19/10/2014 A 26/10/2014

Na qualidade de representante legal da Instituição abaixo qualificada como OSCIP, venho,
respeitosamente encaminhar o relatório técnico de atividades, dos períodos acima. A SER
Sustentável foi selecionada entre 30 organizações do mundo em Genebra apresentando o
Projeto Inclusão Social através da Sustentabilidade no período de 22/10/2014 a
24/10/2014

São Paulo / SP
23/ 06/ 2014
Representante Legal: Silvana Grandi – CPF: 105.740.038-60

IDENTIFICAÇÃO
Nome/ Razão Social: SER Sustentável, Capacitação, Convivência e Reintegração Social
CNPJ: 19.320.384/0001-58
Endereço: Rua Maestro Cardim, 407 – cjto. 1003 – Liberdade
Cidade/ UF: São Paulo - SP
Telefone: 55 (11) 2985-7730 e (11) 9 4766-2431
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ATIVIDADES
Apresentação
O SIGEF 2014, um Fórum organizado pela Horyou, a Rede Social do Bem, abriu as portas
ao público durante três dias como uma vitrine de ONGs, de palestrantes, de uma
exposição fotográfica, de oficinas e de projeções de documentários.
O Fórum de Inovação Social e Ética Global abre as portas ao público durante três dias de
interação, diálogo e ações como uma vitrine de ONGs, de sessões plenárias lideradas por
Palestrantes Internacionais, de uma exposição fotográfica, de oficinas e da projeção de
documentários. O fórum acontece ao Centro Internacional de Conferências de Genebra
(CICG), do 22 ao 24 Outubro.
O SIGEF 2014 reuniu mais de 50 organizações vindas do mundo inteiro que promovem o
Bem Social, juntamente com 30 speakers chave, em seis sessões plenárias, discutindo os
maiores desafios que a sociedade está a enfrentar. Oito workshops contarão com a
diversidade do púbico, acadêmicos, profissionais, estudantes e mídias, para prolongar o
momento de reflexão. Mais de 20 empreendedores sociais vão apresentar os seus projetos
socialmente inovadores, para os quais dois prêmios serão atribuídos.
O SIGEF 2014 contou também com uma sessão screening apresentando os documentários
da Horyou TV que mostraram organizações membros da plataforma Horyou. Finalmente,
os Prêmios SIGEF 2014 vão honorar o trabalho de cinco personalidades internacionais que
se distinguiram pelo extenso trabalho a favor do Bem Social.
O Fórum foi transmitido ao vivo online. O SIGEF 2014 foi aberto ao público.
Parceiros Fundadores do SIGEF 2014: ADEX Holding Group, Pencil Line Agency, MSQ
Group, Fundação Horyou, Centro International de Conferências de Genebra (CICG).
Parceiros de mídia do SIGEF 2014: Red Innova (América Latina), InTime (Itália),
Nunnovation (África do Sul), Instituto Filantropia (Brasil), Rádio Tom Social (Brasil),
IGIHE Limited (Rwanda), SocialFinance.ca (Canadá), Fundação United Nations (EUA),
Plus Social Good (EUA), Fundação PVBLIC (EUA), Slate Afrique (França), Mosaïques
África (Camarões), Hit Radio (Marrocos), Alhilal Saudi Club (Arábia Saudita), Corriere
Innovazione (Itália) e Radio Ethic (França).
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Sobre o SIGEF 2014:
O Fórum de Inovação Social e Ética Global (SIGEF 2014) reúne uma audiência diversa e
universal de Organizações Internacionais (ONGs, Fundações e Associações) e palestrantes
chaves que apoiam e promovem o bem social, a solidariedade, as tecnologias construtivas
e a ética, em todos as áreas e disciplinas. É o lugar ideal para repensar o futuro, identificar
os desafios atuais, dar respostas e desenhar novas rotas para um desenvolvimento
verdadeiramente sustentável. O SIGEF 2014 é um convite aberto à reflexão, ao diálogo e à
ação.
RELATO DO EVENTO
A programação do evento foi de 3 dias iniciando pela manhã, com término no final da
tarde com diversos eventos simultâneos, como: palestras, feira de expositores e
apresentação de slides
A SER Sustentável foi selecionada pela Horyou para ser expositora no evento a qual nos
trouxe grande alegria, motivação, experiência e entendimento de novos e grandes desafios
que temos pelos próximos anos.
As atividades realizadas são relatadas a seguir:
- Workshops
#SIGEF2014 WWW.SIGEF2014.COM @SIGEF2014
22 de Outubro
CAFÉ DA MANHÃ DE BOAS-VINDAS PARA AS MÍDIAS, PERSONALIDADES E
PATROCINADORES
