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Associação Brasileira de Iyengar Yoga - ABIY 
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REQUERIMENTO  

INSCRIÇÃO DE CHAPA PARA A ELEIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
IYENGAR YOGA (ABIY) – BIÊNIO 2020-2022 

Ao Presidente da ABIY 

Sun Pessoa Vaz Figueira Moura 

Visando a candidatura ao processo eleitoral da Associação Brasileira de Iyengar Yoga 
(ABIY), no biênio de 2020-2022, em atendimento às disposições expressas no Edital de 
Convocação sem número, de 31 de agosto de 2020 e de acordo com o Regimento 
Eleitoral, solicitamos a inscrição de chapa concorrente aos cargos da Diretoria e Conselho 
Fiscal, conforme descrito a seguir: 

Nome da chapa: Moksha – Plural e Participativa 

Telefone de contato 1: (71) 99237-8185  Telefone de contato 2: (61) 98110-3666               
E-mail de contato: chapa.moksha.pp@gmail.com             

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA 

Presidente: Silvio da Silva Costa Nunes 

Vice-Presidenta: Leandra Fatorelli 

Diretora-Secretária: Cecília dos Santos Macêdo 

Vice-Secretária: Maria Amélia Vieira 

Tesoureiro:  Juan Manuel Losada 

Vice-Tesoureira: Daiana Pereira 

Anexos: carta-programa e elegibilidade dos integrantes da chapa. 

Nesses termos, pede deferimento 

Salvador, 09 de setembro de 2020 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do responsável pelo Requerimento  
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CARTA PROGRAMA 

 



Carta Programa

Chapa Moksha – Plural e 
Participativa

Propostas para o biênio 
2020-2022 



A Chapa Moksha – Plural e Participativa formou-se num momento de emergência mundial, 
da pandemia, mas também no frágil momento que vivenciamos na própria ABIY.

Apresentação

Diante das trocas que descobrimos serem possíveis através das ferramentas modernas 
pudemos formar uma Chapa articulada com integrantes de diferentes regiões do Brasil.

Temos como prioridades o fortalecimento institucional da ABIY, pois entendemos que os problemas sempre 
existirão, mas uma instituição fortalecida tem resiliência e condições para se adaptar e superar os obstáculos 
que aparecem. As vias que acreditamos favorecerem este caminho são a comunicação e a transparência 
com o associado e também com o público externo.

A Chapa Moksha – Plural e Participativa surge pela vontade deste grupo de aproximação da Diretoria com 
os associados, com o estreitamento de laços, o aprimoramento do processo de escuta e a livre participação, 
tornando assim a associação mais convidativa e acolhedora para seus membros.

Nesta Carta Programa você vai encontrar a apresentação de todos os membros da nossa Chapa         
para Diretoria, a contextualização, os princípios gerais que regem nossas intenções e as ações …
propostas dentro de cada eixo estratégico identificado para nossa atuação.

Esta carta é o início de um diálogo com o associado e associada e esperamos continuar …
a sua construção com a participação todos e todas!

Visamos simplificar a estrutura administrativa da associação e sua modernização, de modo a 
facilitar o trabalho da Diretoria e permitir que a sua passagem para uma outra gestão seja feita 
sem maiores complicações e até mesmo remotamente.



Quem Somos?

Veja quem compõe a Chapa Moksha –
Plural e Participativa



É bacharel em humanidades e 
estudo do comportamento pela 
UFBA. Lecionou História ao    
ensino fundamental e médio, 
período em que residiu na 
Chapada Diamantina/BA (1997-
2005), onde teve experiências com 
coletivos e associações e começou 
a praticar yoga (2001). 

Segue estudando com a família 
Iyengar em Pune e com sua 
mentora, Ushaji, em Rishikesh. 
Certificado em 2014 no nível 
Introdutório II, atualmente dirige 
e dá aulas no studio Iyengar
yoga Salvador, na Bahia.

Silvio traz consigo a coragem, 
serenidade e capacidade de 
articulação, tão necessários para 
liderar a ABIY, além do 
comprometimento com a 
mudança, a ética, 
responsabilidade e a confiança 
dos associados e associadas. 

