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CARTA ABERTA AOS ASSOCIADOS 

Belo Horizonte, 17/01/2016 

 

Prezados  associados da Nossa Cidade, 

Esse relatório de atividades engloba todo o período que vai do final do piloto em 

Raul Soares (Fev. 2014) até o final da primeira gestão da Associação Nossa Cidade 

em Dezembro de 2015. Como tal, trata-se de um período de bastante experimentação, 

erros e acertos e aprendizagem.  

Durante esses quase dois anos de atividades, nos tornamos um grupo de 145 

sonhadores espalhados em 35 cidades. Como associação, organizamos 8 

encontros, virtual ou presencial, para troca de saberes, 13 oficinas, cursos ou 

palestras para compartilhamento de tecnologias sociais, apoiamos a 3 programas 

independentes e criamos 1 tecnologia social. 

Individualmente, contando todas as atividades que cada um dos associados 

desempenhou de forma independente da associação Nossa Cidade, fizemos muito 

mais! Mas indubitavelmente, o que mais avançamos foi na construção institucional 

da Associação Nossa Cidade, possibilitando que possamos avançar muito mais a 

partir de 2016. 

Agradeço a todos que estiveram conosco nessa empreitada por empoderar 

cidades pequenas com tecnologia social, engajamento da comunidade e captação 

empoderada de recursos. 

Que o próximo período nos leve ainda mais longe! 

Um abraço, 

 

Renato Orozco 

Idealizador da Nossa Cidade 

 

http://media.wix.com/ugd/a808ca_85ef13d2f5ef4b82ab979749e25e3263.pdf
http://media.wix.com/ugd/a808ca_85ef13d2f5ef4b82ab979749e25e3263.pdf
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O Problema 

 

Cidades pequenas, com menos de 50 mil habitantes, possuem uma situação sócio-econômica 

desprivilegiada. A mortalidade infantil é, em média, 56% maior do que nas cidades grandes, a escolaridade 

média é 41% menor e a probabilidade de uma criança viver abaixo da linha de pobreza é 79% maior de 

acordo com o Censo 2010. 

Quem somos 

 
O Nossa Cidade é um movimento que visa aumentar a qualidade de vida em cidades pequenas por meio de 

tecnologias sociais e empoderamento comunitário na resolução de seus próprios problemas. 

 

Para tanto, mobilizamos conhecimento, talentos e recursos locais e externos criando as condições 

necessárias para que as cidades tenham desenvolvimento socioeconômico sustentável. Estamos organizados 

como uma associação sem fins lucrativos, onde os associados operam de forma autônoma e independente, 

mas cooperando para com a nossa missão comum e seguindo uma mesma visão e conjunto de valores:  

 

Missão: Empoderar comunidades, profissionais e lideranças, fomentando a descoberta e compartilhamento 

de conhecimentos, talentos e recursos, para gerar melhoria de sua qualidade de vida. 

Visão: Ser o principal parceiro de pequenas cidades em sua busca de prosperidade e transformação social. 

Valores: Humanismo, Humildade, Diversão e Prazer, Otimismo, Persistência, Colaboração e Respeito 

 

Área de atuação 
 

As atividades do Nossa Cidade visam auxiliar as cidades em três áreas que se sobrepõe. Empoderamos as 

cidades com tecnologias sociais (conhecimento), voluntários (talentos) e apoio financeiro (recursos): 

 

 

Conhecimento 

(Tecnologia Social) 

Talentos 

(Voluntariado 
Transformador) 

Recursos 

(Apoio 
financeiro) 

NOSSA CIDADE - RESUMO 
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Constatamos que existem tecnologias sociais de 

grande impacto social, mas que não estão presentes 

nas cidades onde atuamos. Ao nos posicionarmos 

como uma distribuidora de tecnologias sociais, 

conseguimos oferecer um portifólio de soluções 

sociais diverso o bastante para atender às 

necessidades específicas das várias cidades em que 

atuamos. 

   

Talentos 

 

 
O objetivo do Nossa Cidade é desenvolver e 
aproveitar os talentos existentes na cidade 
para fomentar seu desenvolvimento. No 
entanto, entendemos que toda a ajuda é 
importante se queremos resolver os imensos 
problemas sociais que hoje assolam as 
cidades . 
 
Por meio de uma Brigada de Voluntários,  
conectamos pessoas às cidades por meio de 
relações de amizade e afeto. 

 

 

Recursos 

Não há dinheiro sobrando nas cidades pequenas. No 

entanto, nosso projeto piloto demonstrou que há boa 

vontade entre os moradores em doar quantias 

variadas de dinheiro para projetos que visam o bem 

comum da comunidade onde vivem.  

Inspirados nas Fundações Comunitárias, apoiamos 

e  convidamos a comunidade a contribuir para um 

fundo municipal que financia projetos de 

desenvolvimento sócio-econômico na cidade.  

 

● ● ● 

Tecnologias Sociais são “produtos, 

técnicas ou metodologias reaplicáveis, 

desenvolvidas na interação com a 

comunidade e que representem 

efetivas soluções de transformação 

social” (Fundação Banco do Brasil) 

● ● ● 

 

 

● ● ● 

Vantagens da captação de recursos 

na cidade: 

 Comunidade se sente dona do 

projeto; 

 Diminuição da dependência externa; 

 Maior transparência e fiscalização no 

uso do recurso. 

 

● ● ● 
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 A Nossa Cidade começou como um projeto de pesquisa financiado pela Universidade de Boston 

com a finalidade de encontrar um modelo para engajamento da comunidade de cidades pequenas na 

resolução de seus próprios problemas. Por um ano e meio implementamos um programa piloto na cidade 

de Raul Soares (para um resumo sobre essa experiência, acessar o relatório anual 2012-2103) concluindo 

ao final pela criação de uma organização híbrida composta de uma associação sem fins lucrativos (a 

Associação Nossa Cidade) e um negócio social de distribuição de tecnologia sociais (a Nossa Cidade 

Solutions). 

A figura abaixo mostra a evolução da Nossa Cidade ao longo do tempo. Esse relatório de atividades 

(2014 – 2015) abarca a fase pós-piloto, em que realizamos o planejamento para iniciarmos as atividades e 

a 1ª gestão da Associação Nossa Cidade. 

 

 

Vale mencionar que esse relatório, bem como a Assembléia Geral que acontecerá em 23 de 

Janeiro 2016, servem de divisor de águas para uma nova fase da Nossa Cidade. Esperamos que a 

partir de 2016, consigamos operar como uma organização de centro vazio, em que o engajamento 

autônomo, descentralizado e cooperativo entre os membros consiga gerar impacto social e 

empoderamento nas cidades onde operamos. 

