
31REVISTA DO LEGISLATIVOabr-jun/98

Terceiro setor atua na esfera
pública para reduzir a exclusão

As entidades sem fins lucrativos ganham
terreno em áreas de atuação típica do Estado e
surgem como uma alternativa para a ausência

do poder público, aplicando recursos privados e
mão-de-obra voluntária, com vistas a reduzir os

fatores de exclusão social

T
erceiro setor, entidades
sem fins lucrativos, orga-
nizações não governa-
mentais ou entidades fi
lantrópicas. Seja qual for

a terminologia usada para designá-
los, os grupos organizados da soci-
edade civil com atuação em áreas
de predomínio da ação estatal, como
na assistência social, educação, saú-
de, ciência e tecnologia, meio am-
biente, cultura, esporte, comunica-
ção, geração de renda e trabalho, já
formam hoje um contingente razoá-
vel de voluntários dispostos a rea-
gir à ausência do Estado.

AÇÃO SOCIAL

Rodrigo Lucena

Jornalista da Alemg
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Segundo o antropólogo Rubem
César Fernandes, o conceito de or-
ganizações não governamentais
destaca a idéia de que os bens e
serviços públicos resultam não
apenas da atuação do Estado, mas
também �de uma formidável mul-
tiplicação de iniciativas particula-
res�. E ainda que o terceiro setor
não se caracteriza por investimen-
tos intensivos de capital. �Distin-
gue-se, ao contrário, pelo uso ex-
tensivo do trabalho, apelando para
a sua criatividade e para a sua di-
mensão voluntária.�

O terceiro setor, ainda de acor-
do com Fernandes, dá �continuida-
de às práticas tradicionais da cari-
dade, da filantropia e do mecenato
e expande o seu sentido para ou-
tros domínios, graças, sobretudo, à
incorporação do conceito de cida-
dania e de suas múltiplas manifes-
tações na sociedade civil�.

Reinvenção � Uma outra idéia so-
bre a atuação dessas entidades que
formam o terceiro setor, como defi-
ne o cientista político Ricardo Toledo
Neder,  propõe que �a reconstru-
ção da sociedade civil no Brasil é
também �reinvenção� de novas for-
mas de interlocução e tensão entre

os diversos atores sociais� e que
�é crucial fazer operar as distin-
ções entre o que é público, mas
não é estatal, e tampouco se con-
funde com os interesses privados
no mercado�.

Na visão de Neder, �este é o
quebra-cabeças: refletir sobre uma
esfera que não é governo, nem
mercado, mas uma esfera pública
não estatal e não mercantil, ocu-
pada com a superação da exclu-
são social�. Como �atores� desse
novo espaço público, ele inclui as
associações laicas e religiosas; o
segmento de fundações; os insti-
tutos e as empresas privadas; e as
organizações não governamentais
envolvidas na tarefa de educação
popular.

Perfil � Para se ter uma idéia do
avanço dessas iniciativas, basta com-
parar os dados de 1991 com os deste
ano. A Relação Anual de Informa-
ções Sociais (Rais), do Ministério do
Trabalho, aponta que, em 1991,
existiam no Brasil mais de 200 mil
organizações sem fins lucrativos,
empregando mais de um milhão de
pessoas. Já em 1998, segundo a
Divisão de Tecnologia e Sistemas
de Informação da Secretaria da Re-

ceita Federal, ligada ao Ministério
da Fazenda, existem  hoje 625 mil
entidades sem fins lucrativos no
País, sendo 75,8 mil apenas em Mi-
nas Gerais. Além disso, contabi-
lizam-se outras cerca de 18,7 mil
organizações, incluindo as funda-
ções e os sindicatos (2,2 mil em
Minas).

Pesquisa realizada junto à Receita
Federal, em 1991, revela que a
maior parte dessas entidades é com-
posta de associações. Dentre estas,
os maiores números são de benefi-
centes e assistenciais, seguidas das
recreativas e esportivas, culturais,
científicas e educacionais. A pes-
quisa não inclui dados sobre o tra-
balho social realizado nos templos
religiosos.

