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A BrazilFoundation lançou em outubro um projeto pioneiro batizado de “Prêmio de Inovação Comunitária”, para  apoiar iniciativas 
informais que carinhosamente chamamos de OP(Outra Parada) com até 5 mil reais.  A BrazilFoundation convidou 38 
organizações  que fazem parte da sua rede de Líderes para atuarem como financiadoras de iniciativas dentro das suas áreas de 
atuação, contribuindo com seu expertise setorial, territorial e mentoria para as iniciativas selecionadas por elas próprias. 
  
As razões para testar esse novo modelo de filantropia compartilhada são muitas: financiar iniciativas que estão fora do radar de 
outras fundações e inclusive do nosso, por não serem formalizadas; democratizar a decisão de alocação do recurso; testar a ideia de 
que organizações financiadas podem ser financiadoras; estimular protagonismo local e criar um ecossistema que favoreça a criação 
de novas tecnologias sociais. 
  
Recebemos 144 inscrições e anunciamos apoio a 75 iniciativas: as primeiras 50 foram escolhidas por uma banca composta pelas 
próprias organizações madrinhas. As 25 menções honrosas foram escolhidas por uma banca composta por doadores e a equipe da 
BrazilFoundation. Todas 75 receberão investimento de R$ 5 mil. 
 
Premiados:  
 
Agrofloresta Indígena – Ilhéus, BA  | Madrinha: (THYDÊWÁ): implantação de quintais produtivos agroflorestais, para fortalecer o 
sistema produtivo indígena e promover a  soberania alimentar da aldeia Tupinambá do Acuípe do Meio 
“Meu sonho é que que os quintais façam com que nossa produção aumente e que seja diversificada e que possamos vender nossos 
produtos a preços justos onde todos possam ter acesso a comida de qualidade na mesa.” Josenice Souza França, 43 anos e Hiata 
Anderson Lima Chaves, 35 anos 
 
Agua para viver - Prado, BA  | Madrinha: (THYDÊWÁ): criação de um poço para distribuição de água para população indígena, 
beneficiando cerca de 100 pessoas 
“Depois do poço, queremos pensar em fazer banheiros, em disponibilizar água para irrigar plantios, trabalhar o plantio com adubo 
orgânico e comercializar os produtos na vila.” Cacica Maria da Ajuda dos Santos - Cacica Arian Pataxó, 50 anos; Joelcio Santos da 
Cruz, 26 anos e  Ilauro, 29 anos 
 
Alinha - São Paulo, SP | Madrinha: (Aliança Empreendedora): plataforma focada na aceleração de oficinas de costura e espaço de 
vendas online com público de 39 costureiros imigrantes, normalmente quarteirizados na cadeia de produção do varejo 
“Sonhamos com condições dignas de trabalho para os costureiros. Sonhamos com uma roupa mais bonita em todos os sentidos.” 
Monyse, 24 anos e Dariele, 24 anos 
 
Astronomia Aventura - Jaboatão Dos Guararapes, PE | Madrinha: (Instituição Plano B): utilizar a curiosidade pela astronomia como 
estratégia para fortalecer a aprendizagem de matemática, física, história e inglês entre 200 crianças  
“A nossa comunidade pode evoluir através desse projeto, as nossas crianças terão um novo conhecimento e poderão repassar isto 
para outros.” Luiz Francisco Alves de Araújo; Jandson José Silva de Santana; Karine Kelly Santos da Silva  e Misael José das 
Candeias Neto 
 
Batalha JPR - Japeri, RJ | Madrinha: (Grupo Sócio-Cultural Código): quatro eventos culturais reunindo diferentes expressões 
culturais como poesia, música, danças, batalhas de rap, grafites, artesanatos e malabares 
“Sonhamos em contribuir para construção da realidade transformando-a, já que a violência e o ócio improdutivo invadem espaços 
que deveriam estar repletos de produção de saberes.” Renato Gonçalves de Aguiar, 25; Marcelo Silva Alves, 25; Marvin de Souza, 
24; Reinaldo Bernardo Marques, 28 e Ariani Esteves Lopes Pontes, 28 
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Beco Cultural - Arte e Cultura em Movimento, Apuiarés, CE | Madrinha: (ADEL): atividades culturais para 90 crianças, adolescentes 
e jovens incluindo rodas de leitura, cursos de teatro, reforço escolar e criação de banco de livros 
“O meu maior sonho é expandir o projeto e oferecer curso de violão e voz.” Carlos Alberto Carneiro Cruz, 31 anos 
 
Biblioteca Comunitária Folhas da Vida - Marabá, PA  | Madrinha: (Instituto Transformance): estimular o hábito da leitura por meio 
da formação de bibliotecas familiares, organização de rodas de leitura, realização de oficinas de teatro e outras atividades culturais 
“Sonhamos em criar uma escola comunitária para ensinar  jovens ou adultos, que não sabem ler e escrever ou que ainda têm muita 
dificuldade e estejam fora da escola."  Alanes Yanca da Silva Soares, 16 anos e Ana Carolina dos Santos Souza, 14 anos 
 
