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E esse cidadão, cheio de novas
possibilidades, se importa:
• Com a violência descabida, desafiante,
que ameaça a vida das nossas crianças
e jovens.
• Com nossas crianças ainda violentadas
pelo abuso e pela exploração sexual,
que sofrem com a total ausência de
valores e de respeito à vida humana.
• Com a necessidade pulsante das
responsabilidades ética e moral que
o país deve às crianças vítimas do
trabalho infantil.

Semeando Sementes de Girassol...
Semeando movimentos circulares de alegria,
de acrobacias, de malabares, de roda de
capoeira... Todos iluminados e ornamentados
pelo colorido e pela luz do girassol...

• Com a criança que precisa retornar
ao seu mundo infantil cheio de sonhos
e de faz de conta, com espaços livres
para aprender o belo, a alegria e o
encantamento da vida.

Semeando desejos, provocações, sentimentos,
conteúdos de direitos de cidadania, debates,
encontros...

O Circo de Todo Mundo propõe uma
troca de saberes para que os cidadãos
possam optar por um novo caminho
sem medo da alegria. Um lugar onde

possam reaprender a ver, a ouvir, a
amar e a evoluir.
Tudo isso, na certeza de que o
conhecimento de seus direitos pode
provocar a vontade de construir vidas
mais interessantes, mais significativas,
mais dignas e gratificantes em toda a
comunidade.
Assim continuamos reinventando um
movimento mágico, visionário, em que a
sutileza dá passagem para todos...
Semeando Uma Cultura de Direitos é
um projeto de ousadia, permeado de
utopias e certezas. Pois acreditamos que
o homem pode ser solidário, criativo e
transformador de si mesmo na busca de
felicidade, alegria, saúde e bem estar...
E é na confiança de que esse novo
cidadão pode ser um empreendedor
pessoal e social que seguimos com este
projeto, semeando grãos indizíveis, pois a
colheita é certa quando o cultivo é visível
para todos.
Registramos aqui nossa gratidão à
Petrobras pela parceria nesse projeto e a
convidamos a colher, conosco, a sua parte.

Maria Eneide Teixeira
Coordenadora Geral do Circo de Todo Mundo

:: Circo de Todo Mundo :: Semeando uma Cultura de Direitos ::

Apresentação

Assim nasce o Circo de Todo Mundo em
Betim. Unindo fragmentos de sonhos e
realidade, constrói um novo saber, um
novo contexto, em que o grão semeado
faz renascer, transformar, libertar,
provocar um novo olhar e novos
conhecimentos de cidadania. Assim
renasce um cidadão.
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Direitos

Oficinas de protagonismo
e formação humana,
apresentações artísticas,
debates, campanha de
conscientização, concurso
de fotografia, poesia e
desenho, encontros para
promover a troca de
experiências entre jovens
de várias instituições.

Tudo isso integra o dia a dia dos
participantes do Circo de Todo Mundo
envolvidos no projeto Semeando uma
Cultura de Direitos. Implementada
no início de 2011, essa é mais uma
iniciativa da ONG para disseminar
sua filosofia e cumprir sua missão:
assegurar os Direitos Humanos
de crianças e adolescentes em
risco pessoal e social por meio de
atividades culturais, educativas,
recreativas e circenses.
O projeto Semeando uma Cultura
de Direitos é um desdobramento de
experiências de sucesso desenvolvidas
pela ONG desde sua fundação, em
1993. Sua base é a utilização de uma
tecnologia social inovadora, guiada
pela convicção de que a cultura e
as expressões artísticas podem se
tornar instrumentos de transformação
social. Ao longo desse período, o Circo
já atendeu centenas de crianças e
jovens, desenvolvendo ações voltadas
para a diminuição da violência e
para a garantia de direitos humanos,
educação e formação artística para
seus alunos. Tudo isso é feito de forma
lúdica e prazerosa, pavimentando o
caminho para o despertar de uma
nova consciência, com o estímulo ao
exercício da cidadania num processo
que integra também as famílias, a
escola e a comunidade.
A metodologia do projeto Semeando
uma Cultura de Direitos envolve

vários atores locais para mobilizar os
indivíduos em torno do fortalecimento
do Sistema de Garantia de Direitos
de Crianças e Adolescentes. O projeto
prevê o atendimento de todas as raças,
gêneros, assim como a inclusão de
pessoas com deficiência.
A proposta teórica da intervenção
garante um enfoque multissetorial, a
realização de práticas integradas entre
agentes da sociedade civil e do poder
público, além da construção de uma
rede de compromisso coletivo para
complementar as ações.
Entre as etapas criadas e desenvolvidas
pelo Circo de Todo Mundo estão: o
lançamento da Campanha para “Ler,
Ver, Ouvir e Agir”, os debates culturais
e oficinas, o Concurso Cultural Garantia
de Direitos em Betim, o Encontro
Municipal de Crianças e Adolescentes
de Betim, além de outras atividades
e eventos voltados para a defesa dos
Direitos Humanos.
Semeando uma Cultura de Direitos
é uma iniciativa do Circo de Todo
Mundo desenvolvida em parceria
com a Prefeitura de Betim, por
meio da Fundação Artístico Cultural
de Betim (Funarbe). A atividade é
patrocinada pelo Programa Petrobras
Desenvolvimento e Cidadania.

:: Circo de Todo Mundo :: Semeando uma Cultura de Direitos ::

Semeando
uma cultura
de
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Aluno do Circo, Natan Carlos participa de apresentação da ONG no Parque de Exposições de Betim

Atividades lúdicas reúnem crianças para semear uma cultura de direitos

:: Circo de Todo Mundo :: Semeando uma Cultura de Direitos ::

A Sala do Saber é um espaço de educação e encontro dos artistas
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Para Bruno,
Nosso artista maior...
Nossa homenagem.
Nossas saudades.

Bruno, você foi embora antes do combinado...
Mas o que vivemos e construímos juntos no Circo de Todo Mundo
permaneceu aqui. São marcas preciosas. Sua intensidade
de viver, seus vôos “inimaginários” entre a alegria, a arte e a
solidariedade deixaram em nossas vidas a presença forte de um
jovem guerreiro, que estava sempre de passagem.
É uma presença eterna que só os que viveram com você
podem entender. E assim continuarmos juntos.
Eneide e toda a equipe do Circo de Todo Mundo.

A lona de Betim é um local de aprendizado por meio da arte. Na foto, está a aluna Michelle Eduarda Anastacio

Herbert Bruno faleceu no dia 22 de agosto de 2012, aos 23 anos. Participante do Projeto
Semeando uma Cultura de Direitos e de muitas outras iniciativas da ONG, ele era um símbolo
de profissionalismo e força de vontade, que levava alegria por onde passava. Grande parte da
formação artística do jovem se deu na entidade, que ele integrou desde os 13 anos.

:: Circo de Todo Mundo :: Semeando uma Cultura de Direitos ::

Fotos
do
Circo/
Projeto Semeando
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civil e das ações que dissolvam a
dissonância entre a realidade que é
vivenciada e o que está determinado
na legislação.

Nova Cultura
Direitos
Humanos

O projeto Semeando Uma Cultura de
Direitos é caracterizado pela replicação,
na cidade mineira de Betim, da
tecnologia sociocultural construída e
reconhecida nos 17 anos de atuação do
Circo de Todo Mundo.

O contexto de intervenção
envolve situações de pobreza e
de marginalidade, que alimentam
fenômenos de violência, abuso e
exploração, cujas vítimas principais
são crianças e adolescentes, aos quais
são prematuramente negados os
direitos fundamentais. A metodologia
proposta articula e integra as
experiências e as ações de vários
atores locais, visando contribuir para
a formação de uma nova cultura em
Direitos Humanos, que mobilize a
comunidade e reduza a violência.
O desafio é cada vez mais afirmar as
questões da infância e da adolescência
como questões de direitos humanos,
rompendo a lógica assistencialista e,
muitas vezes, de omissão dos poderes
instituídos. Isso determina maior
qualificação do discurso da sociedade

Contribuir para a prevenção e
diminuição de casos de violência
contra crianças, adolescentes e
jovens no município mineiro de
Betim por meio do fortalecimento
do Sistema de Garantia de
Direitos e da criação de uma
Cultura de Direitos Humanos.

Objetivos específicos
1. Mobilizar a sociedade para
coibir a violência contra crianças,
adolescentes e jovens.
Ação 1 - Apresentar o conceito
do Projeto com o lançamento da
campanha “Ler, Ver, Ouvir e Agir”.
Essa etapa teve como objetivo a
inclusão de novos atores na luta pela
garantia e promoção dos direitos
de crianças e jovens, por meio da
estruturação de uma comissão para
acompanhar as atividades e resultados
do Projeto.
Ação 2 - Efetivar a participação dos
jovens em oficinas circenses e de
Direitos Humanos.

:: Circo de Todo Mundo :: Semeando uma Cultura de Direitos ::

em

Objetivo geral
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Ação 2 - Promover a mobilização

assegurados para todas as crianças e

dos atendidos, que vai além dos

social por meio da denúncia e do

adolescentes.

conteúdos específicos abordados,

encaminhamento dos casos de

já que a convivência de crianças e

violação de Direitos Humanos de

adolescentes com outros participantes

crianças e adolescentes.

do Projeto, e os valores adquiridos
nesses momentos contribuem para a

A ação foi criada para permitir

melhoria do desempenho na escola

o conhecimento dos direitos

formal e para a formação de seres

da infância e da adolescência,

humanos mais conscientes.

ampliados e atualizados de forma
contínua, para que a comunidade

O desafio político e metodológico
no desenvolvimento dessa proposta
é tornar mais sólidas, coesas,
associadas e integradas as múltiplas
dimensões dos Direitos Humanos,
ou seja, os direitos civis, políticos,
econômicos, sociais, culturais e
ambientais. Daí a decisão de utilizar
metodologicamente, como centro
dinâmico das discussões, um conjunto
de eixos e princípios norteadores, com
vistas a enriquecer o debate público
em torno dos Direitos Humanos,

2. Ampliar a discussão sobre a
violação dos Direitos Humanos de
crianças, adolescentes e jovens
junto à comunidade.

possa lutar por sua garantia. Outro

Ação 1 - Realizar o Debate Cultural.

Ação 3 - Criar uma comissão

Realizar o Concurso Cultural. Realizar

permanente para acompanhar as

o Encontro Municipal de Crianças e

atividades e os resultados do Projeto.

Eixos

A comissão é formada por

•F
 ortalecimento do Sistema
de Garantia de Direitos por
meio da proteção e defesa no
enfrentamento das violações de
Direitos Humanos de crianças e
adolescentes.

objetivo é a implementação de novas
políticas para impedir a violação
desses direitos.

sempre com um enfoque transversal.

Adolescentes.
A iniciativa visa a livre manifestação

representantes dos beneficiários,

de crianças, adolescentes, jovens,

educadores, lideranças comunitárias,

educadores, lideranças comunitárias,

profissionais liberais, gestores

profissionais liberais e gestores

públicos e formadores de opinião.

públicos, propondo soluções para
as demandas de sua comunidade.

A execução do projeto Semeando

O objetivo é sensibilizar as pessoas

uma Cultura de Direitos representa

em relação à questão dos Direitos

uma oportunidade especial de fazer

Humanos, além de mobilizá-las

avançar, em Betim, tanto a consciência

para cobrar dos representantes do

social quanto os compromissos do

poder público o seu cumprimento. As

poder público, das empresas e da

atividades buscam, ainda, capacitar

sociedade civil organizada, para a

a comunidade escolar, garantindo a

concretização da ideia propulsora de

melhoria do desempenho das crianças

liberdade e igualdade em dignidade

e adolescentes na escola formal.

e direitos, os quais deveriam estar

•A
 mpliação das possibilidades
na área da cultura, utilizando
instrumentos de comunicação e
informação.
•P
 articipação de crianças e
adolescentes em Espaços de
Construção da Cidadania,
garantindo-lhes o acesso, a
frequência e o sucesso na
escola formal.

Princípios norteadores da
intervenção:
a) Iguais na diferença
b) Segurança humana e direito à vida
c) Informação e educação em Direitos
Humanos
d) Desenvolvimento humano
e) Protagonismo infantojuvenil
A prática reuniu todos os envolvidos
na mobilização em torno dos objetivos
propostos, que devem se firmar,
crescentemente, como base para as
políticas públicas que visam assegurar
o respeito, a defesa, a proteção e a
promoção dos Direitos Humanos.
Ao longo da execução do projeto, suas
várias etapas serviram para fomentar
a reflexão e a definição de caminhos
a serem buscados em conjunto pelo
poder público e pela sociedade civil,
numa interação democrática que tanto
pressupõe diálogo e parcerias quanto a
fiscalização crítica, cobranças e pressão
popular acerca dos Direitos Humanos.
O fortalecimento dos movimentos
sociais e de suas pautas, associados
ao desenvolvimento institucional dos
Direitos Humanos, contribuiu para
legitimar, no município de Betim, um
movimento cujos protagonistas são
crianças, adolescentes, educadores,
lideranças comunitárias, formadores de
opinião e toda a comunidade.

:: Circo de Todo Mundo :: Semeando uma Cultura de Direitos ::

As oficinas promovem o aprendizado
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comunidade local e, indiretamente, para
todos os moradores da cidade. Ao longo
da execução do projeto, as crianças e
adolescentes atendidas diretamente
totalizaram 1.049 participantes. Destes,
22 são de Belo Horizonte e 1.027 de Betim.
Abaixo, encontram-se dados relativos à
sua faixa etária, escolaridade, gênero e
renda familiar.