SIGEF 2014 : DISCURSO DE ABERTURA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------AS CIDADES DO AMANHÃ - Sessão plenária da manhã
Preencher a lacuna entre a economia, a ecologia e o bem comum, através de uma
ARQUITETURA urbana revolucionaria. Fomentar o compromisso voluntário dos
cidadãos, colaborando com as autoridades e as associações locais para promover
interações positivas de povo a povo, no mundo inteiro, através da GEMINAÇÃO.
Repensar o movimento das pessoas e bens, através da redefinição das exigências e das
soluções em matéria de TRANSPORTE público e privado na cidade. Recordar em todas as
ocasiões a importância do ENVOLVIMENTO CIDADÃO para fortalecer a legitimidade e a
reatividade dos organismos responsáveis, na procura de serviços públicos mais efetivos,
eficientes e que beneficiem do apoio público.
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TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO E DE INTERAÇÃO GLOBAL, ORIENTADA À
AÇÃO - Sessão plenária da tarde
Inovação social pelo bem comum : aplicação de soluções online para enfrentar os desafios
sociais e atingir o objetivo da INTERNET PARA TODOS. Disponibilizar as
TECNOLOGIAS OPEN SOURCE para criar sinergias entre as inúmeras formas de
conhecimento no mundo, a fim de gerar mudança através de plataformas de colaboração e
aprendizagem, de sensibilização e de solidariedade, de redes sociais com propósito e de
websites que disponibilizem recursos. Examinar a questão da ÉTICA DIGITAL GLOBAL
através do prisma da internet e do respeito pela dignidade humana, da proteção da vida
privada e da infância. Desenvolver ferramentas de vigilância e de ENVOLVIMENTO
CIDADÃO na medida do impacto das tecnologias abertas à capacitação dos cidadãos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MODELOS ECONÓMICOS INOVANTES PARA UMA NOVA ÉTICA GLOBAL
Sessão plenária da tarde
Prestar atenção às ESTRATÉGIAS E MODELOS ECONÔMICOS INOVADORES,
susceptíveis de transformar as ideias socialmente benéficas em empresas privadas, viáveis,
que gerem lucros e valor. Examinar processos de levantamento de fundos que não
comprometam os objetivos sociais, através de um CAPITAL DE RISCO SOLIDÁRIO.
Passar de um concepto operativo a um concepto ESTRATÉGICO DA RSE. Defender o
ENVOLVIMENTO CIDADÃO em estratégias de controlo eficazes, que vão além do
simples boicote de produtos, serviços ou empre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23 de Outubro
CIÊNCIA POR DIAS MELHORES
Sessão plenária da manhã
PARA UMA GENÉTICA ÉTICA : reflexão sobre o processo de pesquisa genética e respeito
pelos seres vivos. Analisar ESTRATÉGIAS CONTRA O AQUECIMENTO GLOBAL,
através de uma mudança de regras e de comportamentos coletivos E procurar soluções
alternativas credíveis para lidar com situações de emergência. Apoiar as pesquisas de
MEDICAMENTO PARA PRAGAS MODERNAS tais como as desigualdades, a fome, o
analfabetismo, o desemprego e as infeções. Encorajar o ENVOLVIMENTO CIDADÃO na
procura de ideias e lançamento de ações de solidariedade ativas.
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EDUCAÇÃO E ARTE PELA CAPACITAÇÃO - Sessão plenária da Tarde
Examinar as melhores respostas ao DESAFIO DA EDUCAÇÃO PARA TODOS e as razões
pelas quais a educação é a porta para o progresso social e um mundo melhor. Permitir a
todos de sonhar, inspirar e agir através da ARTE E DA MUDANÇA SOCIAL. Examinar
disciplinas tais como a música, o esporte, as artes e a sua capacidade de alimentar a
imaginação. Libertar a creatividade e estimular a inovação, para quebrar as barreiras entre
culturas, encorajar as diferenças culturais e adotar uma atitude de Humildade
Multicultural. Apelar ao ENVOLVIMENTO CIDADÃO no domínio da arte e da educação,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERIMÔNIA DE ENTREGA DOS PRÊMIOS SIGEF
ATELIERS TEMÁTICOS
PROJEÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS HORYOU
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24 de Outubro
ULTRAPASSANDO A SOLIDARIEDADE - Sessão plenária da manhã
PROMOVER A IGUALDADE E A DIVERSIDADE para erradicar as diversas formas de
discriminação, assédio ou arbitrariedade em todas as áreas: vida comunitária, ambiente de
