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O Boletim informativo ELO destaca as principais atividades realizadas pelo ELO Ligação e
Organização durante o período de seis meses, a fim de manter nossas associadas, parceiras
e colaboradoras informadas. 
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Em setembro, o ELO promoveu a 2ª
edição do curso EAD sobre

Introdução ao Compliance em
Organizações da Sociedade Civil. O
curso, que foi realizado no Espaço

Virtual de Aprendizagem, é voltado
para Organizações parceiras de PPM e
tem a finalidade de fortalecer as boas

práticas de gestão das OSC e sua
cultura organizacional.

 
É importante destacar que durante

todo o ano, o ELO realiza ações
coletivas e bilaterais de assessoria,

capacitações e apoio às parcerias de
PPM no Brasil.

Nas tardes dos dias 04, 11, 18 e 25 de agosto e 04, 14, 18 e 25 de outubro
aconteceram os encontros do Espaço de Aprendizagem sobre Gestão Financeira
realizados pelo ELO. O curso fortalece as equipes técnicas de instituições parceiras
em sua capacidade de gestão financeira e Orçamentária institucional e de projetos.
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Webinários realizados pelo ELO discutem 
segurança digital e fake news!

Nas manhãs dos dias 21/07 e 28/07, foram realizados os Webinários ELO. A atividade
reuniu mais de 50 representantes de Organizações que trocaram saberes e
experiências com as debatedoras convidadas. No primeiro dia, o tema debatido foi
Segurança no trabalho remoto, o famoso Home Office, e no segundo dia, a
conversa foi sobre os graves problemas gerados pelas Fake News.

Desde 2019, o ELO, a PPM e a Coletiva MariaLAB firmaram uma parceria para a
realização de Oficinas às Organizações parceiras, a fim de promover capacitação,
orientação e apoio para melhorias das práticas de segurança da comunicação e
informação organizacional.
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O ELO apresentou a cerca de 30 representantes de Parceiras PPM o resultado da
Sondagem, que foi realizada no primeiro semestre de 2021, da Política de Gênero
adotada pelas OSC parceiras de PPM no Brasil.

Isadora Salomão* e Rosa Beatriz Marinho**, responsáveis pela sondagem,
começaram apresentando os eixos determinados e norteadores para a pesquisa:
Perfil Institucional, Políticas da Organização e Mudanças na Organização. Vale citar
que, atualmente, Pão Para o Mundo possui mais de 40 organizações apoiadas em
diversos estados brasileiros.

Em nosso site, você confere todas as informações sobre a atividade.

ELO realiza sondagem da Política de Gênero adotada pelas OSC parceiras PPM no Brasil
 

Isadora Salomão* (Mestra em Desenvolvimento e Gestão Social pela Escola de Administração da
UFBA e atualmente é Relatora Nacional de Direitos Humanos da Plataforma DHESCA Brasil).

Rosa Beatriz Marinho** (Bacharel em Ciências Sociais pela FFCH/UFBA, especialista em Direitos
Humanos pela Escola Superior do Ministério Público e Faculdade Dois de Julho e mestranda em
Cultura, Identidade e Corporeidade, com projeto voltado a novas tecnologias e medicalização da
prevenção ao HIV/AIDS – PPGCS/UFBA).
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https://www.elobrasil.org.br/


RODAS DE DIÁLOGO PPM

E foi com grande alegria que o ELO convidou as
equipes das parceiras PPM para darem "uma pausa"
nas tarefas diárias na tarde do dia 19/11. O Encontro
foi com as Tecelãs do Cuidado e Autocuidado, Jucélia
Ribeiro, Tatiana Pereira e Gabriela Fidelis, todas
representantes do GRUMAP - Grupo de Mulheres do
Alto das Pombas (Salvador/BA).

Um momento para respirar um pouco e pausar a
rotina agitada das equipes, e que ficou ainda mais
intensa, física e emocionalmente, durante a
pandemia, por meio de dinâmicas de reflexão,
interação e relaxamento.

