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Moinho Cultural

O Instituto Moinho Cultural Sul-Americano se dedica à inclusão so-
cioeducacional de crianças e adolescentes por meio da formação 
artística e cultural, com linguagens e formas de expressão considera-
das pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (Unesco), ferramentas poderosas na formação de menta-
lidades a favor da construção da cultura de paz.

Fundado na cidade de Corumbá – MS, no ano 2002 e inaugurado em 
2004, presta atendimento direto a 270 crianças e adolescentes co-
rumbaenses, ladarenses e bolivianas, de 6 a 18 anos, com formação 
em dança, música, idiomas e tecnologia.

A equipe do Moinho Cultural é multidisciplinar e comprometida 
com o desenvolvimento dos participantes, com a participação da fa-
mília e o envolvimento da comunidade, despertando no participante 
o comprometimento e interesse em estar e conviver com/no projeto, 
fazendo dele seu propósito de vida. A metodologia está organizada 
sob a forma de Projeto Político Pedagógico – PPP de oferta anual, 
programado para oito anos, está dividida em Etapa I, Etapa II e Etapa 
III tendo uma carga horária semanal de 20 horas/aula e férias equiva-
lente à da escola formal.
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Missão
Diminuição da vulnerabilidade 
de crianças e adolescentes em 
região de fronteira através do 
acesso a bens culturais e conhe-
cimento tecnológico.

Visão
Ser reconhecida pela excelência 
das metodologias de promoção 
de desenvolvimento de crian-
ças e adolescentes em região de 
fronteira.
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NÚMERO DE PARTICIPANTES EM 2016:
BOLÍVIA – 13
LADÁRIO – 47
CORUMBÁ – 210

PÚBLICO DIRETO :  
270 CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
ENTRE 08 E 18 ANOS DE IDADE

PÚBLICO INDIRETO : 
1.500  FAMILIARES

Ideal
Fornecer um projeto estimulante através da música, da dança e da tecnologia 
digital a longo prazo, com ciclo de formação de oito anos.
Promover o engajamento das famílias, da sociedade e do estado em ações de 
reparação e proteção dos direito das crianças e adolescentes alcançados pela 
instituição.
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O prédio do Instituto Moinho Cultural 
Sul-Americano, localizado às margens do 
rio Paraguai, área histórica de Corumbá, 
foi construído entre 1946 e 1950. No 
passado, havia sido uma próspera 
indústria de farinha e macarrão, e depois 
havia se tornado museu da base da 
Polícia Florestal, local onde os estudantes 
faziam cursos de férias sobre o combate 
à caça aos jacarés.

Onde 
estamos
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O prédio já estava desativado há mais de 20 
anos quando os idealizadores da Instituição 
entraram com o projeto na empresa 
proprietária do prédio, a J. Macedo, para 
solicitar a sua utilização, e ainda buscaram o 
patrocínio da mineradora Vale. A J. Macedo 
fez a cedência do prédio por 20 anos, e o 
espaço onde já havia transitado centenas 
de operários, está hoje ocupado por quase 
270 crianças, de 6 a 18 anos de idade.

Situa-se a cinco quilômetros da fronteira, 
que se configura como região de conflito 
intercultural, fragilidade ambiental, rota 
do narcotráfico, prostituição, exploração 
sexual infantil e desigualdades econômicas, 
bem como campos de ação, pesquisa e 
programas de interesse universal. Juntas, 
Corumbá, Ladário e as cidades bolivianas 
Puerto Suarez e Puerto Quijaro somam 150 
mil habitantes.
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Dança
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O curso de dança é oferecido 
em oito etapas, com quatro mo-
dalidades: Ballet Clássico, Dança 
Contemporânea e Improvisação. 
Tem duração de oito anos para a 
formação de Bailarino. Entretan-
to, podem ser certificados no de-
correr do curso de acordo com o 
seu desempenho e aptidão para 
a dança. Ao término do 5ª ano, 
ou seja, do nível intermediário, do 
ensino artístico de ballet clássico, 
o participante obtém o certifica-
do deste nível e pode ser monitor 

de dança. Ao fim da carreira como estudante de 
dança, o participante passa por uma avaliação 
artística e pode receber a certificação de profis-
sional da dança e/ou professor de dança.

O Instituto Moinho Cultural Sul-Americano atual-
mente aplica a metodologia da Escola Cubana 
de Ballet, visa estimular o desenvolvimento de 
cada jovem para que ele possa conquistar seu 
espaço na sociedade. 

Apresentações de Dança: 15
Outras atividades: 65
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Música

O curso de Música no Moinho Cultural tra-
balha com um processo de ensino apren-
dizagem construtivista/tradicional. 

A música contribui para a formação inte-
gral do indivíduo, reverencia os valores cul-
turais, difunde o senso estético, promove a 
sociabilidade e a expressividade, introduz 
o sentido de parceria e cooperação, e au-
xilia o desenvolvimento motor, pois traba-
lha com a sincronia de movimentos.

Cada atividade tem seu desenvolvimento 
próprio, diferenciado pelos naipes em cons-
trução, ou seja, instrumentos que formam 
famílias de cordas, sopro ou percussão.

