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INTRODUÇÃO

Em 2014, a Rede Social de São José dos 
Campos completa 10 anos de atividades. 
E não faltam conquistas, avanços e novos 
planos para a rede ficar cada vez mais ativa 
e funcionar como uma ferramenta para 
criação de oportunidades e novos projetos.

Esta cartilha propõe um registro da primeira 
década de atividades da Rede e o reforço 
do conceito e dos objetivos do grupo. 
Espera-se que ela seja a primeira de muitas 
publicações e também uma fonte de 
inspiração para antigos e novos membros, 
agregando cada vez mais iniciativas que 
visem, acima de tudo, à transformação 
social em prol da comunidade em geral.

Boa leitura!

Parcerias, mobilização e articulação para benefícios da população, a partir de 
percepções compartilhadas e troca de conhecimentos e habilidades, visando a 
transformações na sociedade e mudanças no cenário social. Estar em Rede significa 
realizar, conjuntamente, ações concretas que modificam as organizações para 
melhor e as ajudam a chegar mais rapidamente a seus objetivos. Uma rede social 
é muito diferente das redes de mercado – como uma rede de lojas, por exemplo – 
ou das redes de atendimento. Nesses casos, há subordinação a normas e a regras 
preestabelecidas. Em uma Rede Social, as entidades são livres para se articularem de 
forma a somar esforços e alcançar melhores resultados.

Em linhas gerais, este é o conceito por trás da Rede Social de São José dos 
Campos, criada oficialmente a partir de uma iniciativa do Senac São José dos 
Campos, em 2004.

Ao longo destes 10 anos de trajetória, a Rede contou (e ainda conta) com a 
participação de mais de 80 entidades que têm atuação em diversas frentes da área 
social na cidade. E como toda Rede, a participação e integração de novas entidades 
e seus representantes se dá em um processo natural, e esperado, visando que o 
grupo fique cada vez mais diverso, autônomo e desenvolvimentista, promovendo a 
solidariedade e a cidadania. Com isso, a Rede se  afasta da esfera assistencialista 
que, muitas vezes, ainda caracteriza a atuação no campo social.

A Rede Social de São José dos Campos realiza encontros presenciais periódicos 
(geralmente mensais), mas está longe de ser definida como um grupo para 
reuniões apenas. 

Nas próximas páginas, apresentamos uma Linha do Tempo que registra as principais 
ações e conquistas do grupo ao longo dos últimos 10 anos, bem como os planos 
para 2014, com a finalidade de celebrar uma década de trabalho em rede, integrado, 
compartilhado e, consequentemente, fortalecido.

Dr. Eulices

sugarcake
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DEFINIÇÃO

Sistema capaz de reunir e organizar pessoas e instituições 
de forma igualitária e democrática, a fim de construir novos 
compromissos em torno de interesses comuns e de  
fortalecer os atores sociais na defesa de suas causas,  
na implementação de seus projetos e na promoção  
de suas comunidades.

A rede social é um modelo de organização que  
vem crescendo nas mais diversas comunidades.  
Ancorada em princípios de igualdade, democracia, 
cooperação e construção coletiva, configura-se como um 
padrão alternativo de organização que facilita a articulação 
entre os diversos atores sociais e potencializa suas ações. 

• Facilitar a articulação das organizações.

• Realizar reuniões e fóruns.

• Identificar atores e talentos sociais.

• Buscar a composição em torno de novos 
compromissos e objetivos comuns.

• Assessorar a implementação de ações voltadas  
para o fortalecimento dos atores sociais e melhoria  
da qualidade de vida de toda a comunidade. Assista a um vídeo de 

apresentação da Rede Social 
de São José dos Campos 

3



2013

Projeto Educando para o  
Trabalho e Geração de Renda
Projeto do Senac São José dos 
Campos selecionado no Programa 
Integração Petrobras Comunidades 
– IPC, o qual atende à demanda 
da comunidade do bairro Campos de São 
José sobre capacitação profissional, que foi 
levantada nos trabalhos de pesquisa da MDL 
– Metodologia de Desenvolvimento Local. 
Através de cursos para moradores do bairro, o 
objetivo geral é promover o desenvolvimento 
profissional e pessoal dos participantes. 
Estão sendo oferecidos gratuitamente 15 
cursos - Garçom e garçonete; Confeitaria; 
Recepcionista de Hotel; Agente de Turismo 
Receptivo; Vendedor; Operador de Telemarketing; 
Atendimento ao Cliente; Auxiliar de Escritório; 
Zeladoria e Segurança e Condomínios; Manicure; 
Depilação; Auxiliar do Lar; Montagem de Buffet; 
Customização de Peças de Vestuário, Criação 
e Técnicas de Montagem de Bijuterias. Até o 
final do projeto, em 2014, cerca de 370 pessoas 
passarão pelos cursos.

