação 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 Guarave-
ra. Os estudantes, que fazem o curso 

“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 

no contraturno escolar, são orienta-
dos para a autonomia e autossufici-
ência nas tarefas. um bom exemplo 
disso é a limpeza das instalações uti-
lizadas para as aulas, feita pelos pró-
prios alunos.

Em muitos projetos voltados às 
populações carentes da região, o 
Instituto trabalha no sistema de vo-
luntariado, seja com os próprios co-
laboradores ou em parceria com a 

comunidade, que participa de cam-
panhas de arrecadação para insti-
tuições 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 Insti-
tuto é parceiro do SESI na execução 
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do Projeto Click, o qual tem o objeti-
vo de transmitir a informática básica 
a colaboradores e familiares do Gru-
po A.Yoshii. O SESI oferece o mate-
rial didático e disponibiliza um pro-
fessor para as aulas.

Em outra frente de Responsa-
bilidade Social voltada para a cultu-
ra, o Instituto Atsushi e Kimiko Yoshii 
apoia o grupo londrinense Ishindai-
ko, que dissemina a tradição do tai-
kô, arte milenar japonesa do tambor 
usado como instrumento musical. O 
Ishindaiko, além da arte, prega a dis-
ciplina, o respeito e a concentração 
e faz apresentações no Brasil e no 
exterior, divulgando o ritmo dos tam-
bores e a cultura japonesa. O apoio 
não é gratuito. As batidas retumban-
tes dos taikôs talvez remontem aos 
antepassados dos Atsushii em algu-
ma 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 empre-
sas do País em gestão de pessoas, segundo a pu-
blicação Valor Carreira, do Valor Econômico, que 
analisa empresas inseridas em sete categorias de 
acordo com o número de funcionários. A constru-
tora é a terceira melhor empresa em gestão de pes-
soas 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 cons-
trutora que inclui capacitação no local de trabalho, 
palestras, workshops e convenções para equipes 
operacionais, além de atividades como treinamen-
tos, mentorias, coaching e oratória para lideranças 
e áreas administrativas. Outro destaque foi o projeto 
de alfabetização em parceria com o SESI, que aten-
de 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 pós-
graduação ou MBAs.

A transparência e a comunicação com os em-
pregados também somaram pontos para a Yoshii, 
por conta dos acompanhamentos diários e quinze-
nais de desempenho e das avaliações anuais que 
servem de orientação para o crescimento dos pro-
fissionais. Outro destaque foram as ações de Res-
ponsabilidade Social do Instituto Yoshii voltadas pa-
ra 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. Pos-
sui sede em Londrina, Maringá e Curitiba e atua nos 
segmentos de incorporação residencial e obras de 
empreitada, contratadas por clientes de diversos seg-
mentos da economia. Nestas cinco décadas de his-
tória, foram cerca de 2 milhões de metros quadrados 
construídos, no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.
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ARTIGO

Sempre entendi que a ação 
social da empresa poderia ganhar 
maior efetividade se considerasse a 
diversidade, seja para realizar recor-
tes de gênero e raça, por exemplo, 
seja como tema para suas atividades 
junto ao público-alvo. As práticas de 
responsabilidade social junto à co-
munidade, no entanto, ainda têm um 
longo caminho a percorrer no Brasil 
quando se fala em diversidade.

Foi apenas em 2015 que tive-
mos a primeira organização do ter-
ceiro setor voltada ao tema da diver-
sidade. É o Instituto Carrefour, que 
diz a que veio em sua apresentação: 
“Somos um instituto de origem em-
presarial, sem fins lucrativos e de in-
teresse público, dedicado a valorizar 
a diversidade e enfrentar as desigual-
dades sociais. A partir do diálogo 
aberto, de parcerias e da educação, 
nós acreditamos que, juntos, pode-
mos 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, fa-
la de R$ 2,9 bilhões de investimento 
total das organizações do terceiro se-
tor de origem empresarial ou inves-
timento 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 posi-
tivamente as políticas públicas, legis-
lação, atuar em sintonia com os Ob-
jetivos do Desenvolvimento Susten-
tável (ODS). também não é todo o 
recurso disponível porque trata-se de 
116 respondentes dentro do univer-
so de organizações associadas ao 
GIFE. Há outras organizações não as-
sociadas e, portanto, outros recursos 
destinados por empresas, de varia-
das maneiras, para as ações sociais.

Os três temas mais presen-
tes na destinação dos recursos dos 
associados do GIFE são educa-
ção (84%), formação de jovens pa-
ra o trabalho e/ou para a cidadania 
(60%) e cultura e artes (51%). quan-
do observamos o foco consideran-
do recortes dentro do público-alvo 
beneficiado, temos que 4% conside-
ram mulheres ou meninas, 2% con-
sideram 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, 

quANDO A IGuALDADE 
RIMA COM

REINALDO BuLGARELLI, 
ESPECIALIStA EM DIVERSIDADE

diversidade
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nem mesmo a questão da deficiên-
cia ou LGBt+ (lésbicas, gays, bisse-
xuais, travestis, transexuais, entre ou-
tras situações). Nos EuA, presente 
no gráfico ao lado, assim como na 
Europa, há um cuidado um pouco 
maior com questões de gênero e ra-
ça/etnia, entre outras.

