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O jornal do Kairós nasce cheio de novidades! 

Projeto Farmácia Viva
Parceria entre o Instituto Kairós e a Secretaria 
Municipal de Saúde de Nova Lima implanta a 
fitoterapia no SUS e contribui para a preservação dos 
conhecimentos tradicionais sobre plantas medicinais.

Prêmio Itaú Unicef
O Projeto Rede Escola Viva foi 
vencedor do Prêmio Itaú Unicef 
em 2011. A infância de Macacos 
tem muito o que comemorar! 

TV Macacos
Como nossos jovens juntaram a
paixão pelo RAP, o talento e as
oficinas de vídeo do Kairós para
criar um novo jeito de atuar na
comunidade. 

Clube Cultura Café
Em 2012, o Clube Cultura reabre 
as portas com muitas novidades 
para quem gosta de cultura, arte 
e gastronomia.

Ação Escola Viva na Rede
Projeto Rede Escola Viva amplia 
ações para outras escolas da rede 
municipal de ensino de Nova Lima 
em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação.

Faça em casa
Você sabe como fazer um 
delicioso biscoito de polvilho 
caseiro? A Dona Lucília ensina!
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Instituto Kairós é vencedor do Prêmio Itaú Unicef 
Parceria entre Instituto Kairós, Secretaria Municipal de Educação de Nova Lima e VALE viabiliza, há sete anos, a 
formação integral de crianças e adolescentes que estudam na rede pública de ensino e moram na região de São 
Sebastião das Águas Claras.

O Instituto Kairós foi vencedor, em 2011, do 
Prêmio Itaú Unicef com seu Projeto Rede Esco-
la Viva, iniciativa socioeducativa desenvolvida 
há sete anos na localidade de São Sebastião das 
Águas Claras, Nova Lima, MG. O Prêmio reconhe-
ce e estimula o trabalho de organizações sem fins 
lucrativos, que trabalham em parceria com polí-
ticas públicas de educação e assistência social, 
contribuindo para a formação e educação integral 
de crianças, jovens e adolescentes brasileiros.

Reconhecido na 9ª edição do prêmio, o proje-
to, realizado desde o princípio em parceria com a 
VALE e com a Secretaria Municipal de Educação 
de Nova Lima, se consolida através do apoio do 
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente.  
Em 2010 ampliou suas parcerias com a partici-
pação da V&M Mineração e em 2012 pelo apoio 
do Itaú Social. As ações são realizadas no tempo 
integral da Escola Municipal Rubem Costa Lima 
e de outras escolas do município. “A co-respon-
sabilidade dos parceiros, que se comprometem 
com esse diálogo permanente no território, é um 
fator relevante para a continuidade dessa ini-
ciativa que vem, há sete anos beneficiando as 
crianças e adolescentes de nossa comunidade”,  
afirma Rosana Bianchini, fundadora do Instituto 
Kairós.

Além da premiação financeira e da visibilidade e 
credibilidade nacional alcançadas, o prêmio prevê 
para esse ano, ações de formação para a equipe pe-
dagógica do projeto, oferecidas pela Fundação Itaú 
Social, Unicef e Cenpec.

Este ano, o Projeto Rede Escola Viva amplia seus 
horizontes e cria a Ação Escola Viva na Rede, que 
vai levar parte das tecnologias socioeducativas 
desenvolvidas para outras escolas da rede muni-
cipal de ensino de Nova Lima. Oficinas de cultura 
afrodescendente, música, ludicidade e percussão 
serão desenvolvidas na Escola Municipal Dulce 
Santos Jones. Além disso, o Kairós receberá se-
manalmente a Escola Municipal César Rodrigues 
para atividades de sensibilização artística e cultu-
ral em diversas linguagens como cinema, litera-
tura, música e ludicidade. Desse modo, o projeto 
amplia, em 2012, a capacidade de atendimento 
de 240 para 540 crianças e adolescentes por ano.  Desde 2008, as crianças e adolescentes já 

fizeram apresentações no Inhotim, Praça da 
Liberdade, Palácio das Artes, Teatro Dom Sil-
vério, praça JK, Barragem Santa Lúcia, Clube 
Cultura Kairós, Sesc Paladium BH, Sesc Pom-
péia SP, eventos da Fundação Dom Cabral, da 
VALE e de outros parceiros.  

O grupo também participa de intercâmbios 
culturais externos, tendo visitado a Bienal de 
Arte em São Paulo, o Memorial Minas Gerais - 
Vale, em Belo Horizonte e vários outros.

Reconhecimento Nacional
Conheça os principais prêmios e certificações recebidos pelo Insituto Kairós. 

PROJETO REDE ESCOLA VIVA 

Oficinas de música, artes, teatro, cultura afro-
descendente, práticas ambientais, circo, esportes 
e cultura digital são algumas das atividades que 
o projeto proporciona, além de reforço escolar e 
acompanhamento do para-casa. 

Por meio de atividades lúdicas as crianças e 
adolescentes são instigados à construção de sua 
autonomia e de seu desenvolvimento integral, 
pelo fortalecimento de vínculos comuntários e da 
valorização dos saberes locais.

As famílias também são estimuladas a se en-
volver no projeto através de atividades de sociali-
zação, de apoio psicopedagógico, de geração de 
renda e de ações culturais.Reuniões e encontros 
periódicos do projeto com a equipe da escola mu-
nicipal contribuem para a consolidação de um pro-
cesso pedagógico participativo. 

