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Mensagem da Direção
É com grande alegria e responsabilidade social que apresentamos nosso Relato de Sustentabilidade do ano de
2019.
Primeiramente agradecemos as parcerias que nos são tão importantes, pois nos possibilita a realização de várias
ações que promovem o desenvolvimento sustentável das famílias atendidas, o que impacta diretamente na sua
qualidade de vida.
Em 2019 a organização desenvolveu seu trabalho tanto na Zona Rural, como nos Bairros urbanos de maior
vulnerabilidade social, sendo o Bairro Maria da Glória e o Bairro Palmeiras. Fez-se presente nos Distritos de Freire
Cardoso e de Barra do Salinas. Nas Comunidades Rurais de Laje, São José, Alagadiço, Morro Redondo, Pachecos,
comunidade Quilombola Mutuca de Cima, da Cidade de Coronel Murta - MG.
Contamos com o apoio de 35 animadores comunitários, que contribuíram para o desenvolvimento de crianças,
adolescentes, jovens e suas famílias. Esse apoio tem nos permitido ampliar as ações, nos fazendo ainda mais
presentes na rotina diária das comunidades. Fortalecer o empoderamento comunitário, assim, como a capacidade
crítica dos atendidos, nos espaços de construção de políticas públicas, como Conselhos Municipais de Direitos.
Devido à modernização da sociedade urbana surge uma série de necessidades sociais às quais apenas uma
pequena parcela do total da população tem acesso. O resultado se configura com o agravamento da crise urbana pela
falta de oferta e de qualidade dos serviços públicos que possam responder às necessidades de toda a população. A
ação dos governos locais, no campo da promoção do desenvolvimento, é sabidamente limitada por duas causas
principais: o seu restrito poder de intervenção em fatores vinculados diretamente à economia mundial e nacional e
principalmente a falta de recursos para investimento, como alternativa para este problema o Terceiro Setor configura
seu espaço. Este setor que é composto por organizações sem fins lucrativos, e vem se tornando peça importante diante
das carências sociais existentes, deixadas na sociedade. Carências estas, não atendidas pelo primeiro setor nem pelo
segundo setor. O governo local conhecendo estas informações referentes ao Terceiro Setor poderá atuar de maneira
eficaz, não dependendo de recursos do governo Estadual ou Federal. Embora a realidade social de um bairro seja
diferente da de outro na mesma cidade, é necessário que dentro de cada um, haja uma consciência coletiva de seus
objetivos comuns. Tais objetivos podem ser conseguidos comunitariamente através dos recursos que envolvem o
Terceiro Setor. As alternativas de desenvolvimento social e urbano devem ser buscadas em todos os níveis: federal,
estadual e principalmente municipal, e em todos os níveis devem contar com a participação da população. A nível
municipal devem-se buscar soluções criativas e inovadoras que melhorem a qualidade de vida de seus moradores e
possibilitem a inserção social dos excluídos. E é justamente aí que se insere o Terceiro Setor. Com a possibilidade de
utilização de novas estratégias de mobilização e de se criar os próprios modelos e soluções, valorizando os recursos
locais. Este é o motivo pela qual devemos fazer com que o Planejamento Urbano e Regional conheça e utilize os
recursos que envolvem o Terceiro Setor do município. O planejamento Urbano e Regional é um instrumento de ações
políticas que oferecem subsídios para que as cidades cresçam em conjunto com as demandas sociais da população
local. Torna-se evidente que as organizações que compõem o Terceiro Setor do município, devem ser vistas e
utilizadas pela Administração pública local e também pela sociedade, pois desta maneira será possível utilizar uma das
principais alternativas para se melhorar a qualidade vida da população local: os recursos das organizações que
compõem o Terceiro Setor. Observa-se que as demandas sociais na maioria das vezes são por parte das famílias, e é
pra elas que devem ser direcionadas os projetos sociais. Pode-se dizer ainda que as famílias sejam as bases para
criação dos projetos sociais, pois nela encontram-se: o desemprego, maternidade, infância, velhice, educação,
formação profissional, saúde, etc. Todos estes problemas podem ser minimizados junto ao Terceiro Setor, com a
participação da sociedade e da administração pública, não necessariamente devendo ser esta participação de forma
financeira. Os projetos sociais criados terão êxito, se ocorrer com participação da sociedade, ou seja, as decisões das
políticas sociais, quando ocorrem com a participação da sociedade terão um melhor aproveitamento dos recursos
disponíveis.
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Em nome da ABITA, quero apresentar a você leitor, nossas conquistas, nossos desafios e nossas lutas, na
convicção de que todo o trabalho realizado é muito importante para o nosso território e é por esse motivo que nos
sentimos impulsionados a buscar sempre os três pilares do nosso jeito de desenvolver o nosso trabalho social:
Eficiência, legalidade e excelência nos resultados.
Muito obrigada.
Eluiza Gomes Santana
Presidente da ABITA
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Contexto Comunitário