  

Histórico 

http://www.bu.edu/bucflp/initiatives/nossa-cidade/
http://media.wix.com/ugd/a808ca_85ef13d2f5ef4b82ab979749e25e3263.pdf
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Imediatamente após o piloto, iniciamos duas frentes de trabalho a fim de avançarmos na 

Associação Nossa Cidade e Nossa Cidade Solutions. Abaixo colocamos na linha de tempo os 

principais acontecimentos e na sequência falamos um pouco sobre o que conquistamos nesse período. 

 

1) Loja de Artesanato / Casa Mangaia / Rua Ceará 

Operamos durante alguns meses em um casarão na Rua Ceará, durante a época da Copa do 

Mundo. A intenção era utilizar o espaço para fazer um centro de atividades comunitárias similar à Casa 

Mangaia (Santa Tereza), empreendimento liderado pelo Nuno Arcanjo e que estava parado por falta de 

espaço.  

Durante o período em que ficamos no espaço, criamos uma loja de artesanato do jequitinhonha para 

atender aos turistas que viriam para a Copa do Mundo, organizamos uma oficina de Dragon Dreaming, 

acolhemos a uma oficina da rede Germinar e realizamos um Sarau (de aniversário do Nuno Arcanjo).

 

 

Planejamento   
(4 /14 a 09 /14) 

Fotos da oficina de 

Dragon Dreaming 

realizada na casa da Rua 

Ceará - Julho 2014 
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A nossa presença na casa da Rua Ceará não prosperou devido a diferença de valores e objetivos 

com o proprietário. A lição que aprendemos é a de sempre buscar alinhamento de valores com parceiros 

de modo a garantir a sustentabilidade do relacionamento. 

 

2) Associação Nossa Cidade 

A partir da experiência na Casa da Rua Ceará, que teve de positivo o contato com várias pessoas 

dispostas a agir de forma colaborativa, convidamos fornecedores de tecnologia social, voluntários e 

indivíduos que gostariam de ajudar no desenvolvimento de suas cidades para co-criarmos uma associação 

sem fins lucrativos. 

Durante esse processo, que culminou na fundação da Associação Nossa Cidade, fizemos um 

círculo dos sonhos para alinharmos que tipo de organização queríamos construir, um planejamento 

estratégico, facilitado pela Ana Vitória Alkmin e o estatuto da Associação Nossa Cidade.  

A Associação nasceu em 4 de Setembro de 2014 com a presença de 12 membros fundadores (um 

total de 33 membros que aderiram até 90 dias após a criação da Associação Nossa Cidade são 

considerados fundadores).  

 

 

Foto da 

lojinha de 

artesanato e 

da Casa 

Mangaia.  

Planejamento 

Estratégico 

no Impact 

Hub 

Assembleia 

Geral 

http://media.wix.com/ugd/a808ca_a2955252882a4659bac1fe10c576c2fc.pdf
http://media.wix.com/ugd/a808ca_2d0321b9b41d4e009ce75d3e89f1191d.pdf
http://media.wix.com/ugd/a808ca_2d0321b9b41d4e009ce75d3e89f1191d.pdf
http://media.wix.com/ugd/a808ca_9ea007c8020c4d2cbcc93aa5fe2ee070.pdf
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3) Nossa Cidade Solutions 

 

Nesse período, tentamos viabilizar a Nossa Cidade Solutions financeiramente, buscando 

investidores anjo (SEED, CESE, Global Good Fund, Yunus Social Business) para iniciarmos as operações.  

Fomos selecionados pelo Yunus Negócios Sociais para participarmos de seu programa de 

aceleração e potencialmente recebermos um aporte financeiro do fundo de negócios sociais Yunus. Com 

isso, finalizamos um Plano de Negócio para a Nossa Cidade Solutions, elaborado por Renato Orozco, 

Vitor Filogonio, Carlo Carollo, Nuno Arcanjo, Pollyana Drummond e Gabriela Herkenhoff. 

Destacamos nesse período também contato com fornecedores de tecnologias social, parceiros e 

clientes, que validaram o interesse em nossa proposta de trabalho. 

 

 

 

  

Ao lado, equipe da Nossa Cidade Solutions 

(distribuidora de tecnologias sociais).  

Abaixo, incubação da Nossa Cidade na 

incubadora Yunus Negócios Sociais e 

mentoria da Boston Consulting Group. 

http://www.minasdigital.mg.gov.br/seed
http://www.cese.org.br/
http://www.globalgoodfund.org/
http://www.yunusnegociossociais.com/
http://media.wix.com/ugd/a808ca_0a9fbe572586450498221baf98c462a1.pptx?dn=2014%20-%20Yunus%20Plano%20de%20negocios%20Nossa%20Cidade.pptx
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Imediatamente após o nascimento da Associação Nossa Cidade, começamos a executar o plano de 

ação estipulado durante o planejamento estratégico e a construir o regimento interno da organização. 

Ao final da gestão, 70% das ações originalmente propostas foram concluidas, e 30% não 

puderam ser executadas ou por terem perdido relevância ao longo do tempo, ou por terem ficado sem uma 

pessoa designada para concluir a ação. De uma forma geral, essas ações dizem respeito a parcerias e 

captação de recursos. 

Após um período de discussões liderados pela Lizandra Barbuto, aprovamos também o regimento 

interno baseado no conceito de Organizações de Centro Vazio e testamos várias formas de organização 

interna para executar as ações propostas. O engajamento dos associados da Nossa Cidade em suas 

atividades permanece como o desafio # 1. Por sermos uma organização totalmente composta por 

voluntários, sentimos dificuldade em criar um ambiente engajador e imprimir um ritmo de trabalho capaz 

de alcançar os resultados propostos e satisfazer as necessidades individuais de cada um dos membros. 

No entanto, pudemos testar diferentes modelos e estamos confiantes no arranjo de trabalho que está 

sendo proposto para 2016. 

Em termos de conquistas, ações (oficinas, cursos, palestras), encontros e atividades dos programas 

independentes, foi um período bastante positivo para a associação. Segue abaixo alguns dos 

acontecimentos de destaque: 

 Conseguimos uma sede para nossas atividades, por meio de uma parceria com a Ordem 

Franciscana Secular. 

 Facilitamos a criação do programa independente Awesome Foundation Minas Gerais, 

utilizando tecnologia social de micro-filantropia. 

