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“Nada cresce se não acreditarmos e se não tivermos carinho!”

Raimundo “Mundinho” da Silva
Fundação Brasil Cidadão

Além disso, a Fundação trabalha com fundos temáticos focados em Mulheres, Jovens 
e Primeira Infância, além de fundos regionais para São Paulo e Rio de Janeiro.

APOIO COLABORATIVO
Além de oferecer apoio financeiro, trabalhamos em estreita colaboração com as 
organizações parceiras através de apoio técnico e capacitação de lideranças, para 
fortalecer sua atuação   dentro e para além de suas comunidades. 

Identificar 
as melhores 

ideias

Alavancar resultados 
por meio de apoio técnico 

e financeiro

Dar escala 
a soluções 
inovadoras

QUEM SOMOS

POR QUE BRASIL?

A BrazilFoundation mobiliza recursos para 
ideias e ações que transformam o Brasil. 
Trabalhamos com líderes e organizações locais 
e uma rede global de apoiadores para promover 
igualdade, justiça social e oportunidade para 
todos os brasileiros.

MODELO
FILANTROPIA DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
Promovemos a cultura de filantropia para a transformação social entre os 
brasileiros no Brasil e ao redor do mundo (diáspora), oferecendo um mecanismo 
confiável, transparente e com possibilidade de dedução fiscal, incluindo doações 
designadas, fundo temáticos e parcerias estratégicas.

INVESTIMENTO SOCIAL ESTRATÉGICO
Focamos tanto em responder às necessidades e prioridades articuladas pelas 
comunidades com as quais trabalhamos, bem como em definir estratégias para temas 
e regiões específicas. Investimos em cinco áreas programáticas:

TRANSPARÊNCIA
Avaliação de resultados e prestação de contas são pilares fundamentais para um setor 
social transparente no Brasil. Pela qualidade de sua gestão financeira, governança e 
transparência, a BrazilFoundation recebeu 4 estrelas do Charity Navigator.

IMPACTO

400
projetos financiados

em 26 estados

US$35 M 
mobilizados

1.400
líderes treinados

Apesar da abundância de recursos naturais 
e um recente crescimento econômico, o 
Brasil continua sendo um dos países com um 
dos piores índices de desigualdade social. 
Comunidades marginalizadas em todo o país 
sofrem com a falta de acesso à educação de 
qualidade, a um sistema de infraestrutura básico 
e a oportunidades econômicas. A desigualdade 
também se acentua com base em gênero e raça.
 
Acreditamos que a filantropia estratégica tem um 
grande potencial de catalisar mudanças sociais 
positivas no Brasil.



Com o seu apoio, podemos continuar a inspirar e fortalecer indivíduos
e organizações que trabalham na construção de uma sociedade mais justa no Brasil.

O QUE SEU APOIO POSSIBILITA

“Nosso trabalho foca na 

valorização e autoconhecimento do 

idoso; ele descobre um potencial que 

nem sabia que tinha. E isso se reflete 

na família também.”

Maria de Lourdes Brás, fundadora

“Nosso objetivo é promover 

o desenvolvimento sustentável 

de comunidades rurais no 

semiárido brasileiro”

José Dias Campos, fundador

CEPFS
Teixira, PARAÍBA

“A biblioteca Vaga Lume e seus livros 

são incríveis. Às vezes, não temos 

muitas coisas para fazer, então nos 

encontramos sempre aqui para ler. “

Ingrid, aluna de 13 anos

Vaga Lume
Amazônia Legal

Casa de Santa Ana
Rio de Janeiro, RIO DE JANEIRO

A CASA DE SANTA ANA 
JÁ BENEFICIOU MAIS 
DE 480 PESSOAS NA 

CIDADE DE DEUS. 

O CEPFS JÁ BENEFICIOU 
MAIS DE 70.000 
PESSOAS EM 7 

MUNICÍPIOS NO 
SEMIÁRIDO DA PARAÍBA.

PROMOÇÃO
DE LEITURA NA 
AMAZÔNIA

A VAGA LUME CRIOU 
160 BIBLIOTECAS 
COMUNITÁRIAS 

BENEFICIANDO 24.000 
CRIANÇAS E JOVENS.

CUIDADOS E 
DIGNIDADE PARA 
O IDOSO

USO SUSTENTÁVEL 
DE RECURSOS NO 
SEMIÁRIDO

Quando vemos oportunidade de agregar conhecimento e valor, colaboramos com organizações que compartilham nossa visão. Desde o início de 
nossas atividades, pudemos contar com o apoio de importantes PARCEIROS como: Fundação AVINA, Fundação Ford, Inter American Foundation, 
Tinker Foundation, Kellogg Foundation, Instituto HSBC Solidariedade e com o apoio de empresas como TAM Linhas Aéreas, Tozzini Freire 
Advogados, Goldman Sachs, Banco Itaú, BAML, LCM Commodities, Credit Agricole, Shopping Cidade Jardim JHSF, Tyco International e Artefacto.

New York
345 Seventh Avenue, suite 1401
New York, NY 10001
Tel: +1 212 244 3663
newyork@brazilfoundation.org

Rio de Janeiro
Av. Calógeras, 15 / 13º andar
Rio de Janeiro, RJ 20030-070
Tel: +55 21 2532 3029
info@brazilfoundation.org

PARCEIROS

Temos uma visão ambiciosa de um Brasil mais justo e equitativo, mas não podemos alcançá-la sozinhos. Seu apoio nos permite ampliar nosso 
impacto nas áreas do país em maior situação de vulnerabilidade. Há muitas maneiras de participar da nossa rede internacional:

JUNTE-SE A NÓS

WWW.BRAZILFOUNDATION.ORG

SEJA VOLUNTÁRIOAPOIE UM PROJETOFAÇA UMA DOAÇÃO • •• COMPARTILHE SUA HISTÓRIA



IDEIAS QUE 
TRANSFORMAM O BRASIL



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.

IMPACTO
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:

• 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.

PARELHEIROS

SÃO PAULO

 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

Nova sede 
finalizada

Mais

400
alunos atendidos

“ “ 



EDUCAÇÃO E CULTURA

2015
CENTRO DE ARTE E 
PROMOÇÃO SOCIAL – CAPS

RODAS DO CONHECIMENTO CAPS 

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

IMPACTO
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

SÃO PAULO

SÃO PAULO



EDUCAÇÃO E CULTURA

2015
ECOA – ECOLOGIA E AÇÃO 

ESCOLAS DAS ÁGUAS: EDUCOMUNICAÇÃO 
E DIÁLOGO INTERCULTURAL, UMA MANEIRA 
DE APRENDER E ENSINAR
www.riosvivos.org.br

 Os cursos também fizeram com que eu percebesse a importância 
de trabalhar dentro da realidade de nossos alunos.

Angélica Leal de Arruda, beneficiária do projeto apoiado pela BrazilFoundation em 2013 

“ 

Formação de professores para valorização 
da cultura e do meio ambiente em Corumbá 
No Pantanal, as comunidades ribeirinhas dividem território com unidades de 
conservação, áreas indígenas, locais turísticos e propriedades privadas. E, para 
manter a sobrevivência das comunidades tradicionais, é de extrema importância 
que os jovens compreendam seu entorno, conheçam seus direitos e deveres. 

Ao chegar na região de Corumbá para dar aulas, os professores oriundos dos 
centros urbanos encontraram um cotidiano diferente das capitais. A cultura local 
ainda é pouco abordada na escola e os professores não são preparados para 
trabalhar a multiculturalidade em sala de aula, aumentando, assim, as dificuldades 
para construir um currículo que promova a cultura pantaneira. 