Coronel Murta, que é sede de um município com população de cerca de 9.411 habitantes. Distância de 42
quilômetros de Araçuaí – o principal pólo do Médio Vale do Jequitinhonha. Em 1908, com o nome Boa Vista
do Jequitinhonha, o arraial foi fundado pelo Coronel Inácio Carlos Moreira Murta – o proprietário daquelas
terras no entorno do lugar, que foram habitadas pelos índios Tocoiós em tempos mais remotos.
Em 1948, o arraial de Boa Vista foi elevado a Distrito de Itaporé – significa “cachoeira da pedra” na língua
dos povos indígenas. Foi desmembrado do Município de Virgem da Lapa (antiga São Domingos) em 1953,
quando passou a chamar-se Coronel Murta - uma homenagem ao fundador.
A vegetação do município e de resto do médio Jequitinhonha caracteriza-se pela presença dos biomas
Caatinga nas terras baixas, assim como do Cerrado nas áreas altas de chapadas. Ao longo do tempo, essas
terras foram sendo ocupadas pela pecuária bovina. Soma-se a presença da mineração, que é uma atividade
econômica tradicional do Médio Vale do Jequitinhonha.
Coronel Murta fica a jusante de Irapé – a barragem mais alta do país, com 322 metros de altura, que
resultou na inundação de um cânion profundo e de difícil acesso do Rio Jequitinhonha. Situa-se ainda logo
abaixo da confluência do Rio Jequitinhonha com um dos principais tributários à margem esquerda – o Rio
Salinas, cujas nascentes se encontram acima da cidade do mesmo nome, que se tornou conhecida como a
capital mundial da cachaça, da qual Coronel Murta está distante, 67 quilômetros.
O sítio urbano do lugar fica à beira do Rio Jequitinhonha, ao lado de uma de suas várias praias fluviais. Ao
largo dela, avista-se a Serra do Elefante e o Morro do Frade – os guardiões naturais de Coronel Murta, que
merece entrar nas rotas turísticas do Vale do Jequitinhonha, em face de sua beleza e singularidade.
Área

813,853 km² [3]

População

9 411 hab. estimativa IBGE/2017[4]

Densidade

11,56 hab./km²
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Altitude

322 m

Clima

Semiárido

Fuso horário

UTC−3

Indicadores
IDH-M

0,673 médio PNUD/2000[5]

PIB

R$ 35 429,082 mil IBGE/2008[6]

PIB per capita

R$ 3 767,45 IBGE/2008[6]

A religiosidade é sempre muito presente na cidade, são várias festas, mas a maior delas é a festa de Nossa Senhora
Auxiliadora, Padroeira da Cidade.
Das atividades importantes para a economia local, citamos a fabricação de aguardente, tendo em torno 12 alambiques
e a bebida é conhecida a nível local e regional. Algumas marcas já atingiram o seu reconhecimento nacional. Assim,
como, a exploração do garimpo. O que causa um passivo ambiental ao município.
O desemprego gera um grande fluxo de migração, principalmente da juventude local. Com pouquíssimos
recursos destinados à saúde, à educação e demais políticas públicas. Faltam opções de lazer, e não há saneamento
básico adequado. Os mais vulneráveis nesse contexto são as crianças e os adolescentes Coronel-murtenses.

Sobre o Relato de Sustentabilidade
Para mostrar a nossa trajetória em 2019 de forma mais objetiva e eficiente, adotamos o modelo global de Relato
de Sustentabilidade, desenvolvido pela Global ReportingInitiative (GRI), em sua versão GRI-G4 Essencial. Uma
combinação de informações quantitativas e qualitativas, de ciclo anual, que explicita como geramos valor interna e
externamente e como as ações contribuíram para o desenvolvimento sustentável, influenciando na capacidade da
organização em sobreviver no longo prazo e atender seu público.
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Perfil da Organização
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A Associação Beneficente de Itaporé – ABITA, fundada aos 31 de Agosto de 1957, por um grupo de pessoas
que tinha como principal objetivo angariar recursos ou mesmo utensílios para ações distributivas as famílias mais
carentes do município. O então prefeito da época, o senhor Miguel Pedro da Silva mobilizou a comunidade para o
envolvimento de todo o processo, sendo este lento, até as pessoas perceberem a importância de uma Instituição
legalmente formada dentro do município. Possuidora do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos do CNAS e
registro de inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social. A ABITA está localizada em Coronel Murta - MG,
uma cidade situada a mais de 700 km de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, Brasil. A região é
conhecida como Médio Vale do Jequitinhonha.
As primeiras ações foram bastante pontuais, quando conseguiam cestas básicas, agasalhos ou cobertores
para serem distribuídos entre as famílias carentes. Não tinha sede própria e as reuniões aconteciam na casa do
Prefeito ou em espaços públicos, muitas vezes em data esporádicas.
A partir do ano de 1980 conseguiu-se um convênio com o Fundo Cristão Para Crianças, hoje ChildFund Brasil.
Assim iniciou-se um novo ciclo, alugando-se um espaço para o funcionamento do escritório e o contrato de uma equipe
mínima para a articulação das ações a serem desenvolvidas e estas foram muitas. Como na cidade havia um alto índice
de doença de chagas, com o barbeiro presente nas residências que eram na sua maioria de pau-a-pique, as primeiras
ações se voltaram para a melhoria habitacional. Para a melhoria das condições da alimentação, deu-se o início de
hortas e roças comunitárias, ações de prevenção e melhoria da saúde nutricional de crianças e seus familiares, serviços
de abastecimento de água e melhoria das estradas rurais, para que as famílias pudessem ter melhores condições de
chegarem a cidade, tanto para o acesso ao tratamento de doenças, como para a aquisição de alimentos e outros.
No ano de 1986 a Instituição conseguiu comprar um terreno, onde gradativamente foi construindo a sua sede
própria, que é de excelente estrutura, onde funciona vários Projetos Sociais como: Tele-centro, horta comunitária,
Casinha de Cultura, Ponto de Cultura, espaços para ensaios e apresentações de grupos culturais, refeitórios, salas de
reuniões, dentre outros espaços.
As ações têm foco para questões que promovam o desenvolvimento do lugar e das pessoas, promovendo
espaços de formação e de manifestação cultural, se tornando em 2010 Ponto de Cultura, conveniando-se com a
Secretaria Estadual de Cultura, do Estado de Minas Gerais. Com parceria com o Poder Público, escolas municipais e
estaduais, igrejas, sindicatos, associações comunitárias, EMATER, com o ChildFund Brasil, Secretaria Estadual de
Cultura, SENAR-Minas e Itaú Social.
Atende com seus Projetos Sociais 515 famílias, dando um público superior a 2.200 pessoas, presentes tanto
na área urbana, como em todas as comunidades rurais do município.
Criou-se o Coral Nós de Minas, formado por crianças e adolescentes de uma comunidade rural, que tem no
seu repertório canções que foram pesquisadas dentro do município e músicas de domínio popular, já é um grupo de
reconhecimento regional, que se apresenta nos festivais culturais da região e nos eventos e festividades do Município.
Incentiva e apoia as festas religiosas e comunitárias. Mantêm vivos os grupos de foliões, tambozeiros, batuques. No
ano de 2000 criou-se um espaço chamado Casinha de Cultura, com a principal finalidade da valorização dos
brinquedos e brincadeiras como meio de inserção social de crianças e adolescentes que viviam a margem da exclusão
social, como também sendo um espaço de resgate e valorização da cultura local.
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PARCERIAS:
- ChildFund Brasil
-Prefeitura Municipal de Coronel Murta
- Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação
- Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Coronel Murta
- Escola Estadual Coronel Mariano Murta
- Escola Estadual Arthur Antônio Fernandes
- Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura
- Secretaria Municipal de Saúde
- Conselho Municipal de Assistência Social
- Conselho Municipal de Proteção à Criança e ao Adolescente
- Conselho Municipal de Saúde
- Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Coronel Murta – MG
- EMATER-MG
- Poder Judiciário/Justiça do Trabalho (Recurso de multa pecuniária)
- SENAR Minas
- Itaú Social