Silvio Nunes - Presidência

Conheceu o Iyengar yoga na Índia (2007), 
onde residiu e estudou com Usha Devi. 
Teve a oportunidade de praticar  no RIMYI 
ainda quando Guruji se encontrava entre 
nós fisicamente (2009).



A Lê é paulistana, mas vive em Brasília 
desde 2007. Começou a praticar em 2014, 
com Kate Woodcock, em Leeds, UK. Em 
2016 começou a praticar com Rafael Leal, 
em Brasília. Integrou o curso de formação 
com Renata Ventura em 2017, finalizando-
o em 2019, mas continuando em mentoria. 

Leandra Fatorelli – Vice-presidência

Seguiu carreira acadêmica e hoje trabalha com projetos de 
cooperação para o desenvolvimento na área de clima e florestas. 
Tem experiência de trabalho voluntário em coletivos 
autogestionados, integrando o grupo de gestão da rede CSA 
Brasília (Comunidade que Sustente a Agricultura), e participa da 
CSA Esperança e da CSCN Caliandra (Comunidade que Sustenta    
a Cosmetologia Natural). 

A Lê tem um poder de organização e 
mobilização para o trabalho, além de uma 
amorosidade e abertura para ouvir e 
compreender o outro, que a moldam para 
o cargo de Vice-Presidenta da Associação 
Brasileira de Iyengar Yoga, acreditando na 
importância de uma associação forte e 
estruturada.



A Ciça começou a praticar Iyengar Yoga em 2002 
com Luceni Bortolatto e estudou no curso de 
formação com Renata Ventura no triênio 
2017/2019, com quem segue na mentoria. Pratica 
regularmente com o professor Rafael Leal, em 
Brasília.

É bacharel em direito, analista no Ministério Público da 
União, trabalhando atualmente com populações indígenas 
e comunidades tradicionais.

A Ciça tem a comunicação na veia, a naturalidade da 
conexão humana. Traz para sua atuação como Diretora-
secretária da ABIY seu olhar observador atento, sua ação 
esmera e o enorme carinho pela comunidade Iyengar no 
Brasil.

Cecilia dos Santos Macêdo - Secretaria



Além disso, já realizou cinco 
viagens à Índia, ao Ramamani

Iyengar Memorial Yoga Institute
(RIMYI), para estudos e 

aprimoramentos de sua prática de 
Yoga.

Mel é fascinada pelas duas artes, 
do Yoga e da Capoeira. 

E traz para a chapa o seu 
comprometimento com uma 

pratica ética e de acolhimento sem 
esquecer de suas raízes e 

mantendo a ligação com os seus 
ancestrais.

Iniciou a prática da capoeira 
Angola em 1998, no Angoleiro
Sim Sinhô, e logo em seguida 
começou a praticar Yoga. Seu 
encantamento por essas duas artes 
a fez seguir adiante em seus 
estudos, levando-a ter a 
compreensão de que esses dois 
caminhos se intercruzam e se 
aproximam.
Atualmente coordena o Espaço 
Jacarandá e é professora 
certificada internacionalmente pelo 
método Iyengar Yoga - Júnior II. 

Maria Amélia Vieira (Mel)
Vice-Secretaria



Nasceu em Buenos Aires. Cursou 
Designer Gráfico na Universidade 
de Buenos Aires (UBA). Mudou-se 
para o Brasil em 1999.
Pratica Yoga desde 2006. Estudou
com professores de diversas
tradições. Em 2011 e 2012 
participou de cursos de formação
em Hatha Yoga (com Tales Nunes) 
e neste período conheceu Iyengar 
Yoga, método que escolheu para 
continuar seus estudos até hoje.
Desde 2012 estuda e pratica
regularmente no Centro Iyengar 
Yoga Florianópolis (CIYF) sob 
orientação de Camila de Lucca e 
Pedro Pessoa. 
Participou de aulas com diversos
professores do método Iyengar, e
de Workshops Internacionais com 
Lois Steinberg, Faeq Biria, Raya 
Uma Datta e Abhijata Iyengar.

Em 2018 certificou-se
no nível Introdutório II.

Ministra aulas regulares em
Florianópolis no Espaço deYoga

Om-Shanti e no Espaço Estaleiro.