No Brasil, as várias experiências
das entidades sem fins lucrativos,
além da idéia de caridade, mostram
que a sua atuação visa suprir, com
recursos privados ou com mão-de-
obra voluntária, as deficiências em
praticamente todos os setores de
atuação do Estado. Exemplo disso
são algumas ações empresariais bem
sucedidas na área de assistência so-
cial e mutirões populares nos seto-
res de habitação e formação educa-
cional.

Movimentos populares se unem
para formar centro cultural

Espaço congrega diversas modalidades de
manifestações e presta serviços à comunidade local

A
reunião de movimentos e or-
ganizações civis, que atua-
vam separadamente, em

áreas específicas, na região Oeste
de Belo Horizonte, fez nascer, no
Bairro Betânia, um espaço que con-
grega as diversas modalidades de

manifestações e serviços prestados
por estes grupos à população local.
Com uma área de 11.300m2, o Cen-
tro Cultural Esportivo Betânia ofe-
recerá equipamentos sociais como
também áreas poliesportivas, biblio-
teca e centros de estudos, de pro-

Leonardo Coutinho

Estagiário da Alemg
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dução artística e de recuperação de
deficientes.

Segundo Bertilla Gianttin, respon-
sável pela construção do Centro e
integrante da associação que admi-
nistra a obra, a concepção do espa-
ço está intimamente ligada ao tra-
balho que já era desenvolvido na
região. Ela conta que os grupos atu-
avam separadamente, em diversas
áreas ligadas à ação social, desde
cursos de canto e dança, passando
por atividades educacionais como
cursos de alfabetização e cursinhos
pré-vestibular, até atividades para
recuperação de deficientes.

�Nós percebemos que era pre-
ciso criar uma infra-estrutura para o
nosso trabalho. Sendo assim, o pri-
meiro passo foi a consolidação de
uma associação que pudesse agre-
gar todos os nossos desejos e medi-
ar as negociações com o poder pú-
blico e  as empresas, na busca de
recursos.

Incentivos � Bertilla conta que,
embora a idéia de construção do
Centro já estivesse presente, o fato
que impulsionou o início das obras
foi a doação do terreno, feita por
membro de uma associação de ben-
feitores italianos, que já colaborava
com alguns dos projetos desenvol-
vidos pela Comunidade Missionária
de Villaregia (uma congregação de
religiosos instalada no Bairro
Betânia, que participa da coorde-
nação do Centro Cultural).  �Após a
doação do terreno e a constituição
da associação, tivemos como próxi-
mo passo a busca pelos títulos de
utilidade pública nos níveis munici-
pal, estadual e federal. Feito isso,
partimos em busca de incentivos,
por meio das leis de incentivo à
cultura�, conta Bertilla.

Ela explica que essa forma mo-
tivou as empresas a colaborarem,
movidas pela contrapartida do des-
conto no imposto. A coordenadora
avalia que, embora o incentivo à
cultura seja um benefício para pro-

jetos do gênero, no caso do Centro,
há uma certa dificuldade, pois ele
�não rende publicidade direta, como
nos casos de shows e espetáculos�.
Bertilla conta que a estratégia utili-
zada para atrair recursos da iniciati-
va privada foi a seleção de setores
relacionados com a problemática do
Centro, dentro de sua área de abran-
gência. �Recorremos a empresas
que seriam beneficiadas com a ins-
talação do Centro na região Oeste
da cidade, como empresas de trans-
porte coletivo�, explicou.

Outra dificuldade enfrentada
pela associação, na captação dos
mais de R$226 mil orçados para a
finalização da obra, foi a conquista
da confiança dos empresários. �Te-
mos uma área de atuação muito
ampla e, devido a isto, é muito difí-
cil convencer as pessoas de que não
somos loucos e de que merecemos
a sua confiança�, ressaltou Bertilla.

Ela acrescentou que, apesar da
superação das dificuldades e da con-
quista de credibilidade junto às em-
presas e ao poder público, a asso-
ciação ainda precisa criar alternati-
vas para o custeio das obras. Ela
explica que as leis de incentivo só
atendem às áreas educacionais e
culturais e que, por isso, a constru-
ção do centro poliesportivo fica pre-
judicada. �As áreas que não estão
recebendo incentivos culturais es-
tão sendo desenvolvidas a partir de
doações da população e de entida-
des estrangeiras�, contou.