No 1° ano,  os participantes fazem aulas de 
musicalização e prática de instrumentos. 
Do 2° ao 5° anos, as turmas se dividem em 
básicos e intermediários, ingressando na 
orquestra de acordo ao seu nível. Sendo 
assim, as atividades são direcionadas bem 
como, estudo de método (livros didáticos) 
e repertório clássico a popular. Nos três úl-
timos anos, os participantes passam a ser 
avançados, podendo assim ser monitor e/
ou professor de acordo a necessidade e 
capacidade dos concluintes. A metodolo-
gia é aplicada através da experiência. 

Apresentações de Música: 33
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Núcleo Tecnológico
Utilizamos a tecnologia di-
gital como ferramenta para 
humanização e de interação 
social, proporcionando uma 
educação de qualidade atra-
vés de um trabalho de par-
ceria entre pais, educandos e 
profissionais, num processo 
cooperativo de formação de 
indivíduos plenos e aptos a 
construir a sua própria auto-
nomia e cidadania, reconhe-
cendo-se, como ser único, 
mas também coletivo.

Os que compõem o Núcleo Tecnológico re-
alizaram cursos, juntamente com a parceria 
do IFMS (Instituto Federal do Mato Grosso 
do Sul), nos mais variados seguimentos da 
tecnologia, com objetivo de contribuir para 
o desenvolvimento do Moinho Cultural e 
para vida profissional.

Metodologias que busca promover a cida-
dania através da Inclusão Digital, interesse 
pelos recursos tecnológicos e utilização cor-
reta das ferramentas.

CAPACITAÇÕES DO NUTEC
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GIBITECA

A leitura desde os primeiros anos de 
escolarização se constitui em uma ati-
vidade de grande importância para a 
alfabetização e letramento, bem como 
para a formação intelectual do indiví-
duo na vida em sociedade.

Os quadrinhos têm um aspecto lúdico 
para a criança e são ótimos para a ini-
ciação da leitura. A junção de texto e 
imagem, a noção de novidade a cada 
descoberta após virar a página, tudo 
isso desperta o interesse pela leitu-
ra. Ler exercita a imaginação, aguça 
a curiosidade e desperta o interesse 
pelo desconhecido.

A História em Quadrinho se enquadra 
no perfil do participante de todas as fai-
xas de idade, como narrativas cultas em 
envolventes.

Apoio Escolar
O Apoio Escolar é uma ação 
que deve consolidar e am-
pliar conhecimentos, enri-
quecer experiências cultu-
rais e sociais dos alunos e 
ajudá-los a vencer obstácu-
los em sua aprendizagem, 
favorecendo o sucesso na 
escola e na vida.

OBJETIVO 

• Estimular o hábito da leitura utilizando a 
força dos quadrinhos, alinhando o aspec-
to lúdico nas atividades em sala de aula.

• Despertar o interesse dos participantes 
pelo uso da leitura das histórias em qua-
drinhos através das conversas e dramati-
zações.
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O Setor Social do IMC desenvolve ações 
com familiares dos participantes de ca-
ráter permanente e continuado com a 
finalidade de fortalecer a sua função pro-
tetiva, preventiva e proativa, prevenindo 

a ruptura de seus vínculos e utilizando 
os recursos disponíveis na rede socioas-
sistencial na expectativa de promoção; 
conhecimento aos direitos constituídos; 
inserção familiar e social.

Setor Social

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

TRATA-SE DE UM SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, REGULAMENTADO 
PELA TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS (RESOLUÇÃO CNAS 
Nº 109/2009). FOI REORDENADO EM 2013 POR MEIO DA RESOLUÇÃO CNAS Nº 01/2013.

Este serviço é realizado em grupos de acordo com o ciclo de vida de seus usuários e orga-
nizado a partir de percursos. É complementar ao trabalho do PAIF – Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral à Família, e busca prevenir a ocorrência de situações de risco social.

Tem caráter preventivo, protetivo e proativo, pautado na defesa e afirmação de direitos e 
no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos usuários, com vistas ao alcan-
ce de alternativas emancipatórias para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais.

GARANTIA DE DIREITOS 
ACOLHIDA 
VÍNCULO FAMILIAR 
CONVÍVIO FAMILIAR E COMUNITÁRIO 
AUTONOMIA DOS USUÁRIOS

CONVIVÊNCIA 
É FORMA

VÍNCULO 
É RESULTADDO
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VISITA INTERATIVA
GRUPO DAS FAMÍLIAS

ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS 
GRUPO TEMÁTICO

RODA DE CONVERSA 
INFORMACIONAL 

GRUPO DAS FAMÍLIAS

ATENDIMENTO DE ROTINA

Atendimento 
Individual aos 
Responsáveis

Contato 
Telefônico aos 
Responsáveis

Atendimento 
Individual aos 
Participantes 

Relato Pasta
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ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS

1465 – ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS AOS PAIS
5.8 –  MÉDIA DE 2014
7.7 – MÉDIA DE 2015

1243 – CONTATOS TELEFÔNICOS COM OS PAIS
4.6 – MÉDIA DE 2014
6.6 – MÉDIA DE 2015

476 – ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS AOS PARTICIPANTES
2.2 – MÉDIA DE 2014
2.5 – MÉDIA DE 2015

O aumento gradual de atendimentos 
individuais aos familiares e diminuição 
dos atendimentos aos participantes si-
nalizam a efetivação do fortalecimento 
de vínculos familiares. Em 2014 eram 5.5 
atendimentos diários aos familiares e 2.2 
de participantes, 2015 foram 7.7 aten-
dimentos diários aos familiares e 2.5 de 

participantes e em 2016 foram atendidos 
8.6 atendimento diários aos familiares e 
2.4 aos participantes. Dessa forma consi-
deramos não apenas que está sendo atin-
gindo o objetivo do Serviço de Proteção 
Social Básica - SCFV, mas que os serviços 
prestados demandam maior suporte pro-
fissional e estrutural.