Realizar recortes é se pergun-
tar se conseguiremos impactar po-
sitivamente a educação, prioridade 
maior dos investimentos, sem con-
siderar as questões exemplifica-
das acima. Educação melhor para 
quem? A quem a educação tem be-
neficiado no País? quem está fican-
do de fora ou até mesmo está sendo 
prejudicado pela educação na me-
dida em que suas questões específi-
cas não são consideradas? Como o 
tema da valorização da diversidade 
poderia estar presente nos conteú-
dos 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 enfren-
tar, 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 exem-
plo, 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 cumpri-
mento da legislação de cotas para 
inclusão de profissionais com defi-
ciência, aumentar o número de pro-
fissionais negros, ou de mulheres, ou 
de travestis e transexuais.

A proposta, assim, seria que o 
investimento social privado e pro-
gramas de voluntariado empresarial 
pudessem considerar a diversida-
de no foco que escolheram como 
prioritário, seja como tema específi-
co ou transversal. Começo dizendo 
que essa abordagem poderia ofere-
cer maior efetividade nas ações so-
ciais das empresas, mas tenho des-
confiança se a desconsideração das 
características específicas de nossa 
população poderia até mesmo ter al-
gum resultado de qualidade. 

A visão universalista – educa-
ção de qualidade para todos, por 

Reinaldo Bulgarelli sócio-diretor da txai Consul-
toria e Educação, secretário executivo do Fórum 
de Empresas e Direitos LGBt e da Iniciativa Em-
presarial pela Igualdade Racial. É um dos fundado-
res do Movimento Nacional de Meninos e Meninas 
de Rua, que contribuiu para a elaboração e apro-
vação do Estatuto da Criança e do Adolescente.

exemplo, não se sustenta sem essa 
consideração pelo fato de mulheres 
(52%) e negros (54%) serem maioria 
na sociedade e enfrentarem ques-
tões muito específicas. Haverá a tal 
qualidade na educação e ela será 
mesmo para todos sem considerar 
demandas e contribuições especí-
ficas? Veja que não se trata apenas 
de demandas, mas de como ca-
da tema, como orientação sexual e 
identidade de gênero, podem con-
tribuir com o todo ao trazer perspec-
tivas, questões, formas de agir e se 
relacionar, que obrigam a repensar 
o que é oferecido.

Em 2018, assim como aconte-
ceu em 2017, teremos uma forte pre-
sença do tema da valorização da di-
versidade na sociedade. A ação so-
cial das empresas, em sintonia com 
os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), terá uma contri-
buição excelente se considerar a di-
versidade como um desafio e uma 
riqueza. 
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AçãO cOMunITáRIA

A ESPADA DA LEI CONtRA  
O ABuSO SExuAL INFANtIL

centro Dom Helder câmara 
de Estudos e Ação Social

FOtOS
ARQUIVO CENDhEC

Ação com crianças do Lar Fabiano de Cristo sobre autoproteção
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A violência sexual contra crian-
ças e adolescentes é uma chaga so-
cial e atinge, indiscriminadamente, to-
das as regiões brasileiras. Entre 2015 
e 2016, o Disque 100, da Ouvido-
ria Nacional dos Direitos Humanos, 
registrou no País 37 mil denúncias 
desse tipo de delito, a grande maio-
ria sem que os responsáveis fossem 
punidos. Em Pernambuco, porém, o 
Centro Dom Helder Câmara de Estu-
dos e Ação Social – CENDHEC, ONG 
de Direitos Humanos, com sede em 
Recife, tem uma arma que pode ser 

letal para punir os criminosos: a as-
sistência 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 pres-
ta assistência jurídica e psicológica 

O Centro Dom Helder 

Câmara, em Recife, dá 

assistência jurídica 

e psicológica às 

crianças vitimas de 

abuso sexual e às suas 

famílias.

Revista da campanha sobre autoproteção: Incentivo à leitura
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às vítimas de abuso sexual e às su-
as 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 Olivei-
ra, acusado, julgado e condenado a 
10 anos de prisão por estuprar uma 
adolescente, anos atrás. No momen-
to, 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 crian-
ças e adolescentes, segundo os re-
gistros 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 De-
fesa, Promoção e Controle dos Di-
reitos das Crianças e Adolescentes, 
o CENDHEC também dá assessoria 
jurídica para garantir o Direito à Mo-
radia em Assentamentos Habitacio-
nais de Baixa Renda, o que inclui a 
legalização da posse da terra e a mo-
radia para a população pobre mora-
dora das Zonas Especiais de Interes-
se 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-

mum a criança agredida por um pa-
rente ou mesmo pelo próprio pai não 
contar o fato para a família. Segundo 
dados da Secretaria de Desenvolvi-
mento Social, Criança e Juventude, 
que é responsável também pelas 
denúncias do Disque 100 relaciona-
das a Pernambuco, em 2016 foram 
registradas 248 denúncias com des-
dobramentos, sendo 197 destes refe-
rentes a abuso sexual e 51 a explora-
ção 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 ca-
sos em que a denúncia chega ao 