A ECOA foi fundada em 1989 com a missão de promover ações para 
conservação dos ecossistemas naturais e suas populações através da promoção 
de políticas públicas locais, regionais e nacionais.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a ECOA pretende:

• Fornecer formação continuada para professores que atuam na região             
de Corumbá;

• Formar coletivos escolares para auxiliar no desenvolvimento das           
atividades locais;

• Promover a valorização do ambiente local por professores e alunos.

“ 

Formação
continuada para 

25
professores

300
alunos
atendidos 

diretamente

10
unidades
escolares
da região

CAMPO GRANDE

MATO GROSSO DO SUL



EDUCAÇÃO E CULTURA

2015
INSTITUIÇÃO PLANO B

IMAGINE
www.instituicaoplanob.com.br

 Em famílias de baixa renda as crianças são levadas às ruas em busca 
de renda e isso as torna vulneráveis aos aliciadores infantis.

Equipe do Plano B

“ 

Oficinas de leitura e escrita para 
o desenvolvimento infantil em Pernambuco
O município de Jaboatão dos Guararapes apresenta sérios problemas na área de 
educação, com escolas precárias e falta de professores, comprometendo o futuro 
de crianças e jovens. A Instituição Plano B vem contribuindo para superar a baixa 
escolaridade, preparando jovens alunos para entrada em escolas técnicas.  

A organização está ampliando suas atividades para outras comunidades, com 
a abertura da primeira “Casa Plano B”, que abrigará diversas ações sociais. Por 
meio do projeto IMAGINE, o espaço vai oferecer apoio na área da aprendizagem 
às crianças da favela Novo Horizonte, com foco na leitura e na escrita como 
instrumento transformador e libertador. O trabalho visa resgatar a identidade 
infantil perdida com a corrente adultização das crianças, vulneráveis a exploração 
e ao tráfico.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a Instituição Plano B vai realizar:

• Atividades orientadas para leitura, escrita e acompanhamento da evolução de 
60 crianças entre 5 a 11 anos, residentes na comunidade Novo Horizonte; 

• Atividades com os pais e familiares para conscientização sobre o 
desenvolvimento infantil;

• Redução do número de crianças em situação de risco e exploração.

“ 

60
crianças
atendidas

240
familiares
beneficiados
indiretamente

JABOATÃO DOS GUARARAPES

PERNAMBUCO



EDUCAÇÃO E CULTURA

2015
INSTITUTO CHAPADA DE 
EDUCAÇÃO E PESQUISA

MOBILIZAÇÃO SOCIAL PELA EDUCAÇÃO 
www.institutochapada.org.br

O grande desafio do projeto é disseminar estratégias de mobilização capazes de impactar a 
qualidade da educação e garantir a continuidade das políticas públicas educacionais bem sucedidas.

Cybele Oliveira, fundadora do Instituto Chapada

“ 

Mobilização social para melhorar 
a qualidade da educação pública na Bahia 
O Brasil tem hoje 13 milhões de analfabetos, segundo a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (Pnad). O Indicador de Analfabetismo Funcional 
(INAF) revela que apenas um em cada quatro brasileiros domina completamente 
as habilidades de leitura, escrita e matemática, o que representa 25% de 
analfabetismo funcional. 

O Instituto Chapada contribui para melhoria da qualidade da educação 
pública por meio de formação de educadores, mobilização social e produção 
de conhecimento. O projeto Mobilização Social pela Educação mobiliza uma 
rede de mais de 300 pessoas de diversas áreas em 10 municípios da Chapada 
Diamantina para debater, fiscalizar e monitorar políticas e ações pactuadas 
conjuntamente. Os índices oficiais demonstram impacto significativo nos 
municípios participantes, reforçando a necessidade de sustentar e expandir 
as ações.

IMPACTO
O apoio da BrazilFoundation proporcionará:

• Formação e assessoria para mobilização dos comitês locais;
• Uma campanha educacional para o fortalecimento da rede;
• Oficinas de comunicação;
• Um seminário de avaliação com participação de todos os municípios. 

“ 

10
munícipios
beneficiados

300
atores sociais

envolvidos

Atividades 
de formação 
em mobilização 

e articulação

PALMEIRAS

BAHIA



EDUCAÇÃO E CULTURA

2015
INSTITUTO CRIAR DE TV, 
CINEMA E NOVAS MÍDIAS

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 
DO INSTITUTO CRIAR
www.institutocriar.org

 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

“ 

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.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o Instituto Criar realizará:

• 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.

“ 

1.600
jovens

formados em 
11 turmas desde 2003

350
jovens

impactados pelo
projeto Vídeo Criar

25.000
pessoas

beneficiadas pelas
ações do projeto

SÃO PAULO

SÃO PAULO



EDUCAÇÃO E CULTURA

2015
INSTITUTO ESPORTE & 
EDUCAÇÃO (IEE)

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO IEE 
www.esporteeducacao.org.br

 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

“ 

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. 

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

• 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.

“ 

760.000
jovens e crianças

atendidos
diretamente

25.000
professores

e gestores
capacitados

350
munícipios
atendidos em
20 estados

SÃO PAULO

SÃO PAULO



EDUCAÇÃO E CULTURA

2015
INSTITUTO FAZENDO 
HISTÓRIA

GRUPO nÓs 
www.fazendohistoria.org.br

 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

“ 

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.

IMPACTO
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

SÃO PAULO

SÃO PAULO



EDUCAÇÃO E CULTURA

2015
INSTITUTO DE PESQUISA DA 
DIVERSIDADE INTERCULTURAL
– IPEDI 

KALIVONO 
ipedi.blogspot.com.br

 Nosso maior acerto foi deixar um pouco de lado nossas fundamentações 
teóricas e apostar no que os professores sonhavam para a escola.

Paula Cameschi, gestora do projeto 

“ 

Qualificação de professores para a 
preservação da língua e cultura Terena 
A Educação Escolar Indígena em Miranda (MS) é afetada pela falta de 
metodologias para qualificação de professores específicas às demandas das 
comunidades, como por exemplo uso da língua materna na educação indígena. 
Faltam materiais didáticos que valorizem a língua local e os conhecimentos 
tradicionais. Há ainda deficiência no incentivo de professores indígenas que 
buscam promover esse conhecimento intercultural e interdisciplinar, por 
vezes restringindo-os aos modelos tradicionais de ensino e a meros 
protocolos administrativos. 

A língua indígena Terena é fundamental para manutenção de outras manifestações 
culturais como cantos, mitos e rezas. Uma estimativa do Museu do Índio aponta 
que o Brasil pode perder 30% de suas línguas indígenas nos próximos 15 anos. 
Das oito etnias existentes no país, três já não falam mais sua língua original.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o IPEDI pretende:

• Qualificar professores de aldeias indígenas em uso da língua e cultura Terena;
• Incentivar a preservação do uso da língua Terena;
• Promover novas metodologias de ensino para a educação infantil.

“ 

40
professores

capacitados
da região de
Miranda/MS

500
alunos indígenas

da educação infantil atendidos 

8.398
pessoas

da comunidade 
indiretamente beneficiadas 

AQUIDAUANA

MATO GROSSO DO SUL



EDUCAÇÃO E CULTURA

2015
OBSERVATÓRIO DE FAVELAS

ESCOLA POPULAR DE COMUNICAÇÃO CRÍTICA
www.observatoriodefavelas.org.br

 A sociedade civil precisa buscar seu espaço no que é público, desenvolver autonomia e se tornar 
protagonista, articulando e construindo uma travessia para uma cidadania mais atuante.

Eduardo Alves, coordenador da ESPOCC e diretor do Observatório de Favelas

“ 

Protagonismo jovem na Maré 
Em 2001, no Complexo da Maré, uma das maiores favelas do Rio de Janeiro, 
foi criado o Observatório de Favelas, uma organização da sociedade civil de 
pesquisa, consultoria e ação pública dedicada à produção de conhecimento e de 
proposições políticas sobre as favelas e fenômenos urbanos.