Bosque de Nativas
Plantio de 19 espécies nativas da 
região em uma área da Cooperativa 
de Reciclagem São Vicente, na região 
do Cajuru. O desejo de transformar 
uma área da cooperativa em um bosque para 
Educação Ambiental foi ao encontro da vontade 
de exercitar de 60 alunos dos cursos de Técnico 
de Meio Ambiente e Jardinagem e Paisagismo do 
Senac São José dos Campos.

IV Seminário Regional  
de Promoção da Saúde  
e Cultura de Paz
Aconteceu na UNIP, em São José dos 
Campos, a quarta edição do evento 
promovido pelo Núcleo Viva Paz e a segunda com a 
parceria da Rede Social.

2014 - 2004   LINHA DO TEMPO

2014
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Palestra da Fundação PMI 
(Project Management Institute)
Fechando o curso de gerenciamento 
de projetos sociais, foi ministrada 
uma palestra sobre financiamento de 
projetos sociais. 

Paisagismo no GAAC
Ação do curso de paisagismo do 
Senac São José dos Campos em 
jardim interno do Centro de Tratamento 
Fabiana de Morais – CTFM/GACC.

Curso de Gerenciamento  
de Projetos Sociais
O Escritório de Projetos Sociais (EPS), 
grupo formado por profissionais 
voluntários do Senac, ITA e Rede 
Social de São José dos Campos, ofereceu o 
primeiro treinamento gratuito de gerenciamento 
de projetos sociais baseados nos conceitos do 
PMI – Project Management Institute, em uma 
iniciativa pioneira no país. Vinte representantes de 
entidades sociais participaram do curso.

Brinquedoteca do Museu  
do Folclore
Projeto de decoração desenvolvido 
pela turma do curso livre de Decoração 
Prática do Senac São José dos 
Campos, em parceria com o Centro de Estudos da 
Cultura Popular (CECP), para instalação de uma 
brinquedoteca no Museu do Folclore. O projeto se 
baseou em quatro aspectos de grande importância: 
segurança, versatilidade, manutenção e baixo 
custo. Além de ornamentar o espaço, cada item foi 
pensado visando proteger as crianças e despertar o 
interesse pelo ambiente. 

2014 - 2004   LINHA DO TEMPO

2013

2012

2º Evento “Elas por Eles”
Sarau literário em homenagem a 
escritoras do Vale do Paraíba no Dia 
Internacional da Mulher. No Senac 
São José dos Campos.

Jardinagem no Hospital 
Francisca Julia
Ação dos alunos do curso de 
jardinagem do Senac no Hospital 
Francisca Julia, após articulação  
da rede.
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2012

Corrida União pela Vida
Alunos do curso de nutrição do 
Senac São José dos Campos fizeram 
atendimento ao público presente na 
corrida União pela Vida. O evento 
foi organizado pela ARCA – Associação de 
Moradores do Cajuru e Adjacências e contou 
com doações de sangue como inscrição para 
participação no evento.

Feira de Profissões
Na Escola Estadual Alceu Maynard, no 
Jardim Motorama. A feira teve como 
intuito ajudar os alunos de ensino 
médio a escolherem uma profissão.

3º Dia da Nutrição IOV 
(Instituto de Oncologia do Vale)
No Sesc São José dos Campos. 
Evento conduzido pelo curso de 
nutrição do Senac com o tema “Chá 
da tarde sem glúten e sem lactose”. Alunos 
prepararam o chá e serviram para pacientes da 
Casa Recomeço (IOV) e convidados do evento.

Apresentação do documentário 
“As origens da Agressão” 
No Sesc São José dos Campos. 
Apresentação de documentário 
seguida de debate. Mediação de 

Laureano Guerreiro e realização do Núcleo Viva 
Paz pelo Dia Internacional da Não Violência 
– por uma Cultura de Paz.

3ª edição da Oficina Lideranças
A 3ª edição da Oficina Lideranças teve 
uma programação especial voltada 
à valorização da cultura de paz e de 
temas como empreendedorismo social, 
identidade cultural, cidadania e mobilização social. 
Entre os convidados especiais, estiveram nomes 
como o escritor Augusto de Franco, a cineasta 
Mara Mourão, o jornalista Carlos Abranches e o 
publicitário Tiago Mattos, da escola de criatividade 
Perestroika. Ao longo das três edições, o evento 
contou com a participação de cerca de 300 
lideranças formais e informais e articuladores sociais 
de São José dos Campos e outras cidades da 
região, como Taubaté, Caçapava, Lorena, Jacareí, 
Cruzeiro, Tremembé, Ubatuba e Paraibuna.