Integrado ao cotidiano da comunidade, o pro-
jeto realiza ainda intervenções urbanas, apresen-
tações musicais em espaços públicos externos e 
ações de intercâmbio.

O Prêmio é uma iniciativa da Fundação Itaú 
Social e do Fundo das Nações Unidas para a 
Infância - UNICEF, com coordenação técnica do 
Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, 
Cultura e Ação Comunitária - CENPEC.

Escola Viva na Rede
Projeto multiplica ações socioeducativas para outras escolas e comunidades 
do município. 

A Ação Escola Viva na Rede nasceu de algu-
mas experiências do Kairós junto a outras escolas 
do município, como a oficina de educação musical 
oferecida para 45 educadores da rede em parce-
ria com a Secretaria Municipal de Educação, que 
aconteceu no Fórum Municipal de Educação In-
fantil em 2011. “A formação de multiplicadores é 
de fundamental importância para a disseminação 
dessas práticas pedagógicas”, completa Ana Lúcia 
Braga, coordenadora psicopedagógica do projeto.

“Todas as oficinas do projeto 
são boas. Por isso eu venho aqui 

todos os dias. Faço circo, aula 
de música, grafite, aula de 
vídeo, futebol... tudo! Se eu 
não estivesse aqui, iria estar 
em casa, sozinha, fazendo 
nada.Por isso, o Kairós é im-
portante pra todo mundo”. 

Érica Engracia da Cruz 
Pereira, 15 anos, jovem 
do Projeto Rede Escola 
Viva.

Prêmio Economia Viva - Ministério da Cultura - 2012
Prêmio Itaú Unicef 2011 na categoria Projeto de Grande Porte - 2011
Prêmio Cultura Digital - Ministério da Cultura - 2010
Prêmio Inclusão Cultural da Pessoa Idosa - Ministério da Cultura - 2010
Prêmio ASAS pelo Programa Cultura Viva - Ministério da Cultura - 2009
Prêmio Cine Mais Cultura - Ministério da Cultura - 2009
Prêmio Ludicidade / Pontinhos de Cultura - Ministério da Cultura - 2009
Prêmio Empreendedor Social do Ano - Folha de São Paulo e Fundação 
Schwab (Suíça) - 2009
Contemplado como Ponto de Cultura - Programa Cultura Viva / Secretaria 
de Estado de Cultura de Minas Gerais - 2009
Prêmio Finep de Inovação Tecnológica  na categoria Tecnologia Social na 
Região Sudeste - 2008
Prêmio Valores do Brasil na categoria regional / Bioma Mata Atlântica - 
Banco do Brasil - 2008

I Concurso Pontos de Leitura do Ministério da Cultura - Programa Mais 
Cultura - 2008
Selecionado nos editais “Ação Griô Nacional” do Ministério da Cultura - 
Programa Cultura Viva - 2006 e 2008
Prêmio Talentos da Maturidade - Banco Real - 2007
Certificado Nacional da Tecnologia Social “ Farmácia Viva” pelo Banco de 
Tecnologias Sociais da Fundação Banco do Brasil - 2007
Prêmio Cultura e Saúde pelo Programa Cultura Viva do Ministério da Cultura 
- 2007
Prêmio Nacional Escola Viva - Ministério da Cultura - 2007
Selecionado em edital público nacional “Sala Verde” - Ministério do Meio 
Ambiente - 2006
Contemplado como Ponto de Cultura Nacional pelo Programa Cultura Viva 
do Ministério da Cultura - 2005

Parcerias /Ações em Rede

Parceria 10 anos
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Kairós abre mais um espaço de comunicação 
 
  É com muita satisfação que lançamos o nosso mais novo instrumento de comunicação social: o 
Informativo Comunica Kairós! O Instituto Kairós comemora em novembro de 2012, dez anos de atu-
ação junto à comunidade de Macacos e região, com ações e projetos voltados ao desenvolvimento 
local integrado. Seja pela promoção de encontros de gerações, do protagonismo cultural dos jovens, 
da preservação e da valorização das diversidades locais, da ampliação das possibilidades de renda 
e de trabalho, do fortalecimento de redes sociais e educativas ou da preservação do meio ambiente. 

Nesses dez anos de existência, a instituição recebeu inúmeras premiações nacionais e regionais, e gra-
ças à confiança que criou em suas relações, cultiva, além da sólida parceria com a comunidade, outras 
importantes alianças. Desde sua fundação, viabiliza, junto à VALE e a Prefeitura Municipal de Nova Lima 
a realização de inúmeros programas e projetos voltados ao desenvolvimento socioambiental da região.  
Sua rede de cooperação ampliada, conta hoje com a participação da Fundação Dom Cabral, do Ministério 
da Cultura, da Secretaria Estadual de Cultura de Minas Gerais, de instituições financeiras e técnicas como 
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, UFMG, FINEP, e de empresas privadas igualmente comprome-
tidas como a V&M Mineração, e outras de igual valor. 