Caravana da Cidadania - Juazeiro do Norte, CE | Madrinha: (IFC): mobilização da sociedade civil para o combate a corrupção através 
da fiscalização dos recursos públicos em Juazeiro do Norte, município de 230 mil habitantes 
“Nosso sonho é acabar com a corrupção no Brasil.” Francisco Fernande da Silva, 53 anos 
 
Carrapicho Virtual – Juazeiro, BA  | Madrinha: (Instituto Cultural Pólen):  oficinas de educomunicação para 15 jovens e lançamento 
da Rede de Comunicadores Populares para produção de conteúdo sobre a região 
“Sonhamos com a criação de outros canais de comunicação, com vista ao empoderamento das comunidades através do 
protagonismo da juventude e do uso educativo da mídia”.  Érica Daiane da  Costa Silva, 29 anos; Mineia Clara dos Santos, 39 anos; 
Ilca Ribeiro dos Santos, 27 anos e Josemário Gonçalves da Silva, 36 anos 
 
Casa de Farinha Comunitária - Aldeia Ribeirão, Porto Seguro, BA  | Madrinha: (THYDÊWÁ): construção de uma Casa de Farinha na 
Aldeia Ribeirão do Povo Pataxó para incrementar renda familiar beneficiando 50 pessoas 
“A comunidade sonha em ter sua casa de Farinha para poder produzir farinha em sua própria comunidade e assim em vez de pagar 
fretes possa com a farinha excedente melhorar a situação das famílias da Comunidade.” Marlene Alves dos Santos, 52 anos e Joel 
Alves Braz, 53 anos 
 
Cineclube Arte com Ciência: uma ação de arte e empreendedorismo - Santa Luzia do Itanhy, SE  | Madrinha: (IPTI): construção de 
uma cultura cinematográfica entre 200 adolescentes, jovens e adultos, a partir da oferta regular de filmes que abordem problemas 
sociais 
“Queremos ver um crescimento da cultura na nossa comunidade, que as pessoas possam ter um apreço pelo mundo do cinema e que 
haja um crescimento da economia local.” Elizeu Santos Gonçalves, 20 anos e Felipe dos Santos Severo, 20 anos 
 
Ciranda das Mulheres - São Paulo, SP | Madrinha: (IBEAC): fortalecimento de vínculos e troca de saberes entre 25 mulheres do 
bairro de Campo Limpo 
“Sonhamos com uma comunidade onde mulheres, homens e crianças tenham os mesmos direitos e a mesma liberdade para viver 
suas singularidades.” Bianca Pereira dos Santos, 32 anos; Alessandra Leite, 35 anos; Cristiane de Lima, 36 anos e Mara Esteves 
Costa, 31 anos 
 
Coletivo Rabeta Vídeos Produções - Marabá, PA  | Madrinha: (Instituto Transformance): produção e apresentação de documentário 
sobre os impactos da implantação de uma hidrelétrica no Rio Tocantins por coletivo audiovisual de jovens e adolescentes 
“Nosso sonho é ter muito apoio e coragem para denunciar e impedir a exploração das nossas comunidades na Amazônia e de seus 
bens vitais, essencial para a vida do planeta.” Rerivaldo Mendes Silva, 20 anos e Antonio da Silva Soares, 18 anos 
 
Compartilhar Alegrias - Duque de Caxias, RJ  | Madrinha: (Teatro do Sopro): fortalecimento de vínculos comunitários, utilizando a 
linguagem lúdica, com ênfase na figura do palhaço no Jardim Gramacho, incluindo cortejo lúdico, oficinas de brinquedos e pic-nic 
literário 
“Sonhamos com uma comunidade que se torne autossustentável, que possa ser vista pelas potencialidades do seu povo e não mais 
por uma situação de extrema escassez em diversos aspectos.” 
 
Conexão  Memória - Nova Iguaçu, RJ  | Madrinha: (Observatório de Favelas do Rio de Janeiro): oficinas de fotografia e incentivo à 
criação de novas narrativas, envolvendo 20 adolescentes, com o objetivo de dar voz a personalidades idosas preservando as 
memórias locais 
“Queremos mostrar para a população iguaçuana que é possível construir uma comunicação participante e engajada, utilizando 
ferramentas simples e histórias de vida locais que tenham relevância e significância para toda a região adjacente.” Paulo Henrique 
dos Reis Junior, 24 anos 
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Cores de Vida, Petrolina, PE  | Madrinha: (Instituto Cultural Pólen): programa de reinserção de detentos no mercado de trabalho e 
na sociedade, utilizando a pintura em construção como fonte de geração de renda 
“Poder ampliar esse projeto. Oferecendo uma abrangência maior de pessoas daquela unidade prisional e poder pintar, todos os 
pavilhões utilizando a mão de obra local, juntamente com trabalhos de grafitismo e oficina de arte.” Elton Azevedo Barbosa, 47 
anos 
 
Cozinha da Horta - Pentecoste, CE | Madrinha: (ADEL): resgate a cultura da agricultura, profissionalizando 15 jovens para diminuição 
do índice de emigração 
“O nosso sonho é ser autossuficiente em água.” Ivania Maria Cavalcante Alencar,52 anos; Irene Maira Lima de Moura Nascimento, 
25 anos; Giliade Melo de Souza, 28 anos 
 
