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Fórum Nacional das 
Instituições Filantrópicas

‘‘É preciso que o setor se 
articule e crie essa cultura 

de valorização da filantropia’’

Nesta edição, uma entrevista muito interessante com o Dr. Custódio Pereira – Presidente do FONIF 
(Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas). O entrevistado fala da importância do FONIF, 
das necessidades das instituições se articularem, bem como os importantes trabalhos sociais 

desenvolvidos no Brasil pelas entidades.
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É missão do 'Páginas Cidadãs', Boletim Infor-
mativo de Ação Social do Instituto dos Missio-
nários Sacramentinos de Nossa Senhora, infor-
mar à sociedade sobre questões diretamente 
ligadas aos direitos e deveres do cidadão e da 
cidadã. 

Nesta edição, trazemos como matéria espe-
cial, uma entrevista com o Dr. Custódio Pereira, 
Presidente do Fórum Nacional das Instituições 
Filantrópicas – FONIF. Dr. Custódio nos fala do 
surgimento do FONIF, em 2015, cuja finalidade 
principal do trabalho da instituição é o fortale-
cimento das entidades filantrópicas que atuam 
no Brasil, colaborando, de forma pioneira no 
país, na defesa de suas demandas em diferen-
tes âmbitos da sociedade.

Outro assunto que merece a nossa atenção é 
uma nova pesquisa da Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT) e da Fundação Walk Free, 
em parceria com a Organização Internacional 
para as Migrações (OIM), que revela a verdade-
ira escala da escravidão moderna em todo o 
mundo. 

No Caderno Cidadania, o leitor terá a oportu-
nidade de conhecer 23 formas de exercer a 
cidadania além do voto, segundo Luís Fernan-
do Iozzi, cofundador do Instituto Terroá, onde é 
coordenador da Escola de Cidadania Criativa. 
Esta lista, segundo o autor, serve para “inspirar 
o exercício da cidadania, sobretudo, em nível 
municipal, que é a instância mais próxima para 
exercitarmos a chamada democracia participa-
tiva. São apenas algumas possibilidades para se 
consagrar como um cidadão protagonista e 
ativo no controle social e na participação nas 
decisões públicas municipais”.

De valor imensurável, na seção Controle 
Social, o leitor terá a oportunidade de conhecer 
a Nota sobre as Violações na Proposta Orça-
mentária da Assistência Social, feita na reunião 
trimestral do CNAS com os CEAS e CAS/DF, 
tendo em vista que o “Governo Federal, por 
meio da proposta orçamentária apresentada, 
atenta sem pudor, contra os direitos dos traba-
lhadores brasileiros e contra a proteção social 
em geral, entendido na sua integralidade e, 
portanto, com estreita vinculação entre servi-
ços e benefícios de transferência de renda”. 

Leia, atentamente, os bons artigos do 'Pági-
nas Cidadãs', para ficarmos por dentro dos 
direitos e deveres do cidadão e da cidadã, pois 
informar e formar é um dos legados sociais do 
fundador do Instituto – Servo de Deus Pe. Júlio 
Maria De Lombaerde.  

Em defesa da cidadania, continuemos firmes, 
na luta pela justiça social. Boas leituras! 

CONFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NOTA DO CNAS SOBRE VIOLAÇÕES NO ORÇAMENTO

ESCRAVIDÃO AFETA 40 MILHÕES DE PESSOAS

23 FORMAS DE EXERCER A CIDADANIA
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Páginas Cidadãs: Como surgiu e qual a finalidade 
do FONIF?
Dr. Custódio: Constituído legalmente em 2015, a 
iniciativa que deu origem à fundação do FONIF 
remete ao ano de 2013, quando cerca de 40 man-
tenedoras das mais importantes e reconhecidas 
instituições do país, tanto de origem confessional 
como fundações e associações civis, se reuniram 
para debater os rumos do setor e as alternativas 
para garantir os direitos e o pleno funcionamento 
dessas entidades, cujo trabalho contribui de 
forma fundamental para o país nas áreas de saú-
de, educação e assistência social.
O principal objetivo do trabalho da instituição é o 
fortalecimento das entidades filantrópicas que 
atuam no Brasil, colaborando, de forma pioneira 
no país, na defesa de suas demandas em diferen-
tes âmbitos da sociedade.