Mas de todos os resultados gerados ao longo de sua história o maior deles é também o mais legítimo: 
o de transformar vidas! Transformar vidas de todos os envolvidos, entendendo como beneficiários desta 
transformação todos aqueles que participam das ações: os que constroem, aqueles que recebem, que 
mediam, que observam, que criticam, que acolhem, que respeitam, enfim, todos aqueles que de algum 
modo fazem parte desta rede. De tudo isso uma coisa é fato. Se hoje, Macacos é diferente pela atuação 
do Kairós, é também diferente pela ação de diversos outros atores sociais que juntos, contribuem com 
essa história. As associações de bairro, os grupos culturais, os artistas, os comerciantes e empresários, 
os educadores sociais, os voluntários comunitários, os ambientalistas, os mestres de tradição oral, a 
comunidade escolar, os realizadores das festas locais, os produtores, artesãos, culinaristas, os grupos 
de jovens, os líderes sociais de causas coletivas, e tantos outros que tão legitimamente estão à frente 
desta mudança. 

Depois de tantos anos aprendendo inúmeros pontos desse bordado para a formação dessa teia de inclusão 
e compartilhamento, chegou a hora do aprendizado de mais um ponto. Assim nasceu o Comunica Kairós, 
um espaço aberto para reunir as vozes dos protagonistas dessa relação, unindo novidades e resultados dos 
projetos, programação cultural, opiniões, dicas e tudo voltado ao interesse coletivo. É um espaço aberto 
para os grupos locais apresentarem, também, suas ideias, opiniões e sugestões.  Para manter esse veículo 
de informação sempre ativo, toda a comunidade pode e deve participar, pois é desse diálogo que nasceu o 
Kairós e assim renovará sua prática pelos próximos dez anos. Deixamos aqui registrado todo nosso agra-
decimento por aqueles que participam de maneira ética e comprometida com este movimento de crescer!                   

           Equipe Kairós

Prêmio 
Valores 
do Brasil

2
0
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Projeto Farmácia Viva promove saúde solidária na região de Nova Lima
Parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Lima e o Instituto 
Kairós implantará o serviço de fitoterapia no SUS.

A região de Macacos é privilegiada pela diversidade ambiental e pela fartura de recursos hídricos, 
frutos do encontro entre o Cerrado e a Mata Atlântica. O Projeto Farmácia Viva nasceu da valorização 
dos recursos naturais locais e ao mesmo tempo da necessidade de preservar os conhecimentos cultu-
rais da localidade sobre as plantas medicinais.

 Desde 2004, o Instituto Kairós desenvolve práticas de manipulação de fitoterápicos e articula uma 
rede comunitária de cultivo e de educação informal sobre saúde, cultura e biodiversidade. Tudo isso 
unindo as técnicas tradicionais e as matérias-primas encontradas na própria região, com um rigoroso 
controle de qualidade. Como resultado, será implantado o serviço de fitoterapia no SUS (Sistema Único 
de Saúde), com a construção do laboratório fitoterápico em Macacos, que produzirá medicamentos 
gratuitos para todos os postos de saúde do município. O projeto arquitetônico do laboratório, que foi 
realizado pela TM Engenharia já conta com autorização da VISA (Vigilância Sanitária) do Estado de 
Minas Gerais e a construção terá início ainda em 2012.

O projeto Farmácia Viva, vencedor do Prêmio 
FINEP, existe desde 2004, e há três anos atua em 
parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de 
Nova Lima e com a UFMG em ações de pesqui-
sa e desenvolvimento. Como beneficiário dessa 
parceria, o município de Nova Lima torna-se um 
dos primeiros de Minas Gerais a implantar a fito-
terapia no SUS por meio de um arranjo produtivo 
educativo solidário promovendo o acesso gratuito 
de fitoterápicos à população, e a valorização dos 
conhecimentos tradicionais da região. 

Para o alcance desses resultados, desde 2010, 
o projeto promove a capacitação dos profissionais 
de saúde do município. Já participaram das ati-
vidades de capacitação 96 agentes comunitários 
de saúde, 29 profissionais de nível técnico e 44 
profissionais de nível superior, entre médicos, en-
fermeiros, nutricionistas, farmacêuticos, fisiotera-
peutas, fonoaudiólogos e odontólogos. As ativi-
dades envolvem teoria e prática de identificação e 
manipulação de plantas medicinais, nas quais os 
profissionais podem se familiarizar com o univer-
so da medicina natural e conhecer as principais 
propriedades terapêuticas das plantas que serão 
beneficiadas e distribuídas pelo SUS.

Além das hortas implantadas nas Unidades 
Básicas de Saúde, o Projeto Farmácia Viva conta 
com outras unidades de cultivo. Na Estação de 
Viveiro de Mudas, foram produzidas, em 2011, 
cerca de 6.000 mudas de plantas medicinais e 
outras espécies importantes para a biodiversi-
dade local, destinadas às hortas medicinais, de 
onde sai toda a matéria-prima para a produção 
dos remédios fitoterápicos. 

Neste mesmo ano, mais de 1.000 mudas 
foram doadas em eventos relacionados ao meio 
ambiente, à medicina tradicional e à comunida-
de, beneficiando 25 grupos comunitários e ins-
tituições.