Semeando uma Cultura de Direitos tem
o foco voltado para o acolhimento de
crianças e adolescentes em risco pessoal
e social, a mesma parcela da população
atendida pelo Circo de Todo Mundo. Os
benefícios trazidos pelo trabalho da ONG
se estendem para famílias, profissionais da
área de educação, gestores e servidores
públicos, empresários, membros da
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Desenvolvimento do Projeto
		
O projeto Semeando uma Cultura
de Direitos, ao longo do seu
desenvolvimento, alcançou resultados
extremamente positivos. As
apresentações artísticas, encontros,
debates, reflexões e outras iniciativas
contribuíram para a conscientização
dos envolvidos, além de propiciar
a construção de proposições para

orientar a formulação de novas
políticas públicas e, dessa forma,
implementar constantes melhorias
na área. O projeto contribuiu para o
protagonismo de crianças e jovens,
sem se reduzir apenas à aprendizagem
formal, já que foi capaz de aliar a
construção de conhecimento ao
desenvolvimento da consciência
política dos indivíduos por meio
da reflexão e ação. A metodologia
utilizada permitiu a união entre teoria e
prática. Com a experiência de campo,
os jovens participantes vivenciaram
o cotidiano da comunidade, a partir
da identificação da realidade de
violação dos direitos, para, a partir
daí, tomarem atitudes que contribuam
para a mudança dessa realidade.
Seguem as principais etapas e os
resultados alcançados ao longo do
desenvolvimento do Projeto desde sua
implementação em janeiro de 2011 até
a sua conclusão em março de 2013.

:: Circo de Todo Mundo :: Semeando uma Cultura de Direitos ::

Faixa Etária dos HOMENS
Cor ou raça
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Tanny Kellio está entre os mais de mil jovens beneficiados pelo Projeto

Além do atendimento a jovens e crianças, a ONG também sedia encontros com o grupo da terceira idade.
Nas fotos, os membros participam do Carnaval no Circo

:: Circo de Todo Mundo :: Semeando uma Cultura de Direitos ::
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Recreações, jogos e oficinas fazem parte do cotidiano dos alunos. Na primeira foto, João Vitor Magalhães e, na imagem ao
lado, André Felix. Os jovens na foto à esquerda, na parte de baixo, são Gabriel Nunes e Natalia Paulino Pimenta

:: Circo de Todo Mundo :: Semeando uma Cultura de Direitos ::
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O Centro de Referência de Assistência Social (fotos) é uma das instituições parceiras do Circo.
As imagens são do Cras da região de Citrolândia

A instrutora Carla dos Anjos, com suas alunas na foto, é uma das responsáveis pelas conquistas do Projeto

:: Circo de Todo Mundo :: Semeando uma Cultura de Direitos ::

As festas de fim de ano são um momento de confraternização entre alunos e equipe
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problema da violência contra crianças

• Fabiana Nazário Raphael – Gestora de

e adolescentes no país. Trata-se

Projetos Sociais do Programa Petrobras

de uma iniciativa da Associação

Desenvolvimento e Cidadania;

Nacional dos Centros de Defesa da
Criança e do Adolescente (ANCED).

• Padre Agnaldo Soares Lima –

O Circo de Todo Mundo – Centro

Coordenador Adjunto da Secretaria

de Defesa Helena Greco, filiado à

Nacional de Promoção dos Direitos da

Associação, sugeriu Betim para sediar

Criança e do Adolescente (Sinase);

o lançamento em Minas Gerais, tendo

Campanha
“Ler, Ver, Ouvir e Agir”

em vista os altos índices de violência

• Mônica Brito – Coordenadora da

que atingem crianças e jovens nesta

Associação Nacional dos Centros

cidade.

de Defesa;

A proposta da Campanha foi ampliada

• Isa Oliveira – Secretária Executiva

por meio de diversas atividades, como

do Fórum Nacional de Prevenção e

a apresentação do relatório final da

Erradicação do Trabalho Infantil;

A campanha “Ler, Ver, Ouvir e Agir”
foi instaurada em Minas, em setembro
de 2011. Para o lançamento, o Circo
de Todo Mundo promoveu o Encontro
Cidadania e Arte, realizado no Centro
Administrativo Papa João Paulo II,
em Betim. Desde então, a empreitada
percorreu espaços públicos e escolas,
estimulando os participantes a se
conscientizarem em relação à sua
responsabilidade pela preservação
dos Direitos Humanos. Essa iniciativa
foi mais uma etapa do projeto
Semeando uma Cultura de Direitos.

Viver com Dignidade - Homicídios

• Carlos Alberto de Souza - Chefe de

de adolescentes em cumprimento

gabinete e representante da Prefeita de

de medida socioeducativa de

Betim Betim Maria do Carmo Lara;

internação, coordenada pela psicóloga
Liliane Maria Alberto da Silva. Foi
apresentado o projeto Semeando
Uma Cultura de Direitos, ocasião em
que foram distribuídas sementes de
girassol juntamente com material
de divulgação das ações a serem
desenvolvidas. Exposição de quadros
e números artísticos apresentados
por crianças e adolescentes das
ONGs Circo de Todo Mundo, Salão do
Encontro e Pró-Viver completaram a

A campanha, de âmbito nacional,
foi lançada em 2007 na cidade de
Fortaleza, com o objetivo de alertar
a sociedade para a gravidade do

programação do evento.
Participaram do encontro, como
debatedores:

• Elvira Miriam Veloso de Mello
Cosendey - Coordenadora do Fórum
de Erradicação e Combate ao Trabalho
Infantil e Proteção ao Adolescente de
Minas Gerais e outras autoridades
locais e do estado.

O Encontro Cidadania e Arte promoveu
atividades artísticas e discussões pela
garantia dos Direitos Humanos em Betim

:: Circo de Todo Mundo :: Semeando uma Cultura de Direitos ::

pesquisa estadual Pelo Direito de
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Pd. Agnaldo Soares Lima
Coordenador Adjunto do Sinase
Secretaria Nacional de Promoção dos
Direitos da Criança e do Adolescente

Oficinas, debates e comissões
Os frutos das oficinas foram grande
destaque entre as conquistas do Circo.
A ONG promoveu oficinas artísticas e
lúdicas (circo, teatro, dança, recreação),
no intuito de trabalhar autoestima,
confiança, responsabilidade e
capacitação na produção de
espetáculos, mostras e eventos. Já
as oficinas de Formação Humana

crianças, adolescentes, jovens, famílias
e educadores, a iniciativa construiu e
consolidou laços e crenças, instaurando
mudanças e legitimando espaços de
participação efetivos.
Os debates envolveram alunos,
educadores, representantes da
sociedade civil, lideranças políticas e
autoridades locais. Neste momento, os
participantes discutiram o contexto da
violência e os Direitos Humanos, tendo
como parâmetros, além da campanha,
os eixos e princípios norteadores do
Projeto já mencionados. Ao longo das
reuniões, ocorreram apresentações
artísticas. Os encontros possibilitaram
a formação de uma estratégia de
incentivo à inserção do público
infantojuvenil em decisões relacionadas
à sua vida e à comunidade, além
de servirem como espaço para a
organização de outros debates.

tiveram como objetivo promover o
conhecimento em relação à área dos
Direitos Humanos. Alguns dos assuntos
abordados foram questões étnicas
e de gênero, combate à violência

O Encontro Cidadania e Arte promoveu atividades artísticas e discussões pela garantia dos Direitos Humanos em Betim

doméstica e de outros tipos, exploração
sexual, trabalho infantil, consumo de

Investimentos em comissões para o
envolvimento das pessoas também
fazem parte das ações do Semeando
uma Cultura de Direitos. O Circo
criou programas de repasse de
doações para famílias, que incluem

:: Circo de Todo Mundo :: Semeando uma Cultura de Direitos ::

“Tendo sempre trabalhado
dentro de ONG sei muito bem
o quanto é difícil organizar e
conduzir um trabalho do gênero
e articular também um evento.
Continuem apostando na
articulação e integração da rede
que tenho certeza é o caminho
imprescindível para a eficiência
e eficácia do nosso trabalho.”

drogas, além das discussões sobre
o protagonismo infantojuvenil e a
legislação. Tudo isso fez parte da
etapa de capacitação prevista no
projeto Semeando uma Cultura de
Direitos. No processo de inclusão de
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gêneros alimentícios, vestuário e material de higiene e limpeza. Elas se tornaram
colaboradoras do projeto, a judando, por exemplo, na manutenção do espaço físico
em que ocorreram as atividades. Iniciativas de educação e entretenimento como
a Caminhada Ecológica e a Rua do Lazer reforçaram o trabalho desenvolvido com
o Semeando uma Cultura de Direitos.

Semeando uma cultura de direitos em números

11 Oficinas de Dança
1.362

crianças e adolescentes
beneficiadas diretamente
pelo Projeto

Oficinas de Circo

59

419 Oficinas de
Capoeira

70 Oficinas de

parceiros articulados

Fanfarra

79

239

Debates Culturais

Oficinas de Educação

167

Oficinas de Direitos
Humanos/
Formação Humana

57

Encaminhamentos
para o SGDCA

24

Apresentações
Artísticas

Concurso Cultural com participação de 26 instituições
Encontro Municipal de Crianças e Adolescentes com participação de 350 pessoas
100% dos participantes do Projeto inseridos e frequentando a Escola Formal

Destaque entre as oficinas, a Capoeira movimenta o dia a dia dos beneficiados pelo Projeto

:: Circo de Todo Mundo :: Semeando uma Cultura de Direitos ::

1.049
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LEGENDA

As oficinas de formação humana constituíram uma etapa importante do Semeando uma Cultura de Direitos

:: Circo de Todo Mundo :: Semeando uma Cultura de Direitos ::
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Concurso Cultural

O Concurso Cultural Garantia de Direito
s faz parte da 1ª edição do Projeto
Semeando uma Cultura de Direit
do Circo de Todo Mundo. Por meio
os
Sistema de Garantia de Direitos, o concur
so tem por objetivo o maior envolv
mento de alunos, escolas, ONGs, educad
iores, gestores, sociedade civil, político
s e pessoas ligadas à arte em geral,
prevenção e diminuição de casos de
na
violência contra crianças, adolescentes
e jovens no município de Betim.

Garantia de Direitos
em Betim

Podem participar do concurso cultural
: crianças, jovens e adolescentes, na
faixa etária de 6 a 17 anos, resident
cham os seguintes requisitos:
es em Betim e que preen• Estar matriculado e ser frequente
em escola pública ou particular;
• Ser frequente e estar inscrito em alguma
Organização Não Governamental ou
Governamental.

MoDaliDaDeS Do ConCurSo

Para realizar os trabalhos, os particip
antes devem deixar a imaginação
fluir, realizando, assim, um process
base nos direitos violados e/ou
direitos adquiridos por meio do
o de criação com
Estatuto da Criança e do Adolesc
que os trabalhos expressem emoção
ente (ECA). A expectativa é
, magia, disseminação de conhec
imento e propostas para coibir a
violação dos direitos.
O tema do concurso “Semeando uma
Cultura de Direitos” pode ser trabalha
do em cima dos seguintes assunto
1 - Trabalho infantil;
s:
2 - Violência sexual – Abuso e Exploraç
ão Sexual;
3 - Educação básica e igualitária;
4 - Acesso à saúde;
5 - Convenção dos Direitos da Criança;
6 - Toda criança tem direito a dizer
o que pensa e ter suas opiniões respeita
das.

inSCrição
A inscrição é gratuita e deve ser feita
na instituição à qual o participante
está vinculado. Somente pode ser
por aluno. Para que a inscrição seja
inscrito um trabalho
considerada válida, no verso da folha
A4 devem estar escritos, em letra legível,
os seguintes dados:

• Modalidade a qual o trabalho está
concorrendo • Nome completo do
autor • Data de nascimento •
• Telefone • Endereço completo •
Cidade • País • Nome da escola ou
instituição à qual pertence •
• Telefone da escola e e-mail • Endere
ço completo da escola •

Podem participar do concurso cultural
: crianças, jovens e adolescentes, na
faixa etária de 6 a 17 anos, resident
cham os seguintes requisitos:
es em Betim e que preen• Estar matriculado e ser frequente
em escola pública ou particular;
• Ser frequente e estar inscrito em alguma
Organização Não Governamental ou
Governamental.

Foi criado, ainda, o Prêmio Destaque,
para contemplar as instituições

MoDaliDaDeS Do ConCurSo
que enviaram poesias, fotos ou
desenhos desenvolvidos por crianças
e adolescentes com deficiência. A
modalidade serviu como
reconhecimento pelo trabalho dessas
unidades de ensino, que utilizam a
inSCrição
educação e a cultura para ampliação
do repertório e das possibilidades
• Modalidade a qualde
o trabalho está concorrendo • Nome
completo do autor • Data de nascim
• Telefone • Endereço completo •
ento •
Cidade • País • Nome da escola ou
instituição à qual pertence •
• Telefone da escola e e-mail • Endere
seus alunos.
ço completo da escola •
• Desenho: participantes de 6 a 10
anos;
• Poesia: participantes de 11 a 14 anos;
• Fotografia: participantes de 15 a
17 anos.

Para realizar os trabalhos, os particip
antes devem deixar a imaginação
fluir, realizando, assim, um process
base nos direitos violados e/ou
direitos adquiridos por meio do
o de criação com
Estatuto da Criança e do Adolesc
que os trabalhos expressem emoção
ente (ECA). A expectativa é
, magia, disseminação de conhec
imento e propostas para coibir a
violação dos direitos.
O tema do concurso “Semeando uma
Cultura de Direitos” pode ser trabalha
do em cima dos seguintes assunto
1 - Trabalho infantil;
s:
2 - Violência sexual – Abuso e Exploraç
ão Sexual;
3 - Educação básica e igualitária;
4 - Acesso à saúde;
5 - Convenção dos Direitos da Criança;
6 - Toda criança tem direito a dizer
o que pensa e ter suas opiniões respeita
das.