 Apoiamos o programa independente CSA Minas – Comunidade que Sustenta a Agricultura 

auxiliando na captação de recursos e apoio logístico e de divulgação de Dez 2014 até Set 205. 

 O Nossa Cidade Solutions implementou oficinas de economia solidária, dragon dreaming e 

contatos iniciais com fornecedores e clientes.. 

 Realizamos 6 eventos Chá com Saber, para networking entre os associados e troca de saberes 

sobre um determinado assunto ou tecnologia social.  

 Ficamos em 1º lugar no Baanko Challenge ao criar uma tecnologia social (jogo Reviravoltas 

Sociais) que promove a mobilização de pessoas para atuar na transformação social de suas 

cidades.  

 Participamos de discussões importantes de alguns movimentos de cidades (1º Fórum Ouro 

Branco 2030, Encontro Dandô em Uberaba, Fórum de Cultura de Porto Firme, Nossa Cidade 

Convida... Divinópolis) 

 Lançamento do Fundo Comunitário de Tecnologias Sociais das cidades, em Nova Iorque, no 

Global Good Fund Café. 

 Grupos de Estudos em Teoria U, Marketing Digital, Captação de Recursos, Vendas e 

Estruturação de Instituições. 

 

 

1ª Gestão Associação   
(9 /14 a 01 /16) 

http://media.wix.com/ugd/a808ca_428b1c826a8d4e21aff0fc827ff38138.pdf
http://media.wix.com/ugd/a808ca_428b1c826a8d4e21aff0fc827ff38138.pdf
http://www.awesomefoundation.org/en/chapters/minasgerais
https://www.facebook.com/groups/csa.bh/
http://www.hojeemdia.com.br/noticias/nossa-cidade-e-o-vencedor-em-competic-o-de-projetos-sociais-de-impacto-1.333248
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Oficinas, Palestras e Grupos de Estudo 

 Programa Germinar (apoio logístico) – Junho 2014 

 Oficina Dragon Dreaming em Belo Horizonte– Junho 2014 

 Organização de Centro Vazio – Agosto 2014 

 Oficina em Economia Solidária – Instituto Hartmann Regueira / SESC – Outubro 2014 

 Dragon Dreaming Florestal (Astriflores – apoio à iniciativa de Mariana Mayumi) – Outubro 2014 

 Grupo de Estudo Teoria U – Dezembro 2014 a Março 2015 

 Participação na reunião de planejamento estratégico do Dandô, em Uberaba (Março 2015) 

 Apresentação sobre empoderamento comunitário no Fórum Cultural em Porto Firme – Maio 2015 

 Apresentação sobre fundo comunitário de tecnologia social no Global Good Fund Café (NY) – 

Julho 2015 

 Apresentação no Fórum Ouro Branco 2030 – Agosto 2015 

 Oficina Dragon Dreaming Ouro Branco – Setembro 2015 

 Grupo de Estudo Teoria U – Setembro 2015 

 Grupo de Estudo de Marketing Digital  Setembro 2015 

 

 

 

Relatório Atividades 
 

Da esquerda para a direita: 

Em cima: palestra em 

Porto Firme e oficina de 

Dragon Dreaming em 

Ouro Branco 

No meio: Global Good 

Fund (Nova Iorque) e 

grupo de estudo Teoria U 

Abaixo: Dragon Dreaming 

em Florestal e Oficina de 

Economia Solidária no 

SESC. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.818054581595200.1073741833.749932985074027&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.751447771589215.1073741829.749932985074027&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.911388755595115.1073741838.749932985074027&type=3
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Prêmios, reconhecimentos e incubação  

 Fundo Yunus de Negócios Sociais 

 Global Good Fund 

 Baanko Challenge BH 

 

 
 

 

Editais para captação de recursos 

Tentamos também captar recursos dos seguintes editais:  

 Caravana Nossa Cidade – Governo de Minas Gerais 

 CSA-Minas, Nossa Cidade Solutions e Astriflores – BNDES 

 CSA-Minas – Itaú Social 

 SEED-MG 

 CESE 

 Brazil Foundation 

 

Campanha realizada no Dia de Doar (1 de Dezembro 2015) 

A Associação Nossa Cidade é uma organização 100% financiada por colaboração voluntária de seus 

membros e apoiadores.  A gente acredita que a responsabilidade para transformar a realidade em nossa 

volta é exclusivamente nossa, e isso é algo muito precioso para tercerizar para governos ou empresas.  

Queremos ser cidadãos, não consumidores!  Protagonistas, e não espectadores. Veja o que 

desenvolvemos para fomentar a cultura de doação no Brasil: 

 Lançamento da campanha Doa Comigo 

 Seja uma Pessoa Incrível 

 É tempo de doar! 

 Doe seu dinheiro, torne-se milionário. 

 Lançamento de Fundos Comunitários de Tecnologia Social para cidades. 

 

Fotos do Baanko Challenge BH – 2015 

http://revistapegn.globo.com/Noticias/noticia/2014/05/yunus-brasil-divulga-lista-com-7-negocios-para-incubacao-e-aceleracao.html
http://www.truevaluemetrics.org/DBpdfs/Initiatives/GlobalGoodFund-Impact-Report-News-141008.pdf
http://www.hojeemdia.com.br/noticias/nossa-cidade-e-o-vencedor-em-competic-o-de-projetos-sociais-de-impacto-1.333248
http://media.wix.com/ugd/a808ca_13c315fec227488d8434c9f1573d494d.pptx?dn=2014_-_SEED_-_Nossa_Cidade_Apresenta%C3%A7%C3%A3o_Institucional.pptx
http://media.wix.com/ugd/a808ca_0f2e52d2feba43849419684c1a31787c.pdf
https://www.facebook.com/doacomigo/
https://medium.com/@NossaCidade/seja-uma-pessoa-incr%C3%ADvel-49d7c5ff63c8#.xev0ee4x0
https://medium.com/@NossaCidade/%C3%A9-tempo-de-doar-c91bc2f67d26#.vz1soupdo
https://medium.com/@NossaCidade/doe-seu-dinheiro-torne-se-milion%C3%A1rio-d89eaf514b33#.9zi513ej0
https://youtu.be/ij8CE9OWiBg
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Fotos das visitas e parceiros 

 Instituto Elos (Abril 2014) 

 Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba (Abril 2014) 

 The Plant (Outubro 2014) 

 Ordem Franciscana Secular (Dezembro 2014) 

 Visita a Porto Firme (Maio 2015) 

