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2020  
Um ano de muitos desafios 

 

A Rede Regional de Cidadania Ativa retoma suas atividades e seus 

planejamentos para o ano de 2020, sabemos que este será um ano decisivo 

para a continuidade de nossa missão de implementar o empreendedorismo 

social nos 07 municípios de nossa área de atuação. A falta de recursos para a 

manutenção de nossos serviços e de nossa equipe de colaboradores tem 

colocado em cheque a própria existência de nossa organização. Estamos 

trabalhando para que novas fontes de recursos surjam e possam garantir o 

trabalho tão importante que tem sido realizado nestes anos todos de existência 

da nossa Rede. Nossas associadas podem continuar confiando no trabalho 

sério e digno que a Rede esta realizando. Sabemos que a falta de recursos tem 

sido o grande problema de quase todas as organizações sociais do Brasil, 

inclusive o nosso e neste momento estamos nos colocando a disposição de 

todas nossas associadas para juntos encontrarmos soluções que possam 

garantir a sustentabilidade de nossos projetos e ações. 

Repetindo aquilo que já virou um mantra de nossa organização: O problema 

não é sermos pequenos, o problema é sermos sozinhos e isso podemos afirmar 

que trabalhando e pensando em rede nós nunca seremos... 

Que Deus nos abençoe e um ótimo 2020 para todos!!! 

 

SECRETARIIA FEDERAL ESPECIAL DE CULTURA  LANÇA EDITAL PARA PARTICIPAÇÃO 

NO MERCADO DE INDUSTRIAS CRIATIVAS E CULTURAIS NO URUGUAI 

A Secretaria Especial da Cultura do governo federal lançou edital que selecionará empreendedores 

e grupos culturais para receberem apoio para participar do Mercado de Indústrias Criativas e 

Culturais do Sul (Micsul) — evento que ocorrerá de 26 a 29 de maio, em Montevidéu, no Uruguai. 

Os interessados devem se inscrever até 26 de fevereiro por meio de formulário eletrônico. 

  



Para participarem de rodadas de negócios, a iniciativa da pasta selecionará cerca de 90 

empreendedores culturais que tenham experiência comprovada de, no mínimo, três anos em sua 

área de atuação. Há nove setores previstos no edital: artesanato, música, artes cênicas (teatro, 

dança e circo), artes visuais e museus, audiovisual e animação, jogos eletrônicos, design, moda e 

editorial. Nas rodadas de negócios, os selecionados poderão participar como compradores ou 

vendedores de atividades, bens e serviços culturais, inclusive direitos e projetos. 

Em preparação para o evento, a Secretaria cadastrará os contemplados na plataforma oficial do 

Micsul para organização das rodadas de negócios. Eles receberão ainda capacitação para 

participarem da oportunidade e apoio financeiro de cerca de R$ 6 mil para despesas de transporte, 

hospedagem e alimentação. 

Um grupo de artes cênicas e um de música serão escolhidos para se apresentarem durante o 

evento representando a delegação brasileira, além de um estilista que deverá promover um desfile 

de moda. Nessa categoria, os selecionados receberão apoio financeiro de cerca de R$ 7 mil para 

participarem do evento e para transportarem materiais, instrumentos, equipamentos, figurinos e 

cenários. 

Ao reconhecer a importância do estímulo aos profissionais das indústrias culturais, a Confederação 

Nacional de Municípios (CNM) recomenda que as prefeituras divulguem o edital junto aos 

empreendedores culturais locais, que desenvolvem as cadeias produtivas da cultura nos 

Municípios. 

Evento 

O Micsul é uma iniciativa dos órgãos nacionais de cultura dos países sul-americanos e reúne, 

bienalmente, pequenos e médios empreendedores culturais com o objetivo de incentivar e debater 

o consumo e a circulação de bens e serviços culturais na América do Sul, bem como fomentar a 

realização de acordos de venda e comercialização de bens e serviços. A edição de 2020 contará 

com a participação de Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai 

e México, além de compradores estrangeiros. O evento promove rodadas de negócios, 

apresentações artísticas, conferências e oficinas. 

Dúvidas? Entre em contato com a área técnica de Cultura por meio do e-

mail cultura@cnm.org.br ou pelo telefone (61) 2101-6053. Para saber mais sobre economia criativa, 

assista ao Bate-Papo da CNM. 

 

 

 

Está aberto o período de inscrições para seleção de projetos sociais que vão 
receber o financiamento da BrazilFoundation em 2020.  