Desde 2004 o projeto vem fortalecendo a rede 
local de conhecimentos tradicionais e promovendo 
diversas atividades de integração entre a comuni-
dade e os mestres da tradição oral da região (griôs, 
benzedeiras e raizeiras). No ano passado, além da 
caminhada para reconhecimento de espécies medi-
cinais nativas, foram realizadas visitas periódicas a 
11 quintais de mestres e conhecedores tradicionais 
da região, onde várias espécies de plantas medi-
cinais foram reconhecidas. Durante as visitas, os 
raizeiros e raizeiras apresentaram seus quintais e 
compartilharam suas experiências com as ervas, 
que irão compor um banco de registros das práti-
cas tradicionais adotadas na região. 

Este ano, o projeto deu continuidade às suas ati-
vidades e, no mês de março, recebeu o Curso de 
Beneficiamento de Plantas Medicinais, promovido 
em parceria com o SENAR, a EMATER e a Prefei-
tura de Nova Lima. O curso teve como objetivo 

capacitar a comunidade local e a equipe do pro-
jeto para a coleta de plantas medicinais, secagem 
e aproveitamento de suas propriedades terapêu-
ticas. As atividades envolveram caminhada para 
reconhecimento, coleta sustentável de espécies 
nativas, noções de triagem, secagem, armazena-
mento, produção de tinturas, xaropes e pomadas, 
além de sais e vinagres temperados – produtos que 
podem vir a gerar renda na comunidade. Participa-
ram do curso pessoas envolvidas com o Projeto 
Farmácia Viva, representantes e lideranças comu-
nitárias de Macacos e outros bairros de Nova Lima. 
“Fico feliz em saber que o que a gente sabe aqui 
ajuda pessoas de outros lugares. Mas a gente não 
aprendeu isso sozinho. Eu conheço uma folha, 
outro conhece outra folha, aí a gente junta e troca 
o que sabe. O que sei ensino e o que eu aprendo 
coloco em prática” diz Dona Lucília, mestre griô, 
raizeira e benzedeira de Macacos.

“Esse projeto é de grande importância para a 
população de Nova Lima. A preparação dos pro-
fissionais de saúde do município é fundamental  
para o sucesso da iniciativa, pois são eles que 
irão prescrever os fitoterápicos e orientar os pa-
cientes sobre o seu uso seguro”, comenta Rafa-
ela Fabiane, nutricionista do Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família.

Paralelamente aos módulos de formação no 
SUS, o Projeto produziu e realizou de modo expe-
rimental a distribuição gratuita de medicamentos 
fitoterápicos para duas UBSs do município: a UBS 
de São Sebastião das Águas Claras e a UBS do 
Bairro Jardim Canadá. A partir de seis espécies 
de plantas medicinais, foram produzidos sachês, 
xaropes, tinturas, pomadas e outros produtos far-
macêuticos, seguindo as normas de controle de 
qualidade exigidas pela vigilância sanitária. 

Hortas de plantas medicinais também foram 
implantadas nessas Unidades Básicas de Saúde, 
com a contribuição de 10 educadores sociais do 
projeto e das crianças da Escola Municipal Rubem 
Costa Lima, que participaram de atividades de 
plantio, reconhecimento e identificação das plan-
tas a partir dos ensinamentos dos conhecedores 
locais.

O que significa?
SUSTENTABILIDADE: 
Termo usado para definir ações e atividades 
humanas que visam suprir as necessidades 
atuais dos seres humanos, sem comprome-
ter o futuro das próximas gerações.
BIODIVERSIDADE: 
Variedade de formas de vidas no planeta.
PLANTA MEDICINAL: 
Espécie vegetal cultivada ou não, utilizada 
com propósitos terapêuticos.
FITOTERAPIA: 
É um método de tratamento caracterizado 
pela utilização de plantas medicinais em suas 
diferentes preparações.

Fitoterapia no SUS

Em 2007, o Projeto foi 
certificado como tecnologia 
social pela Fundação Banco 
do Brasil; em 2008 recebeu 
o Prêmio Cultura e Saúde, 
pelo Ministério da Saúde em 
parceria com o Ministério da 
Cultura. Neste mesmo ano 
recebeu também o prêmio 
FINEP de Inovação em Tec-
nologia Social, que financia 
a qualificação do Projeto e a 
expansão das ações a toda a 
região de Nova Lima.

Arranjo Produtivo Educativo Solidário
No ano passado, foi implantada uma grande 

horta central na área cedida em comodato pela 
VALE ao projeto, preenchida por plantas medici-
nais variadas e outras espécies da biodiversidade 
local. Essas hortas são responsáveis por suprir a 
Estação de Secagem de Plantas, de onde saem 
preparadas para a produção dos fitoterápicos. 

Para 2012, com o apoio do Fundo CAIXA So-
cioambiental, o projeto irá implantar dois gran-
des viveiros na área cedida pela VALE, que serão 
de vital importância para o trabalho de geração 
de renda na comunidade e para o abastecimento 
dos quintais produtivos que participarão da rede 
solidária colaborativa local. 

Rede de saberes locais
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Vez e voz dos jovens da Comunidade
Oficinas de grafite, criação de um espaço voltado para a expressão dos jovens na comunidade e oficinas de rádio 
colocam a juventude de Macacos em primeiro plano.

Desde que foi fundado, o Centro Kairós é fre-
quentado por inúmeras crianças, adolescentes, 
idosos e adultos da comunidade de Macacos, nas 
oficinas, eventos, iniciativas produtivas e de for-
mação. Os jovens sempre participaram das ações 
de esportes na quadra, mas tinham pouca intera-
ção nas atividades regulares desenvolvidas até o 
ano de 2008.