Páginas Cidadãs: Quais instituições podem fazer 
parte do FONIF?
Dr. Custódio: Podem associar-se ao FONIF organi-
zações e pessoas físicas comprometidas com a 
causa da filantropia nas áreas de educação, saúde 
e assistência social. 
A instituição representa as mais de 9 mil entida-
des filantrópicas brasileiras, sendo todas elas 
instituições reconhecidamente sérias e de grande 
credibilidade, cujos líderes são altamente qualifi-
cados e comprometidos com a causa filantrópica. 
Entre estão entidades como: 

ANEC – Associação Nacional de Educação Católi-
ca
ABIEE – Associação Brasileira de Instituições 
Educacionais Evangélicas
APF – Associação Paulista de Fundações
Fehosp – Federação das Santas Casas e Hospitais 
Beneficentes do Estado de São Paulo
Semesp – Sindicato dos Mantenedores de Ensino 
Superior
Fenacon – Federação Nacional das Empresas de 
Serviços Contábeis
CMB – Confederação das Santas Casas de Miseri-
córdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas
FEBRAEDA –  Federação Brasileira de Associa-
ções Socioeducacionais de Adolescentes
CEBRAF – Confederação Brasileira de Fundações, 
entre muitos outros apoiadores e associados. 

Páginas Cidadãs: Apesar de recente, quais con-
quistas o FONIF já obteve?
Dr. Custódio: Nos últimos anos, o movimento 
provocado pelo FONIF em defesa do setor filan-
trópico vem chamando a atenção do poder públi-
co e da sociedade, aumentando a visibilidade e a 
credibilidade do segmento junto a diferentes 
públicos. 
A Caravana da Filantropia, promovida pelo FONIF 
em 2015 e 2017, reuniu centenas de representan-
tes do setor em Brasília para mobilizações pacífi-
cas a partir das quais foi conquistado o apoio de 
notórios parlamentares para a causa filantrópica 

Nesta edição o Páginas Cidadãs traz 
uma entrevista com o Presidente do 
Fórum Nacional das Instituições 
Filantrópicas – FONIF. Dr. Custódio 
Pereira é Economista, pós-graduado 
em Finanças (FAAP), especialista em 
Ensino Superior, Mestre em Adminis-
tração (Universidade Presbiteriana 
Mackenzie) e Doutor em Economia 
(Universidade de São Paulo). Agrade-
cemos ao Dr. Custódio Pereira pela 
disposição em atender o Páginas 
Cidadãs. Abaixo, a entrevista. Entrevista realizada em 18 de setembro de 2017
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(mais detalhes em pergunta abaixo). 
Em incursões permanentes em Brasília, o FONIF já 
apresentou sua pesquisa sobre a relevância do 
setor filantrópico a todos os ministérios federais, 
tendo inclusive levado o estudo ao conhecimento 
da Presidência da República. Além disso, a nossa 
pesquisa teve um impacto importante e decisivo 
no processo que levou o Supremo Tribunal Fede-
ral a acolher, em fevereiro de 2017, a Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADIN) n° 2028, em 
decisão que garantiu que as entidades filantrópi-
cas podem usufruir das imunidades tributárias 
que lhes são asseguradas pela Constituição Fede-
ral. 

Páginas Cidadãs: O FONIF lançou em 2016 a 
primeira pesquisa realizada no Brasil sobre a 
filantropia “A contrapartida do setor Filantrópi-
co para o Brasil”. Qual foi a importância desses 
dados?
Dr. Custódio: A realização dessa pesquisa está 
entre as primeiras ações empreendidas pelo 
FONIF a fim de evidenciar a relevância do setor 
filantrópico para o país. O projeto surgiu da neces-
sidade de tornar públicas informações precisas 
sobre o setor filantrópico, tornando clara a impor-
tância de defender e garantir os direitos constitu-
cionais deste segmento que tanto colabora para 
que milhões de brasileiros tenham uma vida mais 
digna. 
Trata-se de um projeto de extrema importância, 
que configura um marco no setor, pois este foi o 
primeiro estudo realizado no país que consolidou 
e sistematizou  dados oficiais  dos 
Ministérios e da Receita Federal, 
de forma organizada e confiável. 
Dados reais sobre atuação das 
instituições filantrópicas em todo 
o Brasil que tornam evidente a 
importância de suas atividades 
junto às populações mais caren-
tes. 