A ESPOCC – Escola Popular de Comunicação Crítica - é um projeto do 
Observatório, criado em 2005, que tem o objetivo de formar jovens e adultos na 
área de comunicação, transformando-os em multiplicadores do conhecimento de 
forma crítica e transformadora. Os alunos são moradores dos espaços populares 
do Rio que tem na ESPOCC uma grande oportunidade de entrada no mercado de 
trabalho e de formação para a vida. 

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o projeto propõe:

• Desenvolver habilidades nas áreas de Mídias digitais e Audiovisual para          
90 alunos;

• Oferecer 420h de aula para jovens moradores do Rio de Janeiro;
• Produção de materiais digitais como documentários, mídia e ações de 

publicidade afirmativa.

“ 

Formação de

90
jovens

em mídias digitais
e audiovisual

420
horas
de aulas

Construção

de produtos
digitais como documentários, 
mídias e ações de publicidade

MARÉ

RIO DE JANEIRO



EDUCAÇÃO E CULTURA
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RECICLARTE

FORMAÇÃO EM MÚSICA NO 
ESPAÇO CULTURAL DA GROTA 
www.espacoculturaldagrota.org.br

 Na arte todos somos iguais. Não importa a cor, nem a posição social. Com 
qualificação educacional e cultural é possível conquistar cidadania plena.

Carlos Farah, coordenador de núcleos da organização

“ 

Formação musical para integrar crianças 
e jovens em situação de vulnerabilidade 
A comunidade da Grota do Surucucu, em Niterói, é um local cercado pela 
violência que oferece poucas oportunidades para crianças e jovens. Com baixa 
escolaridade, reduzida perspectiva de vida e de trabalho, os moradores da região 
acabam se sujeitando a subempregos. 

Há 20 anos o Espaço Cultural da Grota é um ponto de acesso à cultura e 
à educação musical na região. O intuito da organização é proporcionar 
formação musical técnica e encaminhar os alunos para o curso superior. Com 
a possibilidade de trabalhar como professores de música ou músicos, muitos 
beneficiários do projeto encontram a oportunidade de uma vida melhor. 
Aproximadamente 90% dos alunos que concluíram a formação técnica musical 
até hoje conseguiram ingressar na universidade.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, pretende:

• Proporcionar o acesso à cultura para crianças e jovens em área de 
vulnerabilidade;

• Estimular a formação musical como uma possibilidade de geração de renda    
no trabalho como músico ou professor de música.

“ 

Formação
musical de

105
alunos

Prática de
orquestra para

40
alunos

de nível avançado

500
jovens

e crianças
que frequentam o local 

beneficiadas indiretamente 

NITERÓI

RIO DE JANEIRO
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ASSOCIAÇÃO VAGA LUME

ENCONTRO BIBLIOTECAS VAGA LUME 
EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS 
www.vagalume.org.br

 A Vaga Lume proporciona às comunidades ribeirinhas de Oriximiná-PA: valorização da cultural 
local, diversidade de informações, entretenimento, respeito ao outro por meio da leitura.

Klicia Oliveira, representante da Vaga Lume

“ 

Promoção de leitura e fortalecimento 
de comunidades quilombolas na Amazônia Legal
A Amazônia Legal representa 60% do território brasileiro nos estados do 
Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Maranhão, Mato Grosso, Rondônia, Roraima 
e Tocantins. Mais de mil comunidades quilombolas habitam a região, mas 
não existem políticas públicas para o desenvolvimento e acesso a serviços de 
educação, cultura, saúde, moradia e saneamento básico que lhes garantam 
manter seu modo de vida tradicional. Para essas comunidades, terra e identidade 
estão intimamente relacionadas. 

A Vaga Lume já formou centenas de professores da rede pública como 
mediadores ou facilitadores do processo de aprendizagem de jovens e adultos 
através da leitura – cerca de 25 mil jovens e adultos foram beneficiados. Este 
projeto vai atuar em 18 comunidades quilombolas nos estados de Maranhão, Pará 
e Amapá, promovendo a valorização da cultura através de rodas de história e 
produção de livros artesanais

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a Vaga Lume pretende:

• Fortalecer a identidade das comunidades quilombolas;
• Criar uma rede de 30 líderes quilombolas nas comunidades da Amazônia Legal;
• Consolidar a metodologia do trabalho da Vaga Lume nas comunidades.

“ 

30
líderes

quilombolas
formados

18
comunidades
quilombolas

atendidas

2.650
moradores

de quilombos
beneficiados

18 COMUNIDADES 
QUILOMBOLAS

AMAPÁ, MARANHÃO 
E PARÁ
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INSTITUTO ARTE DE VIVER 
BEM/CASA DA MULHER

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

“ 

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.

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

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

“ 

4
turmas

de curso de
artesanato (96 horas)

40
mulheres
certificadas

Geração 
de renda 

para mulheres 
em tratamento de
câncer de mama

SÃO PAULO

SÃO PAULO
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CENTRO DE RECUPERAÇÃO 
E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL 
– CREN

SAÚDE INTEGRAL É LEGAL
www.cren.org.br

 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 

“ 

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.

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

SÃO PAULO

SÃO PAULO
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SAÚDE CRIANÇA 
ZONA SUL

SAÚDE CRIANÇA 
- AMPLIANDO HORIZONTES
www.criancaresponder.org

 Trabalhamos para promover a autossustentação das famílias de 
crianças que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Cida Paranhos, coordenadora geral da Associação Saúde Criança

“ 

Ações de saúde e cidadania para transformar 
famílias de crianças em situação de risco
A Baixada Fluminense é uma das áreas de menor IDH do Rio de Janeiro, onde 
grande parte das famílias é chefiada por mulheres. Com o intuito de mudar 
a situação das famílias atendidas por hospitais da região, a Associação 
Saúde Criança promove assistência integral nas áreas de saúde, educação, 
profissionalização, moradia e cidadania. 

A metodologia utilizada consegue zerar a taxa de reinternação hospitalar das 
crianças atendidas e diminuiu em 60% as complicações da patologia que deu 
origem à primeira internação. Desde o início do projeto já foram atendidas 95 
famílias, uma média de 374 pessoas.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o projeto pretende:

• Aumentar em 40% o número de famílias beneficiadas pela Associação       
Saúde Criança;

• Contribuir para a sustentabilidade das ações da associação.

“ 

35
famílias

atendidas progressivamente
até dezembro de 2015

140
pessoas

beneficiadas
diretamente

300
beneficiários

indiretos

RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO
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ASSOCIAÇÃO SOLUÇÕES 
URBANAS: URBANISMO, 
CULTURA E CIDADANIA

ARQUITETO DE FAMÍLIA – DIAGNÓSTICOS DA 
MORADIA E SAÚDE DA FAMÍLIA
www.solucoesurbanas.org.br

O foco das enfermidades muitas vezes está na casa das pessoas. É por este 
motivo que, mesmo recebendo tratamento, a doença se torna crônica.

Mariana Estevão, presidente da Associação Soluções Urbanas

“ 

Diagnóstico e reforma de moradias para melhoria de saúde 
e segurança de moradores de favelas em Niterói
Segundo o IBGE, mais de 11 milhões de pessoas vivem em favelas no país. 
As habitações nestes locais, geralmente construídas pelos próprios moradores, 
apresentam riscos à saúde e à segurança dos mesmos. A Lei Federal 
11.888/2008 garante a assistência técnica para projeto e obra às famílias 
com renda até 3 salários mínimos. A legislação, no entanto, não é cumprida 
pelos municípios e a precariedade das moradias pode resultar em graves 
problemas sociais e financeiros.

