
                                                                       

 

                                                                        REDE TEMÁTICA EM GARANTIA DE DIREITOS 
   

 

 

Data: 09 de abril de 2015 
Horário: das 14h às 17h 
Local: Santander - Av. Pres. Juscelino  Kubitschek, 2235 – 15º andar  – Vila  Olímpia - São 
Paulo – SP 
 
 
 
SOBRE A REDE TEMÁTICA:  

As Redes Temáticas do GIFE são ambientes de diálogo propostos e coordenados 
pelos associados, que sugerem o aprofundamento de temáticas específicas do 
investimento social, a partir de sua atuação.  

A Rede Garantia de Direitos surgiu com o movimento Juntos pelo ECA, que foi 
composto da reunião voluntária de empresas, institutos e fundações com atuação 
reconhecida e investimentos relevantes na garantia dos direitos de crianças e 
adolescentes. Estas instituições reconhecem a relevância da causa e a necessidade de 
dialogar constantemente sobre o fortalecimento das conquistas possuem presença 
consistente, procurando agir de maneira sinérgica e articulada na defesa de direitos 
infanto-juvenis. 

Assim, a partir da trajetória empreendida e da experiência de ampliação do debate 
sobre as conquistas advindas do ECA para outros públicos, definiu-se na última reunião das 
redes temáticas pela ampliação de seu escopo, passando assim, a chamar-se Rede 
Temática - Garantia de Direitos. 

A ideia, além de ampliar o debate para além do público de crianças e adolescentes, 
mas também para jovens, idosos e outras. Essa nova definição permitirá reconhecer nas 
ações a indivisibilidade dos direitos.  

Para tanto, tornou-se necessária a realização de um novo planejamento e desenho 
de novas ações,  realizado no dia 09 de abril. 
 
PAUTA: 

 
 Retomada do histórico: Juntos pelo ECA e Rede Garantia de Direitos 

o Boas vindas e rodada de apresentação dos participantes 
 

o Histórico do grupo “Juntos pelo ECA” (Gleyce Maisa - Santander): 
 Criado em 2010 por um grupo de empresas, a rede consistia em ampliar e 

qualificar o investimento social privado na garantia de direitos; 
 Evento em homenagem aos 20 anos do ECA; 
 Trocas de experiências e boas práticas, mas com poucas entregas em 

termos de atuação social; 



                                                                       

 

                                                                        REDE TEMÁTICA EM GARANTIA DE DIREITOS 
   

 

 Comunicação com os conselhos dos municípios (caracterizados pela 
fragilidade na gestão); 

 Diálogo com a Receita Federal sobre repasse de recursos e declarações dos 
municípios (riscos para imagem do doador/marca e poucos avanços). 
Necessidade de aprimoramento do sistema. 

 Recursos parados no fundo; 
 Oportunidade de atuação das empresas em conjunto (provocar debates e 

gerar mobilização); 
 Necessidade de diagnósticos dos municípios (para alocação efetiva dos 

recursos direcionados); 
 Necessidades identificadas: 

 Mobilização dos conselhos municipais e parceria com a RFB 

 Como de fato os investidores sociais podem incidir para provocar 
avanços no tema 

 Provocação do GIFE 

 Voltar a atenção para a defesa dos direitos de idosos, ampliando a 
discussão a outros associados. 

 Juntos pelo ECA - panorama 

 Investimento total em 2010: 32,6 milhões 

 Atuação de várias empresas no mesmo município 

 Ações realizadas com recursos próprios da organização (destaque para 
a produção de conhecimento, capacitação de conselhos, diagnósticos, 
entre outros) 

 Resultados das iniciativas de mobilização 
 Mudança de nome (para Garantia de Direitos) em função da ampliação da 

discussão para outros grupos (adolescentes, jovens e idosos).  
 
o Cenários dos Conselhos (Leila Paiva) 

 Atuação de investidores sociais em participação social e qualificação de 
políticas públicas: Comunicação, capilaridade e materialização dos 
resultados 

 Foco em 2015: 

 Crianças, adolescentes/juventude e idosos 
 Cenários sobre os conselhos (composição, mapeamento nos municípios e 

distribuição geográfica) 

 Conanda 

 CNDI 

 Conjuve 
 Dificuldade de acesso a dados atualizados; 
 Divulgação das campanhas de arrecadação; 
 Escolhas de conselhos - projeto ligado ao fundo (baixa movimentação e 

pouca condição de sustentabilidade); 
 Formação e instrumentalização dos conselheiros de Direitos para atuação 

área administrativa (memória, dados, capacitação de pessoal); 
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 Importância de incidir para que o desempenho dos conselhos entre como 
indicador social (por exemplo na PNAD) nas análises e avaliações de 
índices de desenvolvimento social. 