Páginas Cidadãs: De acordo com 
a pesquisa, quais são os benefíci-
os prestados pelas instituições 
filantrópicas à sociedade? 
Dr. Custódio: No foco principal da pesquisa está o 
retorno oferecido à sociedade brasileira pelas 

filantrópicas, revelando o quanto o trabalho 
desenvolvido pelo setor é essencial para o Brasil, 
tanto pela quantidade, como pela qualidade dos 
atendimentos que realizam em suas três áreas de 
atuação. 
Para se ter uma ideia, em relação à contrapartida 
no setor da Saúde, nosso estudo mostra que para 
cada R$1,00 de isenção recebido do governo, o 
setor filantrópico beneficia a população com mais 
R$6,35. Isto é, devolve o valor recebido a título de 
isenção e acrescenta os R$6,35, totalizando 
R$7,35 de benefício à população.
No setor da Assistência Social, o setor é responsá-
vel por 62,7% das vagas privadas ofertadas e 
100% gratuitas. Para cada R$1,00 recebido de 
isenção nesta área, o setor retorna em R$5,75, 
isto é, devolve esse valor recebido e ainda acres-
centa R$4,75.
Na Educação, a filantropia responde por 31% dos 
alunos bolsistas matriculados no Ensino Superior. 
Além disso, para cada um R$1,00 de isenção o 
setor retorna R$3,86, ou seja, acrescenta R$2,86 
ao valor recebido.
Dados da pesquisa mostram ainda que, em 2014, 
a Previdência Social arrecadou R$374 bilhões e 
isentou o valor de R$10 bilhões do setor filantró-
pico. Como contrapartida, este setor aportou 
valores tangíveis (empregados diretos, indiretos, 
materiais, estruturas) e intangíveis (qualidade, 
conhecimento, desenvolvimento) e devolveu à 
população serviços equivalentes a R$ 60 bilhões. 
Vale lembrar também que as ações de saúde, 
educação e assistência social realizadas pelas 

entidades filantrópicas represen-
tam um importante braço dos 
serviços do Estado, contribuindo 
para que a população receba 
atendimento gratuito e de quali-
dade nessas três áreas. Falando 
especificamente da área da saúde, 
por exemplo, a pesquisa do FONIF 
aponta que existem no Brasil, 
hoje, 968 municípios onde o único 
hospital é filantrópico, não haven-
do nenhuma presença pública na 
área. 

Diante de tudo isso concluímos que enfraquecer a 
atuação do setor filantrópico no Brasil significaria 
impactar diretamente a realidade das pessoas 

‘‘Vale lembrar também que as 
ações de saúde, educação e 
assistência social realizadas 

pelas entidades filantrópicas 
representam um importante 
braço dos serviços do Estado, 

contribuindo para que a popu-
lação receba atendimento 

gratuito e de qualidade nessas 
três áreas.’’
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que contam com esses serviços para terem uma 
vida mais digna. 

Páginas Cidadãs: Quais são os maiores desafios 
das instituições filantrópicas atualmente?
Dr. Custódio: Entendemos que um dos principais 
desafios atuais das instituições filantrópicas brasi-
leiras é a conquista de reconhecimento pelo tra-
balho que desenvolvem. Como vimos nos núme-
ros da pesquisa, o setor faz muito pelo país, no 
entanto, pouco se fala sobre tais benefícios, há 
pouca divulgação e isso acaba afetando negativa-
mente nossas atividades, pois somos frequente-
mente surpreendidos com interpretações equivo-
cadas sobre a nossa missão. É preciso que o setor 
se articule e crie essa cultura de valorização da 
filantropia, levando ao conhecimento da socieda-
de o relevante trabalho prestado pelas nossas 
instituições em todo o país. 