�A participação da comunidade
faz com que todos se responsabili-
zem pelas iniciativas. Não há uma
construtora executando a obra, mas
sim pessoas da própria comunida-
de. Baixamos os custos do Centro e
criamos a �cultura da responsabili-
dade�, segundo a qual cada um faz
parte do projeto�, concluiu Bertilla.

Como é dividido o Centro Cultural

Pré-universitário e Centro de Estudos  (2.300m2):
Composto de seis salas de aula para o pré-universitário

gratuito, um auditório, sala de audiovisual, sala de estudos

profissionalizantes e curso de alfabetização de adultos.

Serão oferecidas 400 vagas no curso pré-vestibular e 50

no curso de alfabetização.

Centro de produção artística (690m2):
Salas de ensino de música, dança e teatro e um palco, em

área livre, com capacidade de acomodação de 6,5 mil

pessoas. Os espaços serão  equipados com vestiários,

camarins, coxias e salas de gravação de áudio e vídeo.

Centro poliesportivo e de lazer (2.964m2):

Será composto de quatro quadras poliesportivas, três

quadras de peteca e pista de cooper. A área física, de

caráter comunitário, estará disponível para toda a

comunidade. Haverá, ainda, um centro de recuperação e

reabilitação, ocupando uma área de 84m2.

Biblioteca (121m2):

Espaço dedicado à pratica da leitura, a estudos e a

pesquisas. Haverá livros para consulta e empréstimo. Os

livros estão sendo adquiridos por meio de doações e

recursos da Lei de Incentivo à Cultura.
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Sem-casa organizam mutirão e
sonham em ter o próprio lar

A história de quem venceu o aluguel com uma
experiência de autogestão

Leonardo Coutinho

Estagiário da Alemg

S
ete anos de luta, areia, parti-
cipação, tijolos, solidariedade,
cimento, esperança e telhas.

Foi com esta receita que a Asso-
ciação dos Moradores dos Sem-
Casa (Asca) encontrou a solução
para construir algo que tem sido
muito mais que moradias, mas o
florescer da cidadania. O resul-
tado concreto desta mistura de
ideais e realidade pode ser visto
nas 23 casas que  transformaram
um terreno baldio do Cardoso �
bairro da região do Barreiro � em
fruto de uma exper iência de
autogestão.

O residencial Villaregia � alu-
são à cidade italiana de origem da
comunidade religiosa que partici-
pou da fundação do movimento �
é a prova de que a organização e
a participação popular obtêm re-
sultados mais efetivos e surpre-
endentes que a própria ação go-
vernamental. Iniciado em feverei-
ro de 1997, o mutirão para a cons-
trução do residencial representa a
consolidação de sete anos de reu-
niões, discussões e muita luta. �Es-
tou vendo, pela primeira vez, a
concretização de um projeto de
moradia popular�, afirma o arqui-
teto Renato Sambi Colotto, respon-
sável técnico pela obra, que tra-
balha com a Asca desde o início
dos projetos habitacionais. Ele ex-
plica que a definição da modali-
dade de construção do residencial
não partiu da coordenação do
Movimento, mas do próprio gru-
po que descobriu o valor do �con-

quistar� em relação ao �receber�.
Não faltaram dificuldades para

o início das obras. Guilherme
França de Souza é um dos coor-
denadores da Asca, ao lado de sua
mulher, Antônia de Pádua. Ele con-
ta que o primeiro dia de trabalho
no terreno do residencial foi mui-
to movimentado. Além dos �muti-
rantes�, a vizinhança assustada e
a polícia estiveram presentes. �A
polícia paralisou tudo. Após a in-
terdição da obra, a Asca precisou
esperar mais de um mês para con-
seguir a liberação dos documen-
tos da prefeitura, para a realiza-
ção da terraplenagem�, relembra
Guilherme de Souza. Ele explica
que o medo e a falta de esclareci-
mento levaram a vizinhança a cha-
mar a polícia.