 Rede Papel Solidário (Maio 2015) 

 Ouro Branco 2030 (Julho 2015) 

 Amar é Simples (Julho 2015) 

 Às Margens (Julho 2015) 

 CEDEFES (Setembro 2015) 

 

 

 

 

Da esquerda no topo para a direita: Instituto Elos (Santos), visita do Às Margens, CEDEFES, visita da Amar é Simples, 

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba, visitando a prefeitura de Nova Era, Santa Bárbara e o Fórum de 

Saneamento em João Monlevade e visita ao pessoal do Rondon Minas,  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.874699275930730.1073741835.749932985074027&type=3
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 Jogo Reviravoltas Sociais (Setembro 2015) 

Durante o Baanko Challenge desenvolvemos o Jogo das Reviravoltas Sociais que é uma criação 

coletiva, desenvolvido por um grupo heterogêneo de voluntários e membros da Associação Nossa 

Cidade com o objetivo de oferecer uma ferramenta de engajamento para comunidades de cidades 

pequenas, principal público-alvo da associação. 

  
O grupo participou de um desafio, o do Baanko Challenge, com foco na aceleração de Projetos 
Sociais de Impacto relacionados aos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). 
Representamos o objetivo oitavo: Todo Mundo Trabalhando Pelo Desenvolvimento. 
  
O Jogo das Reviravoltas Sociais foi concebido como um instrumento de estímulo a ações de 
empreendedorismo com impacto social. É ideal para o engajamento de pessoas, criação de 
estratégias de ação coletiva nas comunidades. Contanto que hajam moradores motivados a agir, de 
forma divertida, pelo empoderamento comunitário, ele funciona! 
 
O jogo tem previsão de término no início de 2016. 
 
Um agradecimento especial ao Baanko Challenge, a todos os voluntários que ajudaram durante as 
6 semanas de evento, a equipe da Nossa Cidade que liderou nossa participação no evento (Daniel 
Junquer, Gustavo Isaac e Izabela Medeiros) e sobretudo ao Claudio Casaccia que continua o 
desenvolvimento do jogo.  
 

 

 

  

http://media.wix.com/ugd/a808ca_d88c752e2b25445d875e28f53fd443dd.pptx?dn=Nossa%20Cidade%20-%20Pitch%20Baanko%20(final).pptx
http://challenge.baanko.com/
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 Comunidade – Outubro 2014 

 Cidades Sustentáveis – Novembro 2014 

 Solidariedade e Celebração – Dezembro 2014 

 Empreendedorismo Social – Maio 2015 

 Conversa com um Dragão (John Croft) – Setembro 2015 – Assista aqui!  

 Bate Papo Tecnologia Social – Inovação Educacional via Coaching – Novembro 2015 

 Refugiados – Novembro 2015 

 Nossa Cidade Convida... Divinópolis – Janeiro 2016 

 

  Divulgação dos eventos e foto dos encontros.  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.760352920698700.1073741830.749932985074027&type=1&l=afd8bdacc4
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.760363234031002.1073741831.749932985074027&type=1&l=f109ea3cf3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.786158824784776.1073741832.749932985074027&type=1&l=c2484cada4
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.874701415930516.1073741836.749932985074027&type=1&l=1899bc90ba
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.895392250528099.1073741837.749932985074027&type=1&l=75706a874f
https://youtu.be/5l_pTIs5b68
https://youtu.be/9pICnZLoffM
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.936859959714661.1073741840.749932985074027&type=1&l=24d813b2a0
https://youtu.be/xfuKL0FLd9I
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Na mídia: 

 Pequenas Empresas Grandes Negócios (16/05/2014) 

 Hoje em Dia – Nossa Cidade (21/06/2015) 

 Hoje em Dia – Baanko Challenge (18/07/2015) 

 Sistema Mineiro de Inovação (01/06/2015) 

 Mude você o mundo (19/07/2015) 

 Como o empreendedorismo social está hackeando o Brasil (22/06/2015) 

 Informativos Nossa Cidade (2013 – presente) 

Institucional 

Como uma organização recém fundada, foi na área institucional que tivemos nossos maiores 

desafios e conquistas. Ter uma associação fundada, espaço de trabalho, orçamento, forma de trabalho 

combinada entre a gente, etc, foram coisas trabalhosas e conquistas nesse período.  

Abaixo destacamos algumas dessas conquistas: 

 Fundação da Associação Nossa cidade – Setembro 2014 

 Escritório Nossa Cidade – Janeiro 2015 

 Aprovação Regimento Interno – Março 2015 

 Orçamento 2015 – Março 2015 

 Plano de Captação de Recursos 2015 – Março 2015 

 Instituição Grupos de Trabalho – Maio 2015 

 Comunicação interna (hangout, whatsapp, infome semanal) –  Agosto 2015 

 Nova logo – Setembro 2015 

 Ajuda de custo para equipe – Setembro 2015 

 Informativo Semanal – Novembro 2015 

 

  

http://revistapegn.globo.com/Noticias/noticia/2014/05/yunus-brasil-divulga-lista-com-7-negocios-para-incubacao-e-aceleracao.html
http://www.hojeemdia.com.br/horizontes/ong-de-bh-auxilia-cidades-pequenas-a-transformar-as-proprias-realidades-1.326566
http://www.hojeemdia.com.br/noticias/nossa-cidade-e-o-vencedor-em-competic-o-de-projetos-sociais-de-impacto-1.333248
http://newsletter.simi.org.br/2015/InformativoSIMI_ed26_ano6.html
http://www.mudevoceomundo.com/#!Inspirese-com-empreendedores-sociais-brasileiros-III-Renato-Nossa-Cidade/c1sbz/55aa6c2f0cf25b8bf7ec523f
https://medium.com/@NossaCidade/como-o-empreendedorismo-social-est%C3%A1-hackeando-o-brasil-d43da09f48fb#.b8fh61y6t
http://us7.campaign-archive2.com/home/?u=8a866ece25b1c49e56a47f0da&id=1864159558
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Nossa Cidade Solutions 

O Nossa Cidade Solutions (distribuidora de tecnologia social) avançou pouco no período. Foram 

feitos alguns contatos com cidades e potenciais clientes, com 3 oficinas de implantação de tecnologias 

sociais sendo efetivamente vendidas e entregues. 

O Nossa Cidade Solutions começa 2016 com a equipe reconfigurada com profissionais de marketing 

e vendas e um planejamento de 6 meses com vistas a ter o negócio social operacional até o início do 

segundo semestre de 2016.  

