
CELEBRATING // CELEBRANDO

2 YEARS OF ACHIEVEMENTS
2 ANOS DE CONQUISTAS



Since its founding, 

BrazilFoundation has invested in 

initiatives that promote leadership 

in women and girls and empower 

them economically and socially. 

In 2014 the Women’s Fund was 

created to streamline resources to 

these initiatives.

Believing in the power of women-

led initiatives to promote 

development and social inclusion, 

BrazilFoundation created the 

“Women for Women” campaign 

that same year.

Resources from the campaign fund 

projects in the areas of income 

generation, health, education and 

human rights. The projects impact 

not only women, but ultimately 

their families and communities.

THANK YOU!

A BrazilFoundation, desde sua 

fundação, investe em iniciativas que 

promovem o empoderamento e a 

autonomia de mulheres e meninas, 

com foco na justiça econômica e 

social. Para canalizar os recursos de 

forma mais estruturada e sistemática 

para estas iniciativas, criou em 2014 

o Fundo de Mulheres.

Acreditando no poder de ações de 

desenvolvimento e participação 

lideradas por mulheres na sociedade, 

a BrazilFoundation lançou no mesmo 

ano a Campanha Women for Women. 

Os recursos arrecadados possibilitam 

o apoio a projetos que atuam nas 

áreas de empreendedorismo, saúde, 

educação e garantia de direitos para 

as mulheres, com impacto que se 

estende às famílias e comunidades.

OBRIGADO!

Investing in women and girls is the most productive 
investment you can make for a country’s development. 
When women are successful, society is successful. 
|| Investir nas mulheres e meninas é o investimento mais 
produtivo que se pode fazer no desenvolvimento de um pais. 
Quando as mulheres tem êxito, a sociedade tem êxito.
Rejane de Paula, Miami

“ “

WWW.BRAZILFOUNDATION.ORG



17 

1,800+

06 

R$ 30,000 

TOTAL OF R$ 510,000

( ~US$ 10K) 
ORGANIZATIONS SUPPORTED 
//   ORGANIZAÇÕES APOIADAS 

WOMEN DIRECTLY BENEFITED 
//   MULHERES DIRETAMENTE BENEFICIADAS

MONTHS OF SUPPORT 
//   MESES DE CICLO DE APOIO

TOTAL INVESTED IN WOMEN IN BRAZIL 
//   JÁ INVESTIDOS EM MULHERES NO BRASIL

INVESTED IN EACH ORGANIZATION
//   INVESTIDOS EM CADA ORGANIZAÇÃO

522

10

547 464
WOMEN RECEIVED 
PROFESSIONAL TRAINING AND 
NOW HAVE BETTER FUTURE 
JOB PERSPECTIVES
//   MULHERES RECEBERAM 
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO 
PROFISSIONAL E TÊM 
MAIORESCHANCES DE 
INSERÇÃO NO MERCADO

PRODUCTIVE 
GROUPS CREATED 
//   GRUPOS PRODUTIVOS 
FORAM CRIADOS

WOMEN RECEIVED CARE IN: 
LEGAL AND EMOTIONAL SUPPORT, 
NUTRITION COUNSELING, AND 
DISEASE PREVENTION
//   MULHERES RECEBERAM 
APOIO JURÍDICO, EMOCIONAL, 
ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS E 
DE SAÚDE PARA PREVENÇÃO DE 
DOENÇAS

GIRLS AND YOUNG WOMEN 
RECEIVED VICTIM PROTECTION 
SERVICES AND LEARNED 
ABOUT: HUMAN RIGHTS, CIVIC 
ENGAGEMENT, AND SEXUALITY
//   MENINAS E JOVENS RECEBERAM 
ORIENTAÇÃO SOBRE PROTEÇÃO A 
VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA E ATIVIDADES 
FORMATIVAS SOBRE CIDADANIA, 
DIREITOS, E SEXUALIDADE

10%
OF PARTICIPANTS BEGAN TO EARN 
INCOME AFTER PROJECT END
//   DAS MULHERES JÁ COMEÇARAM 
A GERAR RENDA LOGO APÓS A 
FINALIZAÇÃO DO PROJETO

3
SPACES FOR PROFESSIONAL 
TRAINING AND PRODUCTION EQUIPPED 
//   ESPAÇOS PARA CAPACITAÇÃO E 
PRODUÇÃO FORAM EQUIPADOS

WOMEM FOR WOMEM CAMPAIGN

IMPACT HIGHLIGHTS
//   RESULTADOS EM DESTAQUE



Casa de Santa Ana 
Cidade de Deus, Rj

Training caretakers of the elderly   //   
Capacitação para formação de 

cuidadoras de idosos

Associação dos Arquitetos Sem Fronteiras 
Belo Horizonte, MG

Training women to make small home repairs 
to improve their housing conditions   //   