Para enfrentar este quadro, o projeto promove reformas em residências nas 
comunidades do Morro Vital Brazil e Cavalão em Niterói. A meta é promover 
a habitação saudável, solucionando deficiências estruturais que geram danos 
à saúde como a umidade, o calor excessivo e as instalações hidrossanitárias 
precárias, responsáveis pela contaminação da água consumida pelos habitantes.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o projeto pretende:

• Conscientizar as famílias sobre a relação entre ambiente e saúde; 
• Mapear as casas que precisam de reformas e informar ao Poder Público;
• Avaliar riscos em 200 moradias; 
• Desenvolver matrizes sociais e matrizes de saúde da família.

“ 

100
moradias

recomendadas 
ao Poder Público

200
moradias
avaliadas

400
pessoas

diretamente 
beneficiadas

NITERÓI

RIO DE JANEIRO



SAÚDE

 A falta de informação sobre como lidar com idosos com desordem mental os torna 
ainda mais distantes. Com um novo código de comunicação, um novo vínculo surge.

Olivier Hugues Terreault, palhaço terapêutico e empreendedor social 

“ 

Palhaço terapêutico auxilia no tratamento de depressão 
e demência em instituições de atendimento a idosos 
A população idosa brasileira está crescendo e pode somar 63 milhões de pessoas 
até 2050, conforme dados do IBGE. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 
os idosos residentes em instituições de longa permanência possuem altas taxas 
de depressão e mais de 60% morrem no primeiro ano de internação. Em meio a 
esse cenário, ainda há pouco planejamento para o desenvolvimento de espaços 
voltados para esse público. 

Com 12 anos de experiência na área, Olivier Hugues Terreault utiliza a 
metodologia do palhaço terapêutico no tratamento de depressão, Alzheimer e 
demência de idosos residentes em instituições. O método de trabalho de palhaços 
hospitalares, conhecido do público infantil no Brasil, será adaptado para o 
contexto na Casa de Santa Ana e outras entidades localizadas na Cidade de Deus, 
no Rio de Janeiro.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o projeto pretende:

• Implementar o projeto piloto envolvendo 8 instituições terapêuticas para idoso;
• Ser referência na área de atenção e cuidado ao idoso.

“ 

650
idosos

beneficiados

45
cuidadores

treinados

2.600
familiares
aconselhados

RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

2015
TEATRO DO SOPRO

UMA BELA VISITA 
teatrodosopro.blogspot.com.br
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ASSOCIAÇÃO DOS 
PRODUTORES DE 
ARTESANATO, GESTORES 
CULTURAIS E ARTISTAS 
DE ICÓ – APROARTI

ICÓ BORDANDO SUA HISTÓRIA 
COM ARTE E CULTURA 

 Hoje, com o apoio da BrazilFoundation o progresso da APROARTI é 
inacreditável! Em menos de 8 meses dobrou o número de fregueses!

Vivalda Sousa, beneficiária da organização

“ 

Geração de renda para 150 mulheres do sertão cearense
Considerada Patrimônio Histórico Nacional pelo IPHAN, Icó é uma cidade 
do sertão do Ceará que dispõe de um rico patrimônio cultural, artístico e 
arquitetônico. Em 2005, nasceu a APROARTI, que tem como objetivo promover 
o desenvolvimento dos artesãos locais por meio de formação e difusão das 
manifestações culturais e artesanais da cidade. A organização estimula a 
capacidade produtiva das bordadeiras e a venda dos produtos artesanais de alta 
qualidade nas regiões urbana e rural. Entre diversas atividades, realiza cursos de 
bordado Rococó, uma prática exclusiva da região, inspirada na arquitetura local. 
Os produtos são comercializados na loja da associação, em feiras regionais, 
interestaduais e até fora do Brasil.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a APROARTI pretende:

• Capacitar e gerar trabalho e renda para 150 mulheres de quatro distritos rurais; 
• Formar quatro grupos de trabalho com mulheres;
• Implantar e equipar ateliês permanentes visando a continuidade e multiplicação 

do projeto.

“ 

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO
FUNDO DE MULHERES

ICÓ

CEARÁ

Implantar 
ateliês

permanentes

Capacitar

150
mulheres

4
grupos 

de trabalho



DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO

 A partir do agroturismo percebemos que as pessoas se interessam 
pelo nosso trabalho e pelo local onde moramos.

Valnério, agricultor beneficiário do projeto

“ 

Desenvolvimento do Agroturismo 
em propriedades Catarinenses
Santa Catarina é um dos estados com maior percentual de agricultores 
familiares do país. A maioria destes estabelecimentos enfrenta dificuldades para 
dar sequência às atividades, o que provoca o êxodo rural. Este processo gera 
prejuízos e ameaça a continuidade da vida em algumas comunidades que, de tão 
reduzidas, não oferecem mais condições para manutenção de serviços básicos de 
educação, saúde, entre outros. O desafio é gerar trabalho e renda adicional às 
famílias, especialmente aqueles que primeiro migram - jovens e mulheres. 

A Acolhida na Colônia promove a integração entre a área rural e a cidade por 
meio do agroturismo e da troca de experiências culturais, estabelecendo relações 
comerciais justas e preservando o meio ambiente.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a Acolhida na Colônia pretende:

• Promover desenvolvimento, fortalecimento e ampliação do agroturismo em 
propriedades rurais catarinenses; 

• Transformar bens imateriais como cultura, saber fazer e belezas naturais de suas 
localidades em recursos ativos que gerem trabalho, renda e orgulho.

“ 

25
munícipios
da região de 

Santa Catarina

Geração 
de renda para

100
famílias

400
pessoas

envolvidas nas
atividades de agroturismo

SANTA ROSA DE LIMA

SANTA CATARINA

2015
ASSOCIAÇÃO DE 
AGROTURISMO ACOLHIDA 
NA COLÔNIA

ACOLHENDO VISITANTES, 
FORTALECENDO O CAMPO! 
www.acolhida.com.br
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ASSOCIAÇÃO COLETIVO 
POPULAR DE SAÚDE E 
CULTURA DE MANDACARU 
(COZINHA VERDE)

COZINHA VERDE: CULTIVANDO ORGÂNICOS 
E NOVAS OPORTUNIDADES PARA MULHERES

Geração de renda para trabalhadoras rurais 
da zona da mata norte e do brejo paraibano
João Pessoa é o 6º município mais populoso do nordeste com cerca de 1,2 milhão 
de habitantes. O alto índice de analfabetismo e a baixa escolarização  – grande 
parte tem o ensino fundamental incompleto - é um dos fatores que elevam o 
desemprego na região. 

A Associação Coletivo Popular de Saúde e Cultura de Mandacaru foi criada 
em 2011 a partir de visitas para entender o modo de produção dos alimentos 
utilizado na região. Paralelamente, o projeto montou sua cozinha e, em seguida, 
tiveram início as formações em produção de alimentos orgânicos para mulheres 
da região do Alto do Céu.

Em sua 3ª edição, o Projeto Cozinha Verde é a continuidade de uma experiência 
exitosa financiada pela BrazilFoundation, que será ampliada para trabalhadoras 
rurais da zona da mata norte e brejo paraibano. A ideia é aliar culinária saudável, 
geração de renda alternativa e a promoção de direitos para mulheres de baixa 
renda, possibilitando uma vida livre de violência, com acesso saúde, trabalho e 
respeito em família. 

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o Cozinha Verde pretende:

• Capacitar 150 mulheres para a produção de alimentos orgânicos;
• Diminuir a exclusão social e econômica de mulheres da região; 
• Aumentar em 30% a renda das mulheres participantes do projeto;
• Aumentar produção de alimentos enriquecidos nutricionalmente na região.

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO
FUNDO DE MULHERES

JOÃO PESSOA

PARAÍBA

150
mulheres

produtoras
formadas

Aumento de

30%
da renda

 A Cozinha Verde é muito importante na minha vida, comecei a ser mulher 
independente, aprender coisas novas e ver meu sonho de ser dona do próprio negócio.

