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Salvador, 23 de abril de 2019 

 

Prezados parceiros, 

 

Assumir a causa das crianças, adolescentes e jovens tem sido um desafio para todos 

nós. Cotidianamente temos sido convidados a (re)visitar nossas práticas, avaliar as 

nossas ações e definir prioridades para o trabalho, especialmente na atual conjuntura 

social, política, econômica e cultural em que estamos inseridos. 

 

Vivemos tempos difíceis que exigem maior organização, clareza de objetivos e muita 

transparência. A pressão do atual governo sobre as organizações sociais será grande. 

É fundamental o compromisso, envolvimento e participação de todos. 

 

No ano de 2017 iniciamos, na rede Conexão Vida, uma discussão sobre o “Marco 

Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – MROSC”. Na ocasião 

reconhecemos a importância do acesso às informações claras e precisas que 

orientassem a atuação das entidades no seu dia-a-dia. Foram diversos encontros 

regionais e importantes momentos de troca. 

 

O cenário atual, tanto no Brasil quanto na Itália, nos impõe maior organização jurídica, 

administrativa, financeira e pedagógica. É imprescindível manter documentos 

atualizados, prestações de contas em dia, sistematizar planos e relatórios do trabalho, 

além de monitorar, de perto. as políticas públicas.  

 

O tema de trabalho 2019 “Educação e espiritualidade nos caminhos do bem-viver” 

apresenta-se como um convite ao reencantamento com o projeto educativo de uma 

sociedade mais humana e justa. É necessária uma abertura para à vivência da 

simplicidade, para a conexão com o Sagrado, para a participação política que interfere 

e deve provocar mudanças nas estruturas econômicas e sociais excludentes. Pode ser 

de grande utilidade conhecer melhor a Campanha da Fraternidade que tem como 

tema – Fraternidade e Políticas Públicas. 

 

Consideramos importante enxergar crianças, adolescentes e jovens como uma ”janela 

de oportunidades”, reconhecer as conquistas cotidianas, somar esforços, mobilizar 

parcerias, atuar para além dos muros das escolas, estar próximo da realidade, retomar 
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os trabalhos nas bases, encontrar o sentido da vida em um mundo aparentemente 

desencantado. 

A Associação Conexão Vida tem buscado fortalecer o trabalho em rede e valorizar as 

iniciativas dos parceiros. Reconhecemos os esforços e as limitações presentes em 

nossa rede e temos buscado, junto ao Progetto Agata Smeralda Onlus Itália, formas 

de potencializar as iniciativas locais e contribuir para a melhoria da qualidade no 

atendimento às crianças e adolescentes.   

 

Neste sentido, convidamos Gestores(as) e Educadores(as) para participar do 

Encontro Formativo cujo TEMA será: DESAFIOS E ARTICULAÇÕES 

NECESSÁRIOS NA NOVA CONJUNTURA: EDUCAÇÃO, DIREITOS HUMANOS, 

MÍSTICA E O MROSC. O evento acontecerá no próximo dia 31 de maio, das 08:00 

às 16:00h, no Instituto Anísio Teixeira – IAT, Vale dos Lagos. Para esta iniciativa 

contaremos com a mediação do Pe. Marcelo Barros, Prof.ª Maribel Barreto e o 

Contador e Especialista em Terceiro Setor, Nailton Cazumbá. 

 

As inscrições deverão ser feitas, por telefone ou pessoalmente, na sede da Conexão 

Vida. 

 

Contamos com a participação de tod@s! 

 

Atenciosamente, 

 

 

 