�Fizemos um jornalzinho e pan-
fletos explicativos para distribuir
à população local, mas sempre nos
perguntavam o porquê de estar-
mos construindo uma favela na-
quele lugar�. Para Guilherme,
embora o preconceito tenha dimi-
nuído, falta muito para que as
pessoas compreendam o sentido
da construção do residencial. Ele
atribui esse comportamento dos vi-
zinhos à concepção tradicional de
moradia popular, que criou o con-
ceito de que pobre tem que mo-
rar em casas feias e com baixo pa-
drão de construção. �Estamos mu-
dando essa concepção�, ressalta.

Autoconstrução � Para Renato
Colotto, o sistema de autocons-
trução é a melhor al ternativa
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para o atendimento das deman-
das apresentadas pelos movi-
mentos por moradia. �No mode-
lo de autogestão, há a possibili-
dade de se fazer casas melho-
res a um custo muito mais bai-
xo. Os futuros moradores tomam
todas as decisões, administram
a obra, desde a compra de ma-
teriais até a execução�, fr isa.

Ele explica que o ponto prin-
cipal da elaboração do projeto
do residencial foi quebrar a con-
cepção antiga de moradia popu-
lar. �Optamos por utilizar mate-
riais melhores e as casas foram
desenhadas para que o morador
tivesse o maior conforto�, des-
taca. Para o arquiteto, mais vale
perder algum espaço no terreno
que agrupar uma infinidade de
casas, sem uma estrutura adequa-
da de sobrevivência.

Colotto aponta a autocons-
trução como uma das únicas ga-
rantias de que o futuro morador
adote o residencial. �Aqui na
obra, há duas modalidades de
trabalho � o mutirão e as fren-
tes de trabalho. A primeira fun-
c iona  nos  f ina i s  de  semana ,
quando todos se reúnem para um
trabalho no residencial. Durante
os dias da semana, a frente em-
prega 13 pessoas. Uma caracte-
rística  desta modalidade é que
todos os empregados são futu-
ros moradores que estavam sem
emprego. Aqui formamos mão-
de-obra e geramos emprego�,
observa Colotto. Já para Guilher-
me de Souza, o principal apren-
dizado vem dos mutirões, pois
�é por meio deles que as pes-
soas aprendem o espírito de co-
operativa e do trabalhar juntos�.

Ao receber a  unidade ha-
bitacional, que custa R$9 mil, o
morador começa o plano de pa-
gamento do financiamento. Gui-
lherme explica que o convênio es-
tabelece que cada prestação não
poderá exceder a 20% do salário

da família e, em casos de desem-
prego, o morador não será pressio-
nado  a pagar. Ele acrescenta que
existe um prazo para que cada um
possa pagar pela sua casa. Isso
vai depender de cada caso, pois
o valor da prestação depende da
renda familiar e do número de fi-
lhos. Caso o associado fique em
atraso por motivo de desempre-
go, o que vai ocorrer é que ele
demorará mais tempo para quitar
o pagamento.

Orçamento participativo �  A
Associação dos Moradores dos
Sem-Casa foi fundada em 1991, a
partir das demandas de pessoas
que procuravam onde morar. �Uma
vizinha ficou sabendo que os pa-
dres estavam dando casa. Fui ver
se conseguia uma e descobri que
se tratava de uma associação�, con-
ta Maria Lourdes Santos, há seis
anos integrante do movimento. Ela
sempre pagou aluguel e, na épo-
ca, teve que se mudar para bair-
ros mais distantes a fim de arcar

com as despesas com moradia.
�Nunca tive onde deixar os meus
filhos. Levava-os comigo, mas
nunca deixei de caminhar com a
Asca�.

A Asca foi responsável pela im-
plantação do quadro da habitação,
dentro do Orçamento Participativo
(OP) da Prefeitura de Belo Hori-
zonte. Em 1993, a associação re-
cebeu  do OP US$250 mil para a
compra de lo tes  em área
urbanizada. Com o recurso, foram
adquiridos 202 lotes na região do
Barre i ro ,  onde es tão sendo
construídas novas casas, com re-
cursos do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS). Gui-
lherme explica que, para a cons-
trução destas casas, é utilizado o
mesmo sistema das anteriores.
�Sonhamos e acreditamos em nos-
so futuro. Agora é hora de colher
os frutos�, fala Maria de Lourdes,
que se mudou para o residencial,
em maio de 1998, logo após a
inauguração das casas.