Programa  
Proteger é Preciso

Mediante parceria com a Prefeitura Municipal de Corumbá/MS, a Drª Carmen F. Gomes 
realiza o atendimento médico no Instituto Moinho Cultural Sul Americano. Essa consulta 
é realizada todas as quartas – feiras às 09h:00min da manhã na sala médica do IMC, os 
participantes obrigatoriamente, por orientação da médica devem comparecer acompa-
nhados dos pais ou responsáveis, independente da idade.

Atendimento médico

O Programa Proteger é Preciso patrocinado pela 
Fundação Vale e Vale, sensíveis diante de um 
cenário nacional de tanta violação de direitos 
fundamentais e falta de acesso à informação, veio 
para contribuir com uma abordagem mais efetiva 
no esclarecimento de dúvidas, com relação ao 
enfrentamento à violência, abuso e exploração 
sexual, colaborando na formação cidadã de 
crianças, adolescentes e familiares. Tendo em 
vista contribuir para o despertar da importância 
da orientação sexual para preparar o adolescente 
para uma vida sexual segura, saudável e com a 
grande responsabilidade que lhes cabe.

Em parceria com o Moinho Cultural, o Programa 
Proteger é Preciso percorreu 24 (vinte e quatro) 
Escolas dos Municípios de Corumbá e Ladário 
sendo 18 (dezoito) Escolas Municipais, 06 
(seis) Escolas Estaduais, dentre esses 03 (três) 
Comunidades Rurais: Antônio Maria Coelho, Porto 
Esperança e Urucum.
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Na mídia

VOLTADO AO COMBATE 
DE EXPLORAÇÃO SEXUAL, 

CORUMBÁ RECEBE 
PROTEGER É PRECISO

O objetivo do Proteger é Preciso é desenvolver ações edu-
cativas para a promoção do protagonismo infanto-juvenil 
e para a prevenção e o enfrentamento à violência sexual, 
através da mobilização e engajamento da comunidade 
em com as organizações sociais que compõe a rede de 
promoção e proteção social. O trabalho rendeu à Vale, em 
2013, o prêmio Neide Castanha da Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República, na categoria res-
ponsabilidade social.

Em Corumbá, o Instituto Moinho Cultural foi escolhido pela 
experiência de onze anos de atuação com crianças e ado-
lescentes na região de fronteira, marcada pela desigualdade 
social, violência, tráfico de drogas e exploração sexual.

Fonte:  
http://www.corumba.ms.gov.br/noticias/voltado-ao-combate-de-ex-
ploracao-sexual-corumba-recebe-proteger-e-preciso/19536/

http://www.tvpantaneira.com.br/noticia/voltado-ao-combate-de-ex-
plorao-sexual-corumb-recebe-proteger-preciso/300/

https://www.folhams.com.br/programa-voltado-ao-combate-de-ex-
ploracao-sexual-e-lancado-em-corumba/
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PREFEITURA REPASSA RECURSOS PARA ENTIDADES 
ASSISTENCIAIS BENEFICIANDO 1,5 MIL PESSOAS

EMPRESÁRIO APONTA MOINHO COMO MODELO DE TRANSFORMAÇÃO

Oito entidades assistenciais estão 
sendo atendidas pela Prefeitura de 
Corumbá por meio de repasses de 
recursos financeiros, beneficiando 
cerca de 1,5 mil pessoas. Cinco dos 
11 convênios previstos foram assina-
dos na quarta-feira, 13, pelo prefeito 
Paulo Duarte com representantes 
de quatro instituições: APAE, Moi-
nho Cultural Sul-Americano, Centro 
de Equoterapia Odilza Miranda de 
Barros e Colégio Imaculada Concei-
ção (Geniquinho).

Com doze anos de atendimento a crianças e adoles-
centes em situação de vulnerabilidade da região de 
fronteira, o Instituto Moinho Cultural Sul-Americano 
deu posse em março ao seu novo presidente, Paulo 
Madson de Souza Barbosa, empresário de 40 anos. Ele 
já pertencia ao Conselho do Moinho e aceitou a missão 
por entender que pode ser muito útil como especialis-
ta em marketing, ex-militar e ex-integrante do Sebrae. 
“E também como gratidão pelo muito que fizeram ao 

Fonte: http://www.corumba.ms.gov.br/noticias/prefeitura-repassa-recursos-para-entidades-
-assistenciais-beneficiando-1-5-mil-pessoas/19620/

meu filho, Alisson, que estudou no Moinho durante oito anos e saiu agora para fazer curso 
técnico no Sebrae”, destacou.