Cursos do Senac da área 
administrativa para Pessoas 
com Deficiência
Usuários da SORRI-SJC 
participaram dos cursos: Auxiliar 
Administrativo e Contas a Pagar e Receber, com 
certificação do Senac.
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2014 - 2004   LINHA DO TEMPO

2012

2011

2ª edição do Guia da 
Cidadania – Terceiro Setor
Assim como a 1ª edição, o segundo 
Guia da Cidadania de São José 
dos Campos foi lançado na Oficina 
Lideranças e abordou as atividades do Terceiro 
Setor (organizações sem fins lucrativos) na cidade. 
A edição foi distribuída para os participantes 
da OL e para o público do Senac São José dos 
Campos, além de ter sido disponibilizada para 
download na internet. Uma novidade desta 
edição foi uma versão em Braille, produzida pela 
ONG Pró-Visão. Esta versão para deficientes 
visuais também foi lançada no evento e depois foi 
disponibilizada em outros pontos da cidade.

Fórum Intersetorial sobre 
Cultura de Paz
Evento sobre Cultura de Paz em 
Monteiro Lobato. Tema: Violência ou 
Paz – Responsabilidade de todos 
(as). A violência sociocultural e os grupos em 
situação de vulnerabilidade; os instrumentos 
potenciais na desconstrução das violências e 
promoção da Cultura de Paz.

Campanha “Capas Azuis”
Na Rodoviária Velha e Praça do 
Sapo (camelódromos). Alunas 
do curso de Gestor de Projetos 
Sociais promoveram campanha 
de incentivo à leitura estimulando a doação e 
compartilhamento de livros em áreas públicas.

III Seminário Regional 
de Promoção da Saúde e 
Cultura de Paz
Na Univap. Evento promovido em 
conjunto com o Núcleo Viva a Paz, da 
Secretaria Estadual de Saúde. Objetivo do Seminário 
é ampliar a reflexão sobre o tema de prevenção 
das violências, promoção da saúde e da cultura de 
paz, estimulando a troca de experiências entre os 
profissionais da rede de proteção da região. 

1º Evento “Elas por Eles”
Sarau literário em homenagem a 
escritoras do Vale do Paraíba no Dia 
Internacional da Mulher. No Senac 
São José dos Campos.
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2011

Paisagismo no OCA
Ação dos alunos do curso de 
paisagismo do Senac no ponto de 
cultura OCA, da ONG Celebreiros, 
articulada pela rede.

2º Dia da Nutrição IOV 
(Instituto de Oncologia do Vale)
Evento conduzido pelo curso de 
nutrição do Senac com o tema 

“culinária italiana”. Para pacientes 
da Casa Recomeço (IOV) e convidados 
do evento, dentro do Programa IOV de 
Combate ao Câncer.

Jardinagem na Escola 
Estadual Possidônio Salles 
(Jd. Americano)
Alunos do curso de jardinagem do 
Senac São José dos Campos fizeram 
uma visita à escola e montaram quatro projetos 
de jardinagem, que foram levados à votação 
dos próprios estudantes. O projeto escolhido foi 
executado pelos alunos do curso, e o espaço ficou 
voltado para atividades de “contação de histórias”.

2ª edição Oficina Lideranças
Realizada pelo Centro de Estudos da Cultura Popular (CECP) em parceria 
com a empresa Signi, a 2ª edição da oficina foi aberta a líderes comunitários, 
integrantes de entidades do Terceiro Setor, estudantes da área social e 
pessoas interessadas no tema. As atividades foram realizadas no período 
da noite, em três locais diferentes. Nesta edição, o público também foi diversificado, 
contando com a participação de lideranças comunitárias de São José dos Campos e de 
outras cidades da região. Os palestrantes convidados foram Bruno Decaria, psicólogo 
do Centro de Referência à Assistência Social (CRAS), da Prefeitura; a ex-gari Rozeli da 
Silva, que criou em 1996, na cidade de Porto Alegre, a ONG Renascer da Esperança, 
e a cientista social e folclorista Angela Savastano, presidente do CECP. A proposta 
deu continuidade à primeira oficina realizada com lideranças comunitárias da zona 
leste da cidade, em 2009, e também complementou o trabalho de reformulação do 
Conselho de Públicos da região. O objetivo foi garantir a continuidade do processo de 
formação dessas lideranças, contribuindo para o fortalecimento de ações com vistas 
à transformação social e ao exercício da cidadania, tendo a valorização do patrimônio 
cultural e os saberes da comunidade como as principais ferramentas.
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2011

2010

1ª edição do Guia da 
Cidadania – Primeiro Setor
O Guia da Cidadania de São José 
dos Campos é uma publicação 
que se propõe a colaborar com o 
cidadão, de forma prática, no conhecimento de 
seus direitos e deveres, o auxiliando na prática 
da cidadania. Sua primeira edição foi lançada 
na Oficina Lideranças 2011 e teve como foco 
as atividades e serviços prestados pelo governo 
local (primeiro setor). A edição foi distribuída para 
os participantes do evento e para o público do 
Senac São José dos Campos, além de ter sido 
disponibilizada para download na internet.