Abaixo o planejamento: 

Janeiro / Fevereiro 

Apresentar nova equipe para fornecedores e clientes. 

Planejamento interno 

 

Março 

 

Site construído  

Serviços de área meio sendo oferecidos para organizações sociais que atuam em cidades pequenas 

 

Abril 

 

Tecnologias sociais sendo oferecidas para parceiros em cidades pequenas 

 

Junho  

 

Avaliação e novo planejamento  

 

Visite o site a partir de Março para novidades: http://nossacidade.solutions/  

 

 

  

Programas 
Independentes 

 

http://nossacidade.solutions/
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Awesome Foundation Minas Gerais 

A 'Awesome Foundation pelas Artes e Ciências'  é uma rede mundial, em franca expansão, de 

pessoas dedicadas a tornar o universo mais incrível. Criada em 2009 em Boston, a fundação distribui 

séries de apoios financeiros mensais de $1,000 a projetos e seus criadores. O dinheiro vem direto dos 

cofres de dez membros “micro-curadores” auto-organizados e doados em dinheiro, cheque ou moedas de 

ouro. Os capítulos são autônomos e organizados pelos curadores, organizados por áreas geográficas ou 

por tópicos de interesse. 

A Awesome Foundation Minas Gerais, foi instituida em Maio de 2015, como uma proposta da 

Associação Nossa Cidade para ajudarmos projetos em cidades pequenas de Minas Gerais. Trata-se de 

um grupo independente, o qual apoiamos com logística e divulgação por contribuir com o objetivo de 

empoderamento local (por meio de recursos).  

Em 2015, foram financiados 7 projetos com um total de R$ 10.500. 

Para conhecer os projetos de 2015, basta clicar no link abaixo: 

 Torneio de Robótica Empreendescola (tecnologia social em Poços de Caldas) 

 FA.VELA (tecnologia social em Belo Horizonte) 

 Saberes D’Avó (tecnologia social em Prados) 

 Centro Zanmi (Assistência a Refugiados em Contagem, Esmeraldas e Ribeirão das 

Neves) 

 Radio Sandri (Rádio Independente em Minas Gerais) 

 Às Margens (Movimento / Coletivo em Belo Horizonte) 

 Cozinha experimental Roots Ativa (Tecnologia Social em Belo Horizonte) 

 

  

 

 

 

Na direita, reunião dos 

trustees para escolher o 

projeto ganhador do 

patrocínio do mês.  

Na esquerda, curadores da 

Awesome Foundation visitam 

projeto da cozinha 

experimental Roots Ativa. 

http://www.awesomefoundation.org/en/chapters/minasgerais
http://www.awesomefoundation.org/en/projects/48680-torneio-de-robotica-empreendescola
http://www.awesomefoundation.org/en/projects/49194-fa-vela
http://www.awesomefoundation.org/en/projects/50751-saberes-d-avo
http://www.awesomefoundation.org/en/projects/47910-centro-zanmi
http://www.awesomefoundation.org/en/projects/52517-radio-sandri
http://www.awesomefoundation.org/en/projects/55310-as-margens
http://www.awesomefoundation.org/en/projects/56572-cozinha-experimental-roots-ativa
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CSA Minas – Comunidade que Sustenta a Agricultura  
(Janeiro de 2015 a Setembro 2015) 
 

A CSA em Belo Horizonte surgiu no inicio de 2015, idealizado pelo Júlio Bernardes, associado 
da Nossa Cidade. Nos momentos iniciais do CSA, a Associação Nossa Cidade apoiou a iniciativa 
como um programa independente (antiga “organização incubada”), fornecendo espaço, recrutamento 
de membros para ajudar na iniciativa, divulgação e captação de recursos. 

 

 

Em Setembro de 2015, o CSA Minas se “graduou” e 
passou a funcionar independentemente da Associação Nossa 
Cidade, embora sempre em parceria já que grande parte do 
núcleo gestor do CSA é membro também da Nossa Cidade. 

 
A CSA é um grupo de consumidores (chamados 

coprodutores) que se une para financiar um pequeno agricultor 
e receber mensalmente uma cesta com produtos orgânicos 
(sem uso de agrotóxico e plantados com práticas 
ecologicamente corretas). O agricultor recebe mais pelos 
produtos que o mercado paga, tem a garantia do escoamento 
da sua produção sem se preocupar com comercialização e 
recebe assistência técnica gratuita. Os coprodutores recebem 
um alimento saudável e têm possibilidade de ter contato com o 
campo, com o agricultor. 

 
A CSA em Minas se baseia em alguns princípios: 
 
Transformação Social: os agricultores que fazem parte do programa são pequenos e têm 

possibilidade de ter uma renda constante e mais justa. 
 
Agroecologia: a produção agrícola deve estar em equilíbrio com a natureza, visando uma 

alimentação saudável, a proteção da biodiversidade e o respeito ao meio ambiente. 
 
Preço justo: com a redução significativa do custo de atravessadores, o preço justo é praticado 

tanto pelo coprodutor, que paga menos do que pagaria consumindo no mercado de orgânicos, 
quanto no que diz respeito à remuneração do agricultor. 

 
Relações de amizade e ajuda mútua: Na medida em que criam vínculos mais profundos e 

responsáveis com os PRODUTORES, os COPRODUTORES comprometem-se com o bem estar e 
com a qualidade de vida daqueles que produzem o alimento que chega à sua mesa, contribuindo 
assim para evitar o êxodo rural. 
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Hoje o CSA Minas conta com dois grupos independentes com gestões próprias, funcionando 
em rede: 

 
1) No Grupo dos Fundadores da CSA MINAS, gerenciado por Júlio Bernardes,  o agricultor 

MATEUS é sustentado por 40 coprodutores. http://tinyurl.com/InfoFundadores 
 
2) A CSA NOSSA HORTA, que tem o Núcleo de Gestão formado por Anita Ayrumã, Ariela 

Santos, Antoine Plane e Marcos Mudado, trabalha com o agricultor MARCIO, com 32 coprodutores. 
http://tinyurl.com/InfoNossaHorta 

 
Ambos planejam ampliação em 2016 e esperamos poder fazer parte também desse 

movimento auxiliando a expansão do projeto por cidads pequenas  
 

 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

  

http://tinyurl.com/InfoFundadores
http://tinyurl.com/InfoFundadores
http://tinyurl.com/InfoNossaHorta
http://tinyurl.com/InfoNossaHorta
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Em 2016, após todos os avanços institucionais e de infraestrutura da Associação Nossa 

Cidade, pretendemos transforma-la em uma plataforma para empreendedorismo social dos 

associados. Para tal, propomos o seguinte: 

 Criar uma associação mais empreendedora e descentralizada, com as ações sendo 

executadas pelos associados de acordo com suas vontades e interesses, ao invés da execução ficar 

sob responsabilidade da diretoria executiva. 