Na área associativa, colaborou por 
4 anos com a Associação de 

…Artesãos Guarapuvu da Ilha 
(AAGI), ligada à cultura e à arte em 
Florianópolis, recuperando direitos 

de artesãos-produtores.

Esta sua experiência aprimorou sua 
capacidade de organização e de 

gestão e, seu perfil aliado à sua 
motivação pela simplicidade trarão 

para a ABIY um novo olhar na 
gestão financeira. 

Juan Manuel Losada - Tesouraria



Gaúcha. Reside na Bahia há mais de              
30 anos. É Bacharel Interdisciplinar em 
Humanidades pela UFBa e tem           
formação em Psicologia Social. É sócia da 
Empresa PalavraMundo Consultoria.

Daiana Pereira – Vice-tesouraria

Desde 2001 atua na coordenação e facilitação de              
processos grupais, projetos, consultorias e intervenções, 
desenvolvendo atividades ligadas as temáticas de gênero, 
trabalho, cidadania e direitos humanos. 
Na área associativa atuou junto associações produtivas de 
mulheres no Espírito Santo e desenvolveu atividades para o 
fortalecimento de associações comunitárias na Chapada 
Diamantina.

Pratica Iyengar Yoga regularmente desde 2014 com Silvio 
Nunes. Participou de workshops com Deborah Weinberg, Eyal
Shifroni e Rosana Seligmann, da 3ª Convenção de Iyengar Yoga 
com Abhijata Iyengar e do workshop online com Raya Uma 
Datta. Fez a Pré-formação de professores em Iyengar Yoga, 
pelo CIYSP /Premavati.

A Dai traz sua vasta bagagem                 
associativa para enriquecer a              
experiência da diretoria e somar esforços 
para alcançarmos os objetivos da ABIY. 



Contextualização
A ABIY está passando por uma crise institucional, revelada pela dificuldade de 
formação de chapas para a participação nas eleições, que poderia inclusive 
levar à sua dissolução, o que seria muito prejudicial para a comunidade Iyengar
Yoga brasileira.

Observamos atualmente um hiato entre a ABIY e os associados, uma ligação 
que existe somente por estarmos sob um mesmo guarda-chuva institucional, 
mas com pouca coesão social entre todas e todos os associados. 

A ABIY tem como função ser o canal com o RIMYI e com outras associações, 
prezando pelo cuidado com o ensino do Iyengar Yoga no país, com a formação 
e desenvolvimento de professores. Essa importância da ABIY deve ser 
priorizada e expandida. 

A partir destas necessidades compomos a Chapa Moksha – Plural e 
Participativa para as eleições do biênio 2020-2022 e contamos com o apoio de 
todos vocês.

A ABIY, criada em 2006, tem como objetivo central o desenvolvimento do 
Iyengar Yoga no país. Sua atuação visa divulgar o Iyengar Yoga e os 
ensinamentos de B.K.S Iyengar, nosso mestre que nos inspira neste caminho. 



Princípios Gerais

• Dedicação pelo ensino e difusão do Iyengar Yoga, de forma 
inclusiva;

• Empenho pela relação estreita com o RIMYI;

• Zelo pelos objetivos da ABIY, assim como por sua história e 
memória;

• Compromisso pelo fortalecimento institucional da ABIY;

• Diligência pela transparência de ações e informações;

• Cuidado pela simplicidade e simplificação de processos;

• Disposição ao diálogo contínuo, por canais de comunicação 
direta com os associados e associadas;

• Trabalho pela comunhão, união e paz em nossa Comunidade;

• Estreitamento de laços com outras associações de 

Iyengar Yoga.



Comunicação interna e externa

Difusão e Processos de aprendizagem

Inclusão e democratização por meio de projetos sociais

Estrutura e funcionamento da ABIY

Modernização dos processos de gestão

Eixos Estratégicos



Propostas de ações                       
para cada                                         
eixo estratégico



Eixo Comunicação interna e externa

Implementar estratégia de comunicação interna com os associados 
e associadas;

Ampliar a divulgação do trabalho desenvolvido pela ABIY para o 
associado, via redes sociais, e-mail e outros meios de comunicação;

Estabelecer meios e ferramentas adequados para comunicação 
com o público em geral;

Aprimorar os canais de comunicação com outras associações de 
Iyengar Yoga.



Eixo Processos de aprendizagem

Promover eventos nacionais e internacionais com objetivo de 
difundir o Iyengar Yoga;

Dar continuidade às Convenções Brasileiras, como ferramenta 
pedagógica, além de cursos e outros recursos disponíveis para 
esse fim;

Priorizar os trabalhos de tradução de livros e referências do Iyengar
Yoga para o português, para difusão do método;

Implementar a transição para o novo modelo de certificação e 
mentoria, por meio de cursos, oficinas, trocas de experiências e 
outras.



Eixo Inclusão social

Ampliar o acesso ao Iyengar Yoga a pessoas de diferentes 
segmentos sociais, por meio da implementação dos Projetos 
Sociais da ABIY;

Implementar o Grupo de Trabalho de Projetos Sociais dentro da 
ABIY  (estrutura, funções e atividades).



Eixo Estrutura e funcionamento da ABIY

Implementar ferramentas e instrumentos de planejamento e gestão 
integrados  (Diretoria e Comitês Operacionais);

Ampliar o diálogo e a participação do associado na revisão da carta 
proposta e sua implementação;

Implementar sistema de gestão do conhecimento e memória da 
ABIY;

Desenvolver parceria com o projeto Iyengariana para a melhoria da 
gestão do conhecimento e da memória sobre o Iyengar Yoga e a 
ABIY (http://iyengariana.org/).



Eixo Modernização dos processos de gestão

Aperfeiçoar a gestão de dados da ABIY, melhorando a 
administração;

Automatizar processos, serviços prestados e o trabalho do 
Conselho Executivo;

Aperfeiçoar métodos e práticas de armazenamento e gestão de 
documentos da ABIY, em serviço de nuvem;

Aprimorar o planejamento e os processos da tesouraria, 
simplificando o trabalho, por meio de implementação de sistema 
de gestão.



Conclusão e Chamamento  para as eleições

Esta Carta  é nossa proposta para uma nova direção da ABIY, isso quer dizer 
que não são pontos rígidos, escritos em pedra.

Esperamos que os associados e associadas sintam-se convidados a participar 
desse processo de construção coletiva, na certeza de que estamos abertos à 
escuta e ao diálogo.

A participação de cada um é importante para o fortalecimento da ABIY. Convidamos a 
todas e todos a participar desse processo de construção coletiva. 

Estamos abertos ao diálogo pelo endereço eletrônico chapa.moksha.pp@gmail.com.

E convidamos a todas e todos a participar da eleição que acontecerá no dia 20 de 
setembro de 2020, às 17h, na plataforma zoom. 

Caso você não possa participar da eleição, lembramos que é possível votar                   
por meio do endereço eletrônico eleitoral@iyegar.com.br, no prazo de                            
até 24 horas que antecede a votação.
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Associação Brasileira de Iyengar Yoga - ABIY 
CNPJ 08.194.310/0001-04 

Rua Turiassú, 127 Conj. 142, São Paulo, SP – CEP 05005-001 

Elegibilidade dos integrantes da chapa Moksha - Plural e Participativa, para concorrer à eleição para a Diretoria da Associação Brasileira de Iyengar 
Yoga (ABIY), no biênio de 2020-2022: 

Cargo Nome completo  
Nacionali

dade 
Email 

Categoria de 
Associado 

Presidente 
Silvio da Silva Costa 

Nunes 
brasileira silvioscn@hotmail.com 

Associado 
Contribuinte ativo 

Vice-
Presidente 

Leandra Fatorelli brasileira lfatorelli@gmail.com 
Associada 

Contribuinte ativa 

Diretora-
Secretária 

Cecília dos Santos 
Macêdo 

brasileira csmacedo5@gmail.com 
Associada 

Contribuinte ativa 

Vice-
Secretária 

Maria Amélia Vieira brasileira 
contato@jacarandayoga.co

m.br 
Associada 

Contribuinte ativa 

Diretor-
Tesoureiro 

Juan Manuel Losada argentina denaranja@hotmail.com 
Associado 

Contribuinte ativo 

Vice-
Tesoureiro 

Daiana Pereira brasileira daianasatolep@gmail.com 
Associada 

Contribuinte ativa 

Salvador, 09 de setembro de 2020. 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura do responsável pelo Requerimento