Criança Feliz, Fortaleza, CE | Madrinha: (Barraca da Amizade): reforma da creche comunitária para possibilitar sua reabertura 
beneficiando 120 crianças 
“Queremos que as crianças e adolescentes sejam afastados da área de risco e ocupados com atividades capazes de propiciar seu 
desenvolvimento.” Jose Augusto Lins de Souza 
 
Cultura e Identidade Terena - Miranda, MS  | Madrinha: (IPEDI): incrementar o desempenho dos alunos matriculados entre o 
segundo e o quarto ano do ensino fundamental da escola indígena Pilad Rebuá, oferecendo oficinas relacionadas a cultura indígena  
“Desejamos que a escola possa contribuir para que os nossos alunos desenvolvam todas suas capacidades.” Sonia Acosta 
 
Curso da Realidade Brasileira - Araçuaí, MG | Madrinha: (CAV): capacitar 60 agentes de organizações sociais e lideranças 
comunitárias fortalecendo a luta por políticas públicas para a região do Vale do Jequitinhonha 
“O sonho é que se possa dar continuidade ao curso a cada ano com a formação de novos atores sociais com uma visão crítica da 
nossa realidade, contribuindo para o desenvolvimento da região e do país.” Vanessa Fonseca Ayres, 29 anos e Juliano Gonçalves 
Freire, 34 anos 
 
Empreiteira Escola – recomeçar - Araçoiaba da Serra, SP | Madrinha: (Associação Lua Nova): capacitação de 15 mulheres em 
fabricação de tijolos e alvenaria para que futuramente possam construir suas casas 
“Formar essas pessoas dando oportunidade de aprender e ensinar, ajudando a traçar um caminho onde elas não só aprendem uma 
profissão como também poderão exercer e ensinar.” Ester Brito 
 
Esperança na Coletividade - Cacimbas, PB | Madrinha: (CEPFS): fortalecer o fundo rotativo solidário, promover a interação das 
famílias beneficiadas, empoderar as mesmas para gestão de seus próprios recursos, beneficiando 20 agricultores 
“A comunidade sonha em construir uma cozinha comunitária ampla  que possa atender o público de forma aconchegante e gerar 
renda para as famílias envolvidas”. Maria da Luz Marques de Farias, 50 anos; Maria dos Anjos dos Santos, 50 anos e Claliane dos 
Santos Silva, 26 anos 
 
Fortalecendo cidadania: Menina, Mulher Liderança e Ação - Salvador, BA | Madrinha: (Associação Renascer Mulher): 
fortalecimento de 30 lideranças femininas juvenis no subúrbio ferroviário de Salvador 
“Sonhamos que as mulheres em situação de desvantagem e vulnerabilidade social possam ter acesso ao desenvolvimento pessoal, 
social, educacional, econômico e politico, para que se tornem conscientes, críticas e combativas em relação à realidade que as 
rodeia.” Fatima Umbelino, 60 anos 
 
Gastronomia na Favela - Rio de Janeiro, RJ  | Madrinha: (Voz das Comunidades): formação cultural e empreendedora de 40 jovens 
mães resgatando a história local de suas ancestralidades e gerando negócios sustentáveis de gastronomia na favela 
“Sonhamos com uma comunidade com mais qualidade de vida, com segurança, saneamento, educação, coisas que todos que moram 
em asfalto, aparentemente têm.” Erica Portilho,37 anos e Andrea Soares, 47 anos 
 
Grupo de Jovens Cooperativas- São Gonçalo do Amarante, CE | Madrinha: (ADEL): desenvolvimento de planos de negócios, 
capacitação em gestão e formalização de cooperativa de 25 jovens empreendedores rurais na região do Vale do Curu 
“Sonhamos com uma juventude mais ativa e participativa na construção de processos e soluções sustentáveis para a nossa região.” 
Francisco das Chagas Ribeiro Neto, 32 anos; Rayssa Oliveira Duarte, 19 anos ; Vitor Esteves  Vasconcelos, 25 anos  e Marcos 
Uchoa, 21 anos  
 
Grupo Mulheres Negras Tia Eva – Campo Grande, MS  | Madrinha: (Instituto Luther King): estimular 50 mulheres  de baixa renda a 
voltarem para as salas de aula, construindo uma nova história em suas vidas 
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“Que através dessas pequenas ações, nossas mulheres possam ter força e vontade de voltarem e permanecer dentro de uma sala de 
aula e construir um futuro digno e prospero para suas vidas e famílias.” Odete da Silva Cardoso, 37 anos; Vania Baptista Duarte, 39 
anos e Dauliane Borges Ferreira, 22 anos 
 
Icó EmCena - Icó, CE | Madrinha: (APROARTI): espetáculos teatrais focados na revalorização do patrimônio histórico e memória de 
sua cidade para 2.000 agricultores de comunidades rurais sem acesso à cultura 
“Sonhamos em ver Icó transformada, de forma sustentável, num pólo turístico e cultural e que ela viva sua verdadeira potencialidade 
e vocação.” Acácio de Montes, 58 anos, e participantes do Grupo Cia. Da Gemma de Teatro 
 