Para Madson, o Moinho vive agora um novo ciclo, em busca da autossuficiência e da profis-
sionalização, após se tornar um dos projetos sociais e educacionais mais respeitados em Mato 
Grosso do Sul. “O Moinho é uma marca muito forte, modelo de transformação, inclusive em 
nível estadual, e vai ter outras ramificações, com uma nova visão, partindo do projeto social 
para a capacitação de profissionais”, acentuou. “Trata-se de uma boa referência de crianças 
muito bem instruídas, porque aqui existem limites e disciplina, e a criança gosta disso, por-
que sabe que alguém está prestando atenção e cuidando dela”, acrescentou.

Fonte: http://www.correiodecorumba.com.br/?s=noticia&id=23015
http://perolanews.com.br/noticias/corumba/empresario-aponta-moinho-como-modelo-de-transformacao
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O banho de São João é uma festa tradicio-
nal no Centro-oeste brasileiro, e conta com a 
presença de pessoas vindas de vários lugares 
do país. O porto fica repleto de pessoas que 
demonstram sua fé levando seus pedidos e 
agradecimentos.

Como de costume, todos os anos, os parti-
cipantes da instituição nessa época partici-
pam do tradicional Banho de São João, onde 

levam a imagem do santo a beira do rio, sen-
do assim uma grande festa.

Esse ano o Moinho Cultural decidiu come-
morar com toda comunidade, realizando o 
Nhô Muinho no dia 18 de junho.

A instituição lotou e a noite ficou ainda mais 
festiva, com apresentações de músicas, dan-
ças e muita comida típica.

Nhô Muinho
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Grande Conquista

De Cuba para o Brasil, Mayda Riveiro e 
Rolando Candia são exemplo de quem vem 
de longe fazer a diferença no País. Juntos 
no balé clássico desde a juventude, há 21 
anos deixaram Cuba para se apresentarem 
ao mundo e hoje são maestros da dança no 
Instituto Moinho Cultural Sul-Americano. “Era 
um desejo antigo trazê-los, são reconhecidos 
em todo o mundo”, destaca Márcia Rolon, 
fundadora do Moinho Cultural.

Mayda iniciou seus estudos na Escola de 
Arte de Camaguey em 1966 e concluiu na 
Escola Nacional de Arte de Havana, capital 
cubana, em 1974, atingindo o nível de 
bailarina profissional e professora. Tornou-se 
mestre da Escola Cubana de Balé. Rolando 
começou em 1968 também em Camaguey 
e atingiu o nível profissional e de professor 
em 1976. Durante vinte anos foi o primeiro 
bailarino do Balé Nacional de Cuba.

O casal de mestres vêm de Ourinhos, 
interior de São Paulo, onde chegaram 
em 2013 após trabalharem e morarem 
no Paraguai, no Uruguai e na Colômbia. 
Deixaram Cuba em 1995, incluídos em 

um programa de intercâmbio cultural, 
e foram para Montevidéu, no Uruguai, 
onde permaneceram até o ano 2000. 
Do Uruguai seguiram para Assunção, 
no Paraguai, onde trabalharam como 
professores durante dez anos.

Em 2013 receberam convite para trabalhar 
para comandar a Companhia Municipal de 
Dança de Ourinhos, interior de São Paulo. 
Como estavam acostumados a viajar em 
turnês pelo mundo, adaptaram-se com 
facilidade ao Brasil. “Cuba tem dançarinos 
espalhados por todo o mundo”, diz Mayda. 
“No Balé Nacional de Cuba os bailarinos 
também são preparados para ensinar 
quando pararem de dançar”.

O casal busca levar aos participantes 
do Moinho Cultural conhecimento e os 
princípios que o regem o balé clássico. 
“O que fazemos é uma oportunidade 
e não obrigação. Queremos transmitir 
conhecimento porque é o mais importante 
que temos. Dançamos muito na vida e 
hoje sentimos as sensações dos alunos, de 
satisfação em dançar”, diz Mayda.



24



25

“Moinho in Dança”
Dois dos maiores nomes da dança clássi-
ca mundial, os cubanos Rolando Candia e 
Mayda Rivero ministraram de 18 a 22 de 
julho o Curso de Férias Moinho in Dança no 
Instituto Moinho Cultural Sul-Americano.

As aulas de técnica clássica, técnica mas-
culina, pas de deux, repertório e pontas 
foram ministradas  de segunda à sexta-
-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Aos 
professores foram ofertadas aulas de me-
todologia. 

A chegada dos consagrados mestres 

cubanos fazem do Moinho Cultural uma 
referência em qualificação da dança clás-
sica sul-americana. Rolando Candia e 
Mayda Rivero iniciam em Corumbá mais 
um ciclo de uma trajetória de mais de 40 
anos como bailarinos e professores.

A conclusão do curso terminou com uma  
coreografia que mostra um pouco da ro-
tina da escola de artes Moinho Cultural 
Sul-Americano e trechos do clássico Lago 
dos Cisnes contando com a participação 
de bailarinos de Aquidauana, Anastácio, 
Bonito, São Paulo e Corumbá.