Nossa Missão
“Ser agente dos direitos inerentes a humanidade, consagrando a mobilização e participação das famílias na
conquista de uma vida melhor. Investindo na formação social das crianças e adolescentes, tendo os pais como
primeiros aliados, efetivando os princípios básicos da cidadania, proporcionando a felicidade almejada. Garantir a
sustentabilidade da Associação. Promovendo a capacitação técnica de sua equipe de trabalho e gerenciadores, para
uma gestão participativa, fomentando a troca de ideias, diálogos, a construção do saber, envolvida e aberta ás alianças
estratégicas, ações em rede, a nível municipal, estadual e federal!”
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Nossa Visão
Ser uma Instituição de referência local, regional e nacional, reconhecida pela prática social responsável, comprometida
com o desenvolvimento humano e social das pessoas envolvidas.

Nosso Propósito:
A Transformação Social.
As ações por nós desenvolvidas devem contribuir para que nossas crianças, adolescentes e jovens se tornem
protagonistas de transformação social.

Gestão
A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAPORÉ - ABITA vem atuando em 11 comunidades de Coronel Murta MG, atendendo 2.000 crianças, adolescentes, jovens e adultos. Para isso a entidade conta com uma equipe de 07
funcionários e 35 voluntários.
Durante o ano de 2019 foram desenvolvidos os projetos Sustentabilidade do Lar, Família Cuidadora,
Adolescentes Saudáveis e Participativos, Habilidades para a Vida, Identidade e Participação Cidadã. Com estes
projetos a organização contribuiu com o desenvolvimento infanto juvenil, comunitário e transformador das famílias
inscritas. Estes projetos estão alinhamos aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – Agenda 2030.
Para contribuir na garantia de políticas públicas de qualidade, a ABITA participa de Conselhos municipais, de
rede de proteção à criança e ao adolescente e comissões municipais. Nestes espaços os representantes da entidade
defendem políticas públicas sustentáveis e que possam transformar a vida das famílias atendidas.

(Fotos das diversas atividades)
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Governança
A entidade tem quatro instancias de governança. A primeira é a Assembleia Geral, composta por todas as
famílias inscritas. É a instancia maior da organização. A segunda é o Conselho Administrativo, composta pela
presidência e vice, secretario (a) e Vice, tesoureiro (a) e Vice. A terceira é o Conselho Fiscal composto por seis
membros e a quarta é a equipe técnica, composta pela Gestão Executiva, Auxiliar Administrativo e cinco educadores
sociais. De acordo a pesquisa fornecida pelo ChildFund Brasil, com as diretrizes do GIFE1, o índice de governança foi
de b61, 67%. Para 2020 a organização buscará a efetivação de boas práticas para melhorar o seu nível de governança
e deixar mais transparente suas ações e a prestação de contas.