Juntos Somos Mais Fortes - Rio de Janeiro, RJ | Madrinha: (Gastromotiva): oficinas de gastronomia com aproveitamento total dos 
alimentos e hortas urbanas no bairro Pavuna 
“Meu sonho é conseguir colocar este projeto em prática, para que a comunidade consiga se desenvolver de forma sustentável e 
saudável.” Carla da Silva Porto, 36 anos 
 
Manual de Pequenos reparos – Faça você mesma - Porto Alegre, RS  | Madrinha: (ONG Mulher em Construção): capacitar 65 
mulheres em pequenos reparos domésticos, promovendo autoconfiança e independência nos serviços de manutenção de duas 
casas 
“Um projeto com cores, mobiliário e iluminação que proporcione mais harmonia, beleza e aconchego para as casas mais humildes, 
promovendo a auto-estima e a melhoria da qualidade de vida. Fabiane Fialho, 47 anos; Fernanda Dworzecki, 42 anos  e Marise 
Licks, 59 anos 
 
Melhor Idade Digital - Tauá, CE | Madrinha: (ADETT): inserção de 15 idosos no mundo digital, permitindo  o acesso à leitura e à 
escrita, usando o computador e criando um canal de comunicação com parentes e familiares, que por conta da seca deixaram o 
Ceará. 
“Sonhamos em montar a CASA DA MELHOR IDADE, um espaço interativo com brincadeiras, dança, artesanato e tecnologia da 
informação que proporcione bem estar e mais felicidade para a terceira idade.” Tiago Alves de Sousa, 21 anos e Rafael de Sousa 
Lira, 21 anos 
 
MostrArte - Encurtando Distâncias - Niterói, RJ  | Madrinha: (Orquestra de Cordas da Grota): concertos didáticos e mostra de artes, 
transformando o espaço da Grota em polo cultural, gerando renda para os artistas e fortalecendo vínculos com a comunidade 
“Sonhamos em um dia poder reviver os acontecimentos artísticos que tínhamos antes do crescimento da violência aqui na Grota. 
Nossa comunidade precisa de algo que todos possam participar .” Alexandra Seabra, 25 anos e José Carlos Justino Vidal, 32 anos 
 
Mulheres Caatingueiras - Iguaraci, PE | Madrinha: (Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú): aprimoramento para produção 
sustentável de sabonetes de plantas da caatinga, gerando renda para 11 mulheres 
“Nosso sonho é ter mais pessoas da nossa comunidade, principalmente os jovens, valorizando a caatinga e cuidando dela para que 
nunca nos falte sua riqueza.” Lidiane Nobre dos Santos, 24 anos; Creuza Vieira Brit, 52 anos; Marinalva dos Santos, 43 anos; Jailma 
Batista Silvestre, 31 anos;  Marinês Oliveira da Silva, 45 anos; .Josina Francisca da Silva Santos, 46 anos; Iraci Maria Nobre dos 
Santos, 59 anos; Maria José do Nascimento Ferreira, 51 anos; Maria Dayse Ferreira do Nascimento, 26 anos; Maria Salete Feitosa 
dos Santos, 54 anos; Aluizia Saturmino Cordeiro, 55 anos. 
 
Os Arteiros - Rio de janeiro - Rio de Janeiro, RJ | Madrinha: (Casa de Santa Ana): ação proposta por adolescentes da Cidade de Deus 
para reunir coletivos de artes como teatro, Rap e poesia em evento multicultural 
“A Cidade de Deus é uma favela muito grande, sonhar algo pra ela é ir alem da cultura e da arte, é sonhar com dias sem miséria e 
sem tiros e com uma educação de qualidade, com uma saúde melhor.” Nathan Borges,15 anos e Marcelo Mariano, 16 anos 
 
Oficina de Jornalismo Comunitário do Fala Roça - Rio de Janeiro, RJ  | Madrinha: (Voz das Comunidades): formação de 10 jovens 
em jornalismo comunitário para ampliação da comunicação social na Rocinha e geração de renda 
“Não queremos ser apenas um jornal comunitário que produz reportagens sobre a comunidade, mas sim, um veículo comunitário 
que seja capaz de criar debates interagindo com os moradores e gerando resultados positivos.” Michele Silva, 26 anos; Beatriz 
Calado, 21 anos e Michel Silva, 22, anos 
 
Pequenas Hortas e Grandes Resultados – Rio de Janeiro, RJ | Madrinha: (Casa de Santa Ana): capacitação de 80 moradores para 
implantação de hortas caseiras, com foco em alimentação e geração de renda na Cidade de Deus 
“As mulheres do grupo sonham com paz, segurança para seus filhos e netos e com a integração da família através do cultivo coletivo 
de alimentos saudáveis.” Julia Mesquita Tavares, 82 anos; Nancy Lomeu da Silva, 82 anos; Layde Nicacio, 75 anos; Maria Madalena 
da Silva, 61 anos e Sidneia Ferreira da Silva, 50 anos  
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Periferia Conectada – São Paulo, SP | Madrinha: (Filhos da Corrente):  capacitação em marketing digital e comunicação para 
empoderamento e visibilidade de 5 ONGs e negócios sociais 
“Com comunicação podemos mostrar para o mundo quantas atividades que mudam o mundo estão acontecendo apesar das 
circunstâncias.” Leandro de Goes Proenca Junior, 28 anos 
 