O ELO dialogou com representantes de PPM e com
duas organizações parceiras (Diaconia e Pólis) sobre
a experiência de auditoria de projetos realizada no
âmbito da parceria com o Ministério Federal de
Cooperação Econômica e Desenvolvimento (BMZ). O
objetivo do encontro foi promover um debate sobre
como é possível uma preparação mais adequada do
ELO a fim de atender melhor, em tempo hábil, as
demandas de uma eventual auditoria do BMZ, como
parte do acordo com PPM.

Na meses de abril e agosto, a equipe de
assessoras do ELO se reuniu com
representantes de organizações parceiras de
PPM (Pão para o Mundo) para a realização
das Rodas de Diálogos. As atividades têm
ação formativa, além de terem também o
objetivo de promover o intercâmbio entre as
parceiras, sempre abordando um tema sobre
a Gestão Financeira dos projetos conveniados
com PPM.

Os temas das Rodas foram, no primeiro
encontro, “Fechamento de Projeto”, onde foi
abordadas as principais questões a serem
observadas ao longo do ciclo do projeto, para
que as regras da parceria sejam respeitadas,
e, no segundo encontro, o tema foi
“Relatório Financeiro”.
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ESPAÇO MROSC
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CARAVANAS

Em 2021, a Plataforma MROSC Nacional realizou duas Caravanas Estaduais, a
primeira, em maio, no estado de São Paulo, e a segunda, em agosto, no Amapá.

O objetivo das Caravanas é compartilhar informações sobre o "Marco Regulatório
das Organizações da Sociedade Civil (MROSC)" e fomentar uma articulação estadual,
além de criar espaços de formação e troca de experiências entre as OSC.

A atividade faz parte do Projeto Fortalecimento das Redes de Organizações da
Sociedade Civil do Brasil, executado pela Cáritas Brasileira e pelo ELO - Ligação e
Organização. A iniciativa tem o apoio da União Europeia no Brasil.

ENCONTRO DE SIGNATÁRIAS E PLENÁRIA DAS PLATAFORMAS ESTADUAIS

IX Encontro Nacional de Signatárias

Plenária das Plataformas Estaduais

Vale destacar que para atender as
medidas restritivas e as ações de
combate e prevenção à Covid-19,

todas as atividades da Plataforma
MROSC Nacional estão sendo

realizadas por meio de
videoconferências. O desafio de se

adequar ao novo formato não
desmotivou as organizações

envolvidas. Mesmo com as
atividades sendo realizadas em um

ambiente virtual, o envolvimento e a
participação das pessoas continuam

constantes e animadores.
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Foi realizado, na manhã do dia 24 de
setembro, um ATO-LIVE para fortalecer a
posição favorável da Plataforma MROSC
em relação ao Projeto de Lei 4113/2020,
que tem a coautoria de 54 parlamentares
e é fruto de uma articulação entre a
Frente Parlamentar Mista em Defesa das
OSC com a Plataforma MROSC.

Ao longo de 2 anos, a Plataforma MROSC
somou esforços e se dedicou para a
aprovação do PL no Congresso Nacional.
Em outubro, logo após o ato-live, o veto
presidencial foi derrubado e o PL
4113/2020 se tornou a LEI 14.215/2021.

Vale citar que o ATO-LIVE alcançou mais de 5 mil visualizações durante a sua
transmissão, somando todas as redes de transmissão. Além do YouTube e Facebook
da Plataforma MROSC, o ato-live contou com o apoio de: Mídia Ninja, APIB, ELO
Ligação e Organização, Brasil de Fato, Cáritas Brasileira, MTD – Movimento de
Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, Abong, Canal do Dep. Afonso Florence e
OSC Legal.