Conselho Administrativo:
Presidente: ELUIZA GOMES SANTANA
Secretária: CARINA CALDEIRA OLIVEIRA
Vice Secretária: JOANA DARC MOREIRA
Tesoureira: JOSÉ LUIZ CALDEIRA
Vice Tesoureira: JOÃO COSTA BARRETO
Conselho Fiscal:
Membros Efetivos:
SILVANO ALVES DOS SANTOS (Presidente)
SEBASTIÃO PEREIRA DO NASCIMENTO
LIDIANE PEREIRA DA SILVA
Membros Suplentes do Conselho Fiscal:
MARIA DE JESUS FERREIRA SANTOS
ANDREA FERREIRA DOS SANTOS PEREIRA
MARIA APARECIDA FERREIRA SILVA DUTRA
Gestão Administrativa:
Eliete Rodrigues Araújo
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
RELATÓRIO MG – 2020/071
Aos Administradores da
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAPORÉ – ABITA
Coronel Murta - MG
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAPORÉ - ABITA (“Entidade”), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do superávit/déficit,
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo
das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAPORÉ – ABITA em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil aplicáveis às entidades sem finalidade de lucro.
Base para opinião:
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião.
Outros assuntos:
Demonstrações financeiras de exercícios anteriores não examinadas por outros auditores independentes: Não
examinamos, nem foram examinadas por outros auditores independentes as demonstrações financeiras do exercício
findo em 31 de dezembro de 2018, cujos valores são apresentados para fins comparativos, e, consequentemente, não
emitimos opinião sobre elas.
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das
demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a
Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
operações. Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são de obter
segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
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Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
controles internos da Entidade.
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração.
Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade.
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade
operacional.
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e
se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com
o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Belo Horizonte, 27 de março de 2020.
Gilberto Galinkin
Contador CRC MG - 035.718/O-8
Baker Tilly Brasil MG Auditores Independentes
CRC MG - 005.455/O-1
Cristina Braga de Oliveira
Contadora CRC MG - 079.371/O-6
Baker Tilly Brasil MG Auditores Independentes
CRC MG - 005.455/O-1
Rua Desembargador Jorge Fontana, n°: 428, 4° Andar – Salas 410 a 412 - Ed. Belvedere Tower
Belvedere II, CEP: 30.320-670 – Belo Horizonte, MG, Brasil – Tel.: (31) 3118-7800 e Fax: (31) 3118-7816

Colaboradores

Profissão

Quantidade

Carga Horária Semanal de Vínculo com a entidade
cada profissional

Gestão Executiva

1

40 horas

Celetista

Brincante

1

20 horas

Celetista

Brincante

1

40 horas

Celetista

Auxiliar Administrativo

1

20 horas

Celetista

Educadores Sociais

03

40 horas

Celetista
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ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL
1. Assembleia Geral: Órgão soberano da ABITA, formado por todos os sócios beneficiários, que entre outras
obrigações, destaca-se: Eleição do Conselho Administrativo, Conselho Fiscal, Aprovar o Estatuto Social,
Regimento Interno, destituir os membros do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal, aprovar as
Prestações de Contas, O Plano de Atividades Anual e o Orçamento Financeiro Anual.
2. Conselho Administrativo: Órgão composto por 6(seis) sócios beneficiários, com as seguintes funções:
Presidente/Vice Presidente, Tesoureiro/Vice-Tesoureiro, Secretário/Vice-Secretário, eleitos pela Assembleia
Geral, segundo o Estatuto com três anos de mandato, dentre as funções desempenhadas, destacamos:
Cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social, o Regimento Interno e outros regulamentos que forem aprovados
em Assembleia Geral, aprovar a admissão de sócios, contratar e demitir funcionários e demais servidores, de
acordo com as necessidades de trabalho, zelar para que os recursos sejam aplicados no cumprimento das
metas e dos objetivos da ABITA, manter os sócios informados, bem como prestar contas as famílias
associadas.
3. Conselho Fiscal: Órgão composto por 6(seis) pessoas, três membros efetivos e três membros suplentes que
tem como objetivo fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros da ABITA. Participar efetivamente das
reuniões, cooperando com os trabalhos relativos à administração, de modo a permitir sua discussão e votação
pela Assembleia Geral.
4.Equipe Executiva: São pessoas contratadas pelo Conselho Administrativo para o desempenho de funções
inerentes aos programas desenvolvidos. Com suporte do Conselho Administrativo devem buscar a eficiência e
a eficácia das atividades para a garantia dos direitos estatutários de todos os sócios da ABITA. A Equipe
Técnica deve garantir o melhor desenvolvimento e participação de todos os órgãos da ABITA.
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Equipe técnica da ABITA.
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Principais Fornecedores
Casa Tavares
Papelaria Central de Serviços
Padaria Pão e Cia
COPASA
CEMIG
Posto Vale
Supermercado Sévia
Queiroga Atacado
Jap Atacado
Pratti Atacado
Restaurante da Nicássia
Supermercado Fonseca
Atacadão Cordeiro

Políticas e Procedimentos
A ABITA desenvolveu normas e procedimentos próprios de organização de seu funcionamento, para isso conta
com o seu Regimento Interno, Política de Acesso e Uso de Informação da ABITA, utilização dos computadores e
patrimônio, publicação anual do resultado da auditoria em diário oficial. A organização também segue o Código de
Conduta e ética empresarial, Manual Financeiro, Manual Vínculo Criança-Padrinho, Código de Conduta Ética para
Colaboradores e Voluntários, Regimento Interno, Estatuto Social, Plano de Gestão de Desastres, Política de
Salvaguarda Infantil. Essas políticas e condutas são revisadas periodicamente, com o objetivo de certificar se os
trabalhos desenvolvidos pela organização estão alinhados com as condutas e políticas.
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PROJETOS EXECUTADOS EM 2019:
201
Programa A01-Sustentabilidade do Lar (0 a 6 anos)
Programa A02- Família Cuidadora (0 a 6 anos)
Objetivos: Assegurar às famílias acesso aos meios de vida sustentáveis e propiciar o fortalecimento de competências
para oferecer dignidade para o pleno desenvolvimento das crianças de 0 a 6 anos

Programa B01- Adolescentes Saudáveis e Participativos (7 a 14 anos)
Programa B02- Habilidade Para a Vida (7 a 14 anos)
Objetivos: Incentivar o protagonismo e o pensamento crítico dos adolescentes em espaços saudáveis e fortalecer os
vínculos familiares e comunitários. Além de promover a cultura da paz com a participação ativa dos beneficiados.
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Programa C01- Identidade e Participação Cidadã (15 a 24 anos)
Objetivos: Fortalecer a identidade pessoal e comunitária dos jovens, melhorando sua autoestima e aumentando sua
participação sócio-política. Promover a inclusão dos jovens no mercado de trabalho e na sociedade.