A inscrição é gratuita e deve ser feita
na instituição à qual o participante
está vinculado. Somente pode ser
por aluno. Para que a inscrição seja
inscrito um trabalho
considerada válida, no verso da folha
A4 devem estar escritos, em letra legível,
os seguintes dados:

O trabalho deverá ser entregue na
instituição que o autor frequenta para
posterior encaminhamento à ONG
unidade Betim, no endereço:
Circo de Todo Mundo,
Av. Geraldo Campos, 432 - Bairro
Bandeirinhas. Tel.: (31) 4136-0570.
Endereço eletrônico: circodetodomu
ndodebetim@gmail.com

O resultado do Concurso Cultural
foi divulgado em novembro no
Encontro Municipal de Crianças
e Adolescentes de Betim, evento
em que ocorreu a premiação dos
ganhadores.

agosto a 1º de outubro de

O trabalho deverá ser entregue na
instituição que o autor frequenta para
posterior encaminhamento à ONG
unidade Betim, no endereço:
Circo de Todo Mundo,
Av. Geraldo Campos, 432 - Bairro
Bandeirinhas. Tel.: (31) 4136-0570.
Endereço eletrônico: circodetodomu
ndodebetim@gmail.com

Os vencedores receberão uma carta
informando sobre a premiação. A organiza
ção do concurso também entrará em
com os vencedores. Premiação: será
contato por telefone
entregue no dia 9 de novembro de
2012, no I Encontro Municipal de
Betim, que será realizado pelo Circo
Crianças e Adolescentes de
de Todo Mundo.

, criatividade, originalidade e clareza
do significado. De acordo com esses
dora atribuirão a cada trabalho uma
critérios, os membros da comissão
nota de 0 a 10, sendo o desenho vencedo
julgar aquele que alcançar maior nota resultant
atribuídas por cada membro da comissão
e do somatório das notas
. Caso haja empate no número de
pontos, o prêmio será atribuído àquele
critério originalidade. Persistindo o
que obtiver maior pontuação no
empate, o próximo critério de desempa
te será a pontuação no critério criativida
do tema proposto.
de e posteriormente a adequação

PoeSia
Podem participar desta modalidade
adolescentes de 11 a 14 anos de idade.
- O participante deve apresentar a
poesia em uma folha de papel branco
ou reciclado tamanho A4 (21 29,7
manuscrito, com letra legível, preench
cm.). O texto deve ser
endo no máximo, 1 (uma) página.
- A poesia enviada deve ser a produçã
o original. Não serão aceitas cópias.
• Os trabalhos serão selecionados
de acordo com os seguintes critério
s: adequação ao tema, originalidade
e criatividade.

FoToGraFia

Podem participar desta modalidade
adolescentes de 15 a 17 anos de idade.
- O concurso é destinado exclusivamente
a fotógrafos AMADORES que utilizam
de máquinas e imagens digitais.
- Cada participante poderá inscreve
r, no máximo, uma fotografia digital,
com imagens de, no mínimo, 2,0 mega
- A foto deve ser entregue em mídia
pixels.
digital (gravação da foto em CD) com
as seguintes informações:
- Título da foto;
- Dados completos do participante
• Os critérios para julgamento irão

tantes da sociedade civil e
artes, fotografia, educação e represen
ta por profissionais das áreas: social,
direito a voto.
A Comissão Julgadora será compos
dora do Circo de Todo Mundo, sem
representantes da equipe organiza
por
nhado
acompa
será
nto
poder público. O julgame
serão definitivas.
ra
Julgado
o
Comissã
da
s
decisõe
As
suas decisões. Os particitrabalhos, sendo esta soberana em
outros critérios para o julgamento dos
A Comissão Julgadora poderá definir
ra.
Julgado
o
Comissã
da
decisão
r
pantes não poderão questionar qualque

CoMiSSão JulGaDora

DeSenHo
Podem participar desta modalidade
crianças de 6 a 10 anos de idade.
- O desenho deve ser feito em folha
de papel branco ou reciclado no formato
A4 (21x 29,7 cm)
- Pode ser utilizada qualquer técnica
de arte final: lápis de cor, lápis de
cera, nanquim, guache, ecoline, pastel
colagens ou massa de modelar. Os
etc. Não serão aceitas
trabalhos também não podem ser
emoldurados.
• Os trabalhos serão selecionados
de acordo com os seguintes critério
s:
Adequação ao tema proposto

(nome, telefone, data e local onde

foi tirada a fotografia).

considerar a criatividade, a beleza
da imagem

e a originalidade da fotografia.

Regulamento distribuído aos participantes do Concurso

D E TA l h A M E N TO DA S M O DA
l I DA D E S

Por meio do incentivo à criação
artística, o Concurso Cultural
Garantia de Direitos foi mais uma
atividade realizada em agosto e
setembro de 2012 para estimular o
debate acerca dos Direitos Humanos.
Participaram crianças e jovens entre
cinco e dezessete anos, totalizando
638 alunos de 26 instituições. Entre
eles, foram contemplados com
prêmios três vencedores de cada
uma das categorias: Desenho, Poesia
e Fotografia.

Duração do concurso: de 1º de

2012, até as 17 horas.
Período de avaliação dos trabalh
os: de 2 de outubro a 31 de outubro
de 2012.
Divulgação do resultado: através
de email, para as instituições particip
antes do concurso. Divulgação também
Todo Mundo: www.circodetodomu
no blog do Circo de
ndo.blogspot.com.br

nais, com a inpara fins promocionais ou institucio
se reserva o direito de utilizá-los
de Direitos,
devolvidos. O Circo de Todo Mundo
Cultural Semeando uma Cultura
Os trabalhos inscritos não serão
de Todo Mundo, realizador do Concurso
sem qualquer custo/ônus. O Circo
ão, preservando-se os créditos
divulgaç
e
ão
publicaç
de
dicação do autor e título da obra,
objeto
todos os trabalhos inscritos como
ento de
utilizar
cumprim
de
não
O
tável
ento.
incontes
regulam
direito
o
es deste
se reserva, desde já,
automaticamente todas as disposiçõ
sua inscrição, o participante aceita
dos respectivos participantes.
dos autores. Por isso, ao efetuar
s inscritos e, consequentemente,
r a desclassificação dos trabalho
quaisquer das regras poderá ocasiona

PreMiação

Como o Concurso é municipal, serão

s de cada modalidade dentre todos

selecionados os três melhores trabalho

os inscritos de Betim/MG.

Situações especiais
ades e categorias diferentes.
o mais de uma vez, mesmo em modalid
1 - Um aluno não poderá ser premiad
Premiação do autor:

DeSenHo
1º lugar: Notebook
2º lugar: MP4

ago

Os vencedores receberão uma carta
informan
com os vencedores. Premiação: será
entregu
Betim, que será realizado pelo Circo
de Todo M

DeSenHo

• Desenho: participantes de 6 a 10
anos;
• Poesia: participantes de 11 a 14 anos;
• Fotografia: participantes de 15 a
17 anos.

O Concurso Cultural Garantia de Direito
s faz parte da 1ª edição do Projeto
Semeando uma Cultura de Direit
do Circo de Todo Mundo. Por meio
os
Sistema de Garantia de Direitos, o concur
so tem por objetivo o maior envolv
mento de alunos, escolas, ONGs, educad
iores, gestores, sociedade civil, político
s e pessoas ligadas à arte em geral,
prevenção e diminuição de casos de
na
violência contra crianças, adolescentes
e jovens no município de Betim.

Duração do concurso: de 1º de

Período de avaliação dos trabalh
os: de
Divulgação do resultado: através
de em
Todo Mundo: www.circodetodomu
ndo.b

desenho
3º lugar: Estojo especial para

PoeSia
1º lugar: Notebook
2º lugar: MP4
poesia
3º lugar: Coleção de livros de

de Carlos Drummond de Andrade

FoToGraFia
1º lugar: Máquina fotográfica

semiprofissional
digital
2º lugar: Máquina fotográfica
3º lugar: livro de fotografias
de Sebastião Salgado

se com sua família, seus colemais se identifica, pesquise, conver
Inspire-se no assunto que você
para garantir que os direitos
ativas,
altern
r
propo
para
imaginação
gas, seus professores e use a sua
a nossa cidade e o mundo!
rar
melho
juntos
Vamos
cumpridos.
das crianças e adolescentes sejam

Podem participar desta modalidade
crianças d
- O desenho deve ser feito em folha
de papel b
- Pode ser utilizada qualquer técnica
de arte fi
colagens ou massa de modelar. Os
trabalhos ta
• Os trabalhos serão selecionados
de acor

Adequação ao tema proposto, criativida
de, original
dora atribuirão a cada trabalho uma
nota de 0 a 10,
atribuídas por cada membro da comissão
. Caso haja
critério originalidade. Persistindo o
empate, o próxim
do tema proposto.

PoeSia

Podem participar desta modalidade
adolescentes
- O participante deve apresentar a
poesia em um
manuscrito, com letra legível, preench
endo no má
- A poesia enviada deve ser a produçã
o original. Nã
• Os trabalhos serão selecionados
de acordo co

FoToGraFia

Podem participar desta modalidade
adolescentes de
- O concurso é destinado exclusivamente
a fotógrafo
- Cada participante poderá inscreve
r, no máximo, um
- A foto deve ser entregue em mídia
digital (gravaçã
- Título da foto;
- Dados completos do participante
(nome,
• Os critérios para julgamento irão

considerar a
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Resultados do concurso

CONCURSO CULTURAL GARANTIA DE DIREITOS
TRABALHOS INSCRITOS NO CONCURSO

NOME DA INSTUIÇÃO

DESENHO

POESIA

FOTOGRAFIA

MOTIVO DESCLASSIFICAÇÃO

ARCA

1

0

0

Falta data de nascimento/
Poesia incompleta

ARCO-IRIS

0

0

0

Ok - todos habilitados

ÁRVORE DA VIDA

0

6

0

Usou o método haik/
não foi feita em folha A4

CENSA

0

0

0

Ok - todos habilitados

DISCRIMINAÇÃO

DESENHO

POESIA

FOTOGRAFIA

TOTAL

Trabalhos
Recebidos

527

97

14

638

CIM DONA MARTA

0

0

0

Ok - todos habilitados

Trabalhos
Desclassificados

163

9

0

172

COLÉGIO BATISTA

9

0

0

Folha de papel inadequada/ colagem/
falta de dados /sem coerência com tema.

TOTAL GERAL

690

106

14

810

COLÉGIO TIRADENTES

0

0

0

Ok - todos habilitados

CPC CENTRO

CONCURSO CULTURAL GARANTIA DE DIREITOS
NÚMERO DE TRABALHOS RECEBIDOS POR INSTIUIÇÃO
NOME DA INSTUIÇÃO

DESENHO

POESIA

FOTOGRAFIA

ARCA

6

ARCO-IRIS

78

0

0

ÁRVORE DA VIDA

0

40

0

4

0

CENSA

6

0

0

CIM DONA MARTA

14

0

0

COLÉGIO BATISTA

22

0

0

COLÉGIO TIRADENTES

0

2

0

CPC CENTRO

0

7

0

CPC MARIMBÁ

12

3

0

CRECHE CRIANÇA ESPERANÇA

24

0

0

E.E.ANTONIO AUGUSTO

0

0

1

E.M FREI EDGAR

28

0

0

E.M JOSÉ GINO DE SOUZA

103

11

0

E.M NOSSA SENHORA DO CARMO

0

1

0

E.M SALUSTIANO LARA

25

13

0

E.M SEBASTIÃNA DINIZ

22

0

0

E.M.Mª DE LOURDES OLIVEIRA

0

2

0

E.M.TEREZINHA ALMEIDA FAGUNDES

29

3

0

EDUCARE-PITAGORAS

4

2

0

ESCOLA MUNICIPAL SILVIO LOBO

24

3

0

PEDACINHO DA GENTE

43

0

0

PEDACINHO DE CEU

34

0

0

PROVIVER

9

3

0

Ramacrisna

0

0

13

SALÃO DO ENCONTRO

43

3

0

1

0

0

97

14

SEBRAE
TOTAL GERAL

527

Ok - todos habilitados

CPC MARIMBÁ

12

2

0

Dados do aluno incompletos
e escrito na frente da folha.

CRECHE CRIANÇA ESPERANÇA

0

0

0

Ok - todos habilitados

E.E.ANTONIO AUGUSTO

0

0

0

Ok - todos habilitados

E.M FREI EDGAR

2

0

0

Faltam dados do aluno/
data de nascimento

103

0

0

Falta endereço /telefone/
data de nascimento

E.M NOSSA SENHORA DO CARMO

0

0

0

Ok - todos habilitados

E.M SALUSTIANO LARA

1

E.M SEBASTIÃNA DINIZ

0

0

0

Ok - todos habilitados

E.M.Mª DE LOURDES OLIVEIRA

0

0

0

Ok - todos habilitados

E.M.TEREZINHA ALMEIDA FAGUNDES

3

0

0

Idade incompatível/
sem data de nascimento

EDUCARE-PITAGORAS

0

0

0

Ok - todos habilitados

ESCOLA MUNICIPAL SILVIO LOBO

3

0

0

Ok - todos habilitados

40

0

PEDACINHO DE CEU

3

0

0

Idade não compatível com a modalidade

PROVIVER

0

0

0

Ok - todos habilitados

Ramacrisna

1

1

SALÃO DO ENCONTRO

0

0

0

Ok - todos habilitados

SEBRAE

0

0

0

Ok - todos habilitados

E.M JOSÉ GINO DE SOUZA

PEDACINHO DA GENTE

Falta de dados no verso da folha A4

Falta de dados do aluno/
data de nascimento

Não atendeu as especificações
do regulamento, papel inadequado.

