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Relatório Síntese da Atividade
Nome da atividade: Engajamento e Mobilização Social para o Desenvolvimento Local
Relator(a): Leilane Fidelis

Contexto (Temática abordada e principais pontos de atenção):
Na roda de conversa haviam seis representantes de diferentes ONGs e mais um
representante da Atados, que apresentaram seus projetos e falaram um pouco da realidade
da região em que eles atuam.
Encaminhamento e recomendações:
Fabiana Silva, coordenadora da ONG Apadrinhe um Sorriso, no Parque das
Missões, Duque de Caxias, disse que não adianta fazer ação social se a comunidade não
estiver envolvida. A comunidade precisa gostar do que está sendo feito para que eles
mesmos se ajudem. Ela também disse que não é uma heroína, que é uma trabalhadora que
acredita no concreto e que vê o potencial das pessoas.
Evandro Machado, um dos fundadores do Fazendo Arte, disse que a sociedade
precisa acreditar nas crianças, que esta já aponta demais um futuro ruim para os jovens e
que isso não resolve o problema. Esses jovens precisam de pessoas também para apoiálos, para acreditar que eles podem evoluir pessoalmente e profissionalmente.
Jéssica Alves, da ONG Santa Cruz Universitário, reforça a fala do Evandro
dizendo que o voluntário trabalha com a auto estima, que é necessário dizer um “você vai
conseguir” para que aquela pessoa volte depois, para que ela aceite participar de outras
ações, que ela diga mais “Sim” para as oportunidades que lhe surgem.
Tayana Leoncio, fundadora da ONG Há Esperança, disse que o trabalho que ela
faz é propagar o amor, e ressaltou a importância de que as pessoas presentes no Fórum
deveriam participar de alguma forma das ONGs que ali estavam, pois não adianta
somente participar de uma discussão como aquela, que para mudar a realidade em que
estamos vivendo é preciso fazer o bem.
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Wladimir Souza, disse que para um jovem querer mudar sua realidade é necessário
que ele tenha exemplos concretos, que ele precisa ver pessoas que viveram a mesma
situação de vulnerabilidade que ele, alcançando o sucesso para querer seguir essas pessoas
também.
Júlia Giglio, coordenadora do Instituto Todos na Luta, contou a história da ONG,
que inicialmente era uma escola particular de boxe, que oferecia algumas bolsas para
jovens em vulnerabilidade social e que com o passar dos anos se tornou uma organização
não governamental, atendendo as Comunidades do Vidigal, Chácara do Céu e Rocinha.
Para conhecer as organizações comentadas no texto, acesse:
Apadrinhe um Sorriso - www.facebook.com/apadrinheumsorrisoPQM
Fazendo Arte - www.fazendoarte.org.br/
Há Esperança - haesperanca.org
Todos na Luta - www.facebook.com/todosnaluta
Casa Semente - www.casasemente.org
Santa Cruz Universitário - www.facebook.com/stauniversitario