Tecnologias Sociais
21

Nome da Tecnologia Social
GOLD
Aflatoun
Olhares em Foco
Terapia Comunitária
Animador Comunitário
Casinha de Cultura
Brincando Nos Fortalecemos
REJUDES
Bons Tratos em Família

Número de Beneficiários
28 participantes
92 crianças
62 Jovens
276 Adolescentes, Jovens e Adultos
35 adultos
720 Crianças, Adolescentes e Jovens.
212 Crianças e Adolescentes
113 Jovens
211 crianças e adolescentes

TERAPIA COMUNITÁRIA INTEGRATIVA.
A Tecnologia Social Terapia Comunitária Integrativa é um instrumento que nos permite construir redes sociais
solidárias de promoção da vida e mobilizar os recursos e as competências dos indivíduos, das famílias e das
comunidades. Pressupõe manifestar um aumento do conhecimento de si mesmo, estar atento ás ressonâncias da
escuta ativa, sentir-se participante e não comandante, sair do lugar daquele que sabe para o lugar daquele que deseja
aprender com o outro, exige melhorar a escuta de si e do outro, partilhar suas experiências, resignificar crenças, para
se colocar numa relação colaborativa com o outro, sensibiliza os conceitos.
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OFICINA OLHARES EM FOCO.
A Tecnologia Social “Olhares em Foco” tem o objetivo de promover uma reflexão acerca dos espaços de
convivência e relações sociais de jovens por meio da autobiografia, família e comunidade. Além de adquirir
conhecimentos sobre a fotografia, os jovens têm a oportunidade de expressar o olhar deles sobre o cotidiano da
comunidade e refletir de forma crítica sobre o que fotografam. Através da Tecnologia Social é possível testemunhar as
representações visuais transformarem-se num suporte para o desenvolvimento de um pensamento crítico que leva a
uma compreensão das perspectivas, necessidades e problemáticas pessoais e coletivas ilustradas nas fotografias e
avaliadas pelo processo dialógico. Para participar do projeto, os jovens não precisam ter conhecimentos avançados de
fotografia. “O importante é capturar elementos que contém uma história significativa”
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Brincando Nos Fortalecemos
A Tecnologia Social Brincando Nos Fortalecemos Brasil tem como proposta a prevenção de maus tratos e
violência sexual na infância e adolescência, além da promoção de bons tratos na família. Essa é uma temática
amplamente abordada e defendida pelo ChildFund Brasil, por isso capacitou colaboradores de suas organizações
parceiras nessa metodologia. A partir de uma abordagem lúdica e participativa, a metodologia promove a redução da
situação de vulnerabilidade de crianças e adolescentes por meio do desenvolvimento do fortalecimento pessoal, familiar
e comunitário. Com o Kit que é bem rico, as crianças aprendem brincando, a se prevenirem e dizer não, contra toda
forma de abuso físico e sexual. As oficinas são bem dinâmicas, e tem um público de 15 pessoas, com as faixas etárias,
de 3 a 6, de 6 a 9, de 9 a 12, e de 12 a 18. O tempo de formação de cada turma é de seis meses.
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Aflatoun / Aflauteen
As Tecnologias Sociais AFLATOUN/AFLAUTEEN são metodologias que trabalham a educação financeira e
social, ensinando as crianças, adolescentes e jovens a pouparem e interagirem melhor entre si. Nas oficinas eles
aprendem a poupar como uma estratégia de conseguir realizar seus objetivos e de evitar desperdícios. Trabalham com
temas sociais e financeiros, para que os envolvidos possam aprender sobre si mesmos, sobre os seus direitos, sobre
economia, conceitos financeiros básicos e empresa. Colocam os participantes no centro de seu processo de
aprendizagem e os envolvem com o mundo ao seu redor. Ao fazer isso, acredita-se que as lições sociais e financeiras
recebidas irão ficar com elas para sempre. O princípio de ensino utilizado é chamado de aprendizagem centrada na no
participante, no qual recebe espaço para se expressar, para agir por conta própria e para resolver seus problemas
práticos juntos.
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Casinha de Cultura
A Tecnologia Social “Casinha de Cultura” foi concebida para crianças, adolescentes, jovens e adultos de
comunidades rurais e urbanas a partir de dois eixos principais: a “Identidade Cultural” e os “Movimentos da Infância”. A
intenção mais pura é contribuir para que a criança tenha seu direito de viver a infância em plenitude e valorizar as
famílias em seus saberes locais para que a troca de experiências entre as gerações aconteça de maneira natural e
harmoniosa, fortalecendo os vínculos familiares e comunitários. A ABITA tem três Casinhas de Cultura em espaços
físicos, como localização no Distrito de Freire Cardoso, no Bairro Maria da Glória, e no espaço da sede da organização.
As atividades acontecem de forma itinerante nas demais comunidades, no espaço de cada dois meses. Foram às
atividades desta Tecnologia Social, que fez como ABITA se tornasse reconhecida como Ponto de Cultura, permitindo,
em 2010, um convênio com a Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais.