Crianças aprendem sobre como se autoproteger
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poder público é comum a família da 
vítima desistir no meio do proces-
so, 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 en-
tra o CENDHEC, cujos advogados 
atuam como assistentes da promo-
toria. “Somos mais rápidos para tra-
tar do tema”, explica José Ricardo 
de Oliveira, coordenador geral do  
CENDHEC. “E procuramos mostrar 
às famílias das vítimas que vale a pe-
na seguir em frente, que os respon-
sáveis serão punidos”, diz.

A luta é difícil. O combate à vio-
lência sexual contra crianças per-
deu, 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, psicó-
logo e educadores. Funcionava 24 
horas para atendimento e acompa-
nhamento de vítimas de violência e 
exploração sexual, possibilitando às 
vítimas e às suas famílias o resgate 
de seus direitos. 

Em 2008, o Sentinela foi substi-
tuído pelos CREAs (Centro de Refe-
rência Especializado em Assistência 
Social), que, além de abuso e explo-
ração sexual, passaram a atuar em 
âmbito mais amplo, junto a famílias 
e indivíduos que vivenciam situa-
ções de violência física, psicológi-
ca, tráfico de pessoas, mendicância 
e abandono, trabalho infantil e mes-
mo 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 

serviços públicos e desconheci-
mento quanto aos seus direitos. As 
crianças atendidas trazem sintomas 
de agressividade, tristeza, insegu-
rança, irritabilidade, vivência preco-
ce da sexualidade e fobias variadas. 
Elas também apresentam, entre ou-
tros sintomas, dificuldade de apren-
dizagem, distúrbio do sono, ama-

“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 preca-
rização do serviço”, diz Oliveira. 

As crianças e adolescentes 
atendidas pelo CENDHEC são afro-
descendentes que vivem em situa-
ção de pobreza em comunidades 
de baixa renda de Recife e da região 
metropolitana, onde a grande maio-
ria possui dificuldade de acesso aos 
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durecimento precoce e tendência a 
não respeitar limites.

As famílias sofrem com o de-
semprego ou a informalidade, que 
causam instabilidade econômica. 
Além disso, o uso abusivo de álcool,  
a gravidez precoce entre as adoles-
centes e as dificuldades de acesso 
aos serviços e programas sociais 
complementam o cenário de vulne-
rabilidade e risco das comunidades.

Embora a assistência às vítimas 
de abuso sexual seja uma de suas 
principais ações, o CENDHEC tam-
bém dá atendimento jurídico-social a 
crianças que sofrem outros tipos de 

violência, como a praticada por insti-
tuições públicas. Entre outros casos, 
os advogados estão trabalhando nu-
ma ação para responsabilizar crimi-
nalmente PMs locais que, no Carna-
val 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 Com-
bate ao Abuso e à Exploração Se-

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

Ação da Campanha pelos Bons tratos no Lar Fabiano de Cristo
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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 fo-
ram punidos.

Cerca de 67,7% das crianças e 
jovens que sofrem abuso e explo-
ração sexuais são meninas. Os me-
ninos representam 16,52% das ví-
timas. Os casos em que o sexo da 
criança não foi informado totaliza-
ram 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 no-
vas legislações relacionadas ao te-
ma: a Lei no 13.440/2017, que esti-
pula pena obrigatória de perda de 
bens e valores em razão da prática 
dos crimes tipificados como pros-
tituição ou exploração sexual; e a  
Lei no 13.441/2017, que prevê a in-
filtração de agentes de polícia na 
internet com o fim de investigar cri-
mes contra a dignidade sexual de 
crianças e adolescentes. Em abril 
passado, foi sancionada também a  

Lei no 13.431/2017, que estabelece 
a escuta especializada e o depoi-
mento especial para crianças e ado-
lescentes vítimas ou testemunhas 
de violência.

DEnÚncIA 
As ligações no Disque 100 são 

gratuitas e as denúncias são anôni-
mas. O atendimento é 24 horas e ocor-
re 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 Di-
reitos Humanos de maneira fácil, rá-
pida, anônima e segura. 

Adolescentes do projeto teia de Proteção durante Caminhada da Juventude
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O bispo de todos os direitos

Dom Helder Câmara, falecido em 1999, foi um bispo ca-

tólico, arcebispo emérito de Olinda e Recife e um dos 

fundadores da Conferência Nacional de Bispos do Bra-

sil (CNBB). Defensor dos direitos humanos e políticos no 

País, foi a primeira pessoa pública a denunciar a existên-

cia 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 Arquidioce-

se, 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 Comis-

são Justiça e Paz, em 1989, marcou o fim da presen-

ça 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 Di-

reitos Humanos.

Ao longo dos anos, o CENDHEC adquiriu reconhe-

cimento 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.
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