Manuela Silva, beneficiária do projeto

“ “ 
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ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO 
AGRÍCOLA E COMUNITÁRIO 
LAGOA DA BOA VISTA – 
ADAC

MULHERES CONSTRUINDO
ESPERANÇA E CIDADANIA

Através do apoio BrazilFoundation, a ADAC aperfeiçoou seus trabalhos, 
ganhou credibilidade e aprendeu a buscar novas parcerias.

Eurly Pinto, sócia-fundadora da organização

“ 

Beneficiamento de frutas e acesso à renda 
para mulheres de Lagoa da Boa Vista
Na comunidade agrícola de Seabra, na região da Chapada Diamantina, 80% 
das mulheres enfrentam situação socioeconômica precária, agravada pelo 
fato de terem muitos filhos e não conseguirem buscar formas de renda fora da 
comunidade. A região, localizada no interior da Bahia, tem altos índices de 
depressão e outros distúrbios.

Fundada pela comunidade em 2001, a ADAC desenvolve ações nas áreas de 
educação, cultura e fortalecimento comunitário com foco na sustentabilidade das 
mulheres. As iniciativas da instituição já beneficiaram 600 famílias. O projeto 
Mulheres Construindo Esperança e Cidadania vai construir e equipar uma pequena 
fábrica de polpas de frutas naturais para aproveitar as frutas que são perdidas na 
época na produção de produtos beneficiados. A comercialização dos produtos vai 
promover geração de renda para as mulheres, transformando uma situação de 
desperdício e desamparo social em autonomia.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a ADAC pretende:

• Oferecer capacitação para o grupo de mulheres;
• Profissionalizar a produção; 
• Facilitar escoamento dos produtos;
• Construir e equipar adequadamente a fábrica para produção de polpa de frutas.

“ 

Fábrica
construída
e equipada

Profissionalização
da produção

Geração

de renda
para mulheres

SEABRA

BAHIA

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO
FUNDO DE MULHERES
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ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO 
COMUNITÁRIO DE BAIXA 
DAS CARNAÚBAS

PRODUÇÃO RURAL ALTERNATIVA 
DE CAJU - PRACAJU

O processamento do caju significa sustentabilidade, algumas mulheres já até devolveram o 
Bolsa Família. O nosso objetivo é que elas tenham renda e devolvam o benefício.

Joselina Maria Lima da Silva, vice-presidente da PRACAJU

Beneficiamento de polpa do caju para 
geração de emprego e renda em Caucaia, Ceará
O Produção Rural Alternativa de Caju é um projeto para inclusão social de 
mulheres e jovens em situação de risco na comunidade rural de Caucaia, no 
Ceará. Com o incentivo à produção de cajuína, doces, mel de caju, rapadura, 
carne de caju e polpa de frutas, o projeto visa ampliar a geração de emprego e 
renda na comunidade rural. 

As mulheres que participam do projeto precisam acordar diariamente às 4 horas 
da manhã e se deslocar 10 quilômetros para a colheita do fruto na área de 
produção. Um terreno na própria comunidade e 612 mudas que foram doados ao 
PRACAJU devem mudar a história dessas mulheres. Agora é preciso preparar a 
terra e fazer o plantio dos cajueiros para aumentar a produção e a produtividade 
das mulheres que fazem parte do projeto.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o PRACAJU pretende:

• Preparar o terreno para o plantio e a produção de caju em área próxima          
a associação;

• Comprar adubo para os cajueiros;
• Aumentar produção dos alimentos beneficiados a base de caju.

Terreno
preparado
para o plantio

Aumento na
produção
dos alimentos
beneficiados à
base do caju

Mais de

600
cajueiros
plantados

“ “ 

CAUCAIA

CEARÁ

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO



DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO

 Com os relatos de idosos e a ausência de cursos de formação na comunidade 
percebemos necessidade de capacitar familiares e pessoas interessadas para o cuidado.

Maria de Lourdes Braz Vieira, coordenadora executiva do Projeto Cuidar

“ 

Agência de cuidadores de idosos 
na Cidade de Deus gera emprego e renda
A projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que o 
Brasil terá 63 milhões de idosos em 2050. Segundo o Ministério da Saúde do país, 
aproximadamente 3,8 milhões de idosos têm hoje algum grau de dependência, 
com uma demanda crescente de trabalho para cuidadores. É através dessa 
perspectiva que a Casa de Santa Ana realiza Cursos de Cuidadores de Idosos 
com proposta de disseminar os bons cuidados e ainda gerar emprego e renda 
para jovens e adultos da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. 

Fundada em 1991, a instituição tem o objetivo de promover a saúde e o bem estar 
integral, prevenindo o asilamento e o isolamento social dos idosos, integrando-os 
à família, à comunidade, e em especial às gerações mais jovens.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a Casa de Santa Ana pretende:

• Inserir jovens e adultos de baixa escolaridade no mercado formal de trabalho;
• Suprir a carência de profissionais capacitados para o cuidado de idosos;
• Garantir melhor qualidade de vida às pessoas idosas e maior tranquilidade    

aos familiares. 

“ 

Realização de

2
cursos

de capacitação 
por semestre

Qualificação de

120
pessoas

entre 18 e 60 anos 
para trabalhar como 
cuidadores de idosos

RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

2015
CASA DE SANTA ANA

PROJETO CUIDAR – AGÊNCIA DE CUIDADORES 
www.casadesantaana.org.br
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CENTRO COMUNITÁRIO 
SOCIOCULTURAL DE BARRA 
DOS COQUEIROS

NOVOS CAMINHOS

 A ideia é promover o despertar para novas possibilidades de crescimento pessoal, social 
e econômico pelo trabalho e renda. As mulheres se tornam protagonistas de suas vidas.

Lanua Ribeiro, coordenadora do centro

“ 

Protagonismo e transformação social 
com geração de renda para mulheres
O Município de Barra dos Coqueiros possui 27 mil habitantes e fica a 3 km 
de Aracaju, capital de Sergipe. Após a construção de uma ponte ligando as 
duas cidades, a população e os investimentos cresceram exponencialmente, 
trazendo novas oportunidades. Porém, há um grande contingente de mulheres 
com baixa qualificação profissional que não acessam oportunidades e se tornam 
dependentes economicamente de seus maridos, em um cenário de alto índice 
de violência doméstica.
 
O Centro Comunitário Barra dos Coqueiros nasceu há 30 anos a partir 
do engajamento de um grupo de mulheres que ampliou suas atividades e, hoje, 
é uma referência na cidade. Realizam  atendimento socioeducacional, cursos 
de capacitação técnica e profissional em diversas áreas, além de formar grupos 
de atividades artísticas, folclóricas e de manter uma rádio comunitária gerida 
pelas mulheres.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o projeto pretende:

• Adquirir maquinário adequado para a produção de alimentos;
• Capacitar 100 mulheres produtoras de 18 a 40 anos;
• Aprimorar e diversificar o ensino de técnicas de produção;
• Ampliar a renda e a inserção no mercado de trabalho das mulheres.

“ 

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO
FUNDO DE MULHERES

SERGIPE

Melhoria da 
qualidade de vida

Espaço
permanete
para cursos

100
mulheres

capacitadas em
produção de alimentos

BARRA DOS COQUEIROS



DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO

 A comunidade negra brasileira ainda não compreendeu que o empreendedorismo 
pode ser uma forma viável para empoderar as comunidades marginalizadas.

Paulo Rogério, líder da organização

“ 

Espaço de coworking para empreendedores 
afro-brasileiros e populares da Bahia
Idealizado por um grupo de jovens, o Instituto Mídia Étnica realiza projetos para 
assegurar o direito humano à comunicação e ao uso das ferramentas tecnológicas 
por grupos socialmente excluídos, especialmente a comunidade afro-brasileira. 
Há 10 anos desenvolve projetos no campo da comunicação e cidadania como o 
Correio Nagô, um dos maiores portais de informação e difusão de conteúdo sobre 
cultura negra, com mais de 100 mil acessos por mês.