 
  

A BRAZIL Foundation esta em busca de propostas de todo o Brasil nas áreas 

de Educação e Cultura, Direitos Humanos e Participação Cívica, Meio 

Ambiente, Desenvolvimento Socioeconômico e Saúde. 

  
O apoio será de até R$ 100 mil (cem mil reais) para organizações com receita acima de R$ 600 

mil ao ano e de até R$ 50 mil (cinquenta mil reais) para organizações  

com receita inferior a R$ 600  mil (seiscentos mil)ao ano.  

  

As inscrições vão até dia 16 de fevereiro.  

mailto:cultura@cnm.org.br


 
Poderão ser apoiadas organizações cujos projetos e programas atuem nas seguintes áreas 

temáticas: 

Educação e Cultura: Financiamento de tecnologias educacionais inovadoras, incluindo temas 

como formação para o mercado de trabalho; Educação Financeira e Empreendedorismo; 

Qualificação de Professores; Cultura como Instrumento de Transformação Social; Apoio à 

Educação para a Primeira Infância. 

Direitos Humanos e Participação Cívica: Acesso a Direitos; Promoção e Garantia de Direitos, 

Defesa de Direitos de Populações Subrepresentadas, Articulação Comunitária; Advocacy; 

Controle Social; Tecnologias inovadoras para criação de infraestrutura para estes campos; 

Fortalecimento de Lideranças. 

Meio Ambiente: Iniciativas que contribuam para a preservação, recuperação e promoção da 

qualidade ambiental propícia ao pleno desenvolvimento humano e comunitário sustentável, como: 

Preservação de Biomas, Espécies e Nascentes; Energia Limpa; Reflorestamento; Agricultura de 

Baixo Carbono; Ecoturismo; Advocacy para diminuir a perda de biodiversidade e o 

desmatamento. 

Desenvolvimento Socioeconômico: Financiamento a iniciativas inovadoras que promovam: 

Geração de Trabalho e Renda; Soluções Financeiras Inovadoras; Expansão de Acesso a 

Mercado; Manejo Sustentável de Recursos e Acesso Democrático à Água; Fortalecimento de 

Vínculos Comunitários. 

Saúde: Investimento em tecnologias sociais inovadoras de Acesso à Saúde e Prevenção de 

Doenças, bem como no Fortalecimento e Escala de Práticas Exitosas. 

 

Critérios de Seleção 

Alinhamento da proposta apresentada às necessidades de determinada comunidade ou público 

diretamente beneficiado. A pertinência da proposta a uma resposta eficaz para lidar com algum 

aspecto dos graves problemas sociais no Brasil é fundamental. 

1. Coerência – Nível de clareza da proposta e coerência entre contexto, problemática social, 

público-alvo, objetivos, metodologia e resultados esperados; 

2. Viabilidade – Viabilidade de execução, baseada na experiência/trajetória do(s) proponente(s), 

contexto e estrutura necessária; orçamento compatível com as atividades propostas; 

3. Potencial Transformador – Estímulo ao protagonismo, inclusão, durabilidade dos efeitos para 

além da realização das atividades; 

4. Inovação – Originalidade/criatividade quanto a proposta, metodologia ou atividades; 

5. Alcance – Número de beneficiários, potencial de gerar escala e/ou influenciar políticas públicas; 

6. Visão de futuro – Perspectivas de continuidade do projeto e/ou sustentabilidade da organização 

de médio a longo prazo, histórico de atuação colaborativa e em rede. 

Maiores detalhes estão disponíveis no link abaixo: 

https://brazilfoundation.org/edital-2020 

https://brazilfoundation.org 

 

 

 

https://brazilfoundation.org/edital-2020/?lang=pt-br
https://brazilfoundation.org/


 

 

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE CAPÃO BONITO LANÇA RESOLUÇÃO 

PARA RECEBER INSCRIÇÕES DE OS, OSCS, OSCIP, COOPERATIVAS 

 

Leiam com atenção as normas contidas na resolução 005/2019 que trata de 

como proceder com as inscrições para o Conselho Municipal da Cidade. 

 

 

A integra da resolução 005/2019 e seus anexos estão disponíveis  

no site da Rede : www.rederegional.org.br 

 

 

 

 

Nós da Rede Informativo 
Informativo eletrônico produzido pela Comunicação da Rede Regional de Cidadania Ativa 
Rua Treze de Maio, nº 1.026-B, centro, Capão Bonito – SP  
Telefone: (15) 3542-1370 

E-mail:  contato@rederegional.org.br 
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