Páginas Cidadãs: Diante da instabilidade política 
que o Brasil vem atravessando, as instituições 
filantrópicas podem sofrer alguma consequên-
cia desse processo?
Dr. Custódio: Recentemente, no âmbito da Refor-
ma da Previdência, havia uma proposta do relator 
do projeto no sentido de tirar das filantrópicas seu 
direito constitucional ao recebimento das isen-
ções fiscais que contribuem para a manutenção 
das atividades do setor. 
Diante desta ameaça, o FONIF propôs uma grande 
articulação dos agentes filantrópicos, convocan-
do-os a participar da Caravana da Filantropia, 
uma mobilização que levou líderes de entidades 
filantrópicas à Brasília, em março deste ano, para 
dialogar com o poder público sobre a importância 
das atividades deste segmento para a sociedade 
brasileira.
Além de várias outras ações, ao longo de três dias 
de mobilização no Congresso, conseguimos nos 
reunir com mais 100 parlamentares e com todas 
as lideranças dos partidos, aos quais apresenta-
mos os números da filantropia no país consolida-
dos na pesquisa do FONIF, deixando claro a impor-
tância de a reforma manter o direito constitucio-
nal do setor às imunidades desoneradas da Previ-
dência.
Foi um movimento muito importante, pois abri-
mos os olhos dos nossos representantes quanto 

ao imenso impacto negativo que o fim da filantro-
pia teria sobre o nosso país. 
O resultado foi bastante positivo, pois saímos de 
lá com muitos aliados conquistados e, felizmente, 
a questão referente ao fim das isenções para o 
setor filantrópico foi retirada do texto final da 
Reforma da Previdência. 
Neste processo, o FONIF também passou a ser 
fonte de referência nos meios de comunicação 
para os assuntos e debates relacionados ao setor 
e, com isso, pôde ser a voz que defendeu com 
vigor e argumentos os ataques recebidos, especi-
almente do Relator da Reforma, que atacou vee-
mente as filantrópicas com o objetivo de tirar a 
Filantropia, como dissemos anteriormente.
Apesar deste avanço, acredito que ainda precisa-
mos permanecer articulados em defesa da filan-
tropia, pois, como dissemos, há uma boa parcela 
da população que não compreende a dimensão 
do nosso trabalho e ainda há muito a conquistar. 

Páginas Cidadãs: As entidades não recebem do 
poder público o devido reconhecimento pelos 
serviços prestados à sociedade, por que isso 
acontece?
Dr. Custódio: Como mencionado anteriormente, 
vemos que há um grave problema no que se refe-
re ao reconhecimento da sociedade em relação 
ao trabalho do setor filantrópico, e isso inclui, sim, 
as esferas governamentais. 
A articulação política com órgãos do governo está 
entre as ações desempenhadas pelo FONIF com o 
objetivo de garantir a manutenção das conquistas 
do setor filantrópico. Nas iniciativas que realiza-
mos com o objetivo de nos aproximarmos dos 
agentes públicos para debater temas de nosso 
interesse, contatamos que há um grande desco-
nhecimento por boa parte deles em relação a 
nossa causa. 
Precisamos ser proativos e nos articular mais para 
buscarmos esclarecer todos os públicos cujas 
decisões interferem diretamente no futuro do 
nosso setor.  

Páginas Cidadãs: Qual a importância dos Fóruns 
voltados para as instituições filantrópicas?
Dr. Custódio: Instituições como o FONIF são 
importantes por promoverem uma sinergia entre 
as entidades do setor que favorece a plena garan-
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tia de seus direitos constitucionais. Articulados e 
organizados temos mais chances de ecoarmos a 
nossa voz, marcando posição nos processos que 
definem e regulamentam as atividades de nossas 
instituições. 

Páginas Cidadãs: Outros segmentos como usuá-
rios e trabalhadores já possuem fóruns próprios, 
já às instituições ainda encontram resistência 
em se organizarem, por que isso ocorre?
Dr. Custódio: É difícil precisar a razão pela qual 
isso acontece. É fato que as instituições filantrópi-
cas, historicamente, sempre estiveram muito 

focadas nas suas causas, no atendimento às 
necessidades do público que atendem, quase 
sempre formado por pessoas muito humildes e 
dependentes de suas atividades para consegui-
rem acesso digno à saúde, educação e assistência 
social. Com tamanho foco em suas missões, que 
são tão relevantes, talvez a articulação política 
seja algo que acabe ficando em segundo plano, o 
que é compreensível. De todo modo, penso que a 
união do setor é necessário e fundamental para 
mantermos a garantia dos nossos direitos.