:: Circo de Todo Mundo :: Semeando uma Cultura de Direitos ::

Mais de 800 trabalhos de interessados em participar do Concurso foram recebidos
pela equipe do Circo de Todo Mundo. Todos eles foram avaliados de acordo com
os critérios previstos no regulamento. Seguem os resultados dessa análise.

CONCURSO CULTURAL GARANTIA DE DIREITOS
PRÉ-ANÁLISE DOS TRABALHOS - TRABALHOS DESCLASSIFICADOS

42

43

Foram convidados para compor a
Comissão Julgadora representantes
do Sistema de Garantia de Direitos
de Crianças e Adolescentes de Betim,
do Poder Público e da Sociedade Civil
organizada.

Comissão Julgadora
MODALIDADE DESENHO
• A Secretária Municipal de Educação
Infantil de Betim indicou Karine
Michelle Ferreira, formada em
Pedagogia pelo Instituto Superior de
Educação Anísio Teixeira - Fundação
Helena Antipoff. Ela também é
psicopedagoga clínica e institucional
e atua como coordenadora
pedagógica no Centro Infantil
Municipal Criança Esperança desde
janeiro de 2012.
• O Centro de Referência Especializado

à violência sexual de crianças e

Betinense de Letras desde junho de

adolescentes/Pair Betim.

2004, é membro da Rede de Escritoras

Organização do Concurso
Cultural - Resultados

Brasileiras (Rebra). Graduada em
• O Conselho Municipal dos Direitos

Serviço Social pela UNIPAC Betim;

da Criança e Adolescente de Betim

palestrante; atriz e integrante do grupo

indicou Isilda Cardoso. A conselheira é

teatral Art e Fatos; colunista do jornal

fundadora e coordenadora pedagógica

“Tribuna de Betim”; colunista do website

da Creche Bom Pastor.

“Betim online”; colunista da revista

Comissão Julgadora
MODALIDADE POESIA
• Maria Elizabete Xavier Viana: indicada
pela Secretaria Municipal de Educação,
representando o Programa Escola
da Gente, do qual é coordenadora.
Professora de Língua Portuguesa
e Inglês da Rede Municipal, com
mestrado em curso.
• Rosália Alves dos Santos Pinheiro:
indicada pelo Fórum Municipal de
Defesa dos Direitos da Criança e dos
Adolescentes (FMDDCA). Atua como
coordenadora geral desde 2009. É
professora, formada em Pedagogia,

“Betim Cultural online”; membro do
Conselho Deliberativo do Patrimônio
Histórico de Betim.

Comissão Julgadora
MODALIDADE FOTOGRAFIA
Os profissionais abaixo foram indicados
pelo presidente da Funarbe para
compor a comissão:
• Robson José do Pinho - publicitário,
designer gráfico. Atualmente é
superintendente da Funarbe. Atua
também como diretor de arte em peças
publicitárias.

com cursos de aperfeiçoamento na

• Fernanda Carvalho - professora

área social e em Gestão Pública.

de Língua Portuguesa no Programa
Projovem Urbano, fotógrafa envolvida

de Assistência Social (Creas) indicou
Tatiane Tamara de Faria Pimenta,

• Maria Ieda Alkimim - Aos 14 anos foi

em projetos culturais em Betim

assistente social, especialista em

convidada para ingressar na então

fomentados pela lei de incentivo à

atendimento sistêmico de famílias e

Associação Betinense de Escritores (ABE),

cultura e projetos culturais paralelos

redes sociais. Atua como Referencia

signatária da atual Academia Betinense

relacionados às artes cênicas.

Técnica da Criança e do Adolescente

de Letras (Abel). Defendeu tese aos 31

do Creas Betim. Formadora do

anos, tornando-se suplente das cadeiras

• Karla Patrícia - fotógrafa, com

Programa de Ações Integradas

literárias. Dois anos depois, tomou posse

formação na área de Comunicação. Atua

e Referenciais no enfrentamento

à Cadeira Dez. Preside a Academia

como assessora na Funarbe - Betim.

• Formatação do Regulamento do
Concurso e impressão de 5.000 cópias.
• Convite e composição da comissão
julgadora dos trabalhos, formada
por representantes do Sistema de
Garantia dos Direitos das Crianças e
Adolescentes de Betim.
• Formatação dos formulários utilizados
no julgamento dos trabalhos.
• Divulgação do Concurso Cultural: envio
do regulamento para instituições,
repartições públicas, escolas, sistema
de garantia de direitos e outros.
• Duração do concurso: 01/08/2012 a
01/10/2012.
• Período de avaliação dos trabalhos:
02/10/2012 a 31/10/2012.
• Entrega dos prêmios aos vencedores
do concurso: 09/11/2012 no Encontro
Municipal de Crianças e Adolescentes
de Betim.
• Divulgação do resultado: o resultado
foi divulgado no blog do Circo de
Todo Mundo em novembro. Foram
enviadas correspondências para as
instituições informando o nome dos
vencedores e correspondência a todas
as instituições que encaminharam
trabalhos, agradecendo a participação.

:: Circo de Todo Mundo :: Semeando uma Cultura de Direitos ::

Comissão Julgadora
do Concurso Cultural
Garantia de Direitos:
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Vencedores do Concurso

DESENHO
1º Lugar: Gabriel Vitor de Oliveira :: Escola Municipal José Salustiano Lara

2º Lugar: Simeia Pereira Lisboa :: Colégio Educare Rede Pitágoras
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DESENHO
3º Lugar: Gabriela Duarte da Silva :: Escola Complementar Salão do Encontro

1º Lugar: Pedro Henrique Costa :: Escola Técnica Sebrae

:: Circo de Todo Mundo :: Semeando uma Cultura de Direitos ::
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3º Lugar: Higor Augusto Ribeiro :: Projeto Vida e Verde (Proviver)

:: Circo de Todo Mundo :: Semeando uma Cultura de Direitos ::

POESIA
2º Lugar: Patrick Barbosa :: Escola Municipal Gino José de Souza
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1º Lugar: Amanda Ada Silva Pinto :: Escola Estadual Augusto Ribeiro

2º Lugar: Cleidiane Duarte da Silva :: Ramacrisna

:: Circo de Todo Mundo :: Semeando uma Cultura de Direitos ::
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Premiação
do Concurso
Cultural ::
Modadlidade
DESENHO

3º Lugar: Carlos Henrique Frois :: Ramacrisna
Premiação
do Concurso
Cultural ::
Modadlidade
POESIA

Prêmio Destaque
(Criado especialmente para valorizar
o trabalho das escolas no atendimento
a pessoas com deficiência):

Carlos Alberto Barcelos ::
Escola Nossa Senhora da Assumpção

Prêmiação do Concurso Cultural :: Modadlidade FOTOGRAFIA

Vencedores do Concurso Cultural ::
Amanda da Silva Pinto, Marcos Frois e Cleidiane Mendes

Encontro Municipal de

Crianças e
Adolescentes

de Betim

O Encontro Municipal de Crianças e
Adolescentes de Betim funcionou como mais
um espaço para a reflexão sobre soluções para
diminuir a violência e promover a valorização
do ser humano.
O evento foi realizado no dia 9 de novembro,
na lona do Circo de Todo Mundo, sede do
Semeando Uma Cultura de Direitos.

Programação do Encontro Municipal de
Crianças e Adolescentes de Betim
Data: 09/11/12 :: Horário: 08:00 - 17:00h
Local: Circo de Todo Mundo de Betim
Horário

Atividade
Recepção dos convidados

Os participantes foram alunos
matriculados em escolas públicas,
particulares e associações do município
de Betim, com idade entre 6 e 17 anos,
que se mobilizaram e elaboraram
propostas para a promoção, garantia
e cumprimento dos Direitos Humanos.
As instituições receberam convites com
antecedência, para que pudessem levar
a discussão aos seus alunos antes do
evento. As propostas elaboradas em cada
uma delas foram organizadas em um
documento-base, distribuído para todos
os participantes do Encontro. Também
constaram desse material os resultados
dos Debates Culturais realizados ao
longo da execução do Projeto.
Após um momento inicial de reflexão
e debate, foram indicados acréscimos
às ideias encaminhadas. Depois de
aprovadas, as proposições constituíram
um único documento, submetido à
plenária de crianças e adolescentes.
Além disso, foi eleita a Comissão de
Crianças e Adolescentes, que ficou
responsável por entregar o Documento
Final resultante do Encontro às
autoridades competentes.

08:00h às 08:30h

Credenciamento
Café da manhã
Roda de Capoeira

08:30h às 08:45h Abertura
Saudação de um adolescente de
08:45h às 08:50h cada instituição
08:50h às 10:30h

Trabalhos em grupos

10:30h às 11:15h

Plenária de apresentação e discussão dos resultados dos trabalhos
em grupo

11:15h às 11:30h

Apresentação Artística - Ramacrisna

11:30h às 12:00h

Formação do Banner Humano

12:00h às 13:00h

Almoço

13:00h às 13:15h

Dinâmicas de integração e reflexão

13:15h às 13:30h

Apresentação Artística - Instituto
Casa Santa

13:30h às 13:45h

Apresentação Artística - Proviver

13:45h às 14:00h

Apresentação Artística - Salão do
Encontro - Filhote

14:00h às 14:15h

Leitura e aprovação do documento
final do encontro

14:15h às 14:30h

Apresentação Artística - Escola
Municipal José Salustiano Lara Saltimbancos

14:30h às 14:45h

Apresentação Artística - Censa Centro Especializado Nossa Senhora
Assunção

14:45h às 15:15h

Apresentação Artística - Circo de Todo
Mundo - Semeando Uma Cultura de
Direitos

15:15h às 16:15h

Premiação dos Vencedores do Concurso Cultural Garantia de Direitos

16:15h às 16:30h

Encerramento - Desfile da Fanfarra

16:30h às 17:00h

Lanche
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As estratégias e propostas abaixo são resultantes das discussões e debates
ocorridos nas instituições e na comunidade antes da realização do Encontro
Municipal de Crianças e Adolescentes de Betim.

NOME DA INSTUIÇÃO

PROPOSTAS PARA A PROMOCAO E PROTECAO
DOS DIREITOS HUMANOS EM BETIM
- Construção de uma biblioteca pública com acesso à internet
- Calçamento das ruas secundárias da região
- Tentar parceria com as empresas da região para disponibilizar vagas de estágios semelhantes ao “jovem aprendiz” para os jovens do Bandeirinhas

É possível uma tomada de atitude...
diante de si, da sua comunidade e do mundo.
PROPOSTAS PARA A PROMOCAO E PROTECAO
DOS DIREITOS HUMANOS EM BETIM
- Ampliar a discussão sobre Políticas Públicas de Preservação do Meio Ambiente.
- Atenção às políticas públicas de meio ambiente que, para além da legislação,
devem priorizar a recuperação das nascentes.

- Fortalecer projetos de prevenção e combate ao uso de drogas, além de construir uma clinica de reabilitação.
Escola Municipal
José Salustiano Lara
(continuação)

- Garantir médicos no posto de saúde

- Oportunizar aos programas sociais o desenvolvimento de ações socioeducativas de promoção do protagonismo juvenil e fortalecimento da postura crítica
e cidadã.

- Intensificar o atendimento do Cras, ampliando dias de atendimento e divulgar
o trabalho realizado pela instituição.
- Intermediação junto ao poder privado para abertura de um posto de gasolina
no bairro.

- Desenvolver ações coletivas, que possibilitam a reflexão e a experimentação
prática de conhecimentos e valores fundamentais voltados para a preservação
do meio ambiente.

- Estabelecer estratégias de apreciação, efetivação e cobrança das medidas
junto aos poderes público e privado no próximo ano.

- Promover iniciativas que priorizam a interlocução com o poder público, empresas e cidadãos interessados na preservação do meio ambiente.

Salão do Encontro

- Estudo: denunciar sempre que soubermos que alguma criança ou adolescente está fora da escola ou que esta escola não está fornecendo uma educação
de qualidade. Levaremos esses casos também ao conhecimento da Secretaria
de Educação.

- Potencializar instituições que promovem atividades, que resgatam a arte das
brincadeiras, estimulando a movimentação e a competição entre as crianças
e adolescentes. Além de a brincadeira ser uma forma de expressão e comunicação, os participantes interagem independentemente de suas diferenças
individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas ou religiosas.

- Alimentação: o poder público deve prover cestas básicas para os cidadãos
que não tiverem como alimentar seus filhos.

- Construção de espaços e atividades direcionadas à arte e ao lúdico, pois estimulam o desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, comunicação, interação social, ética, estética, bem como o desenvolvimento do potencial
criativo de cada participante.
- Solicitar policiamento diurno e noturno para região do Bandeirinhas: Polícia
com ação educativa e preventiva e o efetivo funcionamento do posto policial.
- Garantir o funcionamento do Programa Escola da Gente
- Garantir funcionamento do Circo de Todo Mundo
Escola Municipal
José Salustiano Lara

- Construir um ginásio poliesportivo no bairro
- Construir outra escola no bairro
- Oferecer ensino médio no 1º e 2º turnos- possibilitar ensino técnico e profissionalizante.
- Verificar a situação do “mato”, que precisa de limpeza constantemente
- Construção de um espaço de convivência

- Ampliar vagas na creche.
- Canalização do córrego.