trabalho, representação cidadã e liderança, cuidados médicos, etc.
Examinar proposições de AUTONOMIZAÇÃO DE MENINAS E MULHERES para o
desenvolvimento da liderança e criação de riqueza – transformar meninas e mulheres em
poderosos agentes de mudança por todo o lado. Apreciar a necessidade de um
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL MAIS EQUILIBRADO, estabelecendo políticas que
reforcem a competitividade e reduzam as disparidades territoriais, via políticas sectoriais
ou multi sectoriais (zonas rurais/urbanas). Encorajar o ENVOLVIMENTO CIDADÃO
através de fóruns de discussão e instâncias decisivas, de empresas e interfaces, afim de
fazer avançar a igualidade e preservar a diversidade.
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Eventos Permanentes:
“POPULAÇÕES DO MUNDO” – EXPOSIÇÃO DE FOTOS ESPAÇO CULTURAL
(Performances artísticas e apresentação gastronômica)
APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS E PROJETOS SOCIALMENTE INOVANTES
PELOS ESTUDANTES
** Atividades e eventos paralelos a todo o Fórum.
*** Cada sessão será seguida de uma discussão informal com interação direta entre os
oradores e a audiência, para a qual serão convidados quatro oradores adicionais.
AVALIAÇÃO GERAL DO EVENTO
A SIGEF apresentou uma proposta inovadora por ser um evento que reuniu países de
todo o mundo, fator que proporcionou uma grande troca de experiências, convivência
amistosa, estreitamento de relação entre os pares, entre as entidades selecionadas, com os
colaboradores da Hoyou e todos os atores envolvidos no evento seja nos encontros
inevitáveis, nas ruas das cidades, no trajeto para o Centro de Convenções, hotéis e hostels,
em algum lugar de passeios turísticos.
A população local:(Genebra) e membros da equipe de organização do evento foram
extremamento solícitos e acolhedores.
A avaliação geral do evento foi muito boa, somente uma observação sobre a tradução
simultânea para o espanhol e/ou português pois havia um número considerável de
organizações da américa latina que comentaram sobre a dificuldade em participar das
importantes palestras ao vivo. Mesmo assim, a Horyou preocupou-se em disponibilizar
via internet para posterior consulta.
Pela experiência que possuímos no evento ONG Brasil, a SIGEF agrega uma imensa
oportunidade de tornar-se também um evento reconhecido mundialmente pelos objetivos,
propostas e visão de futuro que possuem.
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Pessoas e Organizações que conhecemos
Marie-Christine Eggger - Presidente da Kryetare - desenvolve projetos de inclusão social
pós guerra em KOSOVO - um local que possui péssimas condições de interação com
outros países, pois nem acesso a telefone possuem, entre outras dificuldades. Penso em
alguma forma de colaborar com ela
Antonio Dantas - Presidente do Conselho de Direitos da Criança e Adolescente no Brasil OSASCO - agendando reunião para projetos
Guilherme Cavalcante - Agendando reunião para projetos na cidade de Osasco
Murilo Gun – Apresentador de TV e palestrante - INOVAÇÃO
José Tavares - Empreendedor social e inventor na organização Painter, reconhecido
publicamente em Lisboa onde nasceu. Desenvolveu um alfabeto ( IKNES) que estimula
pessoas a lerem , amaram e entenderem suas próprias vidas. Buscando uma forma de
trazê-lo ao Brasil para compreender de forma mais efetiva o projeto e aplicar em oficinas
com pessoas com dependência química.
Vanderley Silva - Advogado e voluntário na Organização SOS Sorocaba - executa e
administra serviços voluntários com moradores de rua. Estaremos visitando seu trabalho
e também já para 2015 estraemos estreitando parcerias afim de multiplicar nossas visões
para o mesmo público a qual trabalhamos. Também nos ofereceu consultoria jurídica
gratuita para trabalharmos de forma mais efetiva as burocracias que envolvem a OSCIP
SER Sustentável
ARGILANDO (estaremos estreitando relacionamentos sobre projetos a executar em
conjunto e também para viabilização de doações.
PESTALOZZI - reunião agendada para dezembro 2014 – demandam por projetos de
sustentabilidade para pessoas com deficiência física e intelectual.