Em 2009, os jovens que um dia frequentaram 
o Projeto Rede Escola Viva, tornaram-se adoles-
centes e demandaram outros espaços para o seu 
desenvolvimento. Desde então, foram realizadas 
inúmeras iniciativas visando sua formação socio-

Criação do Programa “TV Macacos”
Como um grupo de jovens aproveitou o aprendizado das oficinas de vídeo do Kairós para iniciar ações de 
fortalecimento da rede de comunicação comunitária local. 

Quando 15 jovens da localidade de Macacos 
começaram a frequentar as oficinas de vídeo do 
Instituto Kairós em 2011, não se imaginava que 
isso tomaria uma dimensão tão significativa. Até 
que, no encerramento das atividades do ano, foi 
ao ar o primeiro episódio da “TV Macacos”, con-
cebido, produzido e editado pelos próprios jovens 
e adolescentes que participaram das oficinas me-
diadas pelo arte educador Guto Borges.

Durante nove meses, os participantes puderam 
exercitar a capacidade de registro digital em for-
matos audiovisuais, fotográficos, textuais, entre 
outros. Foi um aprendizado de como lidar com a 
tecnologia de forma prazerosa e interativa, desco-
brindo novas formas de expressão por meio das 
ferramentas digitais contempladas nas oficinas. A 
ação foi viabilizada em parceria com a Secretaria 
Municipal de Cultura de Nova Lima e com recur-
sos do Prêmio Cultura Digital, concedido pelo Mi-
nistério da Cultura ao Instituto Kairós no ano de 
2010. 

As oficinas, que acontecem todas as sextas-
-feiras à tarde no Centro Kairós, além do aprendi-
zado da técnica e da produção audiovisual, favo-
recem o olhar crítico e criativo dos participantes 
sobre sua realidade social.

Deste modo, o grupo se mobilizou para produzir 
o primeiro programa da “TV Macacos”, definindo 

tanto o conteúdo quanto a gravação e edição das 
imagens. No primeiro episódio produzido, eles ex-
ploraram a cultura musical da comunidade, abor-
dando os diferentes estilos musicais apreciados; 
falaram de diversidade cultural colocando em foco 
uma grande variedade de opiniões das mais dife-
rentes pessoas e idades; mostraram a importância 
da música como meio de integração e forma de 
expressão, quebrando barreiras e preconceitos e 
estreitando o relacionamento entre as gerações. 
Para 2012, o grupo Comunica Jovem, que conta 
com novos integrantes, já está preparando outras 
edições do programa “TV Macacos”, que serão 
exibidas no cine Kairós e disponibilizadas também 
na internet. O grupo está criando um blog onde 
serão postados os vídeos e outros materiais pro-
duzidos por seus integrantes.

OFICINAS DE RÁDIO 

O Instituto Kairós sediou as oficinas de rádio 
do Projeto Rádio Griô, coordenado pelo Ponto de 
Cultura Guaimbê, de Pirenópolis, que conta com 
a integração em rede de 11 pontos de cultura li-
gados à Ação Griô dos estados de Goiás, Minas 
Gerais e Distrito Federal. O objetivo do Projeto é 
criar ferramentas educativas que ajudem na trans-
missão dos saberes dos mestres de tradição oral, 
junto às comunidades que eles representam. Nessa 
etapa do projeto, 25 alunos do Projeto Rede Esco-
la Viva e integrantes do Grupo Comunica Jovem 
foram iniciados como multiplicadores de saberes, 
e aprenderam a usar ferramentas digitais para cria-
ção de peças gráficas e programas de uma rádio.
Em março desse ano, os jovens formados no 1º 
módulo receberam bolsas do projeto para uma ofi-
cina de aperfeiçoamento, que, desta vez, aconte-
ceu em Pirenópolis.

Atualmente, o Grupo Comunica Jovem está em-
penhado na criação de uma rádio livre e participam 
da produção de seus primeiros programas.

cultural e produtiva: oficinas de vídeo, fotografia, 
cinema, música, rádio, serigrafia, artesanato, con-
fecção de instrumentos musicais, comunicação 
comunitária e expressão gráfica foram algumas 
oportunidades oferecidas ao longo dos últimos 
três anos para mais de 50 jovens e adolescentes 
da localidade.

Em 2011, colhendo frutos desse trabalho, o 
Grupo Comunica Jovem se consolidou como pro-
tagonista frente à rede de informação e comunica-
ção local, produzindo e difundindo conteúdos de 
importância para a comunidade, expressando sua 
identidade e visão de mundo. 

OFICINAS DE GRAFITE E EXPRESSÃO 
GRÁFICA
    

Reunindo-se semanalmente no Kairós, o Grupo 
comunica jovem passou também a discutir necessi-
dades como “Agentes de Cultura na comunidade”. 
Cinco desses jovens, mais engajados, tornaram-se 
bolsistas e identificando a necessidade de um es-
paço físico para realizar suas atividades, ocuparam 
uma sala de madeira, localizada no Centro Kairós. 
Com objetivo de personalizar o espaço, sugeriram 
uma oficina de grafite, onde eles aprenderiam téc-
nicas para transformar o local escolhido em um 
ponto de encontro que refletisse as ideias e as ex-
pressões artísticas do grupo. 