 �Estou vendo, pela primeira vez, a concretização de um projeto de moradia

popular�, afirma o arquiteto Renato Sambi Colotto, responsável técnico pela obra
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U
ma fábrica de alumínio ins-
talada numa cidade históri-
ca de 300 anos, que é

patrimônio cultural da humanidade.
É possível uma convivência pacífi-
ca e a sobrevivência de ambas? Pa-
rece que sim � pelo menos é o que
a Alcan Alumínio do Brasil vem ten-
tando provar, e com sucesso, tanto
para a empresa, que é a única in-
dústria de metal localizada em uma
cidade que é patrimônio histórico
mundial,  quanto para a cidade �
no caso, Ouro Preto.

Essa atuação junto às comunida-
des como forma de integração soci-
al também é um compromisso vital
da Samarco Mineração e consta da
relação de valores e objetivos da
empresa, uma espécie de cartilha
com os princípios que norteiam o
seu trabalho. Dentre os sete tópi-
cos indicados, um deles é  �concili-
ar o desenvolvimento de suas ativi-
dades com a proteção responsável
do meio ambiente, mantendo a
integração da empresa nas comuni-
dades onde atua�.

Samarco privilegia meio

ambiente, educação, cultura e

saúde

A política de relacionamento da
Samarco com as comunidades onde
a empresa atua privilegia não ape-
nas a área de meio ambiente, mas
também os setores de educação, cul-
tura e  saúde.  Segundo Andréa

Nunes Avelar, coordenadora-geral
de Comunicação Empresarial da
Samarco (área responsável pelos pro-
jetos juntamente com a comunidade),
iniciativas em outras áreas podem
eventualmente ser apoiadas, mas es-
sas quatro são consideradas
prioritárias, por serem de grande al-
cance social e onde o Estado nem
sempre consegue atuar plenamente.

O trabalho da empresa se dá por
meio de projetos desenvolvidos e
executados juntamente com a co-
munidade � em parceria com o po-
der público ou  privado ou com or-
ganizações não governamentais � ou
diretamente através de doações para
entidades, associações, escolas, pre-
feituras ou qualquer outro segmen-
to que esteja desenvolvendo um
projeto que tenha afinidades com
os princípios  empresariais da
Samarco.

Uma outra linha de atuação da
empresa é investir em ações que
visem estimular o desenvolvimento
autônomo das comunidades, para
fortalecer a formação da cidadania
e incentivar as iniciativas das pró-
prias comunidades, no sentido de
elas buscarem soluções para os seus
problemas e carências. �Ao esco-
lher um segmento onde vamos atu-
ar, ficamos atentos para não criar
uma relação de dependência, por-
que isso destruiria a autonomia das
pessoas. Preocupamo-nos também
em evitar vínculos paternalistas, para
que haja estímulo na busca de solu-
ções�, ressalta Andréa Avelar.

A integração social como um
princípio empresarial

Dois exemplos de empresas que atuam com sucesso
juntamente com a comunidade

Cristiane Pereira

Jornalista da Alemg

TERCEIRO SETOR ATUA NA ESFERA PÚBLICA PARA REDUZIR A EXCLUSÃO



37REVISTA DO LEGISLATIVOabr-jun/98

Observação � A partir das quatro
áreas priorizadas pela empresa, é
feito um trabalho de observação nas
comunidades, para identificar opor-
tunidades de atuação que permitam
desenvolver essa política de relacio-
namento. Muitas sugestões de par-
ceria originam-se nas próprias co-
munidades onde a Samarco está
inserida, são recebidas e analisadas
pela empresa.