Fórum Rede Cidadania: 
Quem Somos?
No Sesc São José dos Campos. 
Evento contou com 50 participantes, 
entre membros da rede e convidados, 
e exposição de artesanato de cinco instituições. A 
abertura foi feita pelo advogado Rogério Messias 
e a mediação por Carlos Lopes, da gerência de 
desenvolvimento Senac SP. Os temas abordados 
foram “Vamos fazer juntos?”, “O que vamos 
fazer?” e “Vamos Mudar o Mundo?”.

Cartilha de  
Desenvolvimento Local
Publicação do Senac que apresenta 
a Metodologia para a construção de 
Rede Social para o Desenvolvimento 
Local do Senac São Paulo. O objetivo foi oferecer 
a todos um guia, um passo a passo de ações para 
desencadear processos de desenvolvimento local.

2º Fórum de 
Desenvolvimento Local
Na EMEF Maria Amélia Wakamatsu, 
no Campos de São José, contou 
com a participação de cerca de 
100 pessoas (membros da rede e comunidade 
em geral) e exposição de artesanato. No 1º 
dia, apresentação de Ruth Buarque, do Projeto 
Procatum, do Coral da EMEF Maria Amélia 
Wakamatsu, e atendimento jurídico da OAB. No 
2º dia, oficina de reaproveitamento de banner 
dada pelo Sesc e exibição de vídeo da OCA. 
No 3º dia, palestra de André Miragaia, então 
Secretário Municipal de Meio Ambiente, e Angela 
Savastano, do Museu do Folclore.

Palestra  
Criança Segura
Na EMEF Maria 
Amélia Wakamatsu, no 
Campos de São José. 
Palestra foi ministrada por Ana 
Paula Lopes, professora do Senac 
São José dos Campos.

Jardinagem 
na Sociedade 
Holística 
Humanitária
Ação dos alunos do 
curso de jardinagem do Senac na 
Sociedade Holística Humanitária, 
articulada pela rede.
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Cursos de estética  
(limpeza de pele e depilação)
Atendimento por alunos do Senac 
de limpeza de pele e depilação para 
professores e usuários da SORRI. 

2010

Oficina de Reaproveitamento 
Integral de Alimentos
Oficina teve como tema a fruta banana 
e aconteceu na EMEF Maria Amélia 
Wakamatsu, no Campos de São José.

Fórum de  
Desenvolvimento Social
No Sesc São José dos Campos, 
contou com a participação de cerca 
de 200 pessoas e exposição de 
artesanato. O tema do encontro foi Captação 
de Recursos – Vamos fazer um projeto social, 
transformando ideias em realidade. No 1º dia, 
Wellington Nogueira, do Doutores da Alegria, 
ministrou a palestra A importância da motivação 
para tornar um projeto realidade. No 2º dia, Meire 
Guilarducci, do Hospital Próvisão, apresentou 
um caso de sucesso de captação de recursos 
da entidade. E no 3º dia, William Mello e Gisele 
Rodrigues, do INSS, falaram sobre a influência do 
marketing no terceiro setor. 

Oficina de Projetos Sociais
Oficina de elaboração de projetos 
sociais para lideranças comunitárias. 
Ação do Conselho de Públicos da 
Zona Leste, com apoio da Petrobras, 
Signi e Rede Social.

Mutirão de Limpeza do 
Parque Alambari
Ação da empresa LENC, com apoio 
da Rede Social, no Campos de  
São José.

Visão de Futuro 
Uma das etapas da metodologia do 
trabalho de Desenvolvimento Local 
no bairro Campos de São José. 
Reunião em que a comunidade pensa 
o bairro para o futuro.
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Mesa-redonda de lançamento 
da pós-graduação em gestão 
de projetos sociais do Senac
Evento para lançamento da pós-
graduação em gestão de projetos 
sociais do Senac São José dos Campos. Contou 
com a participação de Paul Edman, então 
gerente de comunicação da Petrobras/Revap, 
Claudia Amaral, consultora de projetos sociais, 
e João Francisco Sawaya de Lima, o “Kiko”, 
então secretário de Desenvolvimento Social de 
São José dos Campos.

2010

2009

1º Simpósio de Estudantes
No Senac São José dos Campos. 
Realizado pela ONG Celebreiros. 
Evento com participação do então 
secretário municipal de Meio 
Ambiente, André Miragaia, e de Hugo 
Magalhães, professsor do Senac.

1º Fórum de 
Desenvolvimento Local
O tema foi Desenvolvimento Local 
como ferramenta de transformação 
social. O evento contou com 
palestras de Aislan Greca – Programa 
Comunitário da Petrobras/Revap, Ângela 
Savastano – Cultura Popular, Auira Ariaki – 
Audiovisual como ferramenta de transformação, 
Sidney Rosa – Biblioteca Solidária, e Cecília 
Tavares – Redes e Desenvolvimento.