Pré-Marcha do Empoderamento Crespo de Salvador no Nordeste de Amaralina - Salvador, BA  | Madrinha: (Quabales): valorização 
da identidade negra a partir de atividades estéticas, debates e conversas no Nordeste de Amaralina 
“Que negras e negros se reconheçam e se conscientizem da realidade social do povo negro e tenham orgulho da sua estética, da sua 
história e de sua ancestralidade.” Andréa Souza Santos, 33 anos; Hilmara Bitencourt da Silva, 22 anos; Ivanilde Guedes de Mattos, 
52 anos;  Lorena Lacerda, 25 anos e Naira dos Gomes Santos, 28 anos 
 
Prevenção ao Abuso Sexual de Criança e Adolescente no Bairro Leitelândia - Primavera, PA  | Madrinha: (MMNEPA): atividades de 
alerta e esclarecimento sobre exploração e abuso sexual para crianças, adolescentes e suas famílias 
“Sonhamos para elas um futuro com mais oportunidades de serem felizes e de se realizarem na vida profissional e pessoal.” 
Elizangela Pinto, 39 anos 
 
Projeto Águas Para o Bem - Vitória, ES | Madrinha: (Associação Ateliê de Ideias): proteger, preservar e assegurar o acesso à água e 
seu uso equilibrado com a criação de um sistema de coleta da água da chuva impactando 300 pessoas  
“O meu sonho é ver minimizado o problema da falta de água na comunidade e ver os moradores, principalmente nos conjuntos 
habitacionais da comunidade, incentivados a captar e reutilizar água da chuva.” Sebastiao Luiz do Carmo Castro, 36 anos  
 
Projeto Colorindo a Vida - Curitiba, PR | Madrinha: (Associação Fênix): oficinas de grafitti para 20 adolescentes e jovens assistidos 
pela Associação Fenix, estimulando solidariedade, generosidade, tolerância, dignidade, respeito à diversidade 
“Queremos proporcionar o protagonismo destes adolescentes e jovens por meio da arte e educação, abordando temas voltados à 
prevenção, inclusão, aceitação, com o intuito de orientação e crescimento pessoal.” Sandra Dolores de Paula Lima 
 
Projeto Gratidão – Poeta Márcio Ricardo, São Paulo, SP | Madrinha: (CAPS Grajaú): trabalhar a poesia em sala de aula, estimulando 
a oralidade, a criatividade, a produção textual e a reflexão crítica sobre o contexto de vida dos participantes 
“Sonho com espaços onde a criatividade gera oportunidades e modifica as vidas das pessoas é reconhecer que a cultura transforma, 
amplia os horizontes e rompe barreiras” Márcio Ricardo da Silva, 25 anos 
 
Projeto - Rede Local de Produção Agroecológica de Hortaliças - Pentecoste, CE  | Madrinha: (Instituto Coração de Estudante): 
organização de uma futura rede de 600 agricultores orgânicos com técnicas de produção de hortaliças e de frutas sem a utilização 
de agrotóxicos 
“Esperamos que as pessoas possam ser convencidas a apoiarem financeiramente o desenvolvimento das ações produtivas dos 
agricultores que acreditarem na ideia da rede de produtores agroecológicos.” Antonio Vanklane Rodrigues de Almeida, 26 anos 
 
Prosa Digital - Rede de Comunicação Comunitária - Paramoti, CE | Madrinha: (EPC Paramoti): capacitação em audiovisual e mídias 
digitais para 20 jovens do município 
“Nosso sonho é ter uma rádio comunitária e uma produtora de vídeos para expor nossos talentos e o que estamos aprendendo sobre 
comunicação.” Carlos Diego Sousa Ferreira, 26 Anos 
 
Sabão Luz do Alto, - Icó, CE | Madrinha: (APROARTI): geração de renda por meio da criação de grupos produtivos de sabão caseiro 
com reaproveitando óleo de cozinha descartado em bairros de periferia de Icó 
"Ver todo o lixo ser tratado com luxo e transformar o que suja a natureza em um produto de limpeza. 
A fábrica de vassouras feitas de garrafas PET é um sonho futuro” Sammyra Santana, 36 anos; Ana Luiza Ferreira, 39 anos; e mais 10 
mulheres 
 
Sala de Costura - Tartarugalzinho, AP | Madrinha: (Associação Florescer): montar uma sala de costura para produção de roupas 
íntimas e uniformes escolares, gerando renda para 20 mulheres em situação de vulnerabilidade 
“Com mais recursos podemos levar o projeto de semi industrial para o industrial possibilitando as envolvidas uma maior geração de 
renda as suas familias.” Elza Rodrigues de Andrade Fonseca, 52 anos  
 