- Promoção, garantia e o cumprimento dos Direitos Humanos para as gerações
futuras.
Instituto Casa Santa - Incas

- Construção de canil para animais abandonados.

Todos podem a judar doando alimentos e as ONGs são muito importantes neste
trabalho.

Circo de Todo Mundo Debate Cultural no BandeirinhaS
Com crianças e adolescentes

- Sexualidade: toda criança e adolescente tem de ter a oportunidade de
viver plenamente a sua sexualidade. Denunciar casos de violação dos direitos sexuais e para isso nos comprometemos a estudar mais sobre nossos
direitos sexuais.
- Bullying: comprometemo-nos a não nos calar e a denunciar sempre que passarmos ou vermos alguma pessoa passando por uma situação assim.
- Moradia: vamos lutar para que cada família consiga entrar em um programa
do governo no estilo “Minha Casa, Minha Vida” para que toda criança e adolescente possa ter um lar.
- Preconceito: o preconceito não é apenas com relação à etnia/raça/cor
das pessoas, mas é principalmente com relação ao tipo físico, orientação
sexual e condição social. Acreditamos que é necessário denunciar situações desse tipo e ainda lutar para que as pessoas que passaram por isso
sejam indenizadas.

:: Circo de Todo Mundo :: Semeando uma Cultura de Direitos ::

NOME DA INSTUIÇÃO

Priorizar a efetivação de iniciativas para a região próxima à E. M. José Salustiano Lara, em detrimento da baixada que já tem muitas iniciativas de garantia de
direitos (lá há oportunidades que não temos aqui).
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PROPOSTAS PARA A PROMOCAO E PROTECAO
DOS DIREITOS HUMANOS EM BETIM
- Uso e tráfico de drogas. Muitos de nossos colegas estão se envolvendo neste
mundo. Acreditamos que seja necessário reforçar o policiamento em nossa
comunidade para inibir o tráfico. Mas principalmente que sejam oferecidas
atividades culturais e cursos profissionalizantes para os jovens como forma de
combate e prevenção ao uso e tráfico de drogas. Temos direito a proteção e a
polícia tem de nos fornecer isso. Mas acreditamos que os pais também têm de
se comprometer com a proteção de seus filhos.

Árvore da Vida Debate Cultural no Teresópolis
(continuação)

Circo de Todo Mundo Debate Cultural no BandeirinhaS
Com crianças e adolescentes
(continuação)

- Saúde: sempre que precisarmos vamos procurar um posto de saúde público.

Circo de Todo Mundo Debate Cultural com
a comunidade no Bandeirinhas

E por fim, acreditando que todos nós temos direito à liberdade, também nos
comprometemos a diariamente enfrentar os trabalhos análogos à escravidão e
o trabalho infantil.
- Ampliação do programa escola integral principalmente nas regiões de maior
vulnerabilidade, para que as crianças não fiquem nas ruas.
Grupo Antenados RamacrisNa

- Criação de cursos profissionalizantes para manter os jovens ocupados e prepará-los para o mercado de trabalho.
- Incentivo ao esporte e ao lazer.
Todos os dias vivemos muitos problemas em nossa comunidade. Como o
bullying nas escolas, o racismo e o preconceito, a falta de segurança pública, a
saúde precária. Os adolescentes e jovens não contribuem para que tenhamos
uma escola de qualidade.
Propomos: fazermos faixas com os direitos das pessoas e espalharmos por
toda comunidade.

Árvore da Vida Debate Cultural no Teresópolis

- Que nas unidades de saúde sejam afixados cartazes informando não só os
direitos dos funcionários, mas principalmente o direito dos cidadãos usuários.
- Que ha ja maior interação entre a escola e a comunidade e entre a escola e o
município.
- Lutaremos para que o governo fortaleça o projeto da Guarda Municipal “Amigo da Escola”.

- Ação popular para viabilizar mais equipamentos sociais para o Bairro Bandeirinhas
- Fortalecer o Programa Escola da Gente
- Lutar para a permanência do Circo de Todo Mundo no Bandeirinhas
- Agendar reunião com o prefeito Carlaile Pedrosa

- Lazer e a cultura: ao percebermos que esse direito nosso está sendo violado,
o Conselho tutelar tem de ser acionado para nos a judar.

- Todos têm direito de ir e vir, de escolher uma religião e expressar opiniões. A
participação dos pais é muito importante na vida dos filhos. Principalmente no
mundo em que vivemos, onde todos só pensam em drogas, álcool e violência.

- E também vamos buscar mais apresentações culturais para nossas comunidades.

PROPOSTAS/ENCAMINHAMENTOS:

- Respeito: vamos fazer e orientar para que nossos colegas também façam
Boletins de Ocorrência junto à polícia sempre que forem desrespeitados, em
qualquer espaço e por qualquer pessoa.

- Para que possamos viver com dignidade também precisamos que nossas ruas
sejam pavimentadas. Para isso vamos realizar um protesto, solicitando que o
poder público atente para essa necessidade.

- Propomos uma Declaração de Acordo entre a escola e os alunos. Como se
fosse uma declaração dos Direitos Humanos na escola.

- Levantamento do contexto de não cumprimento da legislação para promoção e defesa dos direitos; realidade no bairro de uso e tráfico de drogas; os
moradores migrando para vilas e periferias das grandes cidades; índice de
mortalidade juvenil em Betim.

- Todos nós temos direito à liberdade de expressão e quando esse direito for
violado iremos denunciar no Conselho Tutelar.
- Direito à vida: muitas vezes esse direito tem sido violado, principalmente com
relação à juventude da nossa comunidade. Acreditamos que um trabalho mais
próximo da polícia a judaria nesse caso.

PROPOSTAS PARA A PROMOCAO E PROTECAO
DOS DIREITOS HUMANOS EM BETIM

NOME DA INSTUIÇÃO

- Mobilizar crianças e adolescentes para ir à prefeitura de Betim, apresentar as
reivindicações

Depoimentos
“No dia 25 de outubro, o grupo
reunido, juntamente com a professora
Fernanda, construiu suas propostas,
que, segundo eles, se implementadas,
estarão contribuindo para que ocorra
a promoção e a garantia dos Direitos
Humanos no bairro Bandeirinhas.
É importante apontar a preocupação
dos adolescentes envolvidos na
elaboração dessas propostas quanto
à execução das mesmas (parcial ou
totalmente). Muitos deles esboçaram
descrença nas instituições públicas e
receio de se discutir a esmo. ”
09 de novembro de 2012
Cirlei Costa de Oliveira Batista
Escola Municipal José Salustiano Lara

“Acreditamos ser oportuno ampliar
a discussão sobre Políticas Públicas
de Preservação do Meio Ambiente
no Município de Betim no Encontro
Municipal de Crianças e Adolescentes
de Betim, como propostas para a
promoção, garantia e o cumprimento
dos direitos humanos para as gerações
futuras, visto que a atenção das
políticas públicas municipais tem um
foco do meio ambiente voltado para a
legislação, exigindo uma atenção para
a questão prática de recuperação de
nascentes”.
22 de outubro de 2012
Cinthia Melo
Coordenadora de Projetos
INSTITUTO CASA SANTA (Incas)

:: Circo de Todo Mundo :: Semeando uma Cultura de Direitos ::

NOME DA INSTUIÇÃO
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“Temos a maior alegria em participar com vocês deste movimento em
defesa dos Direitos Humanos, em especial das nossas crianças e adolescentes
de Betim. Além de confirmar a participação dos alunos do Salão do Encontro no
evento, apresentamos nossa proposta temática para o encontro.”
26 de outubro de 2012
Maria de Lourdes Alves Dias Leite
Gerente de Projetos Salão do Encontro

EDUCAÇÃO
Propostas para o Poder Público
1- Construir outras escolas no município de Betim e reformar as escolas construídas.
2- Garantir o funcionamento do Programa Escola da Gente, implementando-o em todas as escolas do município de Betim.
3- Construir bibliotecas públicas com acesso à internet. Também é necessário que sejam realizadas manutenções.
3- Oferecer ensino médio nos 1º e 2º turnos.

Documento final desenvolvido pelos participantes do Encontro
PROPOSTAS PARA PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS EM BETIM
As estratégias e propostas abaixo são resultado das discussões e debates que
ocorreram nas instituições e com a comunidade, aprovadas em 09/11/2012 no
Encontro Municipal de Crianças e Adolescentes de Betim, na lona do Circo de
Todo Mundo, localizada no bairro Bandeirinhas, em Betim.

4- Possibilitar ensino técnico e profissionalizante no intuito de encaminhar os jovens ao mercado de trabalho formal. A
escola deve estar ligada ao Senai.
5- Tentar parceria com as empresas da região para disponibilizar vagas para estágios semelhantes ao “jovem aprendiz”.
Viabilizar um programa como a Assprom - Associação de Profissionalização do Menor.
6 - Ampliar vagas nas creches e construir mais creches.
7 - Ampliar o programa Escola Integral, principalmente nas regiões de maior vulnerabilidade, para que as crianças não
fiquem nas ruas.
8. Incluir o protagonismo juvenil como matéria curricular em todas as Escolas de Betim.
9. Inserir pediatras nas creches.

É possível uma tomada de atitude...
diante de si, da sua comunidade e do mundo.
EDUCAÇÃO
Propostas para a Sociedade Civil
1 - Denunciar pelo disque 100 sempre que soubermos que alguma criança ou adolescente está fora da escola ou que
esta escola não está fornecendo uma educação de qualidade. Levar esses casos ao conhecimento da Secretaria de
Educação. É necessário que todos tenham essa iniciativa.
2 - Comprometemo-nos a não nos calar e a denunciar sempre que passarmos ou vermos alguma pessoa sofrendo
bullying. Para combater este fenômeno, precisamos inserir psicólogos na escola. Também é necessário especificar
melhor o significado de bullying para todos os educadores. Por fim, acreditamos que é necessário prevenir para que
isso não aconteça.
3 - Criar uma Declaração de Acordo entre a escola e os alunos, que funcionará como uma declaração dos Direitos Humanos na Escola. Conversar com mais civilidade. Após a montagem da regra com os alunos, os resultados devem ser
compartilhados com as demais escolas para de criar uma proposta única para todos os alunos da cidade.
4 - Que ha ja maior interação entre a Escola e a Comunidade e entre a Escola e o Município.
5 - Denunciar casos de violação dos direitos sexuais, abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes pelo
Disque 100 e, para isso, estudar mais sobre nossos direitos sexuais.

SAÚDE
Propostas para a Sociedade Civil
1 - Denunciar casos de violação dos direitos sexuais, abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes pelo
Disque 100 e para isso, estudar mais sobre nossos direitos sexuais.
Propostas para o Poder Público
1 - Construir mais clínicas de reabilitação para dependentes químicos.
2 - Afixar nas unidades de saúde cartazes informando os direitos dos cidadãos usuários e não somente os direitos dos
funcionários.
3 - Fortalecer projetos de prevenção e de combate ao uso de drogas. Curso de orientação para os pais sobre violência
sexual e uso de drogas.
4 - Garantir médicos nos postos de saúde.
5 - Garantir a qualidade de atendimento nas unidades de saúde da cidade. Possibilitar cursos de reciclagem que visem
o crescimento dos profissionais que atendem nas mesmas.
6. Implementar o programa Saúde na Escola em todas as escolas de Betim.
7. Promover mobilizações na prevenção e no combate à dengue.
SEGURANÇA PÚBLICA
Propostas para a Sociedade Civil
1 - Que os pais se comprometam a amar, dar carinho, proteger e orientar seus filhos para que os mesmos não se envolvam no tráfico de drogas. Que o conselho tutelar se comprometa com a orientação dos pais.

:: Circo de Todo Mundo :: Semeando uma Cultura de Direitos ::

Contribuíram na construção deste documento: Circo de Todo Mundo; INCA
- Instituto Casa Santa; Salão do Encontro; E. M. José Salustiano Lara; Grupo
Antenados Ramacrisna e Árvore da Vida.
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Propostas para o Poder Público

SEGURANÇA PÚBLICA
Propostas para a Sociedade Civil (continuação)
2 - Lutaremos para que o governo fortaleça o projeto da Guarda Municipal Amigo da Escola. Organizar manifestações
sobre o projeto.

1 - Calçamento nas ruas secundárias do município de Betim.
2 - Canalização dos córregos da área urbana que transportam esgoto.
3 - Intermediar junto ao poder privado o pedido de abertura de um posto de gasolina no município de Betim.

SEGURANÇA PÚBLICA
Propostas para o Poder Público
1 - Implementar policiamento diurno e noturno em todo o município de Betim. Que a guarda seja a capacitada e esteja
efetivamente nas escolas. Cobrar desta guarda proteção em toda a cidade.

4 - Construir um abrigo para animais abandonados.
5 - As políticas públicas de meio ambiente, para além da legislação, devem priorizar a recuperação das nascentes.
6 - Verificar a situação do mato, que precisa de limpeza constantemente.
7. Criação de mais organizações que trabalhem com reciclagem com objetivo de reduzir o lixo.

2 - Polícia com ação educativa e preventiva.
3 - Efetivo funcionamento dos postos policiais do município de Betim.

CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, ESPORTE E LAZER
Propostas para a Sociedade Civil

4 - Aumentar o policiamento no intuito de diminuir o tráfico de drogas.
5 - Trabalho mais efetivo da polícia para garantir o direito à vida dos jovens.