Interredes
A ONG SORRI SJC representou 
a Rede Social de São José dos 
Campos com a palestra O Sistema 
SORRI Fazendo a Diferença na 
Diversidade. Após o evento, houve 
uma troca de experiência entre a Rede de 
Taubaté e a SORRI-SJC referente à confecção de 
bolsas, que veio contribuir para o artesanato da 
instituição.
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2009

Encontro com Empresários
Realizado pelo Instituto Magneto 
Cultural no Senac São José dos 
Campos. O evento contou com 
duas palestras: Sustentabilidade 
Corporativa – um novo modelo de 
atuação, por Helena Monteiro, do IDIS – Instituto 
para o Desenvolvimento do Investimento 
Social, e uma da Unilever Brasil, ministrada 
por Renato Mazzotini Gomes, coordenador de 
Responsabilidade Social Corporativa da empresa.

Abertura de vagas para 
pessoas com deficiência da 
SORRI SJC com o Programa 
Educação para o Trabalho 
(PET) do Senac SJC
SORRI solicitou as vagas e deu 
suporte para os professores do Senac de São 
José dos Campos e Taubaté. Dois usuários foram 
até o final do treinamento; na ocasião, também 
realizou-se um workshop sobre Mercado de 
Trabalho e a pessoa com deficiência, além de  
uma oficina de currículos.

1ª edição da Oficina Lideranças
A 1ª edição da Oficina Lideranças 
foi realizada pela Signi, com apoio 
do Instituto Eco-Solidário. O tema 
do evento foi “Energia para Mudar 
o Mundo”, e o objetivo geral era 
contribuir para o desenvolvimento da atuação 
comunitária por meio da sensibilização e 
capacitação das suas lideranças. O evento contou 
com os seguintes palestrantes: Padre Eduardo, 
da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, na Vila 
Tesouro, Projeto Orquestra Cidadã, José Francisco 
de Oliveira Duque, da Dutrafer Reciclagens 
Industriais, e Jandira Feijó, do programa de 
Governança Solidária da Prefeitura de Porto Alegre.

Projeto História de Vida 
Projeto que envolveu o Centro de 
Estudos da Cultura Popular (CECP), 
com aulas semanais para os alunos 
do EJA da EE Walmar Lourenço 
Santiago, no bairro Campos 
de São José. Foram trabalhados os temas 
Desenvolvimento Local e Identidade Histórica.

Arraiá na EE Walmar 
Lourenço Santiago
Evento contou com a participação 
de alunos da EE Walmar Lourenço e 
da comunidade em geral. Exposição 
de artesanatos, de trabalhos das 
entidades e barracas de comidas típicas. 
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2005

2008
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2009

Feira de Desenvolvimento 
Local (Campos de São José)
Exposição de artesanato e de 
trabalhos de nove entidades 
(Cooperativa São Vicente, AAB 
Campos de São José, Museu do 
Folclore, Secretaria de Desenvolvimento Social, 
Óleo da Solidariedade, Clubeca, Fundhas/
Petrobras, GDK e Escola de Futebol Bevedere) 
na EE Walmar Lourenço Santiago, no Campos 
de São José. O tema do evento foi Conhecer o 
trabalho desenvolvido por cada instituição para 
contribuir com a comunidade. 

Curso de estética para 
comunidade do Campos de 
São José
Aula de estética na EE Walmar Lourenço 
Santiago, no Campos de São José.

Metodologia de 
Desenvolvimento Local - MDL 
no bairro Campos de São José
Início da implantação da 
Metodologia de Desenvolvimento 
Local – MDL no bairro Campos de São José, 
com envolvimento da Cooperativa São Vicente, 
da Paróquia do bairro e da ONG Clubeca.

Festa da Primavera 
Na EE Walmar Lourenço Santiago, no 
Campos de São José. Contou com a 
participação de alunos e professores 
da escola. Na programação, sarau 
com leitura de poesias e apresentações teatrais 
com o tema primavera, além de uma palestra sobre 
mercado de trabalho e uma sobre sexualidade.

Seminário sobre Redes Sociais
Evento contou com cerca de 
100 participantes e exposição 
de artesanatos e trabalhos das 
entidades. O tema foi Articulação 
para o Desenvolvimento.

2006

3º Fórum Permanente do 
Terceiro Setor
Evento aconteceu no Senac São 
José dos Campos. O tema tratado 
foi Marketing no Terceiro Setor. A 
palestrante do dia foi Vânia Dohme, que é fundadora 
do Centro de Voluntariado de São Paulo, membro 
do Conselho Cultural da Associação Viva e Deixe 
Viver e do Conselho Consultivo da IPA – Associação 
Internacional pelo Direito da Criança Brincar.
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2005 2004

2º Fórum Permanente do 
Terceiro Setor
Evento aconteceu na Ordem dos 
Advogados do Brasil. O tema tratado 
foi Aspectos Jurídicos do Terceiro Setor 
– a legalização das Organizações. O palestrante 
do dia foi Takashi Yamauchi, coordenador técnico 
do APTO – Centro de Estudo e Difusão do Terceiro 
Setor, departamento do Instituto de Fomento e 
Apoio ao Terceiro Setor – APOIO BRASIL, formado 
por um grupo de pessoas físicas e jurídicas, 
com atuação em ramos variados e formação em 
diversas áreas profissionais.