O projeto prevê a criação do primeiro espaço de coworking para empreendedores 
afro-brasileiros e populares da Bahia com foco no campo da economia criativa. 
Além disso, o instituto pretende capacitar pequenos comerciantes para o uso da 
comunicação e da tecnologia com o objetivo de ampliar a divulgação e aumentar 
o potencial de retorno dos seus negócios.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o projeto pretende:

• Treinamento para 100 pequenos empreendimentos em conceitos de marketing, 
empreendedorismo e comunicação;

• Estruturação do espaço de coworking e seleção de 10 startups de economia 
criativa para desenvolver seus negócios ao longo de um ano;

• Criação de canal de negócios no site Portal Nagô.

“ 

100
empreendedores

capacitados

10
empreendimentos

incubados

Criação do

1°
espaço

de coworking 
da Bahia

SALVADOR

BAHIA

2015
INSTITUTO MÍDIA ÉTNICA

CORREIO NAGÔ: 
REDE DE PEQUENOS NEGÓCIOS  
www.midiaetnica.ning.com
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2015
INSTITUTO SEMENTES 
AO VENTO

YVYRA YKY - TERRA VIDA 

 O projeto vai contribuir para o fortalecimento do cooperativismo e da 
colaboração entre as famílias, em prol de ações de benefício coletivo.

Frederico Carneiro Behrends, diretor geral do Instituto Sementes ao Vento 

“ 

Produção de alimentos, orquídeas e artesanato 
para gerar renda em aldeia Guarani
A aldeia Guarani Tekoá Pindó Mirim é formada por 21 famílias assentadas no 
município de Viamão, no Rio Grande do Sul. A tribo vive em uma área de solo 
degradado e impróprio para o cultivo de frutas e hortaliças que fazem parte 
do estilo de vida da comunidade. Para melhorar as condições da população, o 
projeto Pindó Sementes de Sustentabilidade promove o plantio de árvores nativas, 
frutíferas e hortaliças desde 2010. O projeto também implantou um viveiro de 
mudas, uma composteira e uma cisterna no local.

O desafio agora é estimular a produção e a comercialização de orquídeas e 
implantar taquarais para produção de artesanato. A intenção é acabar com o 
extrativismo irregular, fortalecendo o comércio de produtos da aldeia e gerando 
renda às famílias locais.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o Instituto Sementes ao Vento pretende:

• Aumentar a capacidade de geração de rendas das famílias; 
• Plantar taquarais para a produção de artesanato; 
• Produzir orquídeas para comercialização;
• Diminuir a vulnerabilidade e a insegurança alimentar com o plantio de árvores 

frutíferas e hortaliças;
• Compartilhar as experiências da aldeia a outras comunidades guaranis e o 

poder público; 
• Desenvolver o cooperativismo e estimular colaboração;
• Consolidar as mudanças iniciadas e implantações realizadas pelo Projeto Pindó 

Sementes de Sustentabilidade;
• Qualificar o uso da composteira, do viveiro e da cisterna, bem como a prática 

de separação e aproveitamento de resíduos sólidos.

“ 

21
famílias

participando
do projeto

85
pessoas

diretamente 
beneficiadas

PORTO ALEGRE

RIO GRANDE DO SUL
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MULHER EM CONSTRUÇÃO

CIMENTO E BATOM 
– CAPACITAÇÃO DE INSTRUTORAS
www.mulheremconstrucao.org.br

 A conquista da igualdade de oportunidades passa por ações afirmativas. 
A formação e inclusão de mulheres no mercado de trabalho fortalece toda a família.

Bia Kern, presidente da Mulher em Construção

“ 

Capacitação profissional e inserção da mulher 
no mercado de trabalho da construção civil 
O estado de Rio Grande do Sul passou por um acelerado processo de 
desenvolvimento nos últimos anos, o que aumentou as oportunidades de trabalho 
no ramo da construção civil, área tradicionalmente dominada por homens. De 
acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apenas 2,79% 
da força de trabalho do setor é feminina. 

Atualmente, as construtoras, empreiteiras e empresas estão interessadas em 
expandir a participação de mulheres nos canteiros de obras pelo diferencial que 
incorporam ao trabalho, como atenção a detalhes e prevenção de riscos. Desde 
2008, a organização Mulher em Construção capacitou mais de 3.800 mulheres 
como pedreiras, pintoras, azulejistas, ceramistas, eletricistas e prestadoras de 
reparos hidráulicos.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a Mulher em Construção pretende:

• Capacitar mulheres para a realização de consertos hidráulicos, elétricos, pintura, 
entre outros;

• Ampliar as chances dessas mulheres de inserção no mercado de trabalho;
• Possibilitar às mulheres autonomia e economia na resolução de obras e 

consertos domésticos;
• Capacitar ex-alunas como instrutoras do projeto Cimento & Batom.

“ 

100
mulheres
beneficiadas

116
horas

de capacitação

12
ex-alunas
capacitadas

como instrutoras

PORTO ALEGRE

RIO GRANDE DO SUL
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SOCIEDADE DE PESQUISA EM 
VIDA SELVAGEM E EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL – SPVS

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SPVS
www.spvs.org.br 

 A atuação da SPVS beneficia toda a sociedade, pois a conservação do patrimônio 
natural é um dos alicerces da sustentabilidade e da qualidade de vida.

Liz Buck Silva, coordenadora geral da SPVS

“ 

Conservação da biodiversidade e desenvolvimento socioeconômico 
em área de proteção ambiental do Paraná
A área de proteção ambiental de Guaraqueçaba, no Paraná, está inserida no 
maior bloco remanescente da Mata Atlântica. Os 10 mil habitantes da região 
sobrevivem de agropecuária de subsistência, pesca, extração dos recursos 
naturais e do turismo. No entanto, a riqueza natural do bioma contrasta com 
o baixo IDH local.

Há 30 anos, a SPVS trabalha pela conservação da área através da proteção 
de matas nativas, educação ambiental e desenvolvimento de modelos para uso 
racional de recursos naturais. Em ações conjuntas com empresas e instituições, 
a SPVS busca influenciar políticas públicas e conscientizar a população sobre 
o quanto as atividades econômicas e o desenvolvimento são dependentes da 
conservação ambiental. A SPVS foi responsável pelo lançamento da certificação 
“Life” e também inspirou a criação da Fundação Boticário de proteção à natureza.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a SPVS pretende:

• Responder às necessidades da população da área de proteção ambiental de 
Guaraqueçaba com guardas florestais e atividades de geração de renda; 

• Promover a meliponicultura e o ecoturismo;
• Criar condições para o manejo das regiões de conservação de Mata Atlântica;
• Formar professores da rede municipal em educação ambiental.

“ 

10.000
moradores

da região 
beneficiados

500
professores

capacitados

313
mil hectares

 da área de 
proteção ambiental de 

Guaraqueçaba preservados

CURITIBA

PARANÁ
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CENTRO DE INOVAÇÃO 
POPULAR – CDHA

UNIVERSIDADE DA CORRERIA 

 O objetivo é tornar moradores do subúrbio mais autônomos e conhecedores de saídas 
inovadoras para problemas diários nos eixos econômicos e vetores de produção.

Dinho, idealizador da Universidade da Correria

“ 

Empreendedorismo e inovação social 
nas periferias do Rio de Janeiro e São Paulo 
O Centro de Inovação Popular - CDHA é um espaço de co-criação de projetos 
com objetivo de promover a cultura da inovação social, do empreendedorismo 
local e a redução da desigualdade em territórios populares do Brasil.