Sewá Mendhê - Salvador, BA | Madrinha: (Associação Renascer Mulher): atendimento médico, rodas de escuta e meditação, 
focados em estratégias de proteção, auto-cuidado e combate à depressão para 60 mulheres negras ativistas do subúrbio ferroviário 
de Salvador 
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“Ao passo que buscamos nos curar e nos cuidar podemos desenvolver oficinas de artes e moda com objetivo de produzir peças para 
vender e a renda pode ser revertida em fundo para o grupo.” Josy Azeviche,35 anos e Sueli Kntê, 50 anos 
 
Venda seu peixe - Porto Alegre, RS  | Madrinha: (ONG Mulher em Construção): orientação e acesso ao mercado de trabalho para 30 
mulheres, com intuito de divulgar suas capacitações em áreas da construção civil 
“Meu sonho é compartilhar meus conhecimentos de comunicação com as mulheres e a comunidade. É contribuir para que mais e 
mais mulheres possam vencer a timidez e a insegurança, ganhar autoestima e autoconfiança, se valorizar aprimorar a busca de 
trabalho e conquistá-lo.” Elisabeth Maduell Nunes, 59 anos 
 
Voluntários a postos - Planaltina, GO | Madrinha: (IFC): mutirão para realização de pequenas reformas em Postos de saúde os 
tornando mais acolhedores, limpos e humanizados 
“Nosso sonho é usar o controle social para mobilizar a população, parceiros institucionais e empresários. É uma mobilização cívica 
para ter postos de saúde revitalizados pelos cidadãos, usuários do sistema único de saúde.” Márcia Silva, 40 anos 
 
Xiri- Xiri  Terena - Beija Flor Terena, Aquidauana, MS | Madrinha: (AMINA): replantio de mudas de frutas do cerrado, compra de 
material para fabricação de doces e de máquina de costura, gerando renda familiar para 30 pessoas 
“Sonhamos em fazer a nossa aldeia sustentável para criar nossos filhos com nossa cultura do jeito que nossos antepassados sempre 
fizeram.” Patricia Caetano Morais, 32 anos; Aldete Cordeiro de Morais, 30 anos; Aparecida Gonçalves, 45 anos e Julia Amorim, 54 
anos                                                                                            
 
Yvy gui ou mbarete - Osório, RS  | Madrinha: (Instituto Sementes ao Vento): programa para armazenamento de água das chuvas 
para utilização em limpeza de escola e educar 30 crianças indígenas a aprenderem sobre sustentabilidade 
“Na comunidade indígena há muitas possibilidades como plantio de árvores nativas, reconhecimento e catálogo das mesmas como 
forma de preservação.” Josieli e Silva, 36 anos  
 
 
 

Menção Honrosa 
 
A noiva atrasou - Japeri, RJ  | Madrinha: (Grupo Sócio-Cultural Código): oficinas gratuitas de percussão e estrutura alegórica para 30 
crianças e adolescentes, tendo como culminância a organização do desfile do bloco A Noiva Atrasou (carnaval fora de época) 
“Sonho com uma comunidade com educação de qualidade para todos, com a cultura enriquecida e valorizada.” Luiz Felipe de 
Santana Rosa, 24 anos 
 
Arte Naturalista - Santa Luiza do Itanhy, SE | Madrinha: (IPTI): uma ação de empreendedorismo construida pelo público de 
beneficiários do projeto Santa Luiza do Itanhy Sergipe. Matheus Glaudston Pereira, 18 anos, João Antônio Monteiro Hungria, 21 
anos, Genisson Cardoso da Conceição, 20 anos, Eliel da Anunciação Muniz Irmão, 20 anos, Ubiratan Teixeira Bilino, 18 anos 
 
Cambio D – Porto Alegre, RS | Madrinha: (Mulher em Construção): Viviane Bergmann, 32 anos; Marta Solange de Ávila, 49 anos; 
Paula Machado Melo, 32 anos; Karina Fossa, 31 anos; Marília de Oliveira, 53 anos. 
 
Comunidade Limpa - Pentecoste, CE  | Madrinha: (Instituto Coração de Estudante): contribuição para formação de uma cultura 
ecológica de coleta de lixo em área de baixa renda, através da criação de um posto de coleta, impactando 160 pessoas 
“Sonhamos com uma região onde as famílias tenham consciência de que seu lixo produzido, se não for corretamente selecionado e 
coletado poderá acarretar problemas sérios para eles mesmos e para seus vizinhos.” José Adilson Lima de Sousa, 19 anos; Valberto 
Menezes Marques, 20 anos e Francisco Erivando Sousa Silva, 20 anos 

É Tempo de Brincar nas Praças - Rio de Janeiro, RJ  | Madrinha: (Voz das Comunidades): proporcionar vivências e práticas culturais, 
de cidadania,  e ocupação dos espaços comunitários no Complexo do Alemão, através do estímulo às manifestações artísticas 
“Nosso sonho é disseminar cada vez mais a arte dentro do Complexo do Alemão. Dentro, literalmente. É levarmos a arte e a cultura 
para onde as pessoas não querem ir. Para onde as pessoas não tem acesso” Nilda Silva de Andrade, 25 anos e Pedro Henrique 
Santos Medeiros, 18 anos 