Dia da Verdade Solidária
Ação pública na praça Afonso Pena, no centro de São José dos 
Campos, e também ações pontuais dentro de empresas, escolas e 
outras instituições parceiras do evento. Idealizado e coordenado pelo 
Namastê – Instituto de Integração Social. Os objetivos do evento foram 
sensibilizar a comunidade joseense através do reconhecimento das necessidades 
e carências em seu entorno social, agregar as instituições que trabalham com o 
foco no social em uma rede social temática, para unidas divulgarem seu trabalho 
na comunidade, e incentivar a adesão de pessoas nos diferentes segmentos da 
sociedade (escolas, empresas e outros) ao trabalho voluntário.

Programa Formatos Brasil
Programa de Formação de Atores Sociais para o Desenvolvimento 
Comunitário. O programa nasceu a partir de um estudo de alunos 
da Universidade John Hopkins, em Maryland, Estados Unidos. 
Eles diagnosticaram uma necessidade de maior formação e 
conhecimento de gestores sociais para o desenvolvimento do Terceiro Setor 
e escolheram o Brasil para um trabalho-piloto. Foi firmada uma parceria com 
a Fundação Banco do Brasil, que patrocinou a formação de atores sociais. O 
Senac inscreveu 10 participantes de todo o Brasil, entre eles representantes do 
Senac São José dos Campos. O programa aconteceu mais três vezes e formou 
novos multiplicadores. Os representantes do Senac SP e das instituições sociais 
de São José dos Campos deram início ao trabalho da Rede.

1º Fórum Permanente do 3º Setor
Foi o primeiro evento da Rede Social e contou com a participação 
de 50 instituições de São José dos Campos e região. O tema 
do fórum foi Desenvolvimento Social: Cenário e Perspectivas. O 
conceito do evento foi criado pelo Senac SP e já havia sete anos 
antes da primeira edição em São José dos Campos. O objetivo principal era 
estabelecer um canal permanente de aperfeiçoamento técnico e profissional 
de todos os que atuam no Terceiro Setor e também dos que desejam 
participar de sua construção e desenvolvimento.

14



• Projeto Educando para o Trabalho –ATÉ O 
FINAL DE 2014

• Jardinagem e paisagismo na EE Chico 
Triste – FEVEREIRO

• 3º Fórum MDL/Agenda 21 no Campos de 
São José - MARÇO

• Lançamento da Cartilha da Rede Social 
- MAIO

• Escritório de Projetos Sociais (EPS) – 
AGOSTO

• V Seminário de Promoção da Saúde e 
Cultura de Paz – Núcleo Viva a Paz - 
OUTUBRO

articulação

parceria

mobilização

conhecimento

transformação

multiplicação
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O que eles têm a dizer sobre a Rede Social de São José dos Campos

”O ambiente construído pelas instituições da Rede possibilita, acima de tudo, 
o compartilhamento de ideias e de experiências. É um espaço também para o 
desabafo, para contar novas vitórias. Eu me sinto apoiada na Rede, é por isso 
que permaneço todos esses anos. Já tivemos alguns momentos de desafios 
na cooperativa e quando conversávamos com outras entidades da Rede, 
percebíamos que nosso problema não era isolado. Isso nos dava mais força 
para continuar, pois percebíamos que as pessoas continuavam insistindo no seu 
sonho. Percebo também que o grupo amadureceu. Acredito que as pessoas 
estão se sentindo, realmente, parte da Rede”.

Andrea Aristóteles,
gestora de projetos: Paróquia São 

Vicente de Paulo/Cooperativa de 

Reciclagem São Vicente

“A entrada na Rede foi fundamental, pois deu ao Museu do Folclore a 
oportunidade de conhecer outros ambientes e entidades carregadas de cultura 
e de saberes. Conhecer a cultura popular é fundamental para entender o 
movimento das próprias lideranças engajadas em suas instituições, e a Rede 
Social tornou-se um campo fértil para essas observações. Hoje, o diálogo já está 
mais maduro no sentido da coletividade, acho que nossa maior contribuição para 
a Rede é inspirar uma reflexão da ação de cada pessoa, mas pelo viés cultural”.

Ângela Savastano,
cientista social e folclorista do CECP – 

Centro de Estudos da Cultura Popular/

Museu do Folclore

“A cidadania é uma conquista que resulta de uma ação. É por isso que estou na 
Rede e a ideia é que eu sirva de instrumento, esse é o meu sacerdócio pessoal. 
Quando eu cheguei à Rede Social de São José dos Campos, me senti em casa. 
As pessoas me receberam, independentemente da minha profissão, da cidade de 
onde eu vinha e da relação que eu ia estabelecer, e me aceitaram. E a satisfação 
de perceber que a ação é de verdade foi fundamental. Percebi isso em uma 
atividade desenvolvida no Campos de São José, da qual pude participar. Vi que 
era isso mesmo que eu queria, pois via a consistência da ação”.