EspecialEspecial

CONFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

“Garantia dos Direitos 
no Fortalecimento do SUAS”

Jul / Ago / Set. - 2017

Conferência Regional - Muriaé

Conferência Municipal - Iuna Conferência Municipal - Mutum

Conferência Regional - Manhumirim

Conheça o FONIF, visite o site: fonif.org.br
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OIT: Escravidão moderna afeta 
40 milhões de pessoas no 
mundo; trabalho infantil 
atinge 152 milhões

Menino é vítima de trabalho forçado no Paquistão. Foto: OIT/M.Crozet

Uma nova pesquisa da Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT) e da Fundação Walk Free, 
em parceria com a Organização Internacional 
para as Migrações (OIM), revela a verdadeira 
escala da escravidão moderna em todo o mun-
do. Os dados, lançados nesta terça-feira (19/09) 
durante a Assembleia Geral das Nações Unidas 
em Nova Iorque, mostram que mais de 40 
milhões de pessoas foram vítimas da escravidão 
moderna em 2016 globalmente. Além disso, a 
OIT também lançou uma nova estimativa de que 
cerca de 152 milhões de crianças entre 5 e 17 
anos foram submetidas ao trabalho infantil no 
mesmo ano.
As novas estimativas mostram que as mulheres 
e as meninas são as mais afetadas pela escravi-
dão moderna, chegando a quase 29 milhões ou 
71% do total. As mulheres representam 99% das 
vítimas do trabalho forçado na indústria comer-
cial do sexo e 84% dos casamentos forçados.
A pesquisa revela que, entre as 40 milhões de 
vítimas da escravidão moderna, cerca de 25 
milhões foram submetidas a trabalho forçado e 
15 milhões foram forçadas a se casar.
O trabalho infantil continua concentrado princi-
palmente na agricultura (70,9%). Um em cada 
cinco trabalhadores infantis trabalha no setor 
de serviços (17,1%), enquanto que 11,9% dos 
trabalhadores infantis trabalham na indústria.
“A mensagem que a OIT está enviando hoje – 
junto com nossos parceiros da Aliança 8.7 – é 
muito clara: o mundo não estará em posição de 
alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável, a menos que aumentemos de maneira 
dramática os nossos esforços para combater 
esses problemas. Essas novas estimativas globa-
is podem ajudar a moldar e desenvolver inter-
venções para prevenir o trabalho forçado e o 
trabalho infantil”, disse o diretor-geral da OIT, 
Guy Ryder.

“O fato de que, como sociedade, ainda tenha-
mos 40 milhões de pessoas na escravidão 
moderna é uma vergonha para todos nós. Se 
considerarmos os resultados dos últimos cinco 
anos, para os quais coletamos dados, 89 milhões 
de pessoas tiveram alguma experiência de 
escravidão moderna, por períodos de tempo 
que variam de alguns dias a cinco anos. Isso fala 
diretamente com a discriminação e a desigual-
dade enraizadas profundamente em nosso 
mundo atual, associadas a uma tolerância cho-
cante da exploração. Isso precisa parar. Todos 
nós temos um papel a desempenhar na mudan-
ça dessa realidade – empresas, governos, socie-
dade civil, cada um de nós”, afirmou o presiden-
te e fundador da Fundação Walk Free, Andrew 
Forrest.
Sobre os dados
As novas estimativas globais são um esforço 
coletivo dos membros da Aliança 8.7, a parceria 
mundial para acabar com o trabalho forçado, a 
escravidão moderna, o tráfico de pessoas e o 
trabalho infantil, que reúne parceiros-chave 
representando governos, organizações das 
Nações Unidas, setor privado, organizações de 
empregadores e trabalhadores e sociedade civil, 
a fim de atingir a Meta 8.7 da Agenda 2030 de 
Desenvolvimento Sustentável
Os dados estão publicados em dois relatórios:
– Estimativas Globais da Escravidão Moderna: 
trabalho forçado e casamento forçado, elabora-
do em conjunto pela OIT e pela Fundação Walk 
F r e e ,  e m  p a r c e r i a  c o m  a  O I M ;
– Estimativas Globais de Trabalho Infantil: resul-
tados e tendências 2012-2016, elaborado pela 
OIT.
Os dados estão disponíveis em www.allian-
ce87.org/2017ge.
Fonte: www.ecodebate.com.br