Fonte:
http://www.correiodecorumba.com.br/?s=noticia&id=23615

http://www.diarionline.com.br/index.php?s=noticia&id=86611

http://perolanews.com.br/noticias/corumba/moinho-abre-inscricoes-para-curso-de-danca-com-mestres-cubanos

http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/mstv-1edicao/videos/t/corumba/v/bailarinos-cubanos-dao-aula-para-alunos-do-
-moinho-cultural-em-corumba-ms/5152981/

http://www.pmcorumba.com.br/noticias/moinho-conclui-curso-de-inverno-com-participacao-de-bailarinos-de-ms/19946/

http://www.ensaiogeral.com.br/noticias/danca/moinho_conclui_curso_de_inverno_com_bailarinos_de_ms

https://www.folhams.com.br/moinho-conclui-curso-de-inverno-com-participacao-de-bailarinos-de-ms/#.V5ZY99IrIdU

Curso de Férias 
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Depoimentos

Queria agradecer pela 
atenção e carinho da equi-
pe Moinho, que organizou 
o curso. A alimentação está 
ótima. Com toda certeza se 
houver outros cursos, esta-

rei aqui.  Parabéns
(Beatriz Pequito)

Eu só tenho que agradecer o carinho 
e atenção de todos vocês. Que o 

Moinho continue com essa energia 
maravilhosa e que sirva de inspiração 

para todos aqueles que acreditam 
que a arte realmente muda a vida 
das pessoas, transformando-as em 
cidadãos conscientes e preparados 

para um futuro melhor. 
(Cristiane Marcosse  

 Escola de Dança Beatriz de Almeida)
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Parabéns, Parabéns e Parabéns!!
O curso foi maravilhoso, organização, 
atendimento, alimentação , carinho e 

experiência incrível. Maestros especiais!
Esses dias levarei no coração, com 

certeza estarei no próximo. 
(Mayara Martins – Studio de Dança)

Só tenho a agradecer!
Foi tanto carinho, cuidado e dedicação. 

Cada detalhe será sempre lembrado 
por mim. Esta casa nos ofereceu coisas 
que não eram de sua obrigação, as fi-

zeram por carinho e amor a arte. Todos 
sempre com um sorriso no rosto!

Vocês foram simplesmente maravilho-
sos. Quero voltar sempre. 

(Simone Souza)
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Moinho e 
Vale celebram 
onze anos de parceria 
e transformações

O Programa Proteger é Preciso, forte mecanismo para o combate à exploração sexual de 
crianças e adolescentes em Corumbá e Ladário, reforça neste ano os laços de amizade e 
onze anos de parceria entre a Vale e o Instituto Moinho Cultural Sul-Americano. E para 
comemorar esta importante ligação, beneficiários do Moinho e funcionários da Vale dis-
tribuíram entre a população corumbaense e ladarense mudas de plantas e cataventos, 
durante os festejos dos aniversários das cidades. Os cataventos traziam a inscrição “Vale e 
Moinho, 11 anos de parceria”.

Fonte:
http://www.capitaldopantanal.com.br/geral/moinho-e-vale-celebram-onze-anos-de-parceria-e-transformacoes/519682/
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Acrobacia circense ganha 
destaque no Moinho Cultural
Desperte a arte em você! Com este 
lema, o Espaço Vivart inicia uma 
nova etapa agora em parceria com 
o Moinho Cultural. Na inauguração 
da sala de atividades, que fica no 
segundo andar do centenário pré-
dio do Moinho, na rua Domingos 
Sahib, os professores Mauro Yukio 
Shiroma, Josué Cuelar da Silva e 
Ruliano Cezar Garcia apresentaram 
o objetivos e a programação do tra-
balho que tem como foco oferecer 
aulas de acrobacia de solo circense, 
tecido acrobático, malabares, ofici-
nas e workshops de arte.

Fonte:
http://www.diarionline.com.br/index.php?s=noticia&id=89147

http://www.capitaldopantanal.com.br/geral/espaco-vivart-amplia-aulas-de-acrobacia-circense-no-moinho/520290/

http://www.folhams.com.br/author/erik-silva/page/14/
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Prêmio na Feira de Ciências 
e Tecnologia reforça parceria 
Moinho-IFMS

A parceria entre o Instituto Moinho 
Cultural Sul-Americano e o Instituto 
Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) 
ganha um grande impulso com a pre-
miação alcançada na Feira de Ciên-
cias e Tecnologia da IFMS (Feicipan) 
por três jovens estudantes integran-
tes do Projeto de Extensão Moinho 
de Software. O objetivo do projeto 
é implantar uma fábrica de softwa-
re visando aproveitar o potencial da 
região pantaneira com o desenvolvi-
mento de alternativas de renda para 
a população.

Fonte:
http://www.capitaldopantanal.com.br/geral/premio-na-feira-de-ciencias-e-tecnologia-reforca-parceria-moinho-ifms/520346/

http://www.diarionline.com.br/index.php?s=noticia&id=89230

https://www.folhams.com.br/tag/ciencia-e-tecnologia/



31

O Quebra-Torto com Letras é um es-
paço em que a literatura se une à 
gastronomia pantaneira em uma 
celebração de sabores e poesia, com lança-
mento de livros e bate-papo com os autores. 