Rogério Messias, 
advogado e professor universitário
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O que eles têm a dizer sobre a Rede Social de São José dos Campos

“Acho que o trabalho de uma Rede Social em uma cidade do porte de São José 
dos Campos favorece o intercâmbio de informações, contatos, conhecimentos, 
práticas e experiências, de maneira global e intercultural, ampliando as 
possibilidades de ação e de captação de recursos para projetos. Além disso, 
facilita a geração de vínculos com sujeitos, instituições e órgãos municipais por 
meio de uma atuação coletiva que amplia o processo participativo. Acho que a 
maior conquista, depois de 10 anos de trabalho, é o capital social fortalecido, e o 
próximo passo a ser tomado é a consolidação e a pactuação com a Prefeitura do 
Plano de Desenvolvimento Local do bairro Campos de São José”.

Cecília Tavares,
técnica de desenvolvimento do Senac 

São Paulo, que acompanha a Rede Social 

de SJC desde a sua criação, em 2004

“Participei desde o início, fazendo o curso Formatos e ajudando a formar o grupo 
que se tornaria a Rede. No início, as pessoas tinham expectativas de ganhos 
individuais para suas instituições, mas fomos trabalhando o conceito de rede 
e realizando os fóruns. E esta percepção foi mudando. Todos passaram a se 
mobilizar para um fim”.

Antonia Arruda Maciel 

(Tita), 
professora do Senac SJC e uma das 

fundadoras do grupo em 2004

“Antes de tudo, divulgamos o conceito de Responsabilidade Social, pois 
também somos Terceiro Setor. A Rede deu um avanço efetivo com o trabalho da 
Metodologia do Desenvolvimento Local, de autoria do Senac, no Campos de São 
José. E o curso de gerenciamento de projetos sociais, com projetos reais, é uma 
conquista, até onde sei, inédita no Brasil”.

Alexsey Rodrigues Neves, 
gerente do Senac SJC
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“Um dos grandes benefícios da Rede, a meu ver, é levar o aluno do Senac a ver 
outras realidades. Muitos, inclusive, se tornaram voluntários das ONGs. A Rede 
também ajuda no programa de voluntariado do Senac. Todo esse movimento 
proporcionado pelo grupo tem um papel muito importante”.

Cristiane Perez, 
coordenadora do Senac SJC

“Se ficarmos só olhando nós mesmos, não desenvolvemos. Além da parceria 
para trabalhos voluntários, participar da Rede é muito importante para a troca 
de experiências e informações. Fizemos o curso de projetos sociais e estamos 
exercitando internamente, criando o hábito de planejamento para toda a equipe. 
Isso só foi possível através da Rede, que permite o compartilhamento de 
necessidades e a reunião para promover ações em prol da comunidade”.

Rosa Maria de Jesus 

Sánchez, 
presidente da Sociedade Holística 

Humanitária

“Para mim, a participação na Rede Social foi muito enriquecedora e aprendi 
muito com os seus membros. Na Rede, exercitamos o papel de fazer parte 
de uma equipe, estabelecendo responsabilidades e metas, e o grupo vem em 
um crescente e está cada vez mais colocando suas ideias em prática, saindo 
do papel. Hoje, já temos o espaço no portal do Senac e temos um trabalho 
avançado de Metodologia de Desenvolvimento Local no Campos de São José”.

Hugo Fernando Magalhães, 
monitor de educação profissional do 

Senac SJC e mediador da Rede Social 

entre os anos de 2006 e 2008

O que eles têm a dizer sobre a Rede Social de São José dos Campos

“No início, convidamos algumas pessoas que poderiam ajudar e que entenderiam 
a ideia de rede. Aos poucos, então, o grupo foi se formando, através das 
reuniões e dos fóruns, e as participações foram ficando menos flutuantes. Até se 
tornar o grupo que é hoje”.

Sandra Maria Taveira  

da Costa,
 supervisora educacional do Senac SJC e 

uma das fundadoras da Rede em 2004
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O que eles têm a dizer sobre a Rede Social de São José dos Campos

“Para fazer parte da Rede tem que fazer sentido para você. As atividades devem 
ter um lado prático, com retorno social. A Rede tem que ser mais autônoma e sair 
da esfera assistencialista. A experiência com os alunos do Senac tem sido muito 
positiva, pois eles têm a chance de praticar algo que está sendo trabalhado em 
sala de aula e ainda beneficiar pessoas. É uma oportunidade única do aluno ter seu 
projeto executado. Acho que o principal desafio da Rede para os próximos anos é 
continuar na linha desenvolvimentista e partir para uma gestão mais participativa”.