As oficinas duraram três meses, e foram fre-
quentadas por uma média de 12 jovens, que apren-
deram a utilizar pinturas, desenhos e grafites para 
modificar de maneira positiva o ambiente. Este 
ano, a oficina de grafite toma novos rumos com a 
consolidação do espaço e com a abertura de novas 
oportunidades de geração de renda para os parti-
cipantes.

Clube Cultura recebeu Mostra Internacional de Curtas
Macacos recebeu mais de 50 filmes nacionais e internacionais em exibições gratuitas.

O Clube Cultura foi sede da mostra itinerante 
do 12º Festival Internacional de Curtas de Belo 
Horizonte, uma realização do Ministério da Cultu-
ra e da Fundação Clóvis Salgado/Governo do Es-
tado de Minas Gerais. Entre os dias 16 de agosto 
e 04 de setembro de 2011, os moradores de Ma-
cacos e região tiveram a oportunidade de assis-
tir 53 filmes brasileiros e internacionais de vários 
estilos, para todos os públicos e gostos. Mais de 
240 pessoas compareceram às 12 sessões gratui-
tas no Clube Cultura.

O Instituto Kairós trouxe para a mostra, em 
parceria com a Secretaria Municipal de Educação 
de Nova Lima, um total de 200 crianças e ado-
lescentes de seis escolas públicas do município. 
Buscando aliar o potencial do Festival às ações 
do Projeto Pratique Gentileza da Rádio Itatiaia, os 
alunos participaram de oficinas de expressão digi-
tal, com o objetivo de despertar uma visão crítica 
sobre temáticas como diversidade cultural, trânsi-
to, saúde, meio ambiente, incentivando a busca 
pela qualidade de vida. O aprendizado contemplou 
noções básicas de captação de imagem, princípios 
da fotografia, noções de vídeo e movimento, e tri-
lha sonora. Os adolescentes assistiram a sessões 
comentadas de curtas do festival, criando roteiros 

O Clube Cultura conta com uma sala de ci-
nema da Rede Nacional Cine Mais Cultura, do 
Ministério da Cultura, com capacidade para 60 
pessoas, na qual são realizadas sessões abertas 
e gratuitas semanais. Possui também uma Bi-
blioteca Ponto de Leitura, inaugurada em 2010, 
a partir da premiação recebida no 1º Concurso 
Ponto de Leitura, também em ações de rede do 
MINC. A biblioteca disponibiliza mais de 3.000 
exemplares, entre livros, revistas e periódicos 
que estão disponíveis para consultas e emprés-
timos gratuitos, além de acesso à internet para 
pesquisas. É um acervo que atende às necessi-
dades de informação, cultura, pesquisa, apoio 
escolar e lazer da comunidade. 

CLUBE CULTURA REABRE AS PORTAS COM MUITAS NOVIDADES 
Um novo espaço para quem gosta de cultura e de uma boa prosa.

O Clube Cultura está passando por uma reforma e abrirá suas portas com novas atividades. Em 
breve será inaugurado um café, ponto de encontro para quem se interessa por cultura e uma boa 
prosa. O Café está sendo adaptado com recursos do Prêmio Economia Viva, recebido pelo Institu-
to Kairós em 2011 do Ministério da Cultura, com o objetivo de contribuir para a sustentabilidade 
financeira da instituição. Durante um período do dia, funcionará como um empório no qual serão 
comercializados os produtos alimentícios feitos nas unidades produtivas vinculadas à instituição, 
como biscoitos, pães, conservas, geleias e outros, juntamente com o artesanato. 

À noite e nos finais de semana, o local será transformado em um café cultural, com espaço para 
eventos, onde as pessoas também poderão consumir os produtos. O espaço continuará a realizar  
apresentações artísticas e culturais gratuitas, abertas e integradas ao espaço público, tornando mais 
fácil e prazeroso o acesso de todos. 

Quinzenalmente, no Clube Cultura, ocorre o Projeto Quinta Cultural, realizado em parceria com 
a Secretaria de Cultura de Nova Lima, promovendo diversas apresentações gratuitas e abertas ao 
público, como shows, festas, exposições, rodas de cantigas e histórias. No ano passado, o evento 
trouxe para Macacos grupos de jazz, MPB, chorinho, forró, samba de raiz e música pop, que levaram 
cultura e lazer para toda a comunidade.

e representações de desenhos em caixas ilumi-
nadas, que ilustravam as melhorias que cada um 
gostaria de ver na comunidade. O material produ-
zido foi trabalhado pelos alunos que criaram pe-
quenos filmes em stop motion. Esses filmes serão 
reunidos em um vídeo didático e disponibilizado 
para as escolas participantes.

Além da Mostra Internacional de Curtas, o 
Clube Cultura realizou diversas exibições abertas 
de cinema, voltadas para o público jovem, adulto 
e infantil. Também foram realizadas 26 sessões 
direcionadas às crianças e adolescentes do Proje-
to Rede Escola Viva, orientadas por debates, com 
o objetivo de fornecer apoio didático aos temas 
trabalhados na escola, desenvolvendo a expres-
são criativa e contribuindo para o desenvolvimen-
to pessoal e cultural. Só em 2011, mais de 160 
títulos foram exibidos nas sessões de cinema, 
contando com 1.643 presenças ao longo do ano 
entre exibições abertas e direcionadas.