A Camerata do Moinho Cultural, sob a re-
gência de Emanuel Teixeira, recepcionou os 
escritores no Quebra-Torto com Letras do 
13º Festival América do Sul Pantanal. Com o 
ambiente aconchegante, que o clima ame-
no proporcionou, os participantes do even-
to puderam mergulhar na identidade sul-a-
mericana essencialmente influenciada pela 
cultura dos povos originários indígenas. 

Fonte:
http://www.noticias.ms.gov.br/quebra-torto-com-letras-inspira-
-sabores-e-alimenta-a-poesia-no-festival-america-do-sul-pan-
tanal/

http://www.festivalamericadosulpantanal.com/noticias/a-iden-
tidade-sul-americana-e-celebrada-no-quebra-torto-com-le-
tras/52

http://www.festivalamericadosulpantanal.com/noticias/poesia-
-alimenta-e-inspira-participantes-do-quebra-torto-desse-do-
mingo/66

13o Festival 
América do Sul
QUEBRA TORTO COM LETRAS
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O Moinho Cultural é reconhecido nacionalmente pela imprensa. 
Uma das nossas  parceiras é a TV Morena – afiliada da Rede Globo.

Mídia Espontânea

MÍDIA Nº DE VEICULAÇÕES VALOR UNITÁRIO *30 VALOR ACUMULADO
TV MORENA (local)    

Curso Moinho In Dança 1 R$ 377,00 R$ 2.261,00

Proteger é Preciso 1 R$ 377,00 R$ 3.015,00

MÍDIA Nº DE VEICULAÇÕES VALOR UNITÁRIO *30 VALOR ACUMULADO
Jornal Digital 47 R$ 400,00 R$ 18.800,00

TOTAL R$ 24.076,00

MÍDIA Nº DE VEICULAÇÕES VALOR UNITÁRIO *30 VALOR ACUMULADO
TV MORENA (local)    

Espetáculo Moinho in 
Concert 1° Ed 6min 1 R$ 377,00 R$ 4.523,00

Milhares assistem ao 
Moinho in Concert 1° Ed 
4 min

1 R$ 377,00 R$ 3.015,00

TV MORENA (Estadual)    

Bom Dia MS - Moinho 
In Concert 1 R$ 1.124,00 R$ 13.487,00

Espetáculo Moinho in 
Concert 2° ed 1 R$ 4.217,00 R$ 50.603,00

Milhares assistem ao 
Moinho in Concert 1 R$ 4.217,00 R$ 33.735,00

Jornal Digital
Moinho In Concert 10 R$ 400,00 R$ 4.000,00

TOTAL R$ 109.363,00
TOTAL DO ANO : R$ 133.439,00

MOINHO IN CONCERT

REDE SOCIAL
Visualizações  203.321

Curtidas 5.613

Mídia que ocorre naturalmente, não sendo paga.
** Valores acumulados de acordo com tabela da mídia no período 
veiculado
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18 de Maio - Dia Nacional de Combate a Exploração 
de Crianças

Ação Global

Aulas de Espanhol em Parceria com o Ifms

Almoço Pantaneiro

Carlinhos Brown com Participantes do Moinho

Apresentação de Dança – Semana do Meio Ambiente
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Dia da Água

Dia Internacional da Mulher

Entrega de Gorros

Dia Internacional do Livro

Inauguração do Jardim da Independencia

Dia das Mães
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Outubro Rosa

Projeto Cartão Postal

Visita da Equipe da Unesco Visita de Militares

Visita a Mineradora Vale

Programa Erasmus Mundus - Mestrado Internacional 
em Desenvolvimento Territorial Sustentável



Moinho 
In Concert
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São doze anos de história, sonhos re-
alizados e a capacidade de transfor-
mação presente na vida de crianças, 
adolescentes e jovens que integram o 
Instituto Moinho Cultural Sul-America-
no, criado em 2004. O prédio, constru-
ído em 1946, mas reformado, comple-
ta 70 anos, e há doze funciona como 
sede de um projeto que se tornou refe-
rência em Corumbá e toda a América.

O espetáculo percorre do clássico ao 
regional com o Conto Natalino e Can-
to Sul-americano. São dois momentos 
distintos mas igualmente intensos e 
marcantes, que mais uma vez busca 
traduzir, no palco, todo o esforço dos 
envolvidos com a missão do Moinho: 
a formação de cidadãos na região de 
fronteira, e de grande vulnerabilidade, 
entre Corumbá, Ladário, Puerto Quijar-
ro e Puerto Suarez. Mesmo diante de 

enormes dificuldades, o Moinho se 
supera e prossegue sua missão.