1 - Garantir o funcionamento do Circo de Todo Mundo e lutar pela sua permanência no Bandeirinhas. Permanecendo, que a ONG intera ja com outras ONGs diariamente e não apenas em datas especiais ou durante apresentações
artísticas.
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Propostas para a Sociedade Civil

1 - É essencial realizar campanhas para doação de alimentos aos mais necessitados com o apoio de ONGs, que serão muito importantes neste trabalho. Criar um projeto comunitário para que a a juda às pessoas parta da própria comunidade.
2. Que ha ja parcerias entre as escolas, prefeituras e associações para a judar a parte carente da população, utilizando-se
de gincanas e palestras de conscientização.
Propostas para o Poder Público
1 - O poder público deve prover cestas básicas aos cidadãos que não tiverem como alimentar seus filhos.
2 - Intensificar os atendimentos do Cras - Centro de Referência da Assistência Social, e do Creas - Centro de Referência
Especializado de Assistência Social, ampliando os dias de atendimento. Divulgar o trabalho realizado pela instituição.
INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Propostas para a Sociedade Civil

2 - Realizar ações de conscientização referentes à diversidade étnico-racial, sexual, social e religiosa afim de que as
pessoas se respeitem mais.
3 - Denunciar casos de violação do direito à liberdade, como os casos em que crianças e adolescentes são mantidas
trancadas em casa sem convivência familiar e comunitária.
4 - Mobilização por mais apresentações culturais para nossas comunidades.
5 - Ao percebermos que nosso direito ao lazer e à cultura está sendo violado, o Conselho Tutelar tem de ser acionado
para a judar as crianças e os adolescentes que passam por isso.
6 - Vamos fazer e orientar nossos colegas para que eles também façam Boletins de Ocorrência junto à polícia sempre que forem desrespeitados, em qualquer espaço e por qualquer pessoa.
7 - Conscientizar as pessoas no sentido de garantir que crianças, adolescentes e jovens tenham o mesmos direitos
que os adultos têm de expressar suas opiniões sobre todas as coisas.
8 - Denunciar casos de discriminação de todos os tipos.
9 - Potencializar instituições que promovem atividades, que resgatam a arte das brincadeiras, estimulando a movimentação e a competição entre as crianças e os adolescentes.

1 - Ampliar a discussão sobre políticas públicas de preservação do meio ambiente em todas as regiões da cidade.
2 - Desenvolver ações coletivas, que possibilitam a reflexão e a experimentação prática de conhecimentos e valores
fundamentais voltados para a preservação do meio ambiente.

10. Expandir as áreas de lazer da cidade.
11. Criar competições de crianças e adolescentes.

3 - Promover iniciativas que priorizam a interlocução com o poder público, empresas e cidadãos interessados na preservação do meio ambiente.

Propostas para o Poder Público

4 - Realizar um protesto reivindicando que o poder público atente para a necessidade de pavimentação das ruas da
cidade.

1 - Construção de espaços e atividades direcionadas à arte e ao lúdico.

5 - Montar um grupo para fazer coletiva seletiva de lixo nas comunidades.

2 - Construir um ginásio poliesportivo no bairro

6. Criar uma usina de reciclagem.

3 - Construir um espaço de convivência

7. Ampliar os espaços verdes da cidade.

4 - Criar ações de incentivo ao esporte e ao lazer.

:: Circo de Todo Mundo :: Semeando uma Cultura de Direitos ::

6 - Qualificar a Polícia Militar em Betim.
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DEMAIS PROPOSTAS
Propostas para a Sociedade Civil
1 - Agendar reunião com o prefeito Carlaile Pedrosa para apresentar nossas intenções.
2 - Mobilizar crianças e adolescentes para ir à prefeitura de Betim apresentar as reivindicações deste projeto.
3 - Promoção, garantia e cumprimento dos Direitos Humanos para as gerações futuras.
4 - Estabelecer estratégias de apreciação, efetivação e cobrança das medidas junto aos poderes público e privado no
próximo ano.
5 - Acreditando que todos nós temos direito à liberdade, nos comprometemos a enfrentar diariamente os trabalhos
análogos à escravidão e o trabalho infantil.
6 - Fazermos faixas com os direitos das pessoas e espalharmos por toda comunidade para que as pessoas conheçam
seus direitos.
7 - Ação popular para viabilizar mais equipamentos sociais para o município de Betim.
DEMAIS PROPOSTAS
Propostas para o Poder Público
1 - Oportunizar aos programas sociais o desenvolvimento de ações socioeducativas de promoção do protagonismo
juvenil e de fortalecimento da postura crítica e cidadã.
2 - Levantamento de dados: o contexto de não-cumprimento da legislação para promoção e defesa dos direitos; a realidade no bairro com relação ao uso e ao tráfico de drogas; índice de migração dos moradores para vilas e periferias
das grandes cidades; índice de mortalidade juvenil em Betim.

4 - Oferecer atividades culturais e profissionalizantes como meio de manter os jovens longe do tráfico de drogas.
5 - Priorizar a efetivação de iniciativas para a região próxima à E. M. José Salustiano Lara, em detrimento da baixada
que já tem muitas iniciativas de garantia de direitos.

Comissão de Crianças e
Adolescentes

Instituto Santa Casa - Incas Joyce Carla Ventura Coelho 17 anos

Circo de Todo Mundo :: Unidade Betim
Jordânia Gomes Anjos - 14 anos

Ramacrisna
Carlos Froes Rocha - 16 anos

Creche Criança Esperança
Enzo Santos de Laia - 06 anos

Salão do Encontro - Filhote
Ingrid Emanuele Gonçalves Silva 12 anos

Escola Estadual Salustiano Lara
Sabrina Helen do Carmo Gonçalves 14 anos

Proviver
Janaina Silva Reis - 18 anos

Artistas do Circo levam cultura para o público na lona do Circo de Betim

:: Circo de Todo Mundo :: Semeando uma Cultura de Direitos ::

3 - Que o governo inclua em programa no estilo “Minha Casa, Minha Vida” todas as famílias que não tem moradia.
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O espetáculo Saltimbancos (foto acima), o Encontro de Crianças e Adolescentes (abaixo) e a apresentação Semeando uma
Cultura de Direitos (à direita) envolveram alunos, equipe e público na educação por meio das atividades circenses

:: Circo de Todo Mundo :: Semeando uma Cultura de Direitos ::
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Mais de 350 pessoas participaram da ampla programação do Encontro Municipal de Crianças e Adolescentes de Betim

:: Circo de Todo Mundo :: Semeando uma Cultura de Direitos ::
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Apresentações

Eventos externos e internos
realizados pela equipe
Betim
• Apresentação artística dos alunos para
mostrar tudo o que aprenderam desde que
o Projeto se instalou na cidade - 12/12/2010;
• Lançamento da campanha “Ler, Ver, Ouvir
e Agir” - 26/09/2011;
• Apresentação no Cras Cruzeiro 07/10/2011;
• Parceria com a ONG Arca na realização
de um cortejo no Parque de Exposição da
Cidade - 09/10/2011;

O Circo de Todo Mundo,
desde sua criação, promove
programações culturais diversas
para o público. Durante o
desenvolvimento do projeto
Semeando uma Cultura de
Direitos não foi diferente.
Entre as festividades realizadas,
estão o Dia da Criança, o Natal,
a Festa da Família e os encontros
com o grupo da 3ª idade. O
evento Ação Global, a quadrilha
e as diversas apresentações
em inauguração de obras e em
conferências também integraram
o programa do projeto.

• Apresentação realizada no evento
promovido pela FUNARBE - lançamento da
construção do teatro na cidade -05/10/2011;
• Espetáculo para o Programa Escola
da Gente/Secretaria Municipal de
Educação-02/11/2011;

• Apresentação no Centro Administrativo
Ady Rosa de Freitas, com a participação
da Prefeita de Betim - 07/03/2012. Equipe
do Siga Bem Caminhoneiro, gravando no
espaço - 08/03/2012;
• 1o Café com Prosa e Debate Cultural na
lona do Circo de Todo Mundo em Betim,
com participação especial da delegada
Patrícia Marques - 13/04/2012;
• Passeio na Companhia do Cavalo, fazenda
que oferece aulas de equitação para
crianças - 27/04/2012;
• Ação Global no Complexo Teresópolis 05/05/2012;
• Votação dos prêmios Criança do Mundo 10/05/2012;
• Seminário da Comissão de Erradicação do
Trabalho Infantil - 12/06/2012;
• Inauguração da rodoviária de Betim 30/06/2012;

• Festa de comemoração do Dia da Criança
- 11 /11/2011;

• Apresentação no teatro do Centro Popular
de Cultura (CPC) Frei Chico -29/07/2012;

• Audiência Pública na Câmara Municipal de
Betim - 05/12/11;

• Caravana Siga Bem, no Posto Marfim, em
João Monlevade - 06/08/2012;

• 06/05/2012 - Passeio à Casa Fiat de
Cultura, em Belo Horizonte;

• Apresentação na Escola Estadual Silvio
Lobo - 17/08/2012;

• Apresentação realizada no SESC Programa Mesa Brasil -15/12/2011;

• Quadrilha de São João, realizada em
parceria com a Escola Municipal José
Salustiano Lara - 28/06/2012;

• Projeto Mural - Fernando Pacheco na
construção dos painéis -12/01/2012;
• Cirque du Soleil -18/01/2012;

• Espetáculo Semeando uma Cultura de
Direitos na lona do Circo de todo Mundo,
em Betim - 31/08/2012.
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Semeando uma Cultura de Direitos levou apresentações diversas para vários lugares de Betim,
como o Centro Infantil Criança Esperança (fotos)

Alegria e união estão sempre presentes no Circo. Acima, cortejo no Parque de Exposições
e abaixo, alunos reunidos na unidade Betim

:: Circo de Todo Mundo :: Semeando uma Cultura de Direitos ::
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A parceria com o Cirque du Soleil é um momento marcante do Projeto

O Teatro Frei Chico (PTB) também recebeu as cores e a magia do Circo

:: Circo de Todo Mundo :: Semeando uma Cultura de Direitos ::

Alunos do Circo são tema de cobertura de imprensa
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Durante o Projeto, o Circo de Todo
Mundo esteve em diversos espaços
de luta contra a violência, pelo
combate ao trabalho infantil, pelo
enfrentamento à violência sexual
contra crianças e adolescentes, pela
preservação do meio ambiente e
em outras discussões, sempre com
o objetivo de garantir o respeito aos
Direitos Humanos. Foram comissões,
assembleias, fóruns, seminários e
outros eventos, incluindo encontros
locais, estaduais e nacionais. Além
disso, de janeiro de 2011 até março
de 2013, a ONG teve participação em
reuniões do Sistema de Garantia de
Direitos da Criança e Adolescentes
em Betim.
Espaços de Representação - Sistema
de Garantia de Direitos de Crianças e
Adolescentes
• FECTIPA - Fórum Estadual de Combate
ao Trabalho Infantil e Proteção ao
Adolescente Trabalhador;
• FEVCAMG - Fórum Interinstiucional de
Enfrentamento à Violência Doméstica,
Abuso e Exploração Sexual contra
Crianças e Adolescentes de Minas Gerais;
•P
 AIR-BH - Programa de Ações Integradas e
Referenciais de Enfrentamento à Violência
Sexual contra Crianças e Adolescentes de
Belo Horizonte;

•R
 AD-FEVCAMG - Rede de Adolescentes do
Fórum FEVCAM-MG;

Participação em ações coletivas junto
com outras Instituições:

•R
 euniões de protagonismo juvenil
vinculadas ao FECTIPA;

•P
 onto Focal Juvenil de Minas Gerais
no Comitê Nacional de Enfrentamento
à Violência Sexual contra Crianças e
Adolescentes;

• Debates promovidos pelo Conselho

•C
 onferência Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente. Belo Horizonte
- abril/2012;

Municipal de Educação de Betim:
Campanha Pré-Carnaval de Combate
a Violência e Exploração Sexual Contra
Crianças e Adolescentes;

•R
 epresentante Juvenil da Região Sudeste
no Comitê Nacional de Enfrentamento
à Violência Sexual contra Crianças e
Adolescentes;
• Suplência de representante do FEVCAMG no
Comitê Gestor do Semi-Árido Mineiro;
• Embaixador do Prêmio das Crianças do
Mundo;
• Coordenação e participações no Conselho
Consultivo Estadual da ABMP - Associação
Brasileira de Magistrados Promotores de
Justiça e Defensores Públicos da Infância e
da Juventude;
• Representante de Minas Gerais no Conselho
Consultivo Nacional de Adolescentes e
Jovens da Associação Brasileira do Ministério
Público;
• Comissão Municipal de Erradicação e
Combate ao Trabalho Infantil - Betim;
• Fórum Municipal de Defesa dos Direitos da
Criança e Adolescente - Betim;

• Comissão que organizou a Blitz do
Enfrentamento à Violência Sexual Contra
Crianças e Adolescentes, mobilização
social promovida pela Rede Assistencial
de Betim;
• Membro da Comissão Municipal para
Erradicação do Trabalho Infantil em
Betim. Esta Comissão contribuiu na
elaboração do Plano Municipal de
Erradicação do Trabalho Infantil e
Campanha 2011 contra o Trabalho Infantil;
• Participação na Comissão Organizadora
da Pré-Conferência Municipal
dos Direitos da Criança e Adolescente –
Betim;
• R eunião on-line com os representantes
de quatro das cinco regiões do Brasil e
equipe técnica, que irá acompanhar a
execução do Projeto Juventude-Ação;
• Três jovens compuseram a Comissão de
organização da Conferência Estadual dos