Capacitação de mulheres para melhorarem 
as condições de suas próprias moradias 

com pequenas reformas

Aproarti 
Icó, CE

Income generation for women in 
Ceará’s semi-arid    //   Geração de renda 

para mulheres no sertão cearense

Associação Renascer Mulher 
Salvador, BA

Fighting violence and discrimination against 
women in Salvador’s suburbs   //   Combate 

à violência e discriminação contra mulheres 
do subúrbio ferroviário de Salvador

Associação Ateliê de Ideias 
Vitória, ES 

Financial support and training for women 
to build their own houses   //   Finanças 

solidárias e capacitação de mulherespara 
construção de suas próprias casas

Centro Comunitário Sociocultural de Barra 
dos Coqueiros 

Aracaju, SE 

Income generation and workforce 
inclusion for women   //   Inclusão produtiva 

e geração de renda para mulheres

Associação de Desenvolvimento Agrícola e 
Comunitário de Lagoa da Boa Vista 

Seabra, BA

Income generation for local women through 
fruit products   //   Beneficiamento de frutas 

e acesso à renda para mulheres de Lagoa da 
Boa Vista

Arte de Viver Bem 
São Paulo, SP

Improving quality of life for women 
undergoing treatment for breast cancer   //   

Melhoria da qualidade de vida para mulheres 
em tratamento de câncer de mama

9 STATES   //   17 PROJECTS   //    1,800+ WOMEN REACHED 

WWW.BRAZILFOUNDATION.ORG



Rede Nami 
Rio de Janeiro, RJ

Using urban art to teach and empower 
women about their rights    //   

Empoderamento de mulheres sobre seus 
direitos através das artes urbanas

Cunhã Coletivo Feminista 
João Pessoa, PB

Empowering women with business skills 
to provide them with income generation 

opportunities   //   Capacitar trabalhadoras 
urbanas e rurais em planos de negócios 

para garantir autonomia econômica

Mulher em Construção 
Porto Alegre, RS

Training women to perform small 
home repairs for income generation   //   
Capacitação em pequenos consertos 

domésticos para a autonomia e 
inserção no mercado

Instituto Maria da Penha 
Fortaleza, CE

Empowering women to be human rights 
defenders of the Maria da Penha law   //   

Formar agentes voluntárias e defensoras de 
direitos à cidadania sob a ótica da Lei Maria 

da Penha

Cozinha Verde 
João Pessoa, PB

Training rural women to produce and 
sell healthy food   //   Capacitar 

trabalhadoras rurais em produção 
e comercialização de produtos

Rede Postinho de Saúde 
Cantagalo, RJ 

Providing women health services   //   
Promoção de saúde da mulher 

Movimento de Mulheres de São Gonçalo  
São Gonçalo, RJ

Preventing and detecting gender-based 
violence    //   Prevenção e detecção de 

violências baseadas no gênero

EDUCAP 
Complexo do Alemão, RJ 

Training women as conflict-mediators to 
combat domestic violence   //   Formação 

de multiplicadoras em resolução de 
conflitos para o enfrentamento da violência 

intrafamiliar e comunitária

9 STATES   //   17 PROJECTS   //    1,800+ WOMEN REACHED 

Instituto Palmas de Economia Solidária 
Fortaleza, CE

Income generation opportunities for women   
//   Oportunidades de geração de renda 
para emancipaçnao dos programas de 

transferência de renda do governo

WOMEM FOR WOMEM CAMPAIGN
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Since its launch in September 2014, 

219 women from Miami, New York, São Paulo 

and Rio de Janeiro have joined the campaign.

//   Desde o lançamento em Setembro 2014, 

219 mulheres de Miami, New York, São Paulo e 

Rio de Janeiro juntaram-se a campanha.