 Desburocratizar a associação ao alongar o mandato da diretoria (que passa a ser não 

executiva) para 5 anos. 

 Aumentar o rol de finalidades da associação, a fim de permitir maior experimentação e 

possibilidades de ação de acordo com a criatividade dos associados. 

 

A fim de operacionalizar essa estrutura de forma segura, vamos criar três categorias de 

associados, de acordo com a proximidade dele para com a associação, realização de treinamentos e 

capacitações, interesse e contribuição financeira. 

 

Segue um breve resumo do funcionamento dessa estrutura associativista: 

 

 Associado Voluntário Associado Sócio Associado Líder 

Função Participar das atividades 
da ANC 

Propor atividades e 
liderar a execução de 
atividades já estabelecida 
pela ANC. 

Empreender novos 
projetos e orientar 
atividades propostas 
pelos sócios  

Treinamento Ler cartilha e material 
introdutório da Nossa 
Cidade 

Treinamento básico + 
pelo menos um curso ou 
livro realizados 

Treinamento avançado + 
pelo menos 5 cursos ou 
livros realizados. 

Contribuição 
financeira 

 Ter contribuido 
determinado valor nos 
últimos 12 meses 

Ter contribuido 
determinado valor nos 
últimos 12 meses 

Requisito Preenchimento do 
formulário online 

Recomendado por um 
associado líder 

Aprovado pelo conselho 
deliberativo 

Experiência  Ter participado de 
determinadas atividades 
como voluntário 

Ter liderado algumas 
atividades como sócio. 

 

Para cada atividade da Associação Nossa Cidade, será definida de forma bem clara o que 

cada tipo de associado pode fazer. Por exemplo, um associado voluntário poderá ajudar a organizar 

um Chá com Saber, mas somente um sócio poderá escolher um tema e organizar um Chá com 

Saber de seu interesse. 

Com isso, espera-se criar uma associação empreendedora, em que os associados se engajam 

nas atividades de acordo com seu interesse e respeitando seu ritmo. Pretendemos tirar a “pressão 

por fazer” algo ao mesmo tempo que incentivamos os associados a serem pró-ativos e protagonistas 

da associação.  

Próximos passos 
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O resumo financeiro do Nossa Cidade cobre desde a o início das operações da Associação 

Nossa Cidade até 31 de Dezembro de 2015. Finalizamos a gestão com mais de R$ 2500 de caixa, o 

suficiente para contratarmos um site novo e pagarmos os custos de cartório de reforma de estatuto e 

nova diretoria. 

DRE 
 

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS — 01/09/2014 À 31/12/2015 

 Receita Bruta R$ 11.887,00 

 Impostos – R$ 193,40 

 Lucro Bruto R$ 11.693,60 

 Total de Despesas Variáveis – R$ 2.978,53 

 Lucro Operacional R$ 8.715,07 

 Total de Despesas Fixas – R$ 4.509,31 

 Gastos com Pessoal – R$ 2.054,50 

 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO R$ 2.151,26 

 

HISTÓRICO (Receita vs. Despesa) 
 

 

Finanças 
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DATA RECEBIMENTO DESPESA 

09/2014 R$ 4.000,00 – R$ 0,00 

10/2014 R$ 0,00 – R$ 0,00 

11/2014 R$ 0,00 – R$ 0,00 

12/2014 R$ 0,00 – R$ 1.751,28 

01/2015 R$ 0,00 – R$ 873,20 

02/2015 R$ 0,00 – R$ 241,27 

03/2015 R$ 0,00 – R$ 284,72 

04/2015 R$ 0,00 – R$ 237,22 

05/2015 R$ 1.050,00 – R$ 388,60 

06/2015 R$ 1.110,00 – R$ 671,47 

07/2015 R$ 650,00 – R$ 897,33 

08/2015 R$ 1.035,00 – R$ 1.099,72 

09/2015 R$ 1.097,00 – R$ 1.106,00 

10/2015 R$ 935,00 – R$ 766,06 

11/2015 R$ 1.030,00 – R$ 799,86 

12/2015 R$ 980,00 – R$ 619,01 

© 2016 ZeroPaper Serviços de Informática S/A. Todos os direitos reservados. 
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Despesas 
 

As maiores despesas fixas da Nossa Cidade são o metade do condomínio da Ordem Franciscana 

Secular (R$ 400) sendo que em 2016 não estamos pagando esse valor temporariamente até 

conseguirmos gerar um nível de atividade que justifique a utilização do escritório e permita sua 

sustentabilidade financeira. Em segundo lugar, os maiores gastos são de internet e telefone 

(aproximadamente R$ 150 mensal) e celular TIM (R$ 32).  

O pagamento de pessoal (ajuda de custo) está temporariamente suspenso pois essa estratégia não 

se mostrou viável para engajarmos uma equipe na organização da associação. 

 

 

CATEGORIA VALOR 

Pagto. Pessoal R$ 2.054,50 

Condomínio R$ 2.000,00 

Internet e telefone R$ 1.558,66 

Outros Pagtos. R$ 840,87 

Despesas MOIP  R$ 430,69 

Pagto. Consumo R$ 421,04 

javascript:getExpensesByCategoryDetail(%22Pagto.%20Pessoal%22)
javascript:getExpensesByCategoryDetail(%22Condom%C3%ADnio%22)
javascript:getExpensesByCategoryDetail(%22Internet%20e%20telefone%22)
javascript:getExpensesByCategoryDetail(%22Outros%20Pagtos.%22)
javascript:getExpensesByCategoryDetail(%22Despesas%20MOIP%22)
javascript:getExpensesByCategoryDetail(%22Pagto.%20Consumo%22)
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CATEGORIA VALOR 

Web hosting R$ 366,63 

Material de Zeladoria R$ 310,70 

Chá com Saber R$ 279,07 

Material de escritório R$ 214,68 

Pagto. Tributos R$ 193,40 

VP Marketing R$ 152,53 

Telefone celular R$ 138,23 

Alimentação R$ 137,95 

S. gestão R$ 119,90 

Jogo Reviravoltas Sociais R$ 103,40 

Treinamentos R$ 98,84 

Compras à Vista R$ 90,70 

Combustível R$ 88,02 

VP Comunicação R$ 75,00 

Limpeza R$ 60,00 

Despesas Bancárias R$ 0,93 

Mostrar Menos 

Total R$ 9.735,74 

 