•R
 eunião da Coordenação Colegiada
do Comitê Nacional de Enfrentamento
à Violência Sexual contra Crianças
e Adolescentes – participação dos
coordenadores regionais adultos e juvenis
das cinco macrorregiões do país e as
instituições membro deste Fórum;
•S
 eminário FEVCAMG – O Encontro reuniu
médicos legistas dos institutos médicos
legais e hospitais de referência no
atendimento às crianças e adolescentes
vítimas de violência sexual. Moeda-MG –
abril/2012;
•M
 obilização para o Dia Nacional de
Combate ao Abuso e Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes. (Betim/Belo
Horizonte-MG – 18/05/2012;
• I Encontro Mineiro de Protagonismo
Infantojuvenil no Enfrentamento à
Violência Sexual contra Crianças e
Adolescentes – adolescentes do Circo de
Todo Mundo participaram da Comissão
de organização do evento. 25, 26 e 27 de
maio de 2012, na Casa de Retiro São José
- Belo Horizonte – MG;

Direitos da Criança e Adolescente de MG;
• Plenárias/Assembleias do Conselho Municipal
de Assistência Social - Betim;

• Encontro de Capacitação e Incidência
Política promovido pela Rede Circo

• Plenárias/Assembleias do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e Adolescente - Betim;

do Mundo do Brasil, Rio de Janeiro,
janeiro/2012;

•L
 ançamento da Campanha Nacional :
“Vamos todos acabar com o trabalho
Infantil: Em defesa dos Direitos Humanos
e da Justiça Social”, coordenada pelo
Fórum Nacional de Erradicação do

:: Circo de Todo Mundo :: Semeando uma Cultura de Direitos ::

Incidência política
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• Audiência Pública na Assembleia
Legislativa de MG, cujo objetivo foi
a avaliação do Plano Estadual de
Erradicação e Combate ao Trabalho
Infantil e Proteção ao Adolescente
Trabalhador Belo Horizonte – 12/06/2012;
• Mobilização Social para a Campanha
“Faça uma Careta para a Violência Sexual
Contra Crianças e Adolescentes”do
Comitê Nacional de Enfrentamento
à Violência Sexual Contra Crianças e
Adolescentes – Mobilização pela Internet
com uma reunião presencial realizada em
04/05/12 em Recife, Pernambuco, na sede
do Coletivo Mulher Vida;
• Seminário de Erradicação do trabalho
infantil em Betim, em comemoração
ao dia internacional de combate ao
trabalho infantil;
• Oficina das Redes Nacionais de Defesa
dos Direitos da Criança e do Adolescente,
que reuniu as redes nacionais de defesa
de direitos da criança e do adolescente.
Tratou-se de uma articulação nacional com
foco no enfrentamento à violação de direitos
na época dos megaeventos esportivos - 06
de agosto de 2012, Brasília - DF;
• Audiência Pública na Assembleia legislativa
do Estado de Minas Gerais a convite do
Ministério Público Estadual/ Promotoria de
Infância e Juventude de Belo Horizonte.
O objetivo foi avaliação do investimento
público estadual nos projetos do PPAG –
Plano Plurianual de Gestão - 05/11/12;

• Grupo de Trabalho de Protagonismo
Juvenil do PAIR-BH – Programa de
Ações Integradas e Referenciais de
Enfrentamento à Violência Sexual
contra Crianças e Adolescentes de Belo
Horizonte. Toda última 5ª feira do mês na
AMAS, Regional Centro-Sul;
• Reunião na Frente de Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente para
organizar evento com os candidatos
à prefeitura de Belo Horizonte com o
objetivo de assinar a Carta Compromisso
para com os Direitos da Criança e do
Adolescente Belorizontinos. O Encontro
ocorreu em 28/09/12 na Associação
Mineira do Ministério Público, na regional
Centro-Sul de BH. As reuniões que
antecederam o mesmo se realizaram nas
semanas anteriores na Pastoral do Menor,
no centro, sede da Frente de Defesa dos
Direitos da Criança e do Adolescente;
• Realização do I Encontro da RADFEVCAMG no Lar Fabiano de Cristo - O
Lar Fabiano de Cristo. Representante do
Projeto esteve presente como coordenador
da RAD-FEVCAMG e conduziu o encontro,
que contou com a participação de
crianças, adolescentes e educadores.
Em 24/09/12, na sede do Lar Fabiano de
Cristo, Regional Barreiro, Belo Horizonte;
• Participação de adolescente vinculada
ao Projeto na Conferência Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente
e a indicação da mesma por parte
dos demais delegados adolescentes e
do Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e Adolescente-MG, para compor
o G-27, grupo de adolescentes eleitos na

Conferência, para ser a referência de cada
estado e Distrito Federal para o CONANDA.
A adolescente tornou-se referência
para o Estado de MG. Participaram da
Conferência mais duas adolescentes do
Circo de Todo Mundo e um jovem da
ONG, que coordenou a representação da
delegação adolescente de Minas Gerais;

considerando o que elas têm em
comum - a humanidade. O cerne dos
esforços do Prêmio das Crianças do
Mundo é ampliar o espaço de diálogo.
Seu processo de implantação se a justa
a qualquer escola ou organização que
trabalha com a promoção dos direitos
do público infantojuvenil.

•O
 Circo de Todo Mundo foi co-produtor e
organizador, ao lado de outras instituições
do III Cortejo pelos Direitos das Crianças
e Adolescentes, em comemoração ao
Dia da Criança. O objetivo foi mobilizar
a sociedade para o cumprimento dos
direitos das crianças e adolescentes
18/10/2012, em Belo Horizonte;

A Caravana Siga Bem, projeto itinerante
de promoção da responsabilidade
social, também contribuiu bastante
para os resultados do Semeando
uma Cultura de Direitos. Além de
ter visitado a sede do Circo de Todo
Mundo, a campanha desenvolveu

• Banner Humano na Praça da Estação, no
Dia Nacional de Enfrentamento à Violência
Sexual contra Crianças e Adolescentes,
2.000 pessoas dentre elas 200
adolescentes da Rad-Fevcamg desenharam
com o próprio corpo um gigantesco banner
humano que só podia ser visto do alto18/05/2012, em Belo Horizonte.

diversos vídeos para a divulgação do
trabalho da ONG.
Destaca-se, ainda, o trabalho
desenvolvido com uma das maiores
companhias circenses do mundo, o
Cirque du Soleil, por meio da Rede
Circo do Mundo. O espetáculo Varekai

Parcerias

inspirou os participantes do Circo
de Todo Mundo a criarem um painel,

As etapas do projeto Semeando uma
Cultura de Direitos foram realizadas
por meio da articulação de parcerias
com o Circo de Todo Mundo. A ONG
World’s Children’s Prize Foundation, por
exemplo, incluiu o projeto no Prêmio
das Crianças do Mundo pelos Direitos
da Criança. Este é um programa de
comunicação e educação mundial que
conecta pessoas de todos os lugares,

vendido em leilão, para arrecadar
recursos usados na manutenção da
ONG. O trabalho de pintura do painel
foi coordenado pelo artista plástico
Fernando Pacheco. (foto)
Além das instituições citadas, o
Semeando Uma Cultura de Direitos tem
apoio de unidades de ensino, ONGs,
associações, órgãos públicos.

:: Circo de Todo Mundo :: Semeando uma Cultura de Direitos ::

Trabalho Infantil e FECTIPA Belo Horizonte
– 12/06/2012;
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Quadro de Parcerias Previstas no Projeto
Contribuição

FUNARBE – Fundação Artístico Cultural – Betim

Cessão do espaço físico para as atividades e pagamento do salário
de um funcionário vinculado ao projeto.

Secretaria Municipal de Educação

Apoio político – disponibiliza profissionais para atuarem no projeto –
Inclusão do projeto na grade curricular.

Secretaria Municipal de Esportes

Apoio político – realização de eventos em parceria

Nome do Parceiro

Contribuição

Art Panos

Apoio político e atendimento às mães em oficinas de costura

Brinquedoteca

Oficinas de recreação aos beneficiários

Conselho Tutelar

Apoio político – atuação articulada com o projeto

Apoio político – realização de plantio de árvores e plantas –

Fórum Municipal dos Direitos da Criança e
Adolescentes

Apoio político – atuação articulada com o projeto.

Assessoria na área do meio ambiente e realização de oficinas

COSPE – ONG Italiana

Apoio político – contribuição na formação de educadores.

Secretaria Municipal de Obras

Apoio político – disponibiliza profissionais para fazer manutenção no
espaço físico onde acontecem as atividades;

Unidade Básica de Saúde da Família “Rosa Miguel Salomão”

Encaminhamento de crianças e adolescentes em situação de risco.

ANCED – Associação Nacional Centros Defesa

Consultoria técnica - área Direitos Humanos- apoio politico

Secretaria Especial dos Direitos Humanos da
Presidência da República

Apoio político

Cáritas Brasileira – Regional Minas Gerais

Consultoria técnica - área de protagonismo infantojuvenil

Deputado Estadual André Quintão

Apoio político

Instituto Hartmann

Consultoria técnica - Gestão do Projeto

Deputada Estadual Maria Tereza Lara

Apoio político

Fórum Estadual de Combate ao Trabalho Infantil

Apoio político

CREAS – Centro de Referência
de Assistência Social

Encaminhamento de Crianças e Adolescentes

Fórum Nacional de Prevenção e
Erradicação do Trabalho Infantil

Apoio político

ONG Árvore da Vida

Apoio político, parceria na articulação do Concurso / Garantia de
Direitos e atividades de formação

Unesco – Programa Criança Esperança

Apoio financeiro

PUC – Unidade Betim

Apoio na estruturação de sala de informática.

Centro de Educação Infantil Sonho de Mãe

Intercâmbio nas atividades realizadas

ONG World’s Children’s Prize Foundation

Apoio na formação dos jovens – protagonismo infantojuvenil / l –
Prêmio Crianças do Mundo

Instituto Esther Assumpção

Apoio político e intercâmbio nas atividades realizadas

Igreja Ágape

Cessão da lona de circo para realização de evento

Arco Íris

Parceria realização Concurso Cultural Garantia Direitos

CENSA

Parceria realização Concurso Cultural Garantia Direitos

Centro Infantil Municipal Dona Marta

Parceria realização Concurso Cultural Garantia Direitos

Colégio Batista Mineiro

Parceria realização Concurso Cultural Garantia Direitos

Colégio Tiradentes

Parceria realização Concurso Cultural Garantia Direitos

Escola Estadual Antônio Augusto

Parceria realização Concurso Cultural Garantia Direitos

Escola Municipal Sebastiana Diniz

Parceria realização Concurso Cultural Garantia Direitos

Escola Educare - Pitágoras

Parceria realização Concurso Cultural Garantia Direitos

Escola Municipal Silva Lobo

Parceria realização Concurso Cultural Garantia Direitos

Escola Pedacinho de Gente

Parceria realização Concurso Cultural Garantia Direitos

Missão Ramacrisma

Parceria realização Concurso Cultural Garantia Direitos

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Quadro de novos parceiros articulados e que apoiam o
Semeando uma Cultura de Direitos
Nome do Parceiro

Contribuição

Associação Comunitária Bairro Bandeirinhas

Apoio político e encaminhamento de crianças e adolescentes para
participar das atividades

Programa Escola da Gente

Encaminhamento de crianças e adolescentes.

Cras Bandeirinhas

Encaminhamento de crianças e adolescentes

Cras Citrolândia

Encaminhamento de crianças e adolescentes

Escola Municipal José Salustiano Lara

Apoio político, doação de material pedagógico e encaminhamento
de crianças e adolescentes para as oficinas

Centro Infantil Municipal Criança e Esperança

Apoio político na sustentabilidade do projeto

Irmãs Carmelitas Missionárias

Apoio político na sustentabilidade do projeto e doação de gêneros
alimentícios para o lanche dos beneficiados

Telecentro Digital

Impressão dos formulários utilizados para registro e comprovação
da realização das atividades do projeto.

Associação dos Sitiantes e Comerciantes do
Bandeirinhas

Apoio político na sustentabilidade do projeto e envio de crianças e
adolescentes para participar das atividades

Sesc - Programa Mesa Brasil

Doação de gêneros alimentícios para o lanche

Escola Municipal Gino José de Souza

Apoio político, doação de material pedagógico e encaminhamento
de crianças e adolescentes para as oficinas

Escola Municipal Maria de Lourdes Oliveira

Parceria realização Concurso Cultural Garantia Direitos

Arca - Associação de Reintegração
da Criança e do Adolescente

Apoio político na sustentabilidade, nas articulações integradas, nas
reuniões do SGDCA e doação de pães para lanche

Escola Municipal Edir Terezinha Almeida
Fagundes

Parceria realização Concurso Cultural Garantia Direitos

Serviço Assistencial Salão do Encontro

Apoio político na sustentabilidade e nas atividades de divulgação,
articulações integradas reuniões do SGDCA.

SEBRAE

Parceria realização Concurso Cultural Garantia Direitos

Projeto PróViver

Apoio político na sustentabilidade e nas atividades de divulgação,
nas articulações integradas e nas reuniões do SGDCA.

Escola Municipal Frei Edgard Groot

Parceria realização Concurso Cultural Garantia Direitos

Secretaria Municipal de Obras

Apoio na manutenção do espaço físico

Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo

Parceria realização Concurso Cultural Garantia Direitos

ONG Verde Novo

Doação de mudas de girassol para plantio no espaço físico onde
acontece o projeto e orientações sobre o plantio.