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REJUDES (REDE DE JUVENTUDE EM DEFESA
DOS SEUS DIREITOS SOCIAS).
É um espaço aberto à discussão, reflexão, formação, proposição e troca de experiências entre os jovens
apadrinhadas. É consultivo e normativo enquanto Rede que contribui para o desenvolvimento das juventudes,
fomentando a participação autentica em busca da defesa de seus direitos sociais através das metodologias e diversas
formas de expressões artísticas, esportivas e culturais. É um espaço plural e diversificado, não governamental, não
partidário e não religioso, que articula de forma descentralizada, em rede jovens, gestores públicos, sociedade civil,
conselhos, órgãos de juventude na busca de fortalecimento de políticas públicas. Fundamentado em três pilares:
Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento sociopolítico e desenvolvimento holístico. Atende a faixa etária de 15 a 29
anos.
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Bons Tratos em Família:
A Tecnologia Social Bons Tratos em Família é uma ferramenta lúdica que apresenta uma série de ferramentas
para trabalhar com famílias. Busca chamar à atenção para as possibilidades e para as capacidades, mais do que para
as carências. Tem a convicção de que muitas são as famílias que desejam cumprir melhor seu papel a cada dia. Traz a
reflexão as modalidades de relacionamento intrafamiliar como propósito de promover uma comunicação mais efetiva, a
expressão do amor em família, a resolução de conflitos de forma não violenta, o reconhecimento e a aceitação das
diferenças e uma convivência harmônica que favoreça o crescimento e o desenvolvimento saudável de todos os seus
integrantes. A ferramenta busca ajudar as famílias a encontrar-se de uma maneira especial e, em forma de jogo,
descobrirem e pensar junto às histórias familiares, conhecer-se melhor, desenvolver habilidades de comunicação,
encontrar novas formas de expressar afeto, aprender a valorizar a singularidade de cada integrante, construindo dia a
dia, a cultura dos bons-tratos.
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GOLD – Grupo de Oportunidade Local e
Desenvolvimento
A Tecnologia Social GOLD (Grupo de Oportunidade Local e Desenvolvimento), formado por um grupo de
pessoas (10 a 25) que poupam juntas durante um ciclo (0 - 12 meses). Se alto gerenciam, debatem os problemas da
comunidade. Usam essa poupança para emprestar aos membros do grupo para investimentos, atendimento das
necessidades básicas, situações de emergência e alavancar empréstimos externos. O grupo se reúne semanalmente
para troca de experiências, controle e realização das atividades de poupança/ empréstimo. É possível e incentivado que
sai desse grupo uma ação empreendedora, visando renda e melhores condições de vida para os participantes.
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Vínculo Criança/Padrinho
A Tecnologia Social Vínculo Criança Padrinho, é desenvolvida em todas as comunidades trabalhadas pela
ABITA. Mensalmente crianças, jovens e adolescentes têm a oportunidade de conversarem entre sim, com a mediação
da Educadora Social, sobre o papel dos padrinhos, principais apoiadores para que as atividades da organização sejam
desenvolvidas. Verbalizam a importância das atividades na sua formação humana. Os que têm padrinhos e estes
mantêm contato com os afilhados compartilham os materiais recebidos, da alegria de recebê-los e ainda, contam sobre
os costumes e culturas do lugar. É incentivada a escrita da carta, momento de melhorar a capacidade de reflexão e
organização do texto, o que melhora no desempenho escolar das pessoas envolvidas. A ABITA incentiva o
desenvolvimento desta atividade no espaço escolar. Pois é uma ferramenta que poderá ser inserida no cotidiano da
escola.
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Animador Comunitário
É uma Tecnologia Social formada por pessoas voluntárias, idôneas, que passam por
capacitações ofertadas pela ABITA. Em todas as comunidades atendidas e na área urbana tem
estas pessoas, que de forma voluntária colaboram nas atividades da organização. Elas visitam
as famílias, apoiam nos momentos difíceis, estão presentes ajudando na organização de
eventos festivos ou atividades desenvolvidas pela organização. São pessoas muito importantes
para o trabalho da entidade, pois é através delas que nos fazemos mais próximos das famílias.
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Água Pura Para Crianças:
Esta Tecnologia Social, realizada em parceria com o ChildFun Brasil e a P&G, tem como objetivo a melhoria da
saúde das famílias beneficiadas através do sache de purificação da água. As famílias que não tem acesso à água
tratada, recebem mensalmente os saches e estes são usados para a purificação da água para beber, lavar verduras e
cozinhar. Além do uso dos sachês, as famílias recebem capacitações em noções básicas de saúde, bom
relacionamento com o meio ambiente, plantio de pequenas hortas para a melhoria da sua alimentação, formação
quanto ao acesso às Políticas Públicas e ações que favoreçam o empoderamento comunitário.