No Conto Natalino, primeira 
parte do programa, o Moinho 
in Concert apresenta frag-
mentos de um tradicional 
conto de Hoffmann musica-
do por Tchaikovsky, chamado 
“O Quebra Nozes”. O encanto 
e a magia estão presentes nos 
personagens, figurino, música 
e dança dos pequenos baila-
rinos. Com Clara, protagonista 
do conto, as crianças conhe-
cerão lugares e personagens 
mágicos na noite de Natal.
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HERMANOS IRMÃOS 
ENCANTAM A AMÉRICA
Na segunda parte, o Moinho in Concert home-
nageia três dos principais expoentes da músi-
ca de Mato Grosso do Sul e latino-americana, 
Márcio de Camillo, Jerry Espíndola e Rodrigo 
Teixeira, que formam o trio Hermanos Irmãos.

O Moinho in Concert encantou o público com 
uma apresentação cercada de beleza, emoção 
e a graciosidade de seus pequenos dançarinos 
e músicos em uma noite inesquecível para fa-
miliares, amigos e convidados, no domingo, 04 
de dezembro, no ginásio Poliesportivo da rua 
Porto Carreiro.



40

Emoção de quem 
trabalha aqui...

Estando a frente de uma instituição de tamanha 
grandiosidade e credibilidade me sinto honrado 
em fazer parte deste projeto, que transforma a 
vida de crianças e adolescentes, oportunizando 
um futuro digno.

Dar oportunidade à uma criança de 6 anos de 
idade de ter  contato com a arte, estimular seus 
sentidos e formar, acima de tudo, um cidadão, é 
inexplicável! 

A gratidão resume o sentimento de perceber e 
fazer parte da transformação que acontece em cada um e vê-los decidir 
entre dança, música e tecnologia a ponto de escolher como profissão 
que transformará seu futuro e vida.

Costumo dizer que as crianças passam mais tempo no Moinho e na esco-
la regular do que em seu próprio lar... por isso, trabalhamos arduamente 
para que os participantes tenham disciplina, respeito e responsabilidade 
sempre em primeiro lugar, sem esquecer o carinho e amor ao próximo.

A Arte é para todos, basta acreditar no seu potencial e agarrar as oportu-
nidades. Me sinto com o dever cumprido ao ver o brilho no olhar de cada 
criança ao perceber que tudo é possível.

Todo sonho se torna realidade quando sabemos onde queremos chegar.

José Roberto dos Santos Junior
Coordenador Geral do Instituto Moinho Cultural Sul-Americano
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Em 2010 iniciei meus estudos aca-
dêmicos na Universidade Norte do 
Paraná no curso de Serviço Social. 
Em abril de 2011 o Instituto Moinho 
Cultural me oportunizou uma vaga 
como estagiária sob a supervisão da 
Assistente Social Luciane Andreatta. 
Nós primeiros meses foi um verda-
deiro “redemoinho”. Muitas crianças 
e adolescentes e eu queria muito 
entender e fazer parte dessa fábrica 
de sonhos. Diariamente ouvíamos 
sobre respeito, disciplina e respon-
sabilidade. Os longos braços da bai-
larina, saltos, giros, sons de cordas, 
sopro, teclado do piano e que resul-
tavam em lindos sorrisos me prova-
vam que apesar das adversidades 
e dura realidade vividas pelos par-
ticipantes em seus lares, nada era 
lembrado em meio as multidões de 
aplausos e gotas de suor. Nesse re-
duto de vulnerabilidades e fortes ris-
cos sociais me fortaleci profissional 
e pessoalmente. Em 2014, após es-
tágio obrigatório, passei a ser seletis-
ta como auxiliar administrativo, mas 
após um longo período de formação 

acadêmica, correlacionando teoria 
e prática profissional, em 2015 fui 
admitida como Assistente Social no 
IMC. Meu trabalho de conclusão de 
curso tratava do terceiro setor e sua 
contribuição no fortalecimento de 
vínculos das famílias ali atendidas 
pelo IMC. Obtive nota máxima com 
o tema. Tentei transcrever toda mi-
nha experiência em campo, junto as 
famílias usuárias do serviço e as pro-
fissionais Selma Vanderlei e Sandra 
Angelia que acompanharam meus 
projetos interventivos ‘visita interati-
va’ e ‘roda de conversa sobre políti-
cas públicas’. Em 2017 completo 6 
anos de casa, dentre estágios e atua-
ção profissional na área da assistên-
cia social e oferta de serviços da pro-
teção social básica. Hoje também 
estou como Conselheira no Conse-
lho Municipal de Assistência Social, 
representando o IMC e contribuindo 
para a efetivação do Controle Social 
do Município. Estou me especiali-
zando na área da infância e juven-
tude com conhecimentos sobre a 
neurociência e distúrbio comporta-
mental que interferem na aprendi-
zagem. Acredito que qualquer servi-
ço ofertado por ONG deve perseguir 
e primar pela qualidade social, sem 
precarização ou ausência de criativi-
dade, bem como garantir junto aos 
órgãos públicos a garantia da defesa 
dos direitos, sem temer. 

