
No mês de julho, a ABCR (Associação Brasi-
leira de Captadores de Recursos) realizou 

um estudo com mais de 150 organizações da 
sociedade civil (OSCs) de todo o Brasil sobre o 
uso do Sistema de Pagamentos Instantâneos, o 
PIX. A pesquisa mostrou que o PIX já é utilizado 
por 80% das ONGs consultadas e outras 15% 
já sinalizaram que pretendem aderir em breve. 
No estudo, pelo menos 50% das ONGs que fa-

zem uso da nova modalidade de transferência 
de recursos financeiros afirmaram que as doa-
ções aumentaram depois do PIX. No entanto, 
55% das organizações consultadas alegaram 
desconhecer que o Banco Central do Brasil 
(BCB) autoriza a cobrança de tarifa por PIX re-
cebido, independentemente do valor e somente 
4% delas informaram ter fechado alguma conta 
bancária após a adoção do PIX.

As OSCs (Organizações da Sociedade Civil) 
com foco em educação, bibliotecas comuni-

tárias e as Associações de Pais e Mestres de Es-
colas Públicas podem pleitear apoio ao programa 
Comunidade, Presente!, desenvolvido pelo Itaú 
Social. A iniciativa financiará projetos orçados em 
até R$ 30 mil que assegurem o direito à apren-
dizagem das crianças e adolescentes no contexto 
da pandemia, com o recorte específico para as 
ações que permitam a retomada das atividades 
presenciais, a potencialização do ensino híbrido e 
o suporte às famílias nesse processo. As inscrições 
podem ser realizadas por meio da plataforma de 
editais do Itaú Social, até o dia 27 de agosto. Após 
esta data, ocorrerão as etapas de entrevistas vir-

tuais e análises de documentação e solicitação 
de apoio pela equipe do programa. A divulgação 
dos selecionados está prevista para novembro de 
2021. Os projetos podem ser destinados para a 
aquisição de materiais e serviços para suporte à 
retomada das atividades presenciais, como EPIs 
(equipamentos de proteção individual), material 
individualizado para desenvolvimento de ativi-
dades pedagógicas, serviços de higienização de 
filtro de ar-condicionado, adaptação de bebe-
douros para outras alternativas mais seguras, 
equipamentos tecnológicos como notebooks, ta-
blets, celulares para o contexto do ensino híbrido. 
Também é possível pleitear recursos para peque-
nas reformas para adaptação de espaços.

A Central Única das Favelas do Distrito Fe-
deral (CUFA DF) mantém seu calendário 

de capacitações ativo e inaugura o mês de se-
tembro com novidades pelo CUFA Empreenda. 
Três novos cursos foram lançados. Dois deles 
acontecerão em modo virtual e já estão aber-
tos para inscrições gratuitas pelo site do proje-
to: Trello e outras ferramentas de gestão, com 
Mariana Fernandes (foto) (6 à 10/09 - 19h30 
às 21h30) e Liderança e Inteligência emocional 
com Sol Brasil (13 a 17/09 - 19h30 às 21h30). 
O terceiro, Elaboração de projetos com foco em 
resultados, com Rafael Duarte (25 a 26/09 e  
02 a 03/10 - 09h às 18h), que acontece pre-
sencialmente, terá suas inscrições abertas em 
breve, também pela página web. O projeto 
acontece graças à viabilização dos recursos 
pelo Ministério Público do Trabalho, bem como 
pela realização da CUFA DF e da Cresce DF, 
em parceria com a Projeto SA. De acordo com 
Bruno Kesseler, presidente da central local, “as 
demandas por workshops seguem crescentes. 

São muitos os contatos de pessoas interessadas 
em ampliar seu know-how ou manter-se atua-
lizadas no mercado de trabalho, principalmen-
te, no âmbito da economia criativa e solidária. 
Atendendo a esses anseios, aprimoramos nosso 
calendário formativo para o máximo número de 
estudantes com qualidade e um corpo docente 
qualificado”.