As organizações, que sempre foram comprometidas com a transformação social do
país e que, neste contexto pandêmico, estão desenvolvendo papel fundamental no
enfrentamento ao coronavírus, estão sendo alvos de ataques por parte de alguns
setores da sociedade que têm o objetivo de desmerecer e criminalizar as
Organizações da Sociedade Civil. E diante deste cenário desafiador, a Plataforma
MROSC, no dia 13 de setembro, apresentou uma discussão sobre a temática.
Participaram da live Daniel Rech (mediador), Assessor Jurídico da UNICOPAS e da
UNICAFES e membro do Comitê Facilitador da Plataforma MROSC, Paula Storto,
Advogada e Consultora Jurídica da Plataforma MROSC, Deborah Duprat, Ex-
Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, Makota Célia, Jornalista e
Coordenadora Nacional do Centro Nacional de Africanidade e resistência Afro-
Brasileira (CENARAB), Maurício Terena, advogado indígena da Articulação dos Povos
Indígenas do Brasil (APIB) e Deputado Federal Afonso Florence (PT/BA).



O Conselho Estadual de Fomento e Colaboração (CONFOCO-BA) realizou Cerimônia
de Posse que que contou com a Conferência "Significado Histórico do Marco
Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC)" para a relação de parceria
entre OSC e o Estado, ministrada por Gilberto Carvalho, Ex-Ministro Chefe da
Secretaria-Geral da Presidência da República do Brasil.

Em sua fala, Gilberto Carvalho destacou o momento presente do Brasil que tem sido
de retrocesso para o fomento da participação social no governo e ainda ressaltou
que na Bahia o cenário é diferente a partir do Confoco-BA. 

A cerimônia contou com a parceria da Plataforma MROSC Bahia e foi transmitida, ao
vivo, no YouTube da Plataforma MROSC Nacional. O evento formalizou a nova
composição do Confoco-BA para o biênio 2021-2023.
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Os pronunciamentos foram feitos pela
atual vice-presidente do Confoco-BA,
Eliana Rolemberg, Mary Cláudia C. e
Souza, ex-vice-presidente,que se
despediu do cargo com muita emoção, o
secretário da SERIN, Luiz Caetano, e do
novo Presidente do Confoco-BA, Ademar
Lopes Fernandes. 

https://www.youtube.com/watch?v=LReKsi8HbE0


Há 25 anos, o ELO Ligação e
Organização vem apoiando OSC de
diferentes portes, movimentos sociais,
associações comunitárias urbanas e
rurais e cooperativas populares a
"voarem" em busca do fortalecimento
dos direitos humanos e da
democracia por meio da assessoria,
capacitação e pesquisa.
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ELO CELEBRA 25 ANOS EM ASSEMBLEIA ORDINÁRIA ANUAL 

Em agosto, dia 06, diretoria, associadas, colaboradoras e equipe técnica aprovaram o
relatório anual do ELO, somando forças com seriedade e dedicação, a fim de
continuar expandindo a esperança e construindo novas histórias.



Totalmente reformulado e com um
design focado em uma melhor

navegabilidade, o ELO, em 2021,
laçou seu novo site.

 
Todos os ajustes pensados e

realizados são os resultados da
dedicação de toda a equipe do ELO

na busca por um novo canal de
interação com o público e parceiras,

que melhor atendesse a missão do
ELO de fortalecer grupos e

processos sociais em torno da
afirmação dos direitos humanos por

meio da assessoria ao
desenvolvimento das organizações.
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E POR FALAR EM SITE, VOCÊ JÁ SEGUE O ELO NAS REDES SOCIAIS?
Nossas redes são:

@elobrasilosc@elobrasil_osc ELO Ligação e Organização

Se você ainda não visitou o nosso site, reforçamos o convite. Basta um clique: 

https://elobrasil.org.br/

https://www.facebook.com/elobrasilosc
https://www.instagram.com/ELOBRASIL_OSC/
https://www.youtube.com/channel/UCpw9GELeij9wDLAKCmH3dGA
https://elobrasil.org.br/


FICHA TÉCNICA

Texto: Camila Veiga, Candice Araújo e Isis Dias.
Revisão: Camila Veiga, Candice Araújo, Cristina Costa e Isis Dias.

Assessoria de Comunicação: Isis Dias. 
Projeto gráfico e diagramação: Isis Dias.

Contato com o ELO: comunica@elobrasil.org.br