 

  

javascript:getExpensesByCategoryDetail(%22Web%20hosting%22)
javascript:getExpensesByCategoryDetail(%22Material%20de%20Zeladoria%22)
javascript:getExpensesByCategoryDetail(%22Ch%C3%A1%20com%20Saber%22)
javascript:getExpensesByCategoryDetail(%22Material%20de%20escrit%C3%B3rio%22)
javascript:getExpensesByCategoryDetail(%22Pagto.%20Tributos%22)
javascript:getExpensesByCategoryDetail(%22VP%20Marketing%22)
javascript:getExpensesByCategoryDetail(%22Telefone%20celular%22)
javascript:getExpensesByCategoryDetail(%22Alimenta%C3%A7%C3%A3o%22)
javascript:getExpensesByCategoryDetail(%22S.%20gest%C3%A3o%22)
javascript:getExpensesByCategoryDetail(%22Jogo%20Reviravoltas%20Sociais%22)
javascript:getExpensesByCategoryDetail(%22Treinamentos%22)
javascript:getExpensesByCategoryDetail(%22Compras%20%C3%A0%20Vista%22)
javascript:getExpensesByCategoryDetail(%22Combust%C3%ADvel%22)
javascript:getExpensesByCategoryDetail(%22VP%20Comunica%C3%A7%C3%A3o%22)
javascript:getExpensesByCategoryDetail(%22Limpeza%22)
javascript:getExpensesByCategoryDetail(%22Despesas%20Banc%C3%A1rias%22)
javascript:showFewerCategories(false,%22S%22);
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Receitas 
 

Toda a receita da Associação Nossa Cidade é composta de contribuições voluntária de associados 

ou contribuição voluntária de parceiros (caso da Awesome Foundation Minas Gerais, CSA-Minas 

(Julio Bernardes) e Nossa Cidade Solutions). 

Em Dezembro 2015, a receita mensal estava por volta de R$ 1000, o que é suficiente para a 

manutenção da associação mas não para investimentos extras dos associados.  

A taxa de inadimplência no 2º semestre de 2015 foi de 6,5% enquanto que em Dezembro foi de 8%. 

 

 

FAVORECIDO/CREDOR VALOR 

Nossa Cidade Solutions R$ 4.000,00 

Renato Orozco R$ 3.010,00 

Awesome Foundation Minas Gerais  R$ 612,00 

Marcio Pereira R$ 410,00 

Ana Vitória Alkimin R$ 400,00 

Mariana Mayumi  R$ 350,00 

javascript:getExpensesByPartsDetail(%229578618%22,%22Nossa%20Cidade%20Solutions%22)
javascript:getExpensesByPartsDetail(%227179165%22,%22Renato%20Orozco%22)
javascript:getExpensesByPartsDetail(%229996429%22,%22Awesome%20Foundation%20Minas%20Gerais%22)
javascript:getExpensesByPartsDetail(%2211092206%22,%22Marcio%20Pereira%22)
javascript:getExpensesByPartsDetail(%229499320%22,%22Ana%20Vit%C3%B3ria%20Alkimin%22)
javascript:getExpensesByPartsDetail(%229523442%22,%22Mariana%20Mayumi%22)
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FAVORECIDO/CREDOR VALOR 

Mariana Santos R$ 300,00 

Claudio Casaccia R$ 300,00 

Julio Bernardes R$ 300,00 

Rafael Xavier R$ 250,00 

Vitor Filogonio R$ 245,00 

Marcos de Alvarenga Mudado  R$ 180,00 

Lizandra Barbuto R$ 180,00 

Nuno Arcanjo R$ 180,00 

Daniel Junquer R$ 160,00 

Liliane Lana R$ 160,00 

Gustavo Isaac Machado R$ 150,00 

Raquel Andreia Franco R$ 150,00 

Eliane Maris da Silva R$ 100,00 

Renato Rocha R$ 100,00 

Adelia Andrade R$ 80,00 

Tereza Raquel - Escolha.doc R$ 80,00 

Jussara Rocha R$ 50,00 

Ana Paula Xavier R$ 50,00 

Araquem Pessoa R$ 50,00 

Andre Rafael Costa e Silva R$ 40,00 

Total R$ 11.887,00 

javascript:getExpensesByPartsDetail(%229713892%22,%22Mariana%20Santos%22)
javascript:getExpensesByPartsDetail(%229361309%22,%22Claudio%20Casaccia%22)
javascript:getExpensesByPartsDetail(%2210141445%22,%22Julio%20Bernardes%22)
javascript:getExpensesByPartsDetail(%229447669%22,%22Rafael%20Xavier%22)
javascript:getExpensesByPartsDetail(%229675143%22,%22Vitor%20Filogonio%22)
javascript:getExpensesByPartsDetail(%229361247%22,%22Marcos%20de%20Alvarenga%20Mudado%22)
javascript:getExpensesByPartsDetail(%229404568%22,%22Lizandra%20Barbuto%22)
javascript:getExpensesByPartsDetail(%2210141523%22,%22Nuno%20Arcanjo%22)
javascript:getExpensesByPartsDetail(%229713887%22,%22Daniel%20Junquer%22)
javascript:getExpensesByPartsDetail(%229720347%22,%22Liliane%20Lana%22)
javascript:getExpensesByPartsDetail(%2210141747%22,%22Gustavo%20Isaac%20Machado%22)
javascript:getExpensesByPartsDetail(%2211468256%22,%22%20Raquel%20Andreia%20Franco%20%22)
javascript:getExpensesByPartsDetail(%2212362771%22,%22Eliane%20Maris%20da%20Silva%20%22)
javascript:getExpensesByPartsDetail(%229267127%22,%22Renato%20Rocha%22)
javascript:getExpensesByPartsDetail(%2211185079%22,%22Adelia%20Andrade%22)
javascript:getExpensesByPartsDetail(%2211658139%22,%22Tereza%20Raquel%20-%20Escolha.doc%22)
javascript:getExpensesByPartsDetail(%2212682818%22,%22Jussara%20Rocha%22)
javascript:getExpensesByPartsDetail(%2210141224%22,%22Ana%20Paula%20Xavier%22)
javascript:getExpensesByPartsDetail(%2211471054%22,%22Araquem%20Pessoa%22)
javascript:getExpensesByPartsDetail(%2212362899%22,%22Andre%20Rafael%20Costa%20e%20Silva%22)
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A Nossa Cidade é uma construção coletiva. A mensagem abaixo foi enviada pela associada 

Ana Paula Xavier como agradecimento a todos de nosso coletivo. Destacamos nesse 

agradecimento não só as pessoas que contribuiram financeiramente mas também aquelas que 

participaram, assistiram, torceram, apoiaram e vibraram positivamente para o nosso projeto. 

