Vamos precisar de alguns anos para compreender o impacto de 2020 na vida das pessoas,
das instituições e das nações. Neste início de dezembro, ao pararmos para organizar o
relatório de atividades do CeMAIS, percebemos que, para além de apresentar números,
precisamos falar de sentimentos e valores. Assim, com inspiração na música Principia,
do Emicida, construímos este relatório 2020 intitulado “Tudo que nós temos é nós”.

“Enquanto a terra não for livre eu também não sou”

Começamos 2020 nos preparando para muito trabalho, afinal, estávamos
planejando executar vários projetos simultaneamente:

Nossos
Direitos
Podcast

Acompanhamento
de Projetos

“Quem segura o dia de amanhã na mão?”
Ainda no primeiro trimestre do ano, quando já tínhamos
realizado 61 assessorias técnicas presenciais para ILPIs e
um encontro sobre monitoramento de projetos com
organizações sociais de atendimento à criança e ao
adolescente, fomos surpreendidos com a pandemia de
Covid-19 e a necessidade do isolamento social.
Como colocar em prática nosso trabalho que acontece
no encontro? Como seguir realizando sem o contato
que nos é tão caro?
* Os versos que usamos nesta apresentação são da música Principia, do rapper Emicida.

“Tipo um girassol, meu
olho busca o sol”
Refletimos a partir da nossa missão,
visão e valores e tivemos a certeza
de que era preciso florescer. As
plantas do Cerrado, bioma
predominante em Minas Gerais,
diante das adversidades, dão flores
coloridas, brilhantes e leves para
voar e seguir semeando vida.

NOSSA MISSÃO
Desenvolver e executar
projetos de fomento às
alianças intersetoriais e de
fortalecimento do Terceiro
Setor para a promoção do
desenvolvimento sustentável.

NOSSA VISÃO
Ser referência no
desenvolvimento de
tecnologias sociais e projetos
por meio da promoção das
alianças intersetoriais para
a sustentabilidade.

“O amor cuida com carinho”
Deixamos o escritório físico e adotamos o trabalho remoto para toda a nossa equipe e adequamos
todos os nossos projetos para as exigências do momento, com exceção do Ciclo de Fomento, que
resolvemos suspender em 2020.
NOSSOS VALORES
FORAM NOSSOS GUIAS:
Transparência, ética,
responsabilidade
socioambiental,
compromisso com
resultados, excelência,
integridade, cooperação,
inovação.

“Seja luz nesse dia cinzento”
Diante da maior crise sanitária do último século, não podíamos parar. Inovamos,
reinventamos e buscamos ser luz diante de um momento tão assustador.

Iniciamos ainda em março a realização de reuniões e encontros virtuais
e foram mais de 90 até dezembro de 2020.
Alguns estão disponíveis em nosso canal YouTube.com/c/CeMAISMG,
que este ano foi atualizado 38 vezes com novos conteúdos.

“Ofereça um abraço quente”
Rapidamente, percebemos a necessidade
de ampliar nossos braços, uma elasticidade
que o trabalho remoto nos trouxe e então
foi possível abraçar as organizações sociais
participantes dos nossos projetos com as
assessorias remotas.
Assim, realizamos 340 atendimentos
de assessoria técnica virtual para
OSCs em 2020.
* Os versos que usamos nesta apresentação
são da música Principia, do rapper Emicida.

“Todo mundo é um”
Conscientes de que os nossos desafios são comuns
a todo o Terceiro Setor, e também aos governos e
empresas, nos dedicamos ainda mais em
compartilhar nossas experiências e aprendizados.

Enviamos 106 campanhas informativas por e-mail
marketing, incluindo aqui os dois boletins que
começamos em 2020, o Informe 60+ e o Rede
Criança e Adolescente. Publicamos mais de 80
notícias em nossos sites. Lançamos ainda um guia
intitulado “Minha organização no mundo virtual em
tempos de Covid-19” e a cartilha “Um dezembro
surpreendente” com orientações para os cuidados
nas ILPIs nas comemorações de final de ano.

“Ser tempo da paz como um cais que vigora nos maus lençóis”
Lançamos 4 episódios do podcast Nossos Direitos, que já foram ouvidos mais de 520 vezes, e 2 edições da
revista Valor Compartilhado, totalizando 18 reportagens e 14 colaboradores de todo o Brasil. Nossas
mensagens viajaram pelas redes para além das fronteiras de Minas.
Realizamos o 16º Encontro Nacional
do Terceiro Setor totalmente digital,
que foi assistido por mais de 1.800
pessoas de todo o país e até do
exterior, com o tema “O que vem
depois? Um futuro projetado na força
de pessoas e comunidades. A visão
do Terceiro Setor”. Foi um sucesso
acima das nossas expectativas!