Rua Maestro Cardim, 407 - conjunto 1003 - Liberdade - São Paulo - SP - CEP: 01323-000
www.ser-sustentavel.org

APRENDIZADOS
Presenciamos e compreendemos que muitos estão rumo aos objetivos do milênio. Para que
possamos amenizar o sofrimento de pessoas em vulnerabilidade social, precisamos estar
sempre envolvidos com eventos como estes para juntar forças, aprender e trocar
experiências.
O QUE VIVENCIAMOS ?
Pessoas que visitaram nosso estand pediram ajuda, tiveram muita vontade em conhecer
nosso trabalho e executá-los em seu local de origem.
Os produtos que trouxemos (balas de coco) fabricadas pelas pessoas com dependência
química do nosso projeto, foram muito bem aceitos.
A amizade fortalece nossa motivação. Houve um círculo de amizades bastante agregador
em nossa estadia em Genebra tanto da Horyou como a dos participante ativos do evento.
SUGESTÕES
Traduções simultâneas em espanhol para organizações da américa latina;
Conhecerem o projeto da SER Sustentável no Brasil que é atualmente uma demanda
mundial a questão da políticas públicas sobre drogas e a sustentabilidade;
Fechamento de um pacote em hotéis mais privados (nem todos ficam a vontade em
dormirem com pessoas desconhecidas)
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PRESTAÇÃO DE CONTAS
Câmbio : Cotação em 19.10.2014 - R$3,46
Euros

100,00
35,93 Tarifa
1,31 IOF
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Câmbio: Cotação em 19.10.2014 – 2,95
Francos

160,00 SWFR
35,93 Tarifa
1,79 IOF

Total em reais

R$ 892.96

DESPESA

VALOR (R$)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRÁFICA
Folder e Flyers
R$1.162,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARTÃO DE VISITAS
R$ 144,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALIMENTAÇÃO
R$1.295,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRANSPORTE AÉREO
R$3.483,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRANSPORTE TERRESTRE (TREM )
R$ 29,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TAXI VOLTA AEROPORTO GENEBRA
R$ 155,00
HOTEL – GENEBRA E AMSTERDAM
R$2.712,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL

R$9.875,36
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AGRADECIMENTO FINAL
Mais uma vez, queremos agradecer ao apoio da Horyou e toda sua equipe, especialmente
Cintia e Edriana pelo empenho em mediar este patrocínio.
Foi uma importante oportunidade para a SER Sustentável, conhecer as realidades locais e
a de outros países pois trabalhar a sustentabilidade trabalhando em conjunto a
reintegração social de pessoas com dependência química, é um desafio global e queremos
multiplicar nossas ações no Brasil e fora dele. Poder compartilhar em público, através do
stand oferecido pela Horyou os serviços que a SER sustentável ofereceu, nos trouxe um
sentimento de gratificação, pois pudemos compartilhar "in loco", nossa grande motivação,
visão e compromisso em difundir o aprendizado adquirido no intercâmbio para alavancar
nosso trabalho sustentável contribuindo na formação de pessoas de forma integral e
sempre focando nos objetivos do milênio.
Nossos sinceros agradecimentos e nos colocamos a disposição para seu apoio no Brasil.
Agradecemos aos nossos patrocinadores que bancaram parte de nossa ida a Genebra. São
eles:
HORYOU
YUNIS ADVOGADOS ASSOCIADOS
EDP
CREATIVE
PLASTIN
em especial: Luis Flavio Nunes, Paulo César Bernardo Fonsecca, Luis Gregório Pierola,
Lucas Cheron, Solange Nunes, Rafael Nunes, que trabalharam com amor e dedicação para
que nossa participação neste evento fosse efetiva.
--

SER Sustentável no Fórum de Inovação Social e Ética Global Genebra, Suíça - 22 a 24 outubro
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