Thayla Helen Aguirre Cuellar
Assistente Social

CRESS 4526 21ªRegião - MS
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Resultados 
Alcançados 

DENTRE OS RESULTADOS ALCANÇADOS DESTACAMOS:

Área Social:
• Reforço da autoestima e auto-confiança dos 270 participantes;
• Sentimento de pertença adquirido;
• Entrelaço solidário entre os alunos, a família e os educadores;
• Transformações nas relações sociais e de valores da sociedade local;
• Apoio e reconhecimento popular local;

Área Cultural:
• Divulgação da Cia. Juvenil de Dança do Moinho Cultural;
• Divulgação da Orquestra Juvenil;
• Ampliação do grupo de percussão,  Camerata  e grupo de sopros e Chorinho

Área Educacional:
• Integração e promoção da educação pós-escola;
• Aulas de educação ambiental e patrimonial, idiomas e informática;
• Formação em dança e música
• Melhoria nos indicadores da Escola Regular

Área Tecnológica:
• Formação técnica em áudio e vídeo;
• Formação em informática básica e  intermediária
• Montagem e desmontagem de computadores
• Parceira com a empresa CISCO em  cursos da área de tecnologia
• Sala de co-working e intercâmbio com a UFMS e IFMS

Conhecimento:
• Fomento a qualificação da equipe multidisciplinar;
• Tema de produções científicas/objeto de estudo
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Resultados 
Alcançados 

Abrace o 
Moinho Cultural

Por que você deve abraçar o Moinho Cultural?

O trabalho que o Moinho Cultural executa dá resulta-
dos positivos e duradouros, transformando a vida de 
crianças e adolescentes. Buscamos formar cidadãos 
consciente, cheios de esperança e que através desse 
trabalho tenham sucesso em tudo que forem realizar.
 
O Moinho Cultural vive por meio da parceria com em-
presas através da Lei Rouanet, do apadrinhamento e 
contribuição voluntária. Pessoas que doam não só re-
cursos, mas tempo, dedicação, amor e cuidado. Partici-
par de um projeto como esse é proporcionar aos assis-
tidos absoluta prioridade para a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
à arte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à digni-
dade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária.
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Equipe técnica
GESTÃO
Paulo Madson de Souza Barbosa Presidente 

José Roberto dos Santos Junior Coordenador Geral

Rafael Matsui Arakaki Coordenador Administrativo Financeiro

Mônica Barbosa Macedo Coordenadora de Projetos

CONSELHO
Paulo Madson de Souza Barbosa Diretor Presidente

Maria Verônica Safadi Alves Nogueira Diretora Técnica

Hermes Luis de Resende Diretor Administrativo Financeiro

Neiva Maria Robaldo Guedes Conselho Fiscal

Lidia Hortência Aguilar Conselho Fiscal

Maria Esther Battesti de Oliveira Conselho Fiscal

Joelson Aparecido dos Santos Soares Conselho Fiscal

SETOR SOCIAL
Adriany Paulino da Silva Educadora Social

Sandra Angelia Maciel Alves Assistente Social

Thayla Helena Aguirre Cuellar Assistente Social

ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE
Gabriela Nunes de Arruda Assistente Contábil

Nathaly da Silva Moura Menor Aprendiz

Edivânia Soares Guedes da Silva Estagiária Contabilidade

Suellen Aparecida Miranda dos Santos Auxiliar Contábil

TECNOLOGIA
Alexander Carlos Consultor  de Tecnologia

Hernani Correa Paravisini Coordenador de Tecnologia

Henrique Guilherme Malta Cartens Instrutor de Tecnologia

Victor Hugo Melgar Medeiros Edição de filmagens e fotografias

MUSICA
Emanuel Teixeira e Silva Coordenador de Música e Prof  de Cordas

Wagner Soares Angélico Professor de Piano e  violão 

Karolaine Jarcem Mendonça Professora de  Violino

Leandro Henrique Rodrigues da Silva Professor de  Percussão

Leonardo Gonçalves da Costa Professor de Madeiras e Música
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DANÇA
Sonia Ruas Rolon Diretora Artística

Nayara da Conceição Aponte Professora de Dança

Taiandi Moraes da Silva Professora de Dança

Rolando Candia Acosta Mestre de Balleta

Mayda  Antônia Rivero Lopez Coordenadora de Dança

Jhonatan Parda Bento dos Anjos Professor de Dança

ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Claudyane Lucia dos Santos Prof de Apoio Escolare Educação Ambiental

Maria Jose Nunes de Araujo Prof de Apoio Escolar 

Marina de Almeida Oliveira Educadora Social

Mauro Yukio Shiroma Prof de Apoio Escolar

APOIO ADMINISTRATIVO
Nubia Silva dos Santos Recepção

Manoel Leite Neto Motorista

Laura Helena Amorim do Nascimento Serviços Gerais

Antonio Hurtado dos Santos Serviços Gerais

Marilene Gonçalves Soares Serviços Gerais

COMUNICAÇÃO
Alice Carlos De Aquino Assistente de Comunicação

MONITORES
Ednilson de Souza Miranda Tecnologia

Rita de Fátima da Conceição Aponte Tecnologia

Matheus Lugo da Silva Música

Rubens Adriano Malta Cartens Tecnologia

Valessa Rocha Martins de Araujo Dança

COLABORADORES
Márcia Raquel Rolon Fundadora e Consultora

Carmen Ferreira Gomes Médica

Maressa Quevedo Figueiredo Setor Social

Sebastião Rolon Filho Assistente Operacional 
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WWW.MOINHOCULTURAL.ORG.BR

FACEBOOK/IMCULTURAL
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