Ainda segundo a coordenadora
de Comunicação, podem existir di-
ficuldades circunstanciais para a im-
plantação de projetos porque nem
sempre os �parceiros� ideais são en-
contrados pela empresa, e também
pelo �vício paternalista�. Andréa
Avelar ressalta que, além da falta
de hábito e de prática de planeja-
mento com resultados em médio e
longo prazos, a parceria entre em-
presas privadas e organizações co-
munitárias e não governamentais é
relativamente recente na história
social do Brasil, mais marcada pela
prática governamental paternalista.

�Mas as iniciativas que alcançam
êxito estão, aos poucos, consolidan-
do essa nova realidade social, onde
a participação da empresa privada
na vida comunitária é incorporada
naturalmente e se estabelece  uma
relação verdadeira de parceria�,
destaca.

Empresa investe em projetos

em Minas e no Espírito Santo

Em 1997, a Samarco investiu
US$1,4 milhão (0,55% de seu
faturamento) em projetos desenvol-
vidos nas comunidades onde atua.
Os recursos foram destinados a es-
colas e universidades, hospitais, pre-
feituras, entidades e associações co-
munitárias. A área de influência da
empresa compreende 26 municí-
pios em Minas Gerais e no Espírito
Santo. Dos diversos projetos desen-
volvidos ou apoiados pela Samarco,
a coordenadora de Comunicação

Empresarial, Andréa Avelar, desta-
ca três: o Projeto de Educação
Ambiental, em Bento Rodrigues; o
Programa de Integração Cultural; e
o Programa Samarco de Educação.

Educação ambiental � O ano de
1997 marcou, na polít ica de
integração da Samarco com a co-
munidade, a implantação do Proje-
to de Educação Ambiental, em Ben-
to Rodrigues, comunidade de 500
habitantes pertencente ao municí-
pio de Mariana, Minas Gerais. O tra-
balho resgata a história do local, re-
passa à população noções de saú-
de, higiene e educação ambiental,
combate a evasão escolar e ajuda
no desenvolvimento da própria co-
munidade, estimulando o sentimen-
to e ações de cidadania.

Os resultados da iniciativa, de-
senvolvidos juntamente com profis-
sionais da região, estudantes e pro-
fessores da  Universidade Federal
de Ouro Preto, contabilizaram, dentre
outros índices, uma redução na eva-
são escolar de 30% em 1996,  para
10%  em 1997,  no ensino funda-
mental.

Integração cultural � Também em
1997, a Samarco levou 19 espetá-
culos às empresas, escolas, teatros
e ruas de Mariana e Ouro Preto, ofe-
recendo à população produções de
teatro, música e dança, com artistas
e grupos consagrados ou não, mas
sempre de representativo valor cul-
tural. As apresentações fazem parte
do Programa de Integração Cultural,
desenvolvido há quatro anos em par-
ceria com o Sesi, a Samitri e a Com-
panhia Vale do Rio Doce. Os espetá-
culos foram vistos, no ano passado,
por 30 mil pessoas.

Capacitação de professores � No
Espírito Santo, o principal destaque
da política de integração junto à co-
munidade é o Programa Samarco de
Educação, que promove cursos de
aperfeiçoamento profissional para
professores de 1ª a 4ª séries da rede

pública de ensino.
A parceria  é feita com a Secre-

taria de Estado da Educação, Uni-
versidade Federal do Espírito Santo
e prefeituras municipais. A empre-
sa parte do princípio de que, in-
vestindo na formação de professo-
res, está contribuindo para elevar o
nível de ensino nas escolas e me-
lhorar a educação no País.

O programa tem o objetivo de
oferecer condições aos professores
para que eles possam dar aulas mais
motivadoras e educativas, conside-
rando a realidade de cada um. O
trabalho de reciclagem é dividido
em cinco módulos e estruturado de
maneira tal que os professores fi-
cam fora das salas de aula apenas
uma semana por mês, sendo substi-
tuídos por professores da própria
rede. Um dos módulos do progra-
ma de reciclagem é, inclusive, edu-
cação ambiental, visando despertar
nos professores a responsabilidade
e o interesse por uma prática peda-
gógica ambiental nas escolas.