32

Índice de Desempenho de Projetos Sociais
Índice de Desempenho em cada Projeto em parceria com o ChildFund Brasil em 2019.
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Outras atividades desenvolvidas pela ABITA:
1. Filarmônica/Fanfarra: Atividade que envolve crianças e adolescentes, que semanalmente se encontram para
as aulas de instrumentos de sopro e percussão. Os equipamentos foram conseguidos através de doação feita
pela Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais. Tem-se um maestro que mora em outra cidade e
presta serviços para a organização. A Filarmônica tem apresentado nos eventos festivos do município, como
festas religiosas e eventos cívicos. A este grupo ainda é disponibilizado uma sanfona, um teclado e sempre
que possível são instrumentos que integram as atividades. É também um espaço de formação, com temas
que impactam de forma positiva ao desenvolvimento de todos os participantes, assim, como é realizada as
Tecnologias Sociais disponibilizadas pela organização.
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2. Grupo de Dança REJUDES: Um grupo surgido a partir do trabalho realizado com a REJUDES. São meninos e
meninas que se encontram semanalmente para os ensaios, mas antes tem um momento de formação
desenvolvida pela a Educadora Social. O grupo está sempre sendo convidado para participar de eventos
escolares e apresentação em diversos eventos culturais realizados na cidade.
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3. Coral Nós de Minas: O Vale do Jequitinhonha é fonte inesgotável de riqueza e de saber. E cada dia mais
fortalece em cada um que aqui mora, o sentimento de identidade que abre caminhos para a cultura popular
mantendo a sobrevivência de sua cultura com a corajosa dignidade do resistir, do resgatar valores para um
mundo novo. O Coral Nós de Minas é parte da permanência e continuidade destes saberes. Seu canto
promove o bem social e valoriza o que temos de mais preciosos: Nossa história, nossas origens e nossa
cultura. Tendo em sua formação crianças e adolescentes atendidos pela ABITA.
O grupo que pertence a comunidade de Freire Cardoso (mais conhecida por todos como Ouro Fino) na cidade
de Coronel Murta e que vem a mais de 13 anos reinventando a vida, movidos pela necessidade e pela
criatividade garantindo a toso os integrantes uma qualidade de vida e fazendo aquilo que mais gostam e
sabem fazer: CANTAR. Em 2016 o coral gravou seu primeiro CD “Caminhos do Jequitinhonha”, com músicas
recolhidas no Vale do Jequitinhonha e na própria comunidade dos componentes, assim, o mesmo vem
representando a cidade e sua comunidade nos eventos culturais, nos Festivales e nos mais variados espaços
de valorização do trabalho social.
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4. Oficina Circense: A ABITA desenvolve esta atividade como forma de interação e inclusão social. É muito
apreciada pelas crianças e jovens, que uma vez no mês encontra-se com o instrutor, que mora em outra cidade,
para o desenvolvimento de várias habilidades. Semanalmente o espaço é aberto para que o grupo, acompanhado
pela Educadora Social se encontre para treinar as habilidades e fortalecer os vínculos criados. Assim, como
também é um espaço para se trabalhar outras Tecnologias Sociais desenvolvidas.
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5. Horta Comunitária: No Município de Coronel Murta um número significativo de famílias vive em condições de
extrema pobreza caracterizada pela vulnerabilidade ambiental, de saúde, nutricional, educacional e de
produção agrícola, e capacidade de geração de renda muito limitada. Esta situação é resultante da presença
de vários fatores negativos como: (a) acesso limitado das famílias a terra e a água para a produção agrícola e
criação de animais, b) pouca oportunidades de geração de renda, (c) acesso limitado das famílias aos
serviços de financiamento para a produção de alimentos, e (d) as condições precárias de saúde, nutrição e
educação que afetam as famílias pobres. Consequentemente, o quadro geral é a insuficiência de
oportunidades de geração de renda, incapacidade de acesso ao crédito para a produção, e a alta prevalência
na região da desnutrição e doenças relacionadas entre menores de cinco anos. Estes fatores geralmente
perpetuam um conjunto de omissões, de exclusão pela pobreza que impedem as famílias de melhorar suas
condições e qualidade de vida. Assim, desenvolvemos a atividade de Horta Comunitária, no Distrito de Freire
Cardoso, com um grupo de 20 pessoas, nas sua maioria mulheres, visando melhorar a qualidade de vida das
famílias, assegurando e garantindo a continuidade do sistema de produção, consequentemente promovendo
a Segurança Alimentar e Nutricional, conquistando melhores condições de vida e de renda das famílias
envolvidas. Em parceria com a EMATER é ofertada as famílias sementes, insumos e orientação técnica.
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6. Projeto Ações que Transformam: São atividades desenvolvidas em parceria entre a ABITA e a Escola
Estadual Arthur Antônio Fernandes no contra turno escolar, onde os alunos têm a oportunidade de
participarem de várias oficinas como: Mala de Leitura; Oficina musical (Canto, Coral, violão e Flauta);
Filarmônica com Instrumentos de sopro e percussão; Atividades Circenses; Casinha de Cultura com resgate
de brinquedos e brincadeiras da infância; artes plásticas além das Tecnologias Sociais, com temas voltados
para a proteção da criança e adolescência. Este Projeto ficou como semifinalista no Edital Itaú Social de 2018.
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7. Mostra de Cultura das Casinhas de Cultura: Esta atividade é desenvolvida pelas Casinhas de Cultura da
ABITA. É um momento muito festivo. É a hora de toda a comunidade ter acesso as mostras de todo um
trabalho desenvolvido nas oficinas durante o ano em curso. Em 2019, realizou-se a 19ª. Mostra de Cultura
das Casinhas de Cultura. Tem muito forró, quadrilha, brincadeiras. É um evento aberto a toda a comunidade,
normalmente no mês de Julho, quando também tem o hasteamento das Bandeiras da Casinha, como
sanfoneiros, foliões e a mesma é levantada, ficando a disposição dos presentes para ser “roubada”, sendo
entregas no ano seguinte. Esta Mostra é muito aguardada por toda a comunidade.
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8. Festival Cultural de Itaporé: O Festival Cultural de Itaporé (Alusão ao antigo nome da cidade, antes da sua
emancipação política), é realizado em praça pública, com pelos menos três dias de eventos. É oportunizado a
comunidade várias oficinas, shows, exposição de artesanatos, Noite Literária e espaços de brinquedos e
brincadeiras para as crianças. É um momento muito importante para a valorização dos artistas do