A Universidade da Correria (“UniCorre”) é um programa de formação de 
empreendedores que dura 3 meses, reunindo atividades presenciais, ensino à 
distância e abertura de frentes de negócio no Rio de Janeiro e São Paulo. No 
curso, os participantes aprendem a desenvolver e a operar empreendimentos 
sustentáveis, com foco na geração de renda e em redes colaborativas. A UniCorre 
utiliza uma metodologia que adapta conceitos de negócios desenvolvidos em 
reconhecidas universidades do Brasil e do exterior para a realidade popular.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a UniCorre pretende:

• Formar duas novas turmas para 60 jovens de territórios populares;
• Promover aulas teóricas, práticas e visitas técnicas;
• Proporcionar 6 meses de consultoria individual para 40 projetos;
• Oferecer espaço de coworking para incubação de negócios a baixo custo;
• Construir pontes entre profissionais do mercado e empreendedores populares.

“ 

2
novas turmas

formadas

60
negócios
incubados

RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO



DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA

 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

“ 

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.

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

SÃO PAULO

SÃO PAULO

2015
ASSOCIAÇÃO ALIANÇA 
EMPREENDEDORA

TECENDO SONHOS
www.aliancaempreendedora.org.br
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É de grande importância a articulação das ONGs para acompanhar as leis em 
andamento no Congresso Nacional que afetam a vida da comunidade soropositiva.

Christiano Ramos, fundador da organização

“ 

Assistência jurídica para portadores 
e crianças órfãs do HIV/AIDS
O Amigos da Vida presta apoio jurídico gratuito a pessoas portadoras de 
HIV/AIDS  nos  campos  de  direito  trabalhista,  previdenciário,  civil  e 
administrativo. Há um crescente aumento de soropositivos que procuram 
conhecer seus direitos e pedir acolhimento e proteção. Hoje o Distrito Federal 
conta com 12.000 casos registrados de HIV/AIDS e a organização é a única a 
prestar esse tipo de atendimento. 

Além dos serviços já oferecidos, a entidade atuará no suporte jurídico para a 
adoção de crianças órfãs da AIDS e promoverá ações de advocacy em favor da 
aprovação e regulamentação de leis que beneficiem diretamente os portadores do 
HIV/AIDS, como o exemplo da lei que torna crime a discriminação e a transmissão 
do HIV/AIDS de forma deliberada.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a organização realizará:

• Assistência judiciária e orientação jurídica; 
• Proposta de medidas judiciais para garantir acesso a medicamentos; 
• Capacitação em liderança e ativismo em HIV/AIDS;
• Palestras e debates acerca dos direitos e garantias previstas em lei;
• Advocacy no Congresso Nacional para aprovação de leis que protegem pessoas 

portadoras de HIV/AIDS.

“ 

Assistência jurídica 
beneficiando 

1800
pessoas

Suporte jurídico 
na adoção de crianças 

órfãs da AIDS

Advocacy 
no Congresso Nacional 
para aprovação de leis

BRASÍLIA

DISTRITO FEDERAL

2015
ASSOCIAÇÃO DOS
AMIGOS DA VIDA

DIREITO E CIDADANIA
www.amigos.org.br
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 A experiência e a prática refletidas em conjunto com as crianças, adolescentes,  jovens e pais vêm demonstrando que 

esta é a forma mais rápida e eficaz de potencializar melhoria na segurança, qualidade de vida e relações familiares.

Marilene Cardoso, gestora do projeto

“ 

Atendimento multidisciplinar para crianças e adolescentes 
vítimas de violência sexual ou portadores de HIV
O Paraná é o estado da região sul com o maior índice de violência sexual 
infanto-juvenil. De acordo com a Secretaria de Diretos Humanos, 1.176 casos 
foram denunciados no local em 2014. A Associação Fênix atende cerca de 20 
vítimas de violência sexual ou doméstica todos os meses em Curitiba. Fundada em 
2006, a entidade tem a missão de enfrentar a violação dos direito das crianças e 
adolescentes e combater o preconceito contra portadores de HIV/AIDS.

O projeto Reconstruindo Vidas, Fortalecendo Vínculos conta com uma equipe 
multidisciplinar para o atendimento de vítimas de violência. A iniciativa oferece 
gratuitamente oficinas lúdicas, atendimento psicológico individual e familiar, 
visitas domiciliares e assistência jurídica a crianças e adolescentes em condição 
de vulnerabilidade. Aproximadamente 5 mil famílias estão cadastradas para os 
diversos programas da instituição.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o projeto pretende:

• Estruturar um núcleo na área de educomunicação com aquisição e    
manutenção de equipamentos e realização de oficinas de capacitação;

• Formar 50 adolescentes e jovens como agentes multiplicadores da cultura de 
paz e combate ao preconceito a portadores de HIV/AIDS;

• Fortalecer vínculos afetivos e familiares;
• Oferecer atendimento multidisciplinar a 80 crianças, adolescentes, jovens e  

seus familiares.

“ 

50
adolescentes

e jovens
formados como

agentes multiplicadores

80
crianças e

adolescentes
atendidos por

assistentes sociais,
psicólogos, fonoaudiólogos,

psicopedagogos e advogados

CURITIBA

PARANÁ

2015
ASSOCIAÇÃO FÊNIX

RECONSTRUINDO VIDAS, 
FORTALECENDO VÍNCULOS
www.fenixacoespelavida.org.br



 A principal proposta deste projeto é contribuir para que meninas tenham oportunidade de 
desenvolver aptidões que lhes permitam compreender os problemase a realidade social onde vivem.

Equipe Renascer Mulher

“ 

Combate à violência e discriminação 
contra mulheres do subúrbio ferroviário de Salvador
Formado por 22 bairros, o subúrbio ferroviário de Salvador é habitado por famílias 
que recebem em média um salário mínimo por mês. A região conta com 500 mil 
habitantes e possui apenas um posto de atendimento médico. Pesquisas apontam 
que as mulheres são maioria no papel de chefe dos lares e que sofrem diversos 
tipos de violência, muitas relacionadas às questões de  gênero e raça.

O projeto Hoje menina, amanhã mulher organiza oficinas em parceria 
com escolas públicas para orientação e formação psicossocial de meninas, 
adolescentes e jovens. O objetivo é identificar e prevenir a discriminação e a 
violência contra a mulher. Fundada em 1998, associação incentiva a autonomia 
e o desenvolvimento pessoal, social, político e econômico sustentável da mulher 
negra nas comunidades da periferia de Salvador.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a associação pretende:

• Incentivar o crescimento psicossocial de meninas, jovens e mulheres; 
• Combater todas as formas de violência contra a mulher e de discriminação     

de gênero; 
• Promover ações de prevenção de DSTs e gravidez indesejada; 
• Promover a participação social e a conscientização política; 
• Garantir a permanência ou o retorno à escola formal de jovens e mulheres; 
• Formar lideranças para o controle social das políticas públicas.

“ 

Formação
de lideranças

Retorno à

escola formal
para jovens e

mulheres

Prevenção

de violência
e discriminação

contra mulheres

SALVADOR

BAHIA

DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA
FUNDO DE MULHERES

2015
ASSOCIAÇÃO RENASCER – 
INSTITUTO FEMININO 
DE AUTONOMIA

HOJE MENINA, AMANHÃ MULHER
www.assorem.org.br
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COLETIVO PAPO RETO

NÓS POR NÓS 

Quando alguém é ferido num tiroteio, as pessoas chamam o Coletivo Papo Reto para tentar fazer 
pressão visual para que não violem aquela cena, quando alguém é preso arbitrariamente também.

Raull Santiago, ativista social do Coletivo Papo Reto

“ 

Defesa dos direitos humanos e segurança para 
os moradores do Complexo do Alemão e Penha
O Papo Reto é um coletivo de comunicação independente composto por jovens 
ativistas moradores dos Complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. O 
coletivo trabalha pela defesa dos direitos humanos e a segurança dos moradores 
da comunidade, que sofrem com a violência do tráfico de drogas e da polícia. 