Em 1995 (quando foi implanta-
do) e em 1996,  o programa teve a
participação de 400 professores da
rede pública nos Municípios de
Anchieta, Guarapari e Piúma. Em
1997, o programa passou por um
processo de reestruturação, sendo
retomado este ano, quando 200 pro-
fessores das redes estadual e muni-
cipal estão participando de um cur-
so  de 40 horas semanais, que co-
meçou em junho, nas cidades de
Iúna e Muniz Freire, no Sul do Es-
pírito Santo.

Alcan usa educação

ambiental para preservar um

patrimônio único

Além de compatibilizar os pro-
cessos e produtos de suas opera-
ções com o meio ambiente, política
adotada em todo o mundo, a Alcan
implantou, em Ouro Preto, um tra-
balho de parceria com a comunida-
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de local, visando à preservação do
patrimônio da cidade e ao desen-
volvimento de outros projetos, es-
pecialmente na área da educação.
A preocupação com a preservação
ambiental e com a adequada inser-
ção da empresa no sentido de pre-
servar a qualidade de vida da co-
munidade em que está instalada,
bem como a de seus funcionários,
é uma realidade indiscutível para a
Alcan, sendo inerente à prática ad-
ministrativa tanto do corpo dirigen-
te quanto dos demais funcionários.

�O comprometimento do corpo
funcional da fábrica é tão grande que
todos os empregados conhecem e
respeitam as políticas de trabalho da

empresa, inclusive as que se refe-
rem ao meio ambiente�, afirma Mar-
co Antônio Palmieri, gerente de fá-
brica da unidade Saramenha. Ele res-
salta que a empresa sempre opera
em conformidade com os órgãos
ambientais dos países onde possui
unidades instaladas.

Além do monitoramento ambiental
feito na fábrica pelos órgãos compe-
tentes, a empresa desenvolve uma
série de ações e investimentos vi-
sando aprimorar sua relação com o
meio ambiente. Paralelamente aos
altos investimentos que são feitos em
equipamentos de controle ambiental,
a Alcan desenvolve projetos educa-
cionais não somente com emprega-

dos, mas também com prestadores
de serviços e fornecedores, e ainda
com a comunidade.

�Acreditamos que a preservação
ambiental é, antes de tudo, uma
questão de educação. E é preciso
investir no futuro por meio da for-
mação de cidadãos mais conscien-
tes e responsáveis�, justifica Marco
Antônio Palmieri. Segundo o geren-
te de fábrica, as iniciativas de edu-
cação ambiental são planejadas de
acordo com um contexto onde são
avaliadas as necessidades das uni-
dades da Alcan e das comunidades
onde estão instaladas.

Patrimônio histórico � O trabalho
da empresa no sentido da preserva-
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ção do patrimônio histórico de Ouro
Preto pode ser também compreendi-
do dentro da visão de educação
ambiental. �É um caso único de con-
vivência�, ressalta Palmieri.

�Pela história da empresa na ci-
dade, por suas ligações com a Es-
cola  de Minas e por tudo o que
isso representa tanto para a Alcan
como para o desenvolvimento da
região, não haveria uma outra for-
ma de trabalhar senão em harmonia
com a região e sua comunidade.
Preservar o meio ambiente não é
só evitar que árvores sejam derru-
badas ou não poluir o ar e a água,
mas é, sobretudo, preservar a vida
das pessoas e o que é importante
para elas�, ressalta o gerente. Nes-
se sentido, a Alcan  investe em di-
versos projetos de preservação do
patrimônio, em educação e cultura,
na região de Ouro Preto.

Controle ambiental � Desde o
final da década de 70, a Alcan vem
investindo em um rigoroso pro-
grama de controle ambiental. De
lá até 1990, a fábrica � unidade
de Saramenha � investiu cerca de
US$60 milhões em projetos de de-
fesa do meio ambiente. Até o iní-
cio da década de 90, o foco prin-
cipal das ações foi a redução de
gases e partículas emitidos pela
fábrica. Outros US$3,7 bilhões fo-
ram investidos, a partir de 1994,
em um sistema de lavagem a seco
de gases, cuja eficiência já foi
comprovada este ano. O proces-
so estava em fase experimental e
será agora instalado em todos os
fornos da linha de produção.