____________
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 O voto é sempre apenas o primeiro passo da 
atuação de um cidadão engajado, pois existem 
diferentes maneiras de participar ativamente 
da política. Além das formas tradicionais de par-
ticipação na política partidária (como candida-
tar-se a um cargo eletivo, filiar-se ou apoiar um 
partido político), é possível participar de um 
conjunto de espaços de participação social 
garantidos por lei, ou até mesmo criar novas for-
mas e estratégias para influenciar as políticas e 
decisões públicas. 
 Abaixo estão listadas 23 maneiras para inspi-
rar o exercício da cidadania em nível municipal, 
que é a instância mais próxima para exercitar-
mos a chamada democracia participativa. São 
apenas algumas possibilidades para se consa-
grar como um cidadão protagonista e ativo no 
controle social e na participação nas decisões 
públicas municipais.
 Vamos lá:
1. Conhecer mais sobre os Conselhos temáticos 
da cidade e participar de algum deles, como o 
Conselho da Saúde, da Educação, do Meio Ambi-
ente, entre outros. 
2. Participar das reuniões do Orçamento Parti-
cipativo (OP) para propor que as necessidades 
coletivas da minha região possam, de fato, 
entrar no orçamento público municipal. Caso 
não exista um OP em minha cidade, uma opção 
é ir à Câmara de Vereadores para propor a sua 
criação. 
3. Acompanhar as Audiências Públicas de sua 
cidade, seja para discussão do orçamento públi-
co, para definições do planejamento urbano 
municipal, para licenças ambientais ou tantas 
outras questões relevantes. Quando houver 

outros assuntos de relevância 
social, propor a realização de 
mais audiências junto à Câmara 
de Vereadores.
4. Montar um grupo de acompa-
nhamento das sessões legislati-
vas que monitore de perto todo o 
trabalho realizado pelos vereado-

res – assim como faz o pessoal do Voto Consci-
ente (de São Paulo ou Jundiaí, por exemplo), 
que possuem inclusive uma cartilha explicando 
o método utilizado. Ou simplesmente adotar 
um vereador para monitorar seu desempenho.
5. Ficar de olho nos Portais da Transparência 
(da Prefeitura, da Câmara de Vereadores e de 
Autarquias municipais), tanto para acompa-
nhar as licitações, os gastos e as receitas, quan-
to para ver se as informações contidas estão de 
acordo com a Lei de Acesso a Informação (para 
municípios com até 10 mil habitantes).
6. Solicitar ao Serviço de Informação ao Cida-
dão as informações públicas que desejar rece-
ber para minha atuação cidadã. Este canal de 
comunicação entre governo e sociedade civil – 
que deve funcionar nos municípios brasileiros – 
tem a obrigação de disponibilizar dados públi-
cos a todos os cidadãos interessados: tudo de 
acordo com a Lei de Acesso a Informação.
7. Organizar um “observatório cidadão” que 
possa acompanhar as metas municipais deter-
minadas pela Prefeitura e monitorar as políticas 
públicas da cidade – algo inspirado nas iniciati-
vas da Rede Brasileira por Cidades Justas e Sus-
tentáveis, tais como: a Rede Nossa São Paulo, o 
Instituto Nossa Ilhéus, Ilhabela Sustentável etc.
8. Fomentar a organização de um grupo especí-
fico do Observatório Social do Brasil em minha 
cidade, cujo foco é o acompanhamento das 
compras e licitações públicas – a exemplo do 
que fazem várias cidades no país organizadas 
nesta rede.
9. Solicitar o compromisso do Prefeito e dos 
Vereadores com o Programa Cidades Sustentá-
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veis, para que realizem a elaboração de metas 
municipais associadas a um conjunto de indica-
dores que, juntos, contribuem para uma gestão 
pública municipal mais sistêmica e efetiva.
10. Participar das Conferências temáticas que 
ocorrerão na cidade. Estas possuem o objetivo 
de debater e elaborar propostas de políticas 
públicas, em áreas como: direitos humanos, 
educação, idosos, saúde, mulheres, segurança, 
meio ambiente, assistência social etc. É preciso 
estar atento ao calendário, pois costumam ocor-
rer a cada dois anos.
11. Articular uma rede de mobilização local, 
com cidadãos ativos em realizar o controle soci-
al na cidade, aos moldes do que fazem as inicia-
tivas da rede Nossas Cidades (como o Minha 
Sampa, Minha Porto Alegre etc) ou a Plataforma 
Engajados.
12. Adaptar ferramentas digitais já existentes 
(com licenças livres e códigos abertos disponí-
veis) para que passem a conter informações 
específicas sobre minha cidade e auxiliem no 
controle social, tal como o Login Cidadão, a 
DemocracyOs, o Legislando ou o De Olho nas 
Metas.
13. Utilizar alguns aplicativos cívicos e aprovei-
tar a tecnologia a favor da participação e do con-
trole social. Alguns exemplos de apps são: 
Colab, Cidadera, Monitorando a Cidade etc.
14. Articular ou engajar-se em coletivos ou 
movimentos sociais dos quais se identifique e, 
assim, provocar melhorias na cidade.
15. Provocar ações ativistas, vinculadas ou não 
a movimentos sociais, também são maneiras de 
buscar uma maior participação nas decisões 
públicas e na construção daquilo que é coletivo.
A Escola de Ativismo e o Imagina.vc_napolítica, 
por exemplo, podem ajudar nessa inspiração.
16. Articular uma iniciativa coletiva em prol da 
fiscalização municipal, como o trabalho realiza-
do pela Rede Amarribo, que conecta centenas 
de grupos de diferentes municípios com a mis-
são de praticarem o controle social.
17. Realizar um concurso municipal que vise 
desenvolver e premiar soluções colaborativas 
para problemas municipais. Uma ação como 
essa pode ser viabilizada, por exemplo, por 
meio da plataforma Cidade Democrática. 
18. Propor a criação de fóruns que discutam polí-