“Um ombro na noite quieta”
Somadas as 3 iniciativas do CeMAIS de
monitoramento de projeto, foram 105
projetos acompanhados em 2020.
Realizamos uma Semana de
Monitoramento, com 4 oficinas de
capacitação ao vivo e remotas, 3
videopalestras e ainda a publicação de 1
guia com ferramentas práticas para o
monitoramento e avaliação.

“Um colo pra
começar o dia”
Diante de tantas mudanças, percebemos a
importância de reforçar com as organizações
sociais, governos e empresas a conversa sobre
o monitoramento e a avaliação de projetos.
Afinal, assim recalculamos rotas, somos
transparentes e fazemos mais.
Teve encontro ao vivo, série de vídeos
animados, podcast e revista sobre o tema.

“Cale o cansaço, refaça o laço”
O melhor jeito de estar perto é com escuta atenta e verdadeira.
Começa hoje, às
18h, o 16º ENATS
Realizamos 3 diagnósticos e também uma edição da Jornada
do
bit.ly/inscricaoenats
Conhecimento Compartilhado on-line, para 10 organizações
sociais.
Ainda dá tempo de se inscrever:

Lançamos ainda campanhas comemorativas em nossas redes
sociais para o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra
a Pessoa Idosa, 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente,
Dia Internacional da Pessoa Idosa e Dia das Crianças, que também
inspiraram episódios do podcast Nossos Direitos.

“Tudo que nós tem é um aos outros”

Comemoramos, cada um de sua casa, o aniversário de 14 anos do CeMAIS. Ainda em setembro, no dia que
marcou o início da primavera, enviamos mais de 100 vasos de flores para parceiros, colaboradores e amigos do
CeMAIS, informando as mudanças que o CeMAIS está vivendo diante da pandemia.
* Os versos que usamos nesta apresentação são da música Principia, do rapper Emicida.

“É certo na incerteza
Socorro no meio da correnteza”
Participamos ativamente desde a criação da
Frente Nacional de Fortalecimento das ILPIs
(FN-ILPI) e estamos na coordenação da Frente
Nacional de Fortalecimento dos Conselhos de
Direitos da Pessoa Idosa (FFC). Participamos
ainda da Rede de Apoio à Pessoa Idosa de
Minas Gerais (RAPI/MG).

Com a FFC, participamos do lançamento do “I
Diagnóstico Nacional dos Conselhos de Direitos
da Pessoa Idosa” e “Caderno de Orientações e
Modelos de Documentos para os Conselhos
Municipais dos Direitos da Pessoa Idosa”. Com a
FN-ILPI, contribuímos com a capacitação de ILPIs
em Minas Gerais e outros estados brasileiros.

“Um sorriso ainda é a única língua que todos entendem”
Em 2020, ampliamos o nosso alcance e potencializamos
nosso engajamento e presença digital.

Nosso Instagram saltou
de 541 em janeiro para
1.356 seguidores.
Chegamos ao Linkedin e ao
SoundCloud e também aos principais
tocadores com nosso podcast.
Foram aproximadamente 300
postagens em redes sociais
entre janeiro e dezembro.

O CeMAIS foi a organização social
escolhida pelo Grupo Zelo para receber as
doações arrecadadas na live “Conectando
Memórias”, com artistas como Alexandre
Pires, Fernanda Brum e Renato Teixeira e
que já foi assistida mais de 50 mil vezes.

“Então, será tudo em vão? Banal? Sem razão?
Seria, sim seria, se não fosse o amor
O amor cuida com carinho
Respira o outro, cria o elo”

Começa hoje, às
18h, o 16º ENATS
Ainda dá tempo de se inscrever:

bit.ly/inscricaoenats

O muito que realizamos em 2020 foi possível porque
temos bons parceiros. Agradecemos o apoio de:

Começa hoje, às
18h, o 16º ENATS
Ainda dá tempo de se inscrever:

bit.ly/inscricaoenats

Parceiros de eventos:

Começa hoje, às
18h, o 16º ENATS
Ainda dá tempo de se inscrever:

bit.ly/inscricaoenats

“Enquanto houver amor, eu
mudarei o curso da vida”

INSTAGRAM

FACEBOOK

LINKEDIN

YOUTUBE

WEBSITES

@cemais.org.br

@CeMAISMG

/company/cemais-mg

CeMAIS Centro Mineiro

cemais.org.br

de Alianças Intersetoriais

nossosdireitos.org.br