Escola Pedacinho do Céu

Parceria realização Concurso Cultural Garantia Direitos
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O setor de comunicação do Circo
de Todo Mundo é responsável pela
produção, atualização e distribuição
das informações relativas à ONG,
que chegam à comunidade por meio
da imprensa, das redes sociais e dos
eventos dos quais o Circo participa,
sempre levando seus conceitos básicos
e as novidades sobre seus projetos por
onde passa.

comunicação de Minas Gerais. Peças
publicitárias como cartazes, camisetas
e folders foram especialmente criados
para o projeto. O blog e o Facebook do
Circo de Todo Mundo foram também
canais importantes de divulgação
de todas as atividades do projeto,
constantemente atualizados pela área
de Comunicação.

Peças

APOIO

REALIZAÇÃO

Placa do Projeto

PATROCÍNIO

REALIZAÇÃO:

APOIO

PATROCÍNIO:

em as acepções de 1. Lançar a

APOIO

semente na terra lavrada para a

APOIO:

PATROCÍNIO

fazer germinar. 2 Alastrar, juncar 3.

PATROCÍNIO

Divulgar, espalhar, fazer correr,

Camisetas com a logomarca do projeto

propalar 4. Derramar, esparzir por aqui
e por ali. 5. Causar, produzir; fomentar,
incrementar.
O Girassol foi escolhido para ser o
símbolo do projeto Semeando uma
Cultura de Direitos por ser uma flor

Banner

Cartaz

Cartaz do Encontro Municipal

Embalagem de sementes

vigorosa, que remete à vida e ao
crescimento saudável. Ele traduz bem
o conceito do projeto de se plantar
para crescer e reproduzir, criar novas
ideias, disseminá-las e alcançar os
resultados, sempre ampliando sua

O resultado desse trabalho foram
matérias em jornais impressos,
emissoras de televisão, estações de
rádio e sites de internet. A assessoria
do Circo de Todo Mundo tem contato
com os principais veículos de

APOIO:

Identidade visual
Do lat seminare o verbo semear

As atividades realizadas em 2011 e 2012
compreendem etapas do Semeando
uma Cultura de Direitos, desenvolvido
pelo Circo de Todo Mundo em 2011 e
2012. Os destaques são o lançamento
da campanha “Ler, Ver, Ouvir e
Agir”, o Concurso Cultural Garantia
de Direitos em Betim e o Encontro
Municipal de Crianças e Adolescentes
de Betim. Também foram amplamente
anunciadas apresentações da ONG
por vários locais, assim como oficinas
e eventos promovidos pelo Circo de
Todo Mundo no cotidiano, ou que
contaram com a presença de seus
integrantes.

PATROCÍNIO

atuação. A tipografia usada é orgânica
e arredondada, para acompanhar a
forma da flor. As cores vibrantes foram
escolhidas para chamar a atenção e
alegrar o público-alvo: as crianças e os
adolescentes.

Cartaz do Debate Cultural
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Assunto

Mês de envio

Evento de lançamento da Campanha “Ler, Ver,
Ouvir e Agir” (Encontro de Cidadania e Arte)

Setembro de 2011

Parceria com o Cirque du Soleil

Janeiro de 2012

atividades, já que é próprio para

O blog do Circo de Todo Mundo,
desde 2009, é um espaço para a
divulgação do trabalho da ONG,
que contém fotos, textos variados
como todos os releases, além de
documentos, convites e cartas.
Cada projeto ou evento promovido
pela organização está registrado na
página, atualizada frequentemente
pela área de Comunicação. As peças
publicitárias também se encontram
no blog. O endereço eletrônico é

a visualização completa do conteúdo

http://circodetodomundo.blogspot.com.br.

o conteúdo da fan page. Tudo isso pode

Principais matérias publicadas - veículos
Portal da Associação Nacional dos Centros de
Defesa da Criança e do Adolescente
MGTV 2ª Edição, Guia Entrada Franca, jornal
“Metro”

Ação Global – Apresentação do bloco Fanfarra

Maio de 2012

Agenda BH

Apresentações do Circo de Todo Mundo em
Betim

Julho de 2012

TV Betim, portal da Prefeitura de Betim, jornal “O
Tempo Betim”, Guia Entrada Franca

Concurso Cultural Garantia de Direitos em Betim

Julho de 2012

Portal Arena 53, Guia BH, Rádio UFMG Educativa,
portal “Anda Brasil”, jornal “Aqui Betim”

Encontro Cultural de Crianças e Adolescentes

Julho de 2012

TV Betim, jornal “Aqui Betim”

Outras veiculações: jornal “Estado de Minas”, portal do Instituto Elo, portal da
Prefeitura de Belo Horizonte, website da Universidade Fumec, portal “Ciranda”,
portal “Brasil Caminhoneiro”.

Mailing de
Imprensa

JORNAL FATO

RÁDIO

JORNAL DO TERÊ

INCONFIDÊNCIA

METRO

RÁDIO ALVORADA

JORNAIS IMPRESSOS

PAMPULHA

RÁDIO GUARANI

HOJE EM DIA

JORNAL DA CIDADE

UFMG EDUCATIVA
AÇÃO FM

ESTADO DE MINAS

Redes Sociais

AQUI

EMISSORAS DE TV

TRINCHEIRA FM

AQUI BETIM

E WEB TV

RÁDIO AMIGOS

O TEMPO

TV BETIM

RÁDIO MARIMBÁ

O TEMPO BETIM

TV O TEMPO

SUPER

REDE GLOBO MINAS

FOLHA VALE DO PARAOPEBA

TV ALTEROSA

FOLHA DE BETIM

TV BAND MINAS

JORNAL BETIM

REDE MINAS

PORTAL DA PREFEITURA
DE BETIM

O EVANGELHO

REDE TV

O TEMPO ONLINE

VIVER BEM SAÚDE

REDE RECORD

SOU BH

NOTÍCIAS PASTORAL DA

TV HORIZONTE

GUIA BH

SAÚDE

PUC TV

GUIA ENTRADA FRANCA

JORNAL EM FOCO

TV UFMG

ROMÃ MÍDIA LIVRE

BLITZ FM
RÁDIO COMUNIDADE
INTERNET

empresas e organizações, permitindo
por qualquer usuário da rede social,
além de apresentar dados estatísticos
em relação a acessos. As pessoas
podem “curtir” a página (nomenclatura
utilizada no Facebook), o que permite
o recebimento das postagens da
ONG. Esse número de “fãs” é ilimitado,
estando em fevereiro de 2013 com
799 usuários cadastrados. Vídeos,
fotos, convites, além de links de
redirecionamento para o blog compõem
ser compartilhado pelos seguidores em

Em 2012, o perfil do Facebook do Circo
de Todo Mundo foi transformado em
fan page. Este é um formato mais
adequado para a divulgação de suas

seus perfis pessoais, o que contribui
para divulgação das atividades da ONG.
O endereço da página é www.facebook.
com/circo.detodomundo.
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O Circo
de
Todo
Mundo

Para a implementação da proposta, foi

São eles:

feita uma parceria com a Secretaria

• Centro Cultural Circo de Todo Mundo:

Municipal de Desenvolvimento Social,

meninos e meninas em situação de

que na época não tinha nenhum

vulnerabilidade social participam

programa de atendimento direto para

de ações educativas em oficinas de

este público.

formação humana, artístico-cultural

Tratou-se da primeira experiência
na cidade de Belo Horizonte com o
intuito de resgatar moradores de rua
(crianças e adolescentes) por meio
de um atendimento que priorizasse
o lúdico, as atividades artísticas

e de recreação, exercitando os
sentidos de ver, de ouvir, a consciência
política, o diálogo, aprendendo com a
diferença e o confronto, favorecendo a
construção da própria imagem.

e culturais, a formação humana e

• Sala do Saber Paulo Freire:

educativa.

oferece um reforço teórico de escuta
e de leitura e se constitui num espaço

O Circo de Todo Mundo é uma
Organização Não Governamental
(ONG), criada em 1993 por
técnicos militantes do Movimento
Nacional de Meninos e Meninas
de Rua, núcleo de Belo Horizonte,
a partir de uma situação crítica
verificada na capital mineira:
o grande número de crianças
e adolescentes moradores
de rua e vítimas de violência.
Esses educadores criaram e
desenvolveram um projeto de
cunho educativo com diretrizes
fundamentadas no Estatuto da
Criança e do Adolescente.

A atuação da ONG concilia quatro

criativo e alternativo à escola. Por meio

eixos de intervenção: protagonismo

de biblioteca, materiais educativos e

dos beneficiários; complementaridade

computadores com acesso à internet,

à educação formal; assistência

pretende-se estimular nas crianças e nos

psicopedagógica; atividades cênicas,

adolescentes o prazer pelo aprendizado.

circenses, lúdicas e recreativas e a
formação em Direitos Humanos.
A prioridade é o atendimento
de crianças e adolescentes em
situação de risco pessoal e social,
especialmente as com tra jetória
de violação de direitos: vítimas do

• Centro Estadual de Defesa da Criança
e do Adolescente Helena Greco:
oferece atendimento jurídico e social
ao público infantojuvenil e suas
famílias vítimas de alguma forma
de exploração e/ou violência. Esse

trabalho infantil, violência doméstica,

Centro é responsável pela execução e

abuso e exploração sexual, além das

monitoramento de projetos pontuais,

que apresentam tra jetória de moradia

que são as bandeiras de luta da ONG:

nas ruas.

erradicação do trabalho infantil,
abuso e exploração sexual, violência

Os eixos de intervenção acontecem

doméstica, protagonismo infantojuvenil

em espaços diversificados e ricos.

e formação em Direitos Humanos.

88

89

Missão do Circo de Todo Mundo
Assegurar os Direitos Humanos de crianças e adolescentes
em risco pessoal e social, por meio de atividades culturais,
educativas, recreativas e circenses.
Visão
Ser referência na garantia dos Direitos Humanos das
crianças e adolescentes, no Brasil, América Latina e Caribe,
desenvolvendo atividades de formação nas temáticas: arte,
cultura, cidadania, educação e empreendedorismo.

• Avenida Geraldo Campos, 432. Bairro Bandeirinhas. Betim. MG. CEP:
32657-180. Telefone: (31) 4136-0570
• Rua Stela de Souza, 230. Bairro Sagrada Família. Belo Horizonte. MG.
CEP: 31030-490. Telefone: (31) 2516-9530
• Rua José Agostinho, 2335. Bairro Osvaldo Barbosa Pena. Nova Lima.
MG. CEP: 34.000-000. Telefone: (31) 3016-3646

Janete Ribeiro (centro), gestora do projeto no Programa Petrobras Desenvolvimento e Cidadania é recebida
por Eneide Teixeira, Vera Anastácio e equipe técnica e colaboradores do Circo de Todo Mundo em Nova Lima (2011)
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Equipe do Circo de Todo Mundo

FICHA TÉCNICA DO PROJETO SEMEANDO UMA CULTURA DE DIREITOS

SEMEANDO UMA CULTURA DE DIREITOS

Concepção do Projeto:

Projeto Social patrocinado pelo Programa Petrobras Desenvolvimento & Cidadania

Maria Eneide Teixeira

Petrobras / Responsabilidade Social / Investimentos Sociais / Programas Sociais

Vera Lúcia Aparecida Anastácio
Coordenação Geral

Maria Eneide Teixeira

Fabiana Nazário Raphael – Gestora de Projetos Sociais
Paulo de Oliveira Neto – Gerente Setorial de Programas Sociais
Rosane Aguiar – Gerente de Investimentos Sociais
Armando Tripodi – Gerente Executivo de Responsabilidade Social
Parcerias Estratégicas

Monitoramento

• ANCED - Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente - Seção DCI Brasil

Vera Lúcia Aparecida Anastácio

• Associação Comunitária Bandeirinhas
• Associação dos Sitiantes e Comerciantes do Bandeirinhas

Assessoria de Comunicação

Conceito Comunicação Estratégica
José Eduardo Gonçalves
Silvia Rubião Resende
Helen Murta

• Escola Municipal Salustiano Lara
• Escola Municipal Gino José de Souza
• FECTIPA – Fórum de Erradicação e Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente de Minas Gerais
• FNPETI - Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil
• SESC Programa Mesa Brasil
• FEVCAN – Fórum Interinstitucional de Enfrentamento à Violência Doméstica, Abuso e

Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes de Minas Gerais - FEVCAN
Assessoria Jurídica

Débora Silva Melo

Agradecimentos

Luciano Marcos da Silva (voluntário)

•P
 d. Agnaldo Soares Lima - Coordenador Adjunto do Sinase - Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e

Marlene Aparecida Santos Pinto (voluntária)

do Adolescente - Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República
•E
 lvira Mirian Veloso de Mello Cosendey – Coordenadora do FECTIPA – Fórum de Erradicação e Combate ao Trabalho

Área Administrativa

Carlos Antônio da Silva
Dirce Maria Muniz Soares Valério

Infantil e Proteção ao Adolescente de Minas Gerais
•F
 abiana Nazário Raphael – Gestora de Projetos Sociais da Petrobras / Responsabilidade Social - Investimentos Sociais -

Gerência de Programas Sociais
• Isa Ferreira – Secretária Executiva do FNPETI - Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil
•M
 ônica Brito - Coordenação colegiada da ANCED - Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do

Coordenação Local

Adolescente - Seção DCI Brasil
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Atual diretoria do Circo de Todo Mundo (junho de 2011 a junho de 2014)
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Helbert Bruno da Silva
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Presidente da ONG: Ana Maria Ribeiro Guimarães
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Apoio

Rosilene Souza de Jesus
Tanny Kellio Soares Pereira
Tiago do Carmo Maciel
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