 

Tivemos várias “ondas” de colaboradores, assumindo posições de liderança por períodos de 

tempo. Em cada um desses momentos, crescemos um pouco, e a turma nova que entrava tinha um 

caminho um pouco já percorrido para continuar nossa trajetória. Em especial, quero honrar essas 

pessoas que estiveram especialmente presentes na Associação Nossa Cidade com uma “função 

especial” (ou cargo formal) em 2014-15. 

 

Junho – Setembro 2014 – Nuno Arcanjo, Raquel Romano, Carlo Carollo, Ana Vitória, Clara 

Lopes (estagiária), Camila Bretas (estagiária), Gabriela Herkenhoff (estagiária) 

Setembro 2014 – Março 2015 – Daniel Junquer, Claudio Casaccia, Lizandra Barbuto, Nádia 

Campos, Paula Borges, Nuno Arcanjo, Nadiella Monteiro, Diana Guavita, Carlo Carollo. 

Julho 2015 – Agosto 2015 – Gustavo Isaac, Izabela Medeiros, Daniel Junquer 

Setembro 2015 – Dezembro 2015 – Isabela Freitas, Eliane Maris, Jardiel Nogueira, Claudio 

Casaccia, Tereza Raquel, Adélia Andrade, Aline Camargos, Raquel Camargo. 

 
Cultura de Agradecimento 

 

Como somos todos associados voluntários, cada vez em quando um de nós agradece aos 

demais com algum gesto que venha do coração!!! Se em 2016 você sentir de agradecer ao grupo, 

manda ver!  

 

 Agradecendo com fotos ( Junho 2015 – Renato Orozco) 

 Agradecendo com Flores (Agosto 2015 – Daniel Junquer) 

 Agradecendo com poesia (Outubro 2015 – Nuno Arcanjo)  

 Agradecimento com prece (próxima página – Ana Paula Xavier) 

 Celebração associados-doadores da Nossa Cidade (Dezembro 2015) 

Em Dezembro de 2015, os associados doadores da Nossa Cidade foram convidados para 

tomar um vinho e “conspirar” sobre 2016 na casa do Renato Orozco. Foi um momento bastante 

agradável de reencontrar e falarmos sobre projetos pessoais e coletivos. 

 

 

 

Agradecimentos 

https://medium.com/@NossaCidade/12-pr%C3%A1ticas-de-constru%C3%A7%C3%A3o-de-comunidade-dos-eua-que-dever%C3%ADamos-copiar-no-brasil-d9c1f4615a27#.mtigyb9b4
https://medium.com/@NossaCidade/agradecendo-com-flores-3aabc42eb743#.u0qt48mby
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/12039467_921692947898029_4962080328882129339_n.jpg?oh=74cc633462e1e81a72b9fcd0a42f3f2e&oe=573A5B71&__gda__=1463379145_c80f18c1ddec2793b0c6139a64275f17
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Mensagem Celta  
(enviado pela associada Ana Paula Xavier) 

 
Que jamais, em tempo algum, o teu coração acalente ódio. 

Que o canto da maturidade jamais asfixie a tua criança interior. 

Que o teu sorriso seja sempre verdadeiro. 

Que as perdas do teu caminho sejam sempre encaradas como lições de vida. 

Que a musica seja tua companheira de momentos secretos contigo mesmo. 

Que os teus momentos de amor contenham a magia de tua alma eterna em cada beijo. 

Que os teus olhos sejam dois sóis olhando a luz da vida em cada amanhecer. 

Que cada dia seja um novo recomeço, onde tua alma dance na luz. 

Que em cada passo teu fiquem marcas luminosas de tua passagem em cada coração. 

Que em cada amigo o teu coração faça festa, que celebre o canto da amizade profunda que liga as 

almas afins. 

Que em teus momentos de solidão e cansaço, esteja sempre presente em teu coração a lembrança de 

que tudo passa e se transforma, quando a alma é grande e generosa. 

Que o teu coração voe contente nas asas da espiritualidade consciente, para que tu percebas a ternura 

invisível, tocando o centro do teu ser eterno. 

Que um suave acalanto te acompanhe, na terra ou no espaço, e por onde quer que o imanente invisível 

leve o teu viver. Que o teu coração sinta a presença secreta do inefável! 

Que os teus pensamentos e os teus amores, o teu viver e a tua passagem pela vida, sejam sempre 

abençoados por aquele amor que ama sem nome. 

Aquele amor que não se explica, só se sente. Que esse amor seja o teu acalento secreto, viajando 

eternamente no centro do teu ser. 

Que a estrada se abra à sua frente. Que o vento sopre levemente às suas costas. 

Que o sol brilhe morno e suave em sua face. 

Que respondas ao chamado do teu Dom e encontre a coragem para seguir-lhe o caminho. Que a chama 

da raiva te liberte da falsidade. 

Que o ardor do coração mantenha a tua presença flamejante e que a ansiedade jamais te ronde. 

Que a tua dignidade exterior reflita uma dignidade interior da alma. 

Que tenhas vagar para celebrar os milagres silenciosos que não buscam atenção. 

Que sejas consolado na simetria secreta da tua alma. 

Que sintas cada dia como uma dádiva sagrada tecida em torno do cerne do assombro. 

Que a chuva caía de mansinho em seus campos... 

E, até que nos encontremos de novo... 

Que os Deuses lhe guardem na palma de Suas mãos. 

Que despertes para o mistério de estar aqui e compreendas a silenciosa imensidão da tua presença. 

Que tenhas alegria e paz no templo dos teus sentidos. 

Que recebas grande encorajamento quando novas fronteiras acenam. 

Que este amor transforme os teus dramas em luz, a tua tristeza em celebração, e os teus passos 

cansados em alegres passos de dança renovadora. 

Que jamais, em tempo algum, tu esqueças da Presença que está em ti e em todos os seres. 

Que o teu viver seja pleno de Paz e Luz! 
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Para mais informações: 

Telefone: (31) 32226711 / (31) 99202.2324 (TIM e whatsapp) 

contato@nossacidade.net 

www.nossacidade.net 
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