1 a 15 de setembro de 2021 - Nº 141Página 2

Diretoria: Valter Santana e Thomaz de Freitas
       (61) 99964-1047 e (61) 99963-6489 

Matérias e fotos: 
Agência Brasília, 
Prefeituras de Valparaíso 
e Novo Gama. Ascom 
das prefeituras do 
entorno e internet.
*Artigos e colunas 
assinadas são de inteira 
responsabilidade de seus 
autores.

Jornalista Responsável: MTB 0012056/DF
Edição: Dorgival Reis
Colaboração: Daniel Ribeiro, Flávio Resende, Hudson Cunha e Débora Pires
Diagramação e Projeto Gráfi co: Dorgival C. Costa Reis, (61) 99858-8176
Diagramação: Marcelo Reis - DRT nº 8531
Impressão: Gráfi ca Brasília Agora

Gama-DF, 1 a 15 de setembro de 2021, Ano VI - Nº 141

Uma publicação da JMVT CONSULTORIA EM PUBLICIDADE 
CNPJ 23806443/0001-70

www.capitaldoentorno.com.br

ANÚNCIOS: (61) 99964-1047, 99963-6489 ou capitaldoentorno@gmail.com

CIRCULAÇÃO: Brasília, Gama, Santa Maria, Valparaíso, Novo Gama,
Ocidental, Luziânia, Águas Lindas de Goiás, Cristalina e Formosa

NEGÓCIOS SOCIAIS

Ago Social oferece 
maratona de ofi cinas 
gratuitas sobre 
empreendedorismo social

Mercado & Impacto Social
Flávio
Resende

fl avioresende@gmail.com

DOAÇÕES

EDUCAÇÃO

CAPACITAÇÃO

OITENTA POR CENTO das ONGs no Brasil
já têm chave PIX para receber doações

Edital apoiará projetos que buscam garantir a 
aprendizagem em TEMPOS DE PANDEMIA

CUFA EMPREENDA abre 
setembro com novas 
capacitações

MARATONA AGO DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL 
POSSIBILITA A CRIAÇÃO DE MODELOS DE NEGÓCIOS 

INTELIGENTES E COMPARTILHA DICAS VALIOSAS 
SOBRE COMO CONQUISTAR INVESTIMENTOS

Cidade inteligente e preparada 
para receber novas tecnologias! 
Esse é desejo do presidente da 

Câmara de Valparaíso de Goiás, Pla-
cido Cunha (foto), ao apresentar nesta 
quarta-feira, 11 de agosto, Projeto de 
Lei que estabelece normas gerais para 
implantação e compartilhamento de 
infraestrutura de suporte de telecomu-
nicações 5G em Valparaíso de Goiás.

Trata-se de Projeto de Lei embasa-
do no Relatório 5G – Antenas – (SEI nº 
7140953) da Agência Nacional de Telecomunicações – ANA-
TEL que apresenta e elucida um diagnóstico sobre o estado 
da atual regulação da matéria e seu impacto para o desenvol-
vimento e expansão de redes 5G nos municípios brasileiros.

“Valparaíso de Goiás tem uma legislação urbanística 
moderna, contudo, não dispõe de regras normativas sobre 
o tema como plataforma para o desenvolvimento econô-
mico municipal, especialmente na área tecnológica da in-
dústria, segurança, saúde e serviço”, pontuou Placido.

A rede 5G está sendo tratada como uma oportuni-
dade única para transformação da economia, por isso, o 
Programa apresentado por Cunha tem por fi nalidade de 
estimular a implantação das tecnologias de conectividade 
5G para promoção do ambiente favorável à economia di-
gital, criando também um ambiente jurídico seguro para 
implantação dessa tecnologia tão importante para todos 
nós, ainda mais no contexto da pandemia.

Especialistas explicam que o 5G não só melhorará as 
velocidades de download em até 20 vezes, mas também 
terá seu impacto em setores cruciais como saúde, educa-
ção, interconexão digital de objetos cotidianos com a in-
ternet e cidade inteligente, transporte e energia etc.