Fernando Feital, 
professor universitário. Trabalhava como 

coordenador no Senac SJC articulando 

atividades que envolviam os alunos com 

projetos práticos junto às entidades

“Acho que a maior conquista destes 10 anos de trabalho é a maior 
transparência entre os participantes em relação às atividades de suas ONGs. 
Isso permitiu todas as conquistas. Hoje, a Rede está estabelecida, temos um 
site e atividades definidas”.

Helena Zaroni, 
integrante da Rede Social de SJC desde 

o início. Foi uma das participantes do 

curso Formatos

Assista aqui a alguns 
depoimentos em vídeo

“Participar da Rede é uma oportunidade única para troca de experiências, conhecer 
o que está acontecendo em outros lugares. E também nos traz conhecimentos 
novos, como o do curso de gerenciamento de projetos sociais. Tudo pode ser visto 
como uma ferramenta que chega para somar ao objetivo do desenvolvimento. 
Sempre tentamos contribuir e também recebemos contribuições”.

Elaine Roma, 
psicóloga da SORRI SJC
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• Museu do Folclore 
• Namastê – Instituto de Integração Social
• Nica Veneziani
• Núcleo Viva Paz (Secretaria Estadual de Saúde)
• Obra Social Assistencial Maria Teresa Jesus 

Eucarístico
• Obra Social Célio Lemos
• Obra Social Nossa Senhora do Rosário
• Obra Social Nossa Senhora Soledade
• Obra Social Padre Bonafé
• Óleo da Solidariedade 
• Ordem dos Advogados do Brasil
• Petrobras/Revap
• Ponto de Cultura OCA 
• Projeto Koisa de Loko
• PUPA 
• Recicalce
• Rogério Messias 
• Saviver 
• Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São 

José dos Campos
• Senac São José dos Campos 
• Senac SP
• Sesc São José dos Campos 
• SIAI – Sistema de Apoio Institucional
• Signi – Estratégias para sustentabilidade 
• Sociedade Holística Humanitária 
• SORRI – Por uma sociedade inclusiva
• Unip
• VAPI

Conheça as instituições que fazem parte desta história de sucesso de 10 anos!

• AAB Campos de São José 
• AAFLAP
• Associação Carinha de Anjo
• Associação Cultural e Ecológica Celebração ao 

Renascimento das Artes
• Associação Cristã Estação de Luz
• AEA – Associação de Engenheiros e  Arquitetos 
• AJAS
• APPD – Associação de Pessoas Portadoras de 

Deficiência Física 
• Asilo Santo Antônio
• Associação Cultural e Ecológica Celebração ao 

Renascimento das Artes
• Associação Humanitária Amor e Caridade
• Biblioteca Solidária (São Francisco Xavier)
• Casa dos Meninos
• Casa Santa Inês
• Casa Recomeço 
• CASEPAFE
• Cativa 
• CECP
• CEDECA
• Centro Comunitário Vila Industrial 
• Clubeca – Clube da criança e do adolescente
• COAL
• Comitê para Democratização da Informática – 

CDI Vale
• CONSEG
• Conselho de Públicos da Zona Leste de São José 

dos Campos

• Cooperativa de Catadores São Vicente 
• Creche Patronal Nossa Senhora Aparecida
• Creche Nossa Senhora Auxiliadora
• CRAS – Centro de Referência de Assistência  

Social - Vila Industrial 
• CRAS – Centro de Referência de Assistência  

Social – Eugênio de Melo
• Diocese
• Ecocultura de Educação Patrimonial
• Éden Lar
• EE Walmar Lourenço Santiago 
• EMEF Maria Amélia Wakamatsu 
• Federação Espírita do Estado de São Paulo
• Fundhas Petrobras 
• Gatis – Gestão e Articulação do Investimento Social
• Grupo de Assessoria e Mobilização de Talentos
• Grupo de Capoeira Raízes
• Hospital Próvisão
• IGAS
• INSS 
• Instituto Eco-Solidário
• Instituto Embraer
• Instituto Magneto Cultural
• Instituto Mamulengos Social
• Instituto Vó Chiquinha
• ITA
• JAM
• LBV
• Moviss – Movimento Pró-Voluntariado para 

Integração Social e Sustentabilidade
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CONCLUSÃO
Articulação, parcerias, mobilização, contribuição, troca de experiências e necessidades... muitas 
são as palavras que ajudam a definir o conceito da Rede Social de São José dos Campos. Porém, 
o mais importante é a ideia do benefício coletivo, a união em prol do todo, da comunidade.

A Rede Social é um organismo vivo, que pode (e deve) receber novos membros, os quais 
vão construindo histórias paralelas enriquecedoras e que colocam projetos e objetivos, que 
antes poderiam parecer impossíveis, em prática. No aniversário de 10 anos, fica então o 
convite: venha fazer parte do grupo e somar com suas experiências e ideias.

Mais informações sobre o trabalho da Rede Social de São José dos Campos e sobre 
como se tornar um integrante podem ser obtidas através da fanpage do grupo no 
Facebook – www.facebook.com/rsocialsjc .
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