Ética na recreação - Jaboatão Dos Guararapes, PE  | Madrinha: (Instituição Plano B): desenvolver noções de ética entre 200 crianças 
de 06 e 12 anos, do ensino fundamental, mediante participação em animações, jogos, atividades recreativas e dinâmicas de grupo. 
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“Da mesma forma que o PFT mudou a vida de muitos de nós, sonhamos em mudar a vida das pessoas que vivem ao nosso redor” 
Prof. Anderson Paulo da Silva; Jaqueline Rodrigues Alves da Silva  e Emyle dos Santos Araújo 

Favela Sociodigital - Rio de Janeiro, RJ  | Madrinha: (Casa de Santa Ana): orientar 200 crianças e adolescentes aos perigos relativos 
do uso de tecnologias digitais, com atenção especial a temas como super exposição e cyberbullying 
“Sonho em ter uma comunidade com mais cidadania digital onde os jovens e crianças não ficassem tão vulneráveis aos perigos e 
enganos do mundo virtual, podendo fazer proveito dos recursos e oportunidades saudáveis que a internet oferece.” Mirian de 
Andrade, 40 anos 
 
Filhos do Gueto - São Paulo, SP  | Madrinha: (Gastromotiva): insercao no mercado de trabalho atraves de Curso de Auxiliar de 
Gastronomia para jovens da região de Itaquera. 
“Nosso Sonho é dar oportunidade àqueles que estão às margens da sociedade e oferecer uma opção além de drogas, roubo e 
tráfico.” Jaime da conceição Junior 33 anos; Gabriel R. Madeira, 28 anos; Cristiane Zago Zacari, 31 anos 

Gema da Alegria no Lar - Rio De Janeiro, RJ  | Madrinha: (Teatro do Sopro): treinamento com cerca de 45 pessoas no ofício de 
“palhaçaria” para visitas a asilos e hospitais de crianças com deficiência mental 
“O Palhaço é a menor distância entre duas pessoas, e nós estamos na busca de diminuir distâncias a partir das potências de cada 
encontro.“ Renato Garcia Borges de Oliveira, 27 anos 

Jornada Mundo da Leitura - Santa Maria, PA  | Madrinha: (MMNEPA): terceira jornada literária da escola João Gabriel da Silva, 
como estratégia para desenvolver entre os 1700 alunos o interesse pela leitura, busca de informação e aperfeiçoamento da 
linguagem oral e escrita  
“Sonhamos com uma sala de leitura simples porem com muitos livros atuais e ao mesmo tempo confortável e adequada para que os 
alunos se sentissem tentados/incentivados a irem em busca de conhecimento.” Francisca Lima da Silva Nascimento, 64 anos e 
Josilene Assis Costa, 37 anos 
 
Legislação - Florianópolis, SC  | Madrinha: (IFC): incentivar a participação de 50 universitários no controle social das atividades 
parlamentares, debatendo os projetos de leis e pressionando os legisladores a aumentarem o cuidado na formulação de suas 
propostas 
“Tornar a comunidade universitária parte do processo legislativo na forma de fiscalizadores e formar estudantes atentos e 
participativos.” Israel Rocha Borba, 19 anos. 

Letras Solidárias - Pentecoste, CE  | Madrinha: (Instituto Coração de Estudante): aprimoramento do letramento dos 1200 
estudantes da rede das EPCs (Escolas Populares Cooperativas) do PRECE e do Ensino Médio, através de atividades de redação, 
revisão de textos e leitura 
“Nosso sonho é articular uma grande rede de pessoas cooperativas e solidárias para ajudarem as escolas públicas do Brasil a 
estabelecerem uma cultura de leitura e escrita entre seus estudantes diminuindo a desigualdade educacional estabelecida no Brasil.” 
Bruno Ribeiro de Jesus, 26 anos; Heitor Brito dos Santos, 21 anos; Sâneva Queiroz dos Santos, 20 anos; Bárbara Caroline 
Rodrigues da Silva,21 anos; Pedro Ferreira Silva Filho, 26 anos; Aliny da Silva Portela, 27 anos; Alverbênia Maria Alves de Lima, 26 
anos; Catarina das Graças Almeida Matos, 27 anos 

Liga do Bem - Campo Grande, MS  | Madrinha: (INSTITUTO LUTHER KING): treinamento de voluntários para visitas motivacionais a 
hospitais, asilos e abrigos de comunidades carentes, aumentando a auto-estima e simulando afeto a 120 pessoas 
“Nosso sonho é despertar em nossa sociedade a vontade de fazer o bem. É ser exemplo de que existe um herói em cada um de nós e 
de que podemos mudar muitas coisas no mundo partindo de pequenas mas sinceras ações em prol de nosso próximo.” Adelmo 
Carlin Schucks Junior, 42 anos e Isadora Gonçalves Coimbra Souto de Araujoj, 24 anos 