OBS.: Pesquisa "Conhecendo a realidade" (1ª edição em 2006 e versão 2014 em 
espera na SDH). Material: Teoria e pratica dos conselhos (Secretaria Nacional). 
 
 

 Diálogos: pontos de interesse 
o Case de sucesso para interlocução - experiência do Conviva (UNDIME); 
o Importância das redes de comunicação/mídia para construção de material 

digital para mapear e analisar a capilaridade e mobilização nos municípios 
o Criação de espaço na página do GIFE e propagado pelas instituições 

 25 anos do ECA - pensar temáticas em pauta e trazer para discussão, 
podendo ser transformada em conteúdo (transmissão e gravação de vídeo) 

OBS.: material - índice de vulnerabilidade social (ChildFund Brasil) 
o Servir como uma "ponte" que ligue regiões consideradas vulneráveis e 

entidades que promovam investimentos em ações sociais. 
o Possibilidade de comunicação entre os próprios conselhos (um conselho visitar 

o outro) 
o Atenção não só para os conselhos, mas para toda a rede social do município 

(começando pelos 300 piores municípios apontados em dados estatísticos) 
o Sugestão de plataforma nacional/edital em grupo (no âmbito do GIFE) de 

seleção de municípios alvo de investimento social, agregando valor a rede e 
resultando em entregas concretas 

o Case: Programa Selo Unicef 
o Projetos educativos da Fundação Volkswagen: trabalhos realizados em 

municípios próximos (viabilizando o monitoramento e construindo indicadores) 
o Visibilidade de projetos já realizados, contribuindo novas possibilidades e 

valorizando as redes de apoio 
o Encontros periódicos temáticos com foco em temas específicos 
o ChildFund: Incluir indicadores de impactos sociais decorrentes da atuação dos 

conselhos. Análise de comunidades (rurais, urbanos, metropolitanos e 
ribeirinhas), atentando para as especificidades locais. 

 
 Plano de Ação 2015 

o Agenda da Rede Temática  
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 Data prevista Principais temas 

1ª Reunião 

1ª quinzena de 
junho 
(responsável: 
Leila) 

 Oficina (1º dia) sobre cenários atuais dos conselhos 
(estratégia de fortalecimento dos conselhos) para 
ouvir as demandas deles, articulando assim as 
ações. 

 1ª reunião em Brasília para garantir a presença dos 
presidentes dos conselhos (na parte da manhã). 

 Na mesma reunião, pensar se haverá a construção 
de um produto (cartilha, vídeo, etc) dos encontros e 
eventos da rede temática. 

Seminário: 25 
anos do ECA 

1º de julho 
(Brasília) 

 Mapeamento de eventos relacionados 

 Globo: visibilidade do Criança Esperança com o 
aniversário do ECA (a partir de junho) 

 Mapa da infância e adolescência no Brasil e 
exposição de maneira dinâmica/didática  

OBS.: IRBEM (consulta/pesquisa municipal sobre 
índices de bem estar). Lançamento de versão infanto-
juvenil na época dos 25 anos do ECA. 

2ª Reunião  Setembro 

 Trabalho e educação (preservando o direito à 
educação) 

 Unicef: estudo sobre norma social (escola e 
trabalho) 

 Lei da aprendizagem 

 Campanha legalize: iniciativa da Fund. Roberto 
Marinho em parceria com o UNICEF 

 Atividades comerciais nos municípios (de pequeno 
porte, familiares, que muitas vezes empregam 
crianças e jovens de maneira informal) 

 Articular o aprendizado juvenil com a educação 
integral 

 Envolver MEC e MTE 

3ª Reunião Novembro  Balanço de 2015 e planejamentos para 2016 

 
OBS.: Atividade paralela: Entendendo o cenário e mapeamento de investimento 
social das empresas - pesquisa interna/censo do GIFE (responsável: Gleyce com apoio 
do IPM) 

 
o Manifesto da rede contra a redução da maioridade penal 

 Manifesto único (tendo outros como subsídios e endossando-os) em nome da 
rede temática do GIFE. 

 Avaliação e encerramento. 
 
Responsável pelo relatório: Juliana Nogueira, Analista da área de Representação Institucional da 
UMBRASIL.  / Facilitação gráfica: Carla Hirata – Coletivo Entrelinhas 