ticas públicas da cidade acerca de temas como, 
por exemplo: “resíduos sólidos”, “mobilidade 
urbana”, “habitação”, “transporte público”. 
19. Utilizar a ouvidoria pública do governo 
municipal como um canal de denúncias ou 
sugestões de melhorias para a cidade.
20. Articular um grupo de estudos para monito-
rar alguma área/política pública da cidade 
(como o Transporte Público, por exemplo) e 
divulgar boletins para a população. Um exem-
plo é o trabalho do Observatório Cidadão de 
Piracicaba, como nesses boletins de Mobilidade 
Urbana e Transparência Pública.
21. Organizar ou participar de campanhas no 
Avaaz, Change.org ou no Panela de Pressão, 
com a consciência de que são ferramentas 
importantes, mas que é possível complementá-
las com outras formas de participação social. 
22. Estudar um pouco mais sobre Política e 
Cidadania e buscar formações especializadas 
(como este curso de Ciência Política online ofe-
recido de forma gratuita pela USP) e também 
utilizar plataformas de educação política como 
o Meu Município ou o próprio Politize.
23. Levar educação política para minha cidade! 
Você pode, por exemplo, procurar a Escola de 
Cidadania Criativa do Instituto Terroá, o Pé na 
Escola ou Fast Food da Política.
 As formas e estratégias de participação e 
controle social são infinitas. E é importante que 
estejam sempre conectadas àquilo que é coleti-
vo. Isto é, a participação social, no campo demo-
crático, precisa estar 
associada à ampliação 
de direitos, ao acesso à 
cidade e à inclusão soci-
al.
 Então, essa é a hora 
de abrir a caixa da criati-
vidade política e arrega-
çar as mangas para uma 
aproximação cada vez 
maior entre a sociedade 
civil e a gestão pública.
 Diga aí: como você 
pretende exercer sua 
cidadania para além do 
voto?

Luís Fernando Iozzi é 
cofundador do Instituto 
Terroá, onde é coordena-
dor da Escola de Cidada-
nia Criativa. Tem forma-
ção em Administração 
Pública e mestrado em 
Sociologia, ambos pela 
Universidade Estadual 
Paulista (UNESP).
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Prefeitura Municipal 
de Manhumirim-MG

Parceiros do Instituto

O Instituto dos Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora foi 
contemplado através do Programa Furnas Social com o valor de R$ 
9.136,17 (nove mil, cento e trinta e seis reais, dezessete centavos). 
O recurso será utilizado para aquisição de eletrodomésticos, 
móveis e utensílios para o Centro Sacramentino de Formação.
O Programa Furnas Social tem por finalidade promover a melhoria 
da qualidade de vida dos moradores de comunidades menos favo-
recidas, situadas nos municípios onde FURNAS possui suas instala-
ções (usinas, reservatórios e bacias hidrográficas corresponden-
tes, subestações, escritórios e linhas de transmissão), bem como 
locais onde a empresa tenha concessão para implantação de 
novos empreendimentos.

Programa Furnas Social

Instituto dos Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora


