FUNDO SÃO PAULO

EDUCAÇÃO E CULTURA
2015
ASSOCIAÇÃO FILHOS
DA CORRENTE
CASA DE MARIINHA
www.filhosdacorrente.blogspot.com.br

Capoeira e cidadania: desenvolvimento integral de jovens na
periferia de São Paulo
A região de Parelheiros, no extremo sul do município de São Paulo, apresenta
altos índices de pobreza e violência. A população não tem acesso a equipamentos
culturais, áreas de lazer e serviços de assistência pública, o que coloca,
principalmente jovens e crianças, em situação de vulnerabilidade.
A Associação Cultural Filhos da Corrente foi criada em 1995 com o objetivo de
promover o acesso à cidadania por meio de atividades esportivas e socioculturais,
noções de direitos e garantias para a infância e adolescência, além da criação
de vínculos para o desenvolvimento integral de jovens em situação de risco. A
organização oferece oficinas de capoeira e atividades culturais e inclui jovens em
liberdade assistida, encaminhados pelo Conselho Tutelar.

PARELHEIROS

IMPACTO

SÃO PAULO

Com a formação de instrutores de capoeira e alunos para a mediação de
conflitos, a organização tem ampliado ainda mais seu trabalho.O apoio da
BrazilFoundation desde 2013 possibilitou o aumento do número de alunos de 60
para 1200, e o projeto virou Ponto de Cultura.
Com os recursos arrecadados do IV Gala Miami da BrazilFoundation, a
organização irá:

Nova sede
finalizada

• Finalizar a construção da nova sede, o espaço para realizar atividades;
• Desenvolver as habilidades motoras de alunos, bem como sociabilidade e
musicalidade;
• Formar alunos e instrutores de capoeira em noções de direitos e garantias para
a infância e adolescência.

Mais

400

alunos atendidos

“

A parceria entre a Filhos da Corrente e a BrazilFoundation rendeu muitos frutos e
bons resultados. Graças a essa parceria conseguimos ampliar ainda mais o projeto.
Renato Alexandre (Mestre Magrão), líder da organização

“

EDUCAÇÃO E CULTURA
2015
CENTRO DE ARTE E
PROMOÇÃO SOCIAL – CAPS
RODAS DO CONHECIMENTO CAPS

Articulação cultural e literária
no extremo sul da cidade de São Paulo
O projeto Rodas do Conhecimento CAPS incentiva a discussão e a criação de
conteúdo literário, a fim de incluir o indivíduo na sociedade e estimular sua
criatividade. A ideia é ajudar os moradores da região do Grajaú, em São Paulo,
a expressarem melhor suas ideias, visão crítica da sociedade e da vida.
O CAPS atua há 24 anos na zona sul da capital paulista e tem como
principal objetivo incentivar e facilitar o acesso à educação através da arte, do
conhecimento de estilos literários, do uso correto da gramática e da expressão
cultural, proporcionando aos artistas da periferia o exercício da cidadania e a
melhoria do seu meio social. Importante articulador cultural da região, o centro
promove encontros semanais que abordam temas como educação, religião,
arte, história e poesia.

SÃO PAULO

IMPACTO

SÃO PAULO

Com o apoio da BrazilFoundation, o CAPS pretende:
•
•
•
•

Ampliação das Rodas Literárias, abrindo novas vagas;
Incentivo à escrita correta, com aulas de estilos literários e gramática;
Incentivo à produção de material literário inédito;
Edição de 3 obras anuais para divulgação do trabalho desenvolvido.

50

pessoas
participam das
rodas literárias por mês

Promoção de
literatura e poesia

“

Acredito que a arte é um caminho para o encontro de si mesmo.
Maria Vilani, fundadora do CAPS

“

EDUCAÇÃO E CULTURA
2015
INSTITUTO CRIAR DE TV,
CINEMA E NOVAS MÍDIAS
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
DO INSTITUTO CRIAR
www.institutocriar.org

Formação audiovisual e acesso ao mercado
de trabalho para jovens em situação de vulnerabilidade
Os jovens de 15 a 24 anos representam cerca de 20% da população brasileira,
segundo dados do IBGE. Entre as comunidades de baixo IDH, eles são as
principais vítimas da exclusão social, têm dificuldades para encontrar emprego e,
muitas vezes, precisam se submeter a ocupações profissionais precárias.
Para enfrentar a situação, o Instituto Criar promove um programa de formação
audiovisual para adolescentes entre 17 e 20 anos, com renda per capta de até
meio salário mínimo, nas cidades de São Paulo e Osasco. A organização tem
objetivo de aproveitar o potencial do setor audiovisual, que fatura mais de US$
450 bilhões por ano no mundo, para incluir estes jovens no mercado de trabalho.
Desde sua fundação em 2003, mais de 1.600 pessoas foram capacitadas pelas
oficinas da instituição.

SÃO PAULO

IMPACTO

SÃO PAULO

Com o apoio da BrazilFoundation, o Instituto Criar realizará:

1.600

• Programa de Formação de Instituto Criar de TV, Cinema e Novas Mídias com a
formação de 150 jovens por ano;
• Conscientização crítica de adolescentes em situação de vulnerabilidade;
• Capacitação de jovens para ações de transformação pessoal e social, usando o
audiovisual como ferramenta.

jovens

formados em
11 turmas desde 2003

350
jovens

impactados pelo
projeto Vídeo Criar

25.000
pessoas

beneficiadas pelas
ações do projeto

“

Precisamos transformar a habilidade criativa natural dos jovens em ativo econômico,

estimulando modelos inovadores para o desenvolvimento pessoal de cada um deles e do Brasil.
Equipe Instituto Criar

“

EDUCAÇÃO E CULTURA
2015
INSTITUTO ESPORTE &
EDUCAÇÃO (IEE)
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO IEE
www.esporteeducacao.org.br

Ampliação e qualificação da prática esportiva
e de atividade física no Brasil
O Brasil gasta mais de R$ 12 bilhões por ano com problemas causados por
consequências da obesidade e do sedentarismo, segundo a ONG Atletas do
Brasil. A Organização Mundial da Saúde (OMS) indica pelo menos 5 horas
semanais de atividade física para crianças e jovens, mas isso não é seguido pelas
instituições de ensino do país. Somente 30% das escolas de educação básica têm
quadras e não há professores de educação física em todas elas.
Desde 2001 o Instituto Esporte & Educação oferece atividades esportivas em
bairros populares, em parceria com espaços comunitários e escolas públicas.
Nestes espaços são oferecidas duas aulas semanais de esportes regulares.
O instituto também promove a qualificação da atividade física, por meio da
formação de professores que atuam em escolas públicas de todo o Brasil.

SÃO PAULO

IMPACTO

SÃO PAULO

Com o apoio da BrazilFoundation, o Instituto Esporte & Educação pretende:

760.000

• Ampliar e qualificar a prática esportiva e a atividade física, através da formação
de professores que atuam nas redes de ensino;
• Desenvolver competências específicas para que os professores atuem na
disciplina de educação física e com atividades esportivas no contraturno;
• Promover 5 horas de atividades por semana nos locais atendidos.

jovens e crianças
atendidos
diretamente

25.000
professores
e gestores
capacitados

350
munícipios
atendidos em
20 estados

“

Queremos influenciar não apenas em políticas públicas, mas em toda cadeia de valor do
esporte em questões cruciais como convivência, acesso, saúde e participação cidadã.
Ana Moser, atleta olímpica e fundadora do IEE

“

EDUCAÇÃO E CULTURA
2015
INSTITUTO FAZENDO
HISTÓRIA
GRUPO nÓs
www.fazendohistoria.org.br

Autonomia e projetos de vida para jovens
que estão saindo do serviço de acolhimento
No Brasil existem mais de 37 mil crianças e adolescentes vivendo em abrigos.
São Paulo é o estado com o maior número de jovens nesta situação, são
aproximadamente oito mil, de acordo com a Secretaria Municipal de Assistência
Social de SP. Muitas delas não têm perspectiva de retorno para suas famílias de
origem e, quando são forçados a sair dos locais de acolhimento ao 18 anos por
conta da maioridade, ficam expostas à vivência da rua e à criminalidade.
O Grupo nÓs orienta jovens, que precisam se preparar emocionalmente e
financeiramente para a saída do serviço de acolhimento, por meio de atividades
individuais e grupais. As ações do projeto levam em consideração a formação
de rede de apoio e o estabelecimento de parcerias para contribuir com o
desenvolvimento dos jovens.

SÃO PAULO

IMPACTO

SÃO PAULO

Com o apoio da BrazilFoundation, a organização realizará:
• Acompanhamento de 30 adolescentes de 16 anos residentes em casas de
acolhimento parceiras;
• Desenvolvimento de um projeto de moradia;
• Desenvolvimento de um projeto profissional;
• Uso consciente do dinheiro;
• Fortalecimento dos vínculos afetivos e familiares.

30

adolescentes
de 16 anos
acompanhados

“

A saída do acolhimento é um momento de extrema vulnerabilidade para os jovens e
pequenos atos de apoio e abertura de caminhos significam o futuro.
Claudia Vidigal, Instituto Fazendo História

“

SAÚDE
2015
INSTITUTO ARTE DE VIVER
BEM/CASA DA MULHER
GERAÇÃO DE RENDA PARA MULHERES
EM TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA

Capacitação e geração de renda
para mulheres com câncer de mama
Segundo o Instituto Nacional do Câncer, 57.120 mil casos de câncer de
mama surgiram em 2014 no Brasil. Segundo tipo mais frequente da doença no
mundo, o câncer de mama responde por 22% dos casos. As consequências da
doença na vida de muitas mulheres podem ser devastadoras. A situação é ainda
mais grave quando elas vivem em locais de baixo IDH, sem acesso e recursos
para tratamentos.
A Casa da Mulher é um espaço multidisciplinar que oferece apoio psicológico,
jurídico, fisioterapia, nutrição, e um espaço beleza para mulheres de baixa renda,
que se encontram em tratamento em hospitais públicos, e suas famílias. Como
muitas ficam desempregadas ou não conseguem trabalhar durante o pesado
tratamento, este projeto se propõe a consolidar atividades de geração de renda
para este público.

SÃO PAULO
SÃO PAULO

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a Casa da Mulher pretende:

4

• Atividades regulares para geração de renda;
• Cursos de artesanato, corte e costura, patchwork;
• Curso de maquiagem.

turmas
de curso de
artesanato (96 horas)

40

mulheres
certificadas

Geração
de renda
para mulheres
em tratamento de
câncer de mama

“

Dar suporte a mulheres é fundamental no processo de recuperação. Além de se
sentirem úteis, elas passam a ter uma renda alternativa durante o tratamento.
Valéria Baraccat, fundadora do IAVB/Casa da Mulher

“

SAÚDE
2015
CENTRO DE RECUPERAÇÃO
E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL
– CREN
SAÚDE INTEGRAL É LEGAL
www.cren.org.br

Promoção da saúde, educação no combate
da má nutrição e da obesidade infanto-juvenil
Nas últimas décadas, os países desenvolvidos e em desenvolvimento vêm
sofrendo um aumento expressivo da obesidade infantil, com proporções
epidêmicas. A redução efetiva dessa doença depende de ações de educação
integral (pessoal e comunitária), que permitam uma mudança real nos hábitos
familiares. Um dos maiores efeitos colaterais da obesidade é a precarização da
saúde de crianças e adolescentes, o que pode reduzir a expectativa de vida
em até 20 anos.
O CREN é uma organização sem fins lucrativos que realiza atividades nas áreas
da saúde, educação e assistência social desde1993. A instituição atua no combate
e prevenção da má nutrição infanto-juvenil e atende, em média, 700 famílias por
ano em regime ambulatorial e cerca de 80 crianças, de 0 a 6 anos, em hospital
por dia.

SÃO PAULO
SÃO PAULO

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a organização realizará:
• Atendimento a 140 crianças de 0 a 6 anos e 50 adolescentes por equipes
multiprofissionais com pedagogos, pediatras, nutricionistas, enfermeiros,
assistentes sociais, educadores físicos e psicólogos;
• Atendimento às mães ou responsáveis abrangendo assuntos relacionados aos
diversos fatores determinantes da desnutrição como: higiene, alimentação
saudável, administração do orçamento familiar entre outros.

Atendimento para

140

crianças
de primeira infância
e seus familiares

50

adolescentes
e seus familiares
beneficiados

“

As atividades de lazer do CREN estimulam a prática de exercícios
físicos, algo raro para as crianças da região periférica de São Paulo.
Gisela Solymos, líder do projeto

“

DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA
2015
ASSOCIAÇÃO ALIANÇA
EMPREENDEDORA
TECENDO SONHOS
www.aliancaempreendedora.org.br

Promovendo relações dignas de trabalho
para imigrantes na cadeia produtiva da moda em São Paulo
Estimativas apontam de 10 a 100 mil trabalhadores atuando em oficinas de
costura que utilizam mão de obra análoga à escrava no Brasil. A maioria é
formada por imigrantes bolivianos concentrados em São Paulo. Com a redução
do ciclo de vida das coleções de moda e a necessidade de entregar produtos cada
vez mais rápido, os varejistas passaram a subcontratar empresas menores. Na
base da cadeia produtiva ficaram as pequenas oficinas de imigrantes sem registros
formais, com jornadas diárias abusivas e trabalhadores sem conhecimento do
idioma local.
A Associação Aliança Empreendedora auxilia empresas, organizações sociais
e governos a desenvolverem modelos de negócios inclusivos e projetos de apoio
a microempreendedores de baixa renda. O objetivo é gerar novas oportunidades
de negócios, trabalho e renda, promovendo inclusão e desenvolvimento
econômico e social.

SÃO PAULO
SÃO PAULO

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a Aliança Empreendedor pretende:
• Apoiar imigrantes em gestão e comportamento empreendedor por meio de
metodologia de desenvolvimento de micro e pequenos negócios da Aliança
Empreendedora;
• Advocacy para os imigrantes em parceria com a COETRAE / SP (Comissão
Estadual de erradicação do trabalho escravo).

95

beneficiários diretos
donos de oficinas,
empreendedores e imigrantes

3.300
imigrantes

beneficiários indiretos

“

Muitas vezes o dono do estabelecimento é um imigrante boliviano que juntou dinheiro,
comprou máquinas de costura e trouxe os familiares para trabalharem nestas condições.
Equipe da Aliança Empreendedora

“

DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA
2015
INSTITUTO BRASILEIRO
DE ESTUDOS E APOIO
COMUNITÁRIO – IBEAC
SEMENTEIRAS DE DIREITOS
www.ibeac.org.br

Formação de mulheres multiplicadoras para
combater a violência doméstica em Parelheiros
Em Parelheiros, as mulheres são as pessoas que mais sofrem com a violência e
a violação dos direitos. A região possui altos índices de gravidez precoce, o que
provoca abandono ou adiamento dos estudos e dos sonhos, e, muitas vezes, a
transferência destas frustrações para o bebê. Uma pesquisa realizada pela PUC-RS
revela que as mães são as que mais batem nos filhos e que as crianças de três
anos são as maiores vítimas.
O IBEAC trabalha com essas mulheres a fim de reduzir a violência doméstica
e sensibilizá-las sobre o dano das agressões contra seus filhos. O projeto
Sementeiras de Direitos propõe a formação de um grupo para o fortalecimento
de mulheres em situação de alta vulnerabilidade social, por meio de oficinas para
gestantes e jovens-mães.

IMPACTO
SÃO PAULO

Com o apoio da BrazilFoundation, o IBEAC pretende:

SÃO PAULO

50

• Promover oficinas com gestantes, jovens-mães e outras mulheres sobre
autoestima e criação de vínculos familiares;
• Oferecer aulas sobre Direitos Humanos, Direito da Mulher, Relações de Gênero,
Direito da Criança e Direito à Diversidade aos moradores do distrito;
• Formar um grupo de mulheres chamado de Sementeiras com referências para a
comunidade local.

mulheres
e suas ciranças
diretamente beneficiadas

3.169
moradores

participando das
oficinas por ano

10.240
moradores
cadastrados

“

O grupo Sementeiras de Direitos é composto por mulheres que se reúnem
para falar sobre afeto, cuidado e memória na relação mãe – bebê.
Isabel Aparecida dos Santos Mayer, coordenadora de projetos do IBEAC

“

DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA
2015
PIMP MY CARROÇA
PIMP MY CARROÇA
www.pimpmycarroca.com

Atendimento gratuito de saúde e valorização da
atividade de catadores de materiais recicláveis em São Paulo
A atividade de catador de materiais recicláveis constitui-se, há mais de 50 anos,
como alternativa de sobrevivência para milhares de cidadãos que encontram-se
à margem dos espaços formais de convivência, produção e integração social.
Estima-se que mais de 70 mil catadores de recicláveis atuem nas áreas urbanas do
país, invisíveis aos olhos da sociedade que não reconhece o importante trabalho
ambiental realizado por eles.
O Pimp My Carroça visa valorizar esta categoria por meio do engajamento da
sociedade em ações de atendimento público e gratuito aos catadores autônomos.
São realizados mutirões ou atendimentos individuais nas áreas de saúde,
psicologia e estética. O projeto também proporciona reformas estruturais nas
carroças, que são repaginadas nas mãos de grafiteiros e se tornam obras de arte
ambulantes pelas cidades.

SÃO PAULO

IMPACTO

SÃO PAULO

Com o apoio da BrazilFoundation, o projeto irá realizar:

48

• Atendimento para 48 catadores na área de segurança, saúde e bem-estar;
• 3 grandes eventos de valorização dos catadores;
• Distribuição de kits com camiseta, capa de chuva personalizada, meias, tênis
e luvas emborrachadas;
• “Pimpada” em carroças composta por reforma estrutural e acoplagem de itens
de segurança: espelhos retrovisores, fitas reflexivas e buzina.

catadores
de recicláveis
atendidos por ano

48

carroças
“pimpadas”

3

eventos
realizados

“

A reciclagem é uma urgência para a saúde do mundo, uma pauta que merece
destaque e ideias criativas para ser incluída no cotidiano das pessoas!
Thiago Mundano, artista grafiteiro e ativista, criador do projeto

“

NEGÓCIOS SOCIAIS
2015
PROGRAMA VIVENDA REFORMAS PARA
BAIXA RENDA
TECNOLOGIAS VERDES
NO PROGRAMA VIVENDA
www.programavivenda.com.br

Tecnologias verdes para
melhoria de moradias inadequadas
O Brasil tem um déficit habitacional de 5,5 milhões de moradias, segundo
dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios. Além disso, mais de
11 milhões de moradias são precárias. As políticas públicas habitacionais focam
na questão do déficit habitacional, mas são raras as iniciativas voltadas à melhoria
das condições das residências já existentes, mesmo sendo este problema duas
vezes maior que o primeiro.
O Programa Vivenda foi criado em 2013 para oferecer uma solução em escala
para as condições habitacionais, que tanto impactam a saúde da população,
principalmente de baixa renda. O projeto oferece um pacote integrado de serviços
- crédito, assistência técnica, mão de obra qualificada e materiais - que viabilize
reformas habitacionais rápidas, baratas e de qualidade, com foco na melhoria da
saúde e da qualidade de vida dos moradores.

SÃO PAULO

IMPACTO

SÃO PAULO

Com o apoio da BrazilFoundation, o Programa Vivenda pretende:

30

pessoas
beneficiadas com cisterna
e aquecedor solar

• Testar e incorporar tecnologias “verdes” em seu kit de reformas, reduzindo o
impacto ambiental e, principalmente, preparando melhor as famílias atendidas
para as crises hídrica e energética;
• Realizar 6 reformas piloto com cisterna para captação de água de chuva e
aquecedor solar de baixo custo;
• Atender prioritariamente famílias com crianças recém nascidas, ou menores de
um ano, garantindo acesso à água e banho quente;
• Replicar essas tecnologias nas próximas reformas para mais 5.000 pessoas.

5.000
pessoas

beneficiadas em
24 meses

6

“kits verdes”
de reformas distribuídas

“

Esse projeto é de grande importância pois iniciará uma nova fase de operação
do Programa Vivenda com base em uma cultura de sustentabilidade.
Fernando Assad, cofundador, Programa Vivenda

“

SAÚDE
2014
CASA DO ZEZINHO

Orientação para sexualidade saudável e
responsável para adolescentes de São Paulo

OFICINA DE SEXUALIDADE
www.casadozezinho.org.br

A Casa do Zezinho foi criada em 1993 e atualmente atende cerca de
1.500 crianças e adolescentes por dia, promovendo formação educacional e
desenvolvimento humano. Está inserida no chamado “triângulo da morte”, na
periferia de São Paulo, região onde vivem cerca de 1,2 milhão de habitantes,
sendo quase 350 mil em favelas. A Casa atende crianças e jovens que vivem
em situação de alta vulnerabilidade, abaixo da linha de pobreza. Vivendo em
moradias precárias, imersas em violência dentro e fora de suas casas, as crianças
também sofrem com o acesso limitado à informação e cultura.
A falta de privacidade, a desestruturação familiar e a sexualidade precoce, aliadas
à falta de orientação, contribuem para o alto índice de violência sexual e gravidez
na adolescência.

SÃO PAULO

IMPACTO

SÃO PAULO

Com o apoio da BrazilFoundation, a Casa do Zezinho vai promover:

Educação sexual e
orientacao afetiva à

300

• Orientar 300 adolescentes de 12 a 16 anos;
• Contribuir para desmistificar tabus e preconceitos;
• Sensibilizar para riscos e prevenção de DST’s;
• Orientar para prevenir exploração sexual;
• Desenvolver prevenção da gravidez não planejada;
• Orientar pais adolescentes;
• Proporcionar um espaço de diálogo entre adolescentes e seus pais.

adolescentes

4

encontros de diálogo
entre pais, educadores
e adolescentes

Prevenção
de casos de DST’s,
exploração sexual e
gravidez indesejada

“

Nossas práticas de educação não formal proporcionaram a mais de 10 mil
crianças e jovens a realização de desejos e a concretização de interesses.
Maria Corina Gama de Macedo, Diretora Executiva e Supervisora Geral da Casa do Zezinho

“

DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA
PARTICIPAÇÃO CÍVICA

2014
ESCOLA DE GOVERNO
DE SÃO PAULO
SEMINÁRIOS PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPATIVOS - SÃO PAULO
http://www.escoladegoverno.org.br/

Capacitação de Conselheiros Participativos
da cidade de São Paulo
A Escola de Governo nasceu em 1992 com o objetivo de promover
transformações na atuação política de governantes do país, qualificando
politicamente dirigentes e gestores públicos. Para isso, a entidade oferece cursos
de formação política com foco na melhor gestão pública e na defesa dos direitos
humanos e da democracia.
Por reconhecer a importância do Conselho Participativo Municipal de São Paulo
para o exercício da cidadania, a Escola de Governo contribui diretamente com
a qualificação da atuação desses Conselheiros. O Conselho é um organismo
autônomo da sociedade civil, que assegura a participação da sociedade no
planejamento, fiscalização das ações e gastos públicos, além de sugerir ações e
políticas públicas.

SÃO PAULO

IMPACTO

SÃO PAULO

Com o apoio da BrazilFoundation, a Escola de Governo pretende:

5

encontros

• Realizar cinco encontros nas macrorregiões da cidade de São Paulo, com
os 1.113 Conselheiros da cidade, para discutir temas como: Cidadania Ativa,
Descentralização, Desigualdade na Cidade e Orçamento;
• Contribuir com a qualificação da atuação dos Conselheiros Participativos recémeleitos no município de São Paulo;
• Criar debates sobre como o Conselho pode dialogar com a sociedade civil e
poder público, onde qualidade de vida, transparência administrativa, uso racional
dos recursos públicos e construção de políticas públicas sejam temas abordados.

de formação política
e cidadã em São Paulo

Capacitação de

1.113
Conselheiros

Maior

transparência
na gestão de
orgãos públicos
em São Paulo

“

No Brasil, há uma grande necessidade de investimento em ações que fortaleçam a
democracia. Neste contexto, é fundamental incentivar a educação política.
Maurício Piragino, coordenador do projeto

“

DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA
DIREITOS HUMANOS

2014
REPÓRTER BRASIL –
ORGANIZAÇÃO DE
COMUNIDADES E
PROJETOS SOCIAIS
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NO
SETOR SUCROALCOOLEIRO
http://reporterbrasil.org.br/

Combate ao trabalho escravo
no setor sucroalcooleiro
Criada em 2001 para fomentar a reflexão e ação sobre a violação aos direitos
fundamentais de trabalhadores no Brasil, a Repórter Brasil é hoje uma das mais
importantes fontes de informação sobre direitos humanos e trabalho escravo no
país. Suas reportagens, investigações jornalísticas, pesquisas e metodologias têm
sido usadas por lideranças do poder público, empresarial e da sociedade civil
como instrumentos para garantir o respeito aos direitos humanos nas diversas
cadeias produtivas do Brasil e do exterior.
A Repórter Brasil desenvolveu uma metodologia para rastreamento de cadeias
produtivas, investigando e analisando problemas sociais, trabalhistas e ambientais
em relações comerciais. Ao distribuir conteúdos gratuitamente e com licença
aberta para livre reprodução, a redação consegue ampliar o alcance de denúncias
e colocar na agenda da sociedade brasileira temas de fundamental importância.

SÃO PAULO

IMPACTO

SÃO PAULO

Com o apoio da BrazilFoundation, a Repórter Brasil pretende:

Formação de

40
líderes

• Realizar pesquisa de campo sobre violações aos direitos humanos no setor
sucroalcooleiro;
• Produzir e publicar reportagens e cartilhas sobre trabalho escravo e condições
socioeconômicas da produção de cana;
• Formar 40 lideranças populares e educadores em região canavieira do estado
de São Paulo para promoção dos direitos humanos e combate ao trabalho
escravo.

no combate ao
trabalho escravo

Ampliar a mobilização

de lideranças sociais
e políticas
para o respeito aos
direitos humanos

Ampliar a

conscientização
e as denúncias
sobre violações de
direitos humanos

“

O setor sucroalcooleiro está expandindo. O momento é ideal para a sociedade
civil cobrar que o avanço ocorra com respeito aos direitos dos trabalhadores.
Marcel Gomes, coordenador do projeto

“

DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA
PARTICIPAÇÃO CÍVICA

2014
INSTITUTO SEVA
PLANOS PARTIPATIVOS DE BAIRROS EDUCADORES
NO MUNÍCIPIO DE SOROCABA

Participação social através de tecnologias digitais
Sorocaba é membro da Associação Internacional das Cidades Educadoras,
que incentiva os moradores a aprenderem “na cidade” e “com a cidade”,
transformando as áreas públicas em espaços educadores. O município tem
aproximadamente 1034 alunos no Ensino Médio Municipal e percebe a
necessidade de estimular e fortalecer a participação desses jovens em temas
públicos, resgatando a capacidade de influenciarem as decisões políticas da
cidade.
A organização pretende criar um novo caminho de participação social que
utilize as tecnologias digitais e permita a formação de uma agenda feita de
forma horizontal.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation aorganização visa:
SÃO PAULO
SÃO PAULO

1.034
alunos do
ensino médio

• Desenvolver planos participativos para as escolas municipais de ensino médio
de Sorocaba;
• Usar uma metodologia colaborativa que estimula a mobilização comunitária de
estudantes e da comunidade escolar;
• Formar os estudantes para serem agentes de transformação;
• Mapear as redes e temas destes territórios;
• Realizar oficinas de resgate de memória e capacitação em ferramentas de
webcidadania;
• Mobilizar para causas por meio da internet e co-criação de soluções;
• Realizar concurso de ideias para estimular elaboração de propostas comuns.

se tornando agentes de
transformação

Mobilização para
causas locais
pela internet e

co-criação
de soluções

Fortalecimento dos

vínculos da comunidade
e maior troca colaborativa
de temas prioritários

“

Nosso trabalho surgiu da percepção de que o poder público não tem conhecimento
e consciência sobre todas as questões presentes no dia a dia de cada cidadão.
Rodrigo Bandeira, gestor do projeto

“

NEGÓCIOS SOCIAIS
2014
ASSOCIAÇÃO SAÚDE
CRIANÇA SÃO PAULO

Negócio social para o autosustento
de famílias de crianças portadoras de doenças crônicas

COSTUREIROS E ARTESÃOS,
PROTAGONISTAS DE NEGÓCIOS SOCIAIS
http://www.saudecrianca.org.br

Cerca de 44% das famílias de São Paulo, que possuem crianças portadoras
de doenças crônicas, não têm emprego formal ou informal. Este fator tem alto
impacto na impossibilidade de tratamento de seus filhos.
O Saúde Criança São Paulo é uma franquia social da rede Saúde Criança,
que trabalha em torno de cinco princípios para inclusão social das famílias
destas crianças em situação de extrema vulnerabilidade social: saúde, cidadania,
educação, renda e moradia. O projeto propõe a implantação de um sistema
de capacitação de mães em confecção de produtos de decoração que serão
comercializados em lojas parceiras da organização, o que permitirá um aumento
da renda das famílias beneficiadas. Além disso, a ação visa gerar, em futuro
próximo, a sustentabilidade da própria organização, já que esta formação é
constituída como um negócio social.

SÃO PAULO
SÃO PAULO

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a Saúde Criança São Paulo pretende:
• Desenvolver um atelier de arte, costura e decoração dentro da sede do
Saúde Criança SP;
• Realizar oficinas de capacitação para a produção das peças;
• Desenvolver um catálogo de produtos;
• Gerir o negócio social planejado pela organização.

Formação em

costura e
artesanato
para mães

Criação de um

atelier de arte
e costura

“

Uma das principais metas da organização é que as famílias possam
ter um auto sustento através do próprio trabalho.
Fernanda Rodrigues Quintas, coordenadora do projeto

“