Para os próximos três anos, está
previsto um investimento de cerca
de US$50 milhões em projetos que
trarão melhorias operacionais e
ambientais para a empresa, o que
irá gerar um impacto positivo junto
à comunidade de Ouro Preto.

Para as atividades classificadas
pela própria empresa como �roti-
neiras�, o investimento da Alcan

em ações junto à comunidade lo-
cal gira em torno de US$250 mil/
ano. Dentre aquelas atividades, um
dos principais destaques é o Pro-

jeto Monumentos, por meio do
qual foram adotadas, em caráter
permanente (recuperação, restau-
ração e manutenção),  desde a
segunda metade da década de 80,
duas das principais igrejas de Ouro
Preto: o complexo do Carmo, que
compreende o Museu de Arte Sa-
cra e a Matriz de Nossa Senhora
da Conceição; e a Matriz de Antô-
nio Dias.

O Projeto Monumentos foi de-
senvolvido em conjunto com o Ins-
tituto Brasileiro de Pesquisa Cul-
tural e a Universidade Federal de
Ouro Preto, a partir de pesquisas
que comprovaram que o proces-
so de produção de alumínio apre-
senta conseqüências pouco rele-
vantes na caracterização da atmos-
fera de Ouro Preto. Os resultados
desse trabalho de pesquisa ajuda-
ram também na definição da me-
lhor metodologia de restauração e
prevenção de danos nos monu-
mentos da cidade.

Desde os anos 80, a Alcan apóia
25 entidades filantrópicas em Ouro
Preto e duas em Guaraciaba, cida-
de onde a companhia possui duas
de suas cinco usinas hidrelétricas (as
outras três estão em Salto, dis-
trito de Ouro Preto). Outro trabalho
apoiado pela empresa é o Projeto
Sorria, que se preocupa com a pre-
venção e o tratamento odontológico
de crianças carentes até 6 anos, o
que levou a Alcan a receber o títu-
lo de �Empresa Amiga da Criança�,
concedido pela Fundação Abrinq.

Educação ambiental � De grande
alcance na região de Ouro Preto e
também premiado, é o Projeto Mi-
nha Escola e o Meio Ambiente, pa-
trocinado pela empresa desde 1995.
Ele se destina a todas as crianças
matriculadas nas escolas municipais,
estaduais e particulares, da alfabe-

tização à quarta série do ensino fun-
damental. O projeto, que atinge cer-
ca de 15 mil alunos, por meio de
convênio assinado com a Prefeitura
de Ouro Preto, visa à educação
ambiental e oferece noções básicas
de saúde ocupacional e segurança
do trabalho.

O objetivo básico é dar supor-
te às crianças para que elas pos-
sam criar uma usina de reciclagem
dentro das suas próprias escolas,
aplicando, na prática, os conheci-
mentos obtidos por meio do pro-
jeto, o que faz com que cada uma
tenha papel ativo no empreendi-
mento, a partir do desenvolvimen-
to de atividades ligadas à prote-
ção e recuperação ambiental. Com
isso, a empresa pretende mostrar
às crianças que é possível uma
empresa se desenvolver  em
sin tonia  com a preservação
ambiental.

O material didático desse proje-
to foi produzido pela Alcan, no Ca-
nadá, onde é utilizado pelas crian-
ças da escola básica (correspondente
ao período em que é usado no Bra-
sil). Os livros foram adaptados à rea-
lidade de Ouro Preto, com referên-
cias da comunidade e da vida da
região, trabalho que teve a colabo-
ração do padre José Simões e da
jornalista Cristina Tárcia, ambos
ouro-pretanos, e contou com a su-
pervisão da 25ª Superintendência
Regional de Ensino do Estado e o
apoio do Instituto Estadual de Flo-
restas. O projeto recebeu o Prêmio
Minas Ecologia, em 1996.

A Alcan apóia ainda diversas
outras iniciativas culturais, dentre
elas o Festival de Inverno da Uni-
versidade Federal de Minas Ge-
rais, realizado anualmente em
Ouro Preto; e a Fundação Antô-
nio Francisco Lisboa, entidade
conveniada com o Serviço Nacio-
nal da Indústria (Senai), em pro-
jetos de formação profissional de
jovens da região.
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