Relatório de Acompanhamento - Semestral
Referente ao período de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e
dezembro de 2012.
Nome da Organização: Associação Sociedade do Sol.
Nome do Projeto: Aquecedor Solar de Baixo Custo – ASBC.
Data de início da parceria: Junho de 2008.
Data de preenchimento do relatório anterior: 03 de setembro de 2012.
1) O recurso captado e liberado no período foi utilizado conforme o
planejamento inicial? Se sim, detalhe. Se não, justifique. (Responda
apenas se tiver recebido recurso no período)
Finalmente, fizemos a solicitação de aplicação dos recursos.
Ainda não houve a liberação, mas acreditamos que em breve ela será
confirmada.
2) Caso sua organização não tenha recebido recurso nesse período,
por favor, informe se houve consequências para o andamento do
projeto.
Se não houve conseqüência direta nos trabalhos mantidos pela equipe da
entidade, provocada pela não execução dos recursos BVS&A/BOVESPA, sentimos
cada vez mais que sem os recursos deixamos de atender muitas pessoas.
Já iniciamos o processo de reorganização da entidade para executá-los no ano de
2013.
3) Quais atividades foram realizadas no projeto no segundo semestre
de 2012?
Os cursos solares regulares mantidos em nossa sede, de acordo com o que foi
escrito nos relatórios anteriores, seguem acontecendo.
Houve uma retomada dos cursos fotovoltaicos, com a formação de uma turma no
dia 20 de outubro de 2012.
O processo de reorganização foi confirmado e está em andamento por meio das
exigências do convênio celebrado com a Coordenadoria de Educação Ambiental
da Secretaria de Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo a partir de
indicação de emenda parlamentar ao orçamento do estado de São Paulo
formulada pelo mandato parlamentar da Deputada Estadual Ana do Carmo, do
Partido dos Trabalhadores de São Paulo, para ação solar em São Bernardo do
Campo.
Há uma expectativa para assinatura de convênio com a Fundação São Paulo, por
meio do Curso de Serviço Social da Faculdade de Ciências Sociais da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, para fevereiro de 2013, ação dirigida ao
município de Taboão da Serra - SP.
4) Quais os resultados alcançados nesse período?
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Destacamos dois resultados.
A nossa entidade passou por uma análise bastante minuciosa e exigente
conduzida por diferentes órgãos do estado de São Paulo.
Recebemos “visitas inesperadas” em nossa sede, diferentes pessoas da entidade
receberam ligações telefônicas de agentes do estado e cumprimos uma série de
exigências com entrega de documentos os mais diversos.
A culminação dessa investigação institucional que avaliou aspectos formais,
legais, tributários, administrativos e estatutários foi uma espécie de atestado de
lisura e de idoneidade da Associação Sociedade do Sol que nos deu um
Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades – CRCE, vide anexo.
Reproduzo texto escrito pelas/os gestoras/es estaduais:
O certificado da entidade encontra-se liberado.
Se preferir entrar diretamente na página dos Certificados acesse pelo
endereço
http://www.cadastrodeentidades.sp.gov.br/CertificadoPublico.aspx (o
pop-up do computador tem que estar liberado).
A busca é feita pelo CNPJ.
A verificação da CERTIFICAÇÃO das entidades aprovadas pelo cadastro é
de domínio público e está disponível em links específicos (CRCE Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades) nos sites da
Corregedoria Geral da Administração e de Convênios do Estado, nos
endereços:
www.cadastrodeentidades.sp.gov.br
www.corregedoria.sp.gov.br
www.convenios.sp.gov.br
www.transparencia.sp.gov.br
O segundo resultado é que a Braskem SA confirmou um “processo de
inovação dentro da inovação” já consolidada do ASBC. Expectativa é
direcionar a parceria estratégica para as ações solares previstas no convênio
SMA/SP e Fundação São Paulo/PUC-SP.
5) Alguma alteração no planejamento inicial foi feita? Se sim, por
favor, detalhes.
A alteração no planejamento já foi explicitada em relatórios anteriores.
Confirmaremos, agora no 01º. semestre de 2013, o acordo celebrado com a
BVS&A/BOVESPA em reunião realizada no dia 15 de julho de 2010, em nossa
sede.
6) Nesse período a organização divulgou a parceria de alguma forma
e/ou buscou captar recursos por meio da BVS&A? Se sim, detalhe.
Continuamos a divulgar a parceria com a BVS&A, e vamos aprimorar agora em
2013 com a execução dos recursos financeiros já disponíveis para nosso uso,
faltando a liberação.
7) Se houver alguma informação relevante sobre a organização a ser
registrada e/ou algum comentário, por favor, faça no espaço
abaixo.
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Informamos as/os gestores da BVS&A que a Fundação Banco do Brasil, em ofício
enviado à Sociedade do Sol datado de 28 de dezembro de 2012, está retomando
os esforços e o funcionamento do Banco de Tecnologias Sociais (BTS).
Solicitamos que tomem conhecimento do segundo anexo que acompanha este
relatório.
Em breve, queremos dialogar com vossas senhorias no sentido de tomarmos
uma decisão em relação ao termos do ofício da FBB, pois ele certifica e afirma o
ASBC da Sociedade do Sol como uma tecnologia social que continua apta a
continuar a receber o apoio e a honra de ser uma entidade beneficiada pela
BVS&A/BOVESPA.
Ainda, se faz necessário informá-los que consolidamos uma parceria de pesquisa
e extensão universitária com o Observatório do Movimento pela Tecnologia Social
na América Latina, sediado no Centro de Desenvolvimento Sustentável (CDS) da
UnB, www.unb.br/sobre/cdsUnB e http://www.cds.unb.br/obmts/, por meio do
seu formulador e coordenador Prof. Dr. Ricardo T. Neder.
O OBMTS atua no Campus Universitário Darcy Ribeiro e na Faculdade UnBPlanaltina por meio da Incubadora de Tecnologias Sociais para Segurança
Alimentar e Nutricional.
Vejam o lançamento: Ciência & Tecnologia Social Vol. 1, No 1 (2011).
http://seer.bce.unb.br/index.php/cts/issue/view/452/showToc
Entre as ações firmadas, está a publicação de um livro até agosto de 2013
relatando o nosso trabalho aqui no EcoBioMetropolitano de São Paulo.
8) Por favor, preencha a tabela abaixo:
Valor Total do Recurso
Projeto
liberado
pela
BVS&A para a
Organização
R$150.000,00
NIHIL

Recurso em posse Recurso
da BVS&A a ser captado
liberado
R$150.000,00

a

ser

NIHIL

São Paulo, 22 de janeiro de 2013.

Gustavo Belic Cherubine - Coordenador do Projeto BVS&A.
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