Matutas Fashion - Afogados da Ingazeira, PE  | Madrinha: (Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú): criação de marca, organização 
de plano de negócio, produção de desfile e ampliação de produção da Marca Matuta com utilização de materiais reciclados  
“Sonhamos com mais mulheres com oportunidades de trabalho porque sabemos que a opressão das mulheres está relacionada à 
dependência econômica dos homens e muitas vezes se submetem à situações de violência porque não têm trabalho nem renda para 
sobreviver e manter seus filhos.” Elaine Rodrigues de Sousa, 47 anos; Eleide Rodrigues de Sousa,46 anos; Edlaneide Rodrigues de 
Souza,34 anos; Elane Gisele de Sousa,29 anos; Luciete Ramos de Sousa,50 anos; Maria Acidália Barbosa, 60 anos 

Mergulho Consciente - Petrolina, PE | Madrinha: (Instituto Polen) projeto de advocacy para prevenção e primeiros socorros para 
vítimas de acidentes raquimedular, liderado por jovem advogado que ficou tetraplégico 
 
Núcleo de Jovens Políticos - São Paulo, SP  | Madrinha: (IBEAC): potencializar o protagonismo jovem como canal para efetivação de 
políticas e acesso à cultura em M’Boi Mirim 
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“Sonhamos com a democratização dos veículos de comunicação dentro da periferia, de forma imparcial e acessível. Sonhamos com 
uma comunidade sustentável, que a partir de sua própria coletividade, se projete para os avanços que almeja.” Isaac Souza Faria , 22 
e  Felipe Costa e Silva, 22 

Projeto de Jiu Jitsu Lutando Como Davi - Vitória, ES  | Madrinha: (Associação Ateliê de Ideias): prática de jiu-jitsu para 
desenvolvimento de 42 crianças, adolescentes e jovens da comunidade de Jaburu, aumentando autoestima e diminuindo exposição 
a riscos sociais 
“Sonho em atender um maior número de crianças e adolescentes a partir da ampliação da sede do projeto.” Flávio Oliveira da Silva, 
36 anos 
 
Projeto de Reflorestamento - Veredinha, MG  | Madrinha: (CAV): recuperação das nascentes que foram impactadas por danos ao 
meio ambiente e disseminação informação sobre preservar o meio ambiente 
“Esperamos ver a água em estado abundante para o desfruto da maior quantidade de pessoas possível e deixar um legado próspero 
para as gerações futuras.” Vitor Oliveira Santos 

Projeto Mãos à Obra - Belo Horizonte, MG  | Madrinha: (CAV): capacitação de 18 jovens para o mercado de trabalho na área de 
cozinha 
“Quero poder ajudar a melhorar o meio ambiente e usar os recursos necessários para incentivar as boas práticas e o consumo 
sustentável, repensando a forma como nos alimentamos, compramos e descartamos comida.” Stephanie Robbe, 28 anos 

Py Ladies Tauá - Tauá, CE  | Madrinha: (ADETT): oficinas de programação em linguagem Pyton e fortalecimento de lideranças para 
10 mulheres em município do semiárido cearense 
“Nosso sonho é criar uma ONG que incentiva mulheres a entrarem no mercado de trabalho e serem empreendedoras, por meio de 
cursos de planejamento financeiro, projeto de vida, linguagens de programação desenvolvendo aplicativos.” Mariana Hévila Oliveira 
de Sousa, 17 anos; Ana Paula Lorenço,  33 anos 
 
Realize - Santana, AP  | Madrinha: (Associação Florescer): oficinas pedagógicas para 20 crianças do Bairro Paraiso, com atividades 
lúdicas e reforço escolar 
“Desejo um ambiente que oportunize um estudo direcionado de forma lúdica com resultados na aprendizagem e crescimento social 
das crianças de forma saudável e divertida.” Miquelly Pastana Tito Sanches, 24 anos 

Rosalina + Vida - Fortaleza, CE  | Madrinha: (Associação Barraca da Amizade): atividades esportivas para 80 crianças e adolescentes, 
e torneios de futebol permitindo a integração com outras comunidades 
“Oportunizar alternativas de escolha para os jovens com relação ao esporte, oferecendo aos mesmos uma chance de superar suas 
carências sociais através de atividades prazerosas e significativas para suas vidas.” Paulo Henirque de Lima Estevam 
 
Sorriso Viva - Santana, AP  | Madrinha: (Associação Florescer): conscientização sobre saúde dental para 400 crianças com o objetivo 
de prevenir cáries 
“Nosso sonho é formar uma rede do bem, engajar profissionais que possam fazer do mais simples ao complexo trabalho 
odontológico para atender as comunidades.” Diane Braga Farias ,33 anos; Kelly Laurena de Sá Pinheiro, 19 anos; Jefferson da Silva 
do Nascimento, 19 anos; Rubens da Costa Moreira, 22 anos 
 
Teatro de Barros - São Paulo, SP | Madrinha: (IBEAC) promover o acesso de 24 adolescentes e jovens de Parelheiros e Grajau, à 
produção textual, à escrita criativa e à criação teatral, por meio da ocupação de espaços públicos da periferia e da região central de 
São Paulo 
 
Viveiros Escolares - Osório/Maquiné, RS | Madrinha: (Sementes ao Vento)  implantação de viveiros em áreas escolares, para estudo 
de biologia e ecologia da Mata Atlântica, beneficiando 50 crianças e adolescentes 