O Clube Cultura promove também Sessões Ci-
neclube, com exibição de filmes que estão fora do 
circuito comercial com objetivo de formar público 
e valorizar o cinema brasileiro. Acompanhe a pro-
gramação no site do Kairós. 

“Eu aprendi a filmar e achei bem interessan-
te, porque falamos sobre outros assuntos 
ligados aos jovens em Macacos. Eu es-
pero que agora a comunidade me veja 

assim, uma pessoa mais comprome-
tida, porque independentemente do 
tipo de música, todo mundo tenta 
se expressar de algum jeito, e isso 
é o que vale”.
Sávio Carlos,16 anos

“Foi uma oportunidade importante, ainda 
mais por ser o primeiro episódio da 
TV Macacos. Abrimos portas, e 
agora é dar continuidade. Muita 
gente me vê como baderneiro, zo-
ador, mas por outro lado, o mais 
importante, é que eu passo uma 
mensagem diferente”. 

Eduardo Justino, 19 anos 

O que significa?

Veja este e outros videos em 
www.vimeo.com/institutokairos 

MESTRES GRIô: 
Detentores de saberes da cultura e da tradição oral de suas 
comunidades. Possuem um lugar social reconhecido por sua 
contribuição à cultura oral do povo brasileiro.
PONTO DE CULTURA: 
Nome da ação primordial do Programa Cultura Viva do Minis-
tério da Cultura. São entidades reconhecidas e apoiadas finan-
ceiramente e institucionalmente pelo Ministério da Cultura que 
desenvolvem ações de impacto sócio-cultural em suas comuni-
dades. Se articulam em rede nacional somando mais de 2000 
iniciativas reconhecidas em todo o país.
STOP MOTION: 
É uma técnica de animação que parte da sequência de inúmeras 
fotografias diferentes de um mesmo objeto estático para simu-
lar o seu movimento.
CURTA-METRAGEM:
É o nome que se dá a um filme com duração de até 30 minutos, 
com intenção estética, informativa, educacional ou publicitária.

“Acho um espaço importante para a comunidade pois 
não temos muitas opções de lazer em Macacos. Sou 

educadora e levo meus alunos lá para atividades de ci-
nema e biblioteca. Como nem sempre temos tempo de 
ir à BH, aproveitamos muito o Clube Cultura Kairós”.  
 
Regina Grigório, educadora e moradora de Macacos.
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Produção do CD Currupio: um encontro de gerações
Encontro entre crianças e mestres de tradição oral da comunidade de Macacos resultou na gravação do CD musical Currupio.

Quem não se lembra de uma parlenda da in-
fância? Ou de versos que aprendeu em rodas e 
brincadeiras de quintal? O CD “Currupio”, lança-
do pelo Instituto Kairós em 2011, foi resultado 
de um encontro de gerações com crianças e can-
tadeiras da comunidade de Macacos recriando a 
musicalidade e a memória oral da localidade.

A gravação do CD foi fruto das “Rodas das 
Idades”, encontros semanais de convívio, promo-
vidos desde 2006 pelo Kairós entre as crianças, 
adolescentes e mestres de tradição oral, integran-
tes do grupo da terceira idade. Esses encontros 
têm garantido, há cinco anos, a renovação da rede 
de cultura oral e dos saberes locais, pela transmis-
são das receitas, das músicas, das histórias lo-
cais, dos ofícios e das brincadeiras de infância. No 
repertório, estão cantigas e parlendas ensinadas 
pelas cantadeiras às crianças, com adaptações de 
músicas de domínio popular e de músicas próprias 
criadas pelo Grupo Musical Kairós com inspiração 
no universo de tradição oral.

Por sua pedagogia que valoriza o diálogo entre 
as gerações, o Instituto Kairós foi seleciona-
do pelo Ministério da Cultura na Rede Nacional 
“Ação Griô”. Essa ação reconhece iniciativas no 
Brasil que fortalecem a cultura de tradição oral 
nas localidades onde estão inseridas. Recebeu 
o Prêmio Nacional Talentos da Maturidade em 
2007 pelo Banco Real e o Prêmio Nacional In-
clusão Cultural da Pessoa Idosa concedido pelo 

O CD pode ser encontrado na Loja Kairós. O 
recurso originado da venda é revertido para o 
próprio projeto em benefício às crianças e aos 
idosos, em atividades de intercâmbios, pas-
seios  e ações culturais. A loja fica na R. Dona 
Maria da Glória, nº 180 – Macacos.

O CD musical contou, em sua cria-
ção, com a direção musical de Bruno 
Pimenta, com arranjos de percussão 
dos músicos Paulo Santos e Tunico 
Villani, além do envolvimento de toda 
a equipe Kairós, das crianças, adoles-
centes e grupo de mestres de tradi-
ção oral. Foi um trabalho de registro 
que refletiu a sintonia do Kairós com 
a comunidade e a expressão legítima 
da cultura local.

Ministério da Cultura em 2010. Participam dessa 
ação 140 crianças e 20 mestres dos saberes de 
cultura oral de Macacos.