O 4G permite que a pessoa assista vídeos online em 
full HD, a rede 5G permitirá que você assista conteúdo 
4K HDR. É uma diferença de escala gigantesca, mas o 
efeito do 5G não é só sobre velocidade, o 5G representa 
o desenvolvimento de um padrão de comunicações mó-
veis que se concentra não apenas na conectividade di-
gital das pessoas, mas também nas comunicações entre 
sensores, dispositivos e máquinas na Internet das Coisas. 
Segundo os pesquisadores da área, isso signifi ca que in-
dústrias podem operar de forma absolutamente confi á-
vel e segura com o 5G. A matéria segue agora para tra-
mitação na Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

Cidade inteligente é o que trata 
o PL 126 de Placido Cunha

Durante o mês de setembro, a AGO 
Social vai realizar uma série de ofi -
cinas on-line para fomentar ideias 

que geram impacto positivo na sociedade: 
a Maratona AGO de Empreendedorismo 
Social, que acontece nos dias 1º, 15 e 22 
de setembro, das 19h às 20h30. A cada 
encontro, facilitadores especializados no 
setor vão trabalhar conteúdos práticos que 
podem ser aplicados em qualquer projeto 
socioambiental - da estruturação do mode-
lo de negócios à captação de investimen-
tos. As inscrições para participar da mara-
tona são gratuitas, com vagas limitadas. 

A maratona foi idealizada a partir de 
um mapeamento da AGO Social que apontou a falta 
de apoio no estágio inicial e de investimento como 
as principais difi culdades dos 158 empreendedores 
consultados. “Faz parte do nosso propósito compar-
tilhar conteúdos gratuitos e relevantes que inspirem 
e permitam que mais pessoas se desenvolvam em 
impacto social. Por isso, desenhamos três ofi cinas 
que ajudam a responder às demandas identifi cadas 
no mapeamento”, afi rma o cofundador AGO Social, 
Alexandre Amorim, considerado em 2018 um dos jo-
vens mais infl uentes no terceiro setor do país, pela 
Forbes Under 30.

O encerramento da maratona acontece no dia 22 
de setembro, com um dos temas que mais geram dú-
vidas em pessoas que decidem empreender social-
mente: como conseguir um investimento de impacto. 
Estarão à frente da facilitação o time de fundadores 
AGO Social - Araceli Silveira, Alexandre Amorim e 
Alexandre Barbosa - falarão sobre “Investimento de 
Impacto” ao lado do oceanógrafo e empreendedor 
social Bryan Müller, fundador da Olha o Peixe!, negó-
cio social que conecta consumidores e comunidades 
de pesca artesanal. 

Pessoas interessadas em participar de um ou 

mais encontros, podem se inscrever na página https://
conteudo.agosocial.com.br/maratona. Ao término da 
maratona os participantes receberão certifi cado. 

A Maratona AGO de Empreendedorismo Social é 
uma das iniciativas criadas para compartilhar conhe-
cimento prático para quem quer mudar o mundo por 
meio dos negócios de impacto social ou do terceiro 
setor. Paralelamente, a AGO também oferece o pro-
grama Empreendedorismo Social na Real, trilha de 
aprendizagem com oito semanas de aulas ao vivo, 
mentorias individuais e coletivas. Com a primeira tur-
ma lotada e representantes de quatro países, a AGO 
Social abriu vagas para mais uma turma, com início 
previsto para 27 de setembro. As inscrições podem 
ser feitas em https://cursos.agosocial.com.br/turma/
nareal/imersao-online.
SERVIÇO:

Maratona AGO de Empreendedorismo Social
Dias 01, 15 e 22/09, das 19h às 22h
Formato on-line
Inscrições: https://conteudo.agosocial.com.br/maratona
Programação:
1º/09 - Modelagem de negócios sociais
15/09 - Inovação Social
22/09 - Investimento de impacto

CÂMARA DE VALPARAÍSO


