
9º Congresso do GIFE
Parceria com poder público: 

desafios e oportunidades



Quem
Associação Civil de Interesse Público (OSCIP) 

criada em 2003, inspirada nos valores de D. Lina 
Galvani.

O quê
Contribui para o desenvolvimento 

das comunidades impactadas pela atuação 
da Galvani.

Por quê
Visa à construção de comunidades articuladas em redes 

sociais solidárias, o que acredita ser fundamental para uma 
sociedade sustentável.

Como
Escuta ativa = Evidencia o potencial dos atores locais
Fazer junto = Não faz pelo outro, mas faz com o outro

Articular = Atua em parcerias
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Campo Alegre de Lourdes (BA)
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Campo Alegre de Lourdes (BA)
Rede Social de Angico, Peixe e Região: Fortalecimento do capital social para articular 
e viabilizar melhorias para o povoado de Angico dos Dias e região. 
Novo Programa: Fortalecimento da gestão pública municipal. 

• Calçamento da principal via do povoado;
• Implantação de 53 cisternas para 

captação de água de chuva;
• Projetos em andamento: Manutenção da 

Praça São José, Resgate histórico-
cultural, Diversão não tem idade, Incentivo 
à Leitura e Coleta seletiva;

• Construção da Praça São José em 
mutirão (230 voluntários e 90 parceiros).

• 3 grupos de negócios inclusivos: Horta 
Comunitária Esperança, Doce como o 
Sertão e Flor do Sertão;

• Beneficiários diretos: 
Rede Social: 500 pessoas
Fortalecimento gestão pública municipal: 
28 mil habitantes
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“Todas as pessoas merecem apoio a partir do momento em 
que também estejam dispostas a se ajudar. Nosso ponto 

de partida é conhecê-las, saber em que situação estão e o 
que precisam. A partir daí, agimos para que cada um possa 

desenvolver seu potencial, passando esses valores 
adiante.”

Lina Galvani

Sergio Kuroda 
sergiokuroda@linagalvani.org.br

www.linagalvani.org.br

facebook/linagalvani