“A maioria das cantigas aprendi quan-
do era criança, com mamãe, brincando 
de roda. A música da Chiquinha aprendi 
assistindo a um programa de televisão, já 
adulta. Como achei a música bo-
nita, mas curtinha, resolvi in-
ventar os outros versos. Acho 
importante ensinar aos mais 
jovens, porque se não tiver al-
guém para ensinar, as coisas 
passam junto com a gente”.

Dona Maria de Chica, 
sobre sua participação 

no CD.

Faça em Casa 
Dicas de artesanato, decoração, culinária e jardinagem.

Rede Produtiva Local
Pra quem não sabe, em Macacos é possível comprar ovos de muita qua-

lidade, de galinhas caipiras criadas no terreiro. Uma dessas pessoas que 
vende “ovos de quintal” é a Dona Conceição Eufrásia da Silva, esposa de 
Seu Dufim, mãe de Adriana, Reinaldo e Valéria. Dona Conceição começou 
cedo e hoje já tem 50 galinhas no seu terreiro. A venda dos ovos ajuda na 
renda familiar.

Onde encontrar: Rua 
13 de fevereiro, no58, 
Jardim Amanda, São 
Sebastião das Águas 
Claras, Nova Lima, 
MG.

Dona Lucília Francisca de Souza é morado-
ra de Macacos, e conta que de todas as suas 
irmãs, foi a única que aprendeu a fazer quitan-
das. Agora ela repassa para os leitores do Co-
munica Kairós uma receita deliciosa e fácil de 
preparar. Sucesso garantido em qualquer mesa 
de café da tarde. 

(Toda vez que aparecer a medida de um copo, 
considerar a medida de um copo de requeijão)
1 copo de farinha de milho
1 copo de leite
2 copos de polvilho azedo
1 copo de óleo
3 ovos
Sal a gosto

Modo de preparar: coloque a farinha de milho no leite. Deixe de molho 
por duas horas. Misture todos os ingredientes e amasse bem. Enrole os 
biscoitos redondinhos. Coloque para assar em forno moderado até os bis-
coitos ficarem levemente dourados. Sirva com um bom cafezinho passado 
na hora e aproveite! 

BISCOITO DE POLVILHO COM FARINHA DE MILHO

“Comecei quando eu 
tinha 9 anos. Minha mãe 
colhia alho, e um dia uma 
dona foi lá em casa e me 
pediu cinco cabecinhas de 
alho para eu trocar numa 
franguinha. Eu peguei as 
cabecinhas de alho es-
condido da minha mãe, 
levei pra dona e ganhei 
a franguinha, e nisso, eu 
comecei a criar galinhas e 
tenho elas até hoje.“

Este ano está sendo criada a incubadora 
social Kairós para articular e desenvolver a 
rede produtiva da região. Desenvolverá di-
versas iniciativas em apoio aos pequenos 
empreendedores locais, desde formações, 
capacitações, apoio em divulgação e de 
ações em rede para seus negócios. 

Entre em contato com o Kairós para ter 
seu produto ou serviço anunciado aqui e 
para saber mais sobre a incubadora social e 
os benefícios para o seu empreendimento!
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Gestão e Assessoria
Superintendente Geral: Rosana Bianchini / Coordenação Administrativa Financeira: Marcela de Lazzari / Assessoria Executiva: Sibila Karklin / Coordenação 
de Comunicação: Virginia Queiroz / Criação e Produção Gráfica: Bruno Crepaldi / Gerência Operacional de Projetos: Cintia Lopes / Assessoria Financeira: 
Gustavo Sapori Avelar / Assistente Administrativo Financeiro: Bruno Albertini / Assistência Técnica Núcleo Digital: Fábio Cardoso. 
Apoio Operacional
Adenil Cruz de Oliveira, Audirene Santos, Daniele Grigório, Eliane Mariano, Evandro Mariano, Hebert Maia, Jacqueline Marques da Silva, José Geraldo, Le-
andro Lima, Margarete da Rocha Silva, Mislânia Coelho de Matos, Pedro Henrique Lopes, Rafael Oliveira Felipe, Renata Ignácia, Silvanir Pereira dos Santos.
Equipe de Projetos
Coordenação Geral de Programas e Projetos: Rosana Bianchini / Coordenadores de Projetos: Ana Cimbleris, Ana Lúcia Braga, Flávio Lima, Natália Sette / 
Colaboradores de Projetos: André Neves de Sá, Bernard Silva Machado, Cleonice Ramos, Eda Costa, Emanuel Eustáquio Resende, Fernando José, Jona-
than Silva, José Faria Júlio, José Luiz Braga, Leila Tassis, Letícia Mendonça, Milton Lira, Moema Queiroz, Nélio Costa, Neyla Fernandes, Nina Cerqueira, 
Olívia Marinho, Paula Oliveira Morais, Paulo Santos, Rafaela Aguiar, Thaís Ribeiro, Tunico Villani, Vânia Grigório, Wagner Junio Ribeiro / Monitores: Ariane 
Fagundes, Bárbara Cristina Silva, Eduardo Thomaz, Sávio Carlos 
Equipe Voluntária 
Lígia Agostini Monteiro, Lígia de Sant’Anna, Lucília Francisca, Manoelita Gonçalves, Maria Cecília Soares, Nilza Nazareth de Lima, Paula Von, Renata 
Nogueira, Selmara Ribeiro, Vanice Maria dos Santos.

Equipe Kairós