1. April 20, 2016 

NY event at Fabienne Lamont’s home raised 

US$8,000 to support Associação Arquitetos 

Sem Fronteiras in Belo Horizonte, MG

2. March 9, 2016 

SP event at Martha Medeiros store raised 

R$31,000 to support Associação Ateliê de 

Ideas in Vitória, ES

3. March 8, 2016

RJ event at Nazaré Metsavaht’s home raised 

funds for Rede Postinho in Cantagalo,  RJ

4. December 1, 2015 

Miami event at Neiman Marcus Bal Harbour 

raised funds for the Elas Emancipadas project 

from Banco Palmas in Fortaleza, CE

5. November 19, 2015 

RJ event at Gisele Birman’s home raised 

R$ 32,000 to support EDUCAP  in Complexo 

do Alemão, RJ

10 EVENTS BETWEEN 2014 AND 2016 
//  10 EVENTOS ENTRE 2014 E 2016

I’m grateful to play a part in this inspiring project - not 
just as a woman, but as a Brazilian who dreams of a 
better Brazil. || É um trabalho inspirador do qual me sinto 
grata de poder fazer parte. Não só como mulher mas como 
uma brasileira que sonha com um Brasil melhor.
Fernanda Vidigal, São Paulo

“ “
1. 2.

4. 5.

3.



MULHER EM CONSTRUÇÃO

“Mulher em Construção was the beginning 

of a new life for me. The workshop was the 

kick off for my discovery. From this point 

on, I am starting a new life”.

//   "Mulher em Construção foi para mim o 

início de uma nova vida. [...] O curso foi um 

pontapé inicial pra eu descobrir uma nova 

vida. A minha vida está sendo construída 

a partir de agora”. 

Paula Machado Melo, 

31 years old  //  anos

APROARTI 

“When we find people who help us, we feel like people, we feel like 

we can leave our situations… our hope is renewed and we get happy. 

Since I joined the group in March I’ve become an embroiderer. Now, I 

can care for my household and also earn income.”

//   “Quando a gente encontra quem ajude a gente, a gente se sente 

gente, se sente que é possível sair dessa situação... a gente renova 

a esperança e até se alegra. Desde março que eu tenho participado 

desta associação, sou uma bordadeira, agora, cuido da luta de 

minha casa e ainda posso ganhar meu dinheiro.”

Francisca Carneiro, 36 years old, homemaker //  anos, dona de casa

CUNHÃ 

“This project highlights the importance of 

independence for women, of valuing their 

work and the freedom they have achieved 

for themselves.” 

//   “Este projeto trouxe a importância 

da autonomia, do reconhecimento das 

atividades das mulheres e da valorização 

das próprias mulheres de suas atividades 

produtivas e das conquistas de liberdades 

conseguidas pelas mesmas.” 

Ivanilde, fisherman //  pescadora

RENASCER MULHER

 

“This project gave me a new sense 

of environmental awareness and 

appreciation for being black.”  

//   “Uma nova visão sobre consciência 

ambiental e a importância de ser negra, 

são os dois grande aprendizados que levo 

da participação no projeto.” 

Jamile, 13 years old  //  anos

LAGOA DA BOA VISTA

 

“For the past 18 years I have been living a very hard life. I am a 

peasant, mother of 4 children, and I suffer from depression. Working 

in the kitchen here - making cakes as a team - has been a wonderful 

experience. I am so thankful.”

//   “Estou há 18 anos trancada no meu mundo, numa vida muito 

difícil, sou lavradora, mãe de 4 filhos e tenho depressão. Começar 

a trabalhar na cozinha, produzir bolos, estar em grupo, está sendo 

maravilhoso, só tenho a agradecer.”

Sônia Santos Souza, 39 years old,  // anos, lavradora

WOMEM FOR WOMEM CAMPAIGN

YOUR IMPACT
//  SEU IMPACTO

Through this Fund I got the chance to bring together the 
people who work to transform the lives of women who are 
true fighters and heroes. || Eu achei no Fundo de Mulheres 
a chance de me juntar a gente que ajudam a transformar 
a vida de mulheres tão lutadoras e heróicas.
Anna Letícia Lacerda, Rio de Janeiro

“ “



We would like to  send a special thanks to all who graciously opened their homes and 

spaces to host Women for Women fundraising events, especially:  

//   Gostaríamos agradecer a todas que gentilmente abriram suas casas para receber 

os eventos de arrecadação da Campanha Mulheres por Mulheres, especialmente:

Anna Leticia Lacerda

Carol Civita

Claudia D’Orey Rebelo

Claudia Ferraz

Fabienne Lamont

Fernanda Dabus

Fernanda Vidigal

Jo Paes 

Martha Medeiros Flagship

Neiman Marcus

Nazare’ Metsavaht

Patricia Longman

Regina Soares

Rejane de Paula

Shirley Gomara

Suzane Macedo

JOIN US!   //   JUNTE-SE A NÓS!

WWW.BRAZILFOUNDATION.ORG