lugar, de resgate e valorização da nossa cultura. Sempre que possível, realizamos este evento em
comemoração ao aniversário da ABITA.
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9. Apadrinhamento de Crianças: Apoiados pelo ChildFund Brasil, temos o Sistema de
Apadrinhamento. É um valor repassado pela padrinho/madrinha para que as atividades possam ser
realizadas. A pessoa que apadrinha não tem nenhuma responsabilidade jurídica com a organização,
além da sua contribuição mensal para que as atividades cheguem a mais pessoas da comunidade.
O Padrinho/Madrinha que deseja, desde que respeite a Política de Proteção da Criança e
Adolescente da organização pode trocar correspondência com o seu afilhado, enviar presentes,
fazer visitas, acompanhar o desempenho escolar do seu afilhado

Em 2019 a organização em parceria com Childfund Brasil teve 596_crianças apadrinhadas e 680 inscritas.
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10.

Escolinha de Futebol: Atividade mantida pela ABITA para a promoção do desenvolvimento motor,
social de crianças e adolescentes. É uma atividade que contribui para que tenhamos adultos mais
comunicativos e sociáveis. Além das atividades de jogos, promovemos campeonatos envolvendo
participantes de todas as comunidades atendidas, como com cidades vizinhas, respeitando sempre a faixa
etária de cada turma. Contribui também para que crianças e adolescentes tenham outros meios de diversão,
além dos jogos eletrônicos que fazem com que estejam, sempre conectados, sem exercitar e sem comunicar
de forma direta com as pessoas que estão ao seu redor.
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11. Oficina Musical(Violão): Atividade desenvolvida semanalmente com vários grupos, tanto na zona urbana,
como na zona rural. Oportunidade de integração e do desenvolvimento das potencialidades musicais de todos
os envolvidos. Os participantes são sempre convidados para participarem das atividades festivas dentro do
município e parcerias que envolvem as escolas presentes no município.
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Proteção Infantil
A ABITA desenvolveu várias ações para contribuir com a proteção infantil, as principais foram: Campanhas
educativas na semana do dia 18 de Maio, desenvolvimento das Tecnologias Sociais “Brincando nos Fortalecemos”,
“Bons Tratos em Família”, envolvendo crianças, jovens e pais. Para fortalecer o sistema de garantia dos direitos das
crianças a ABITA participa de vários Conselhos Municipais, dentre eles: Conselho Municipal de Defesa da Criança e do
Adolescente, da Rede Municipal de proteção, do Conselho Municipal de Assistência Social, do Conselho Municipal da
Mulher, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho
da Merenda Escolar, dentre outros.
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Resultado de Finanças
ENTRADAS

ChildFund Brasil

Outros Parceiros

Total

Projetos Sociais

R$

308.039,21

R$

-

R$ 308.039,21

Presentes para Crianças

R$

82.300,73

R$

-

R$

82.300,73

Doações

R$

-

R$

42.522,31

R$

42.522,31

Isenções Fiscais

R$

-

R$

35.521,12

R$

35.521,12

Outras

R$

3.419,23

R$

10.739,11

R$

14.158,34

TOTAL

R$

393.759,17

R$

88.782,54

R$ 482.541,71

Projetos Sociais

R$

105.429,74

R$

8.793,15

R$ 114.222,89

Presentes para Crianças

R$

95.034,35

R$

-

Colaboradores

R$

182.846,16

R$

4.000,00

Isenções Fiscais

R$

-

R$

35.521,12

R$

35.521,12

Despesas Financeiras

R$

210,31

R$

24,20

R$

234,51

Depreciação

R$

11.214,08

R$

28.429,42

R$

39.643,50

Outros

R$

246,36

R$

8.318,89

R$

8.565,25

TOTAL

R$

394.981,00

R$

85.086,78

SAÍDAS

R$

95.034,35

R$ 186.846,16

R$ 480.067,78

Visão de Futuro
Ser uma entidade regionalmente reconhecida pelo trabalho de inclusão social e transformação de vida. Com
capacidade sustentável para o desenvolvimento de todas as ações desenvolvidas.
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“Olá meu nome é Rosália Barbosa e me orgulho em está escrevendo pra dizer que a ABITA é uma benção
na nossa comunidade. Eu e minha família participamos das várias atividades que a Instituição oferece,
participamos também da Horta Comunitária que nos traz tanto prazer e leva alimento natural pra mesa da
minha casa e também de muitas famílias que moram na comunidade. Participo também do Gold, onde
poupamos nosso dinheiro mensal, mas também reunimos e podemos está entre amigos e nos fortalecendo
com as rodas de Terapia Comunitária. OBRIGADA ABITA POR TUDO.”
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“Meu nome é Layla Lavine Xavier, tenho 12 anos e morro na Comunidade de Freire Cardoso.
Sou apadrinhada na ABITA e me sinto feliz demais em ter um padrinho que mesmo de longe lembra de
mim. Eu amo participar das atividades que ABITA oferece, eu amo vir pra Casinha de Cultura, é um lugar
cheio de encantos e magia, brincamos de tudo que imaginamos, lemos livros, contamos história e fazemos
vários amigos também. Eu participo também do Coral Nós de Minas e do Aflatoon, e também da
Metodologia Juntos Nos Fortalecemos.”
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