O Coletivo mantém uma rede de troca de informações entre moradores da 
comunidade durante 24 horas por dia. O projeto chamado de Nós por Nós é 
uma ferramenta para garantir a segurança aos moradores do Alemão. É um canal 
que tem o objetivo de mostrar a realidade da favela, com foco na divulgação de 
notícias e imagens que passam despercebidas pelas lentes da grande mídia. O 
coletivo também organiza eventos e lidera reivindicações populares.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o Coletivo Papo Reto pretende:

• Fortalecer a produção de conteúdo audiovisual sobre os problemas da 
comunidade;

• Produzir vídeos com moradores narrando suas próprias histórias.

“ 

207
pessoas

conectadas em uma
rede de proteção
contra a violência

20
mototaxistas

amparados legalmente

Programas em vídeo
postados no youtube

semanalmente

RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO
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 Queremos garantir que crianças e adolescentes sejam percebidos como capazes de agir 
no tempo presente, contribuindo para a construção de um contexto social mais sensível.

Luiz Claudio Lopes Moreira, diretor operacional e administrativo da Fundação Xuxa Meneghel

“ 

Atividades multidisciplinares para formação cidadã 
e promoção dos direitos de crianças e adolescentes
Inaugurada em 1989, a Fundação Xuxa Meneghel atua pela garantia e 
promoção dos direitos de crianças e adolescentes. Na instituição os jovens 
têm acesso à educação, saúde, alimentação, esportes, lazer e segurança. Os 
adolescentes se envolvem ainda em atividades de artes e inclusão digital. 

Em 2014 a Fundação Xuxa Meneghel realizou 30 mil atendimentos em todo 
território nacional com projetos em rede. A instituição conta com uma equipe 
multidisciplinar de atendimento e busca incentivar políticas públicas que atendam 
os direitos de crianças e adolescentes. O trabalho também inclui as famílias 
e indivíduos da comunidade, com incentivos para aumentar a escolaridade, 
capacitação profissional e novas possibilidades no mercado de trabalho.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation a organização realizará:

• Encontros e oficinas internas semanais para formar, sensibilizar e potencializar   
o Núcleo de Participação Infantil e Incidência Política; 

• Atividades externas para crianças e adolescentes que incluam família, escola, 
comunidade, espaços de controle social e de defesa dos direitos das crianças e 
adolescentes, fóruns, assembléias regionais e conferências; 

• Encontros virtuais entre as crianças dos grupos mobilizadores da Rede + 
Criança.

“ 

200.000
pessoas

atendidas em
25 anos de atuação

30.000
crianças, adolescentes,

jovens e adultos 
atendidos por 
profissionais

em 2014

RIO DE JANEIRO
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FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL 
XUXA MENEGHEL

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
www.fundacaoxuxameneghel.org.br
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 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

“ 

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
Com o apoio da BrazilFoundation, o IBEAC pretende:

• 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. 

“ 

50
mulheres

e suas ciranças
diretamente beneficiadas

3.169
moradores

participando das
oficinas por ano

10.240
moradores
cadastrados
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 Acreditamos que transformar normas e dinâmicas de poder relacionadas a masculinidade é um 
fator estratégico para prevenir a violência e promover relações igualitárias.

Tatiana Moura, diretora executiva do Instituto Promundo

“ 

Criação de redes que envolvam homens e meninos 
na promoção da equidade de gênero
O Instituto Promundo é uma associação de defesa dos direitos humanos e 
promoção da equidade de gênero, com enfoque no trabalho com homens e 
meninos. Fundada em 1997, a organização promove a ideia de uma sociedade 
mais justa e igualitária, livre de estereótipos de gênero. O trabalho com oficinas, 
campanhas comunitárias, brincadeiras e prática de esporte tem como objetivo a 
prevenção da violência contra mulheres e crianças. 

A atuação do Promundo vem se expandido com a abertura de escritórios em 
outros países, o que traz desafios de gestão, difusão de metodologias e ampliação 
da atuação em rede. O fortalecimento institucional visa tornar as metodologias 
testadas e avaliadas pelo instituto acessíveis a um grande número de profissionais 
da saúde, da educação e a lideranças comunitárias.

IMPACTO
O apoio da BrazilFoundation irá proporcionar:

• Criação de uma rede forte que envolva homens e meninos na promoção da 
equidade de gênero;

• Incentivo a políticas públicas pela equidade de gênero e contra a violência com 
a participação de homens e meninos;

• Ampliação das atividades de rede e advocacy.

“ 

26.107
pessoas
atendidas

20
países

beneficiados com
material educativo

10.000
profissionais

envolvidos em atividades
mundiais do Promundo
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 A vulnerabilidade e situação urgente dos defensores de direitos humanos no Brasil 
requer ações imediatas de proteção e garantia de seu direito a vida.

Cristina Cravalho, diretora geral da Justiça Global

“ 

Fortalecimento e Proteção dos defensores de direitos humanos
A Justiça Global é uma organização não governamental que trabalha com a 
proteção e a promoção dos direitos humanos no Brasil e no exterior. Em 2013 
foram identificados 241 casos de ameaças de morte contra defensores de direitos 
humanos no país. As publicações, denúncias e atuação da Justiça Global 
resultaram na criação da política nacional de proteção a profissionais do setor e 
na elaboração do Programa de Defensores de Direitos Humanos que conta com 
mais de 210 participantes.

A instituição foi capacitada pela organização Irlandesa Front Line Defenders para 
ser multiplicadora de uma metodologia de proteção a partir de análise de situação 
de risco e de ameaças aos ativistas. A Justiça Global atua aplicando na prática o 
Manual de Proteção para Defensores de Direitos Humanos.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, pretende:

• Desenvolver uma metodologia de proteção para defensores de direitos humanos 
ameaçados no Brasil;

• Elaborar o Manual de Proteção para Defensores de Direitos Humanos;
• Promover oficina de formação para atender defensores de direitos humanos;
• Impactar o público geral sobre a importância da atuação dos defensores de 

direitos humanos e movimentos sociais para a democracia brasileira.

“ 

10
membros da

equipe técnica
capacitados

210
participantes

beneficiados
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Atendimento a vítimas de violência doméstica e sexual
São Gonçalo é hoje o segundo município mais populoso do estado do Rio de 
Janeiro com mais de um milhão de habitantes. Como todo grande centro, 
convive com o aumento da violência, dificuldade de acesso a saneamento e à 
mobilidade urbana.

O Movimento de Mulheres de São Gonçalo existe há 25 anos realizando ações 
para a garantia dos direitos das mulheres. No decorrer desta trajetória, tem focado 
na área de direitos sexuais e reprodutivos, DSTs/HIV-AIDS e no enfrentamento a 
todas as formas de violência, na região e em outros municípios. Além da sede em 
São Gonçalo, a organização conta com cinco filiais nas cidades de Niterói, Magé, 
Araruama e Maricá, no Rio de Janeiro. 

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o projeto pretende:

• Garantir o acesso aos serviços de atenção e cuidados a 50 vítimas de violência;
• Ampliar o trabalho na área da prevenção e detecção precoce de violências;
• Contratação de profissionais para realização de oficinas e palestras nas escolas 

e para a produção de materiais informativos.

DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA
FUNDO DE MULHERES

SÃO GONÇALO

RIO DE JANEIRO

Oficinas
em escolas

Produção de 
materiais

informativos

Apoio a

50
vítimas

de violência sexual

É preciso que todos se conscientizem de seus direitos e compreendam que 
este não é apenas um problema das mulheres, mas de toda a sociedade.

 Regina Célia, Secretária de Integração e Políticas para as mulheres de São Gonçalo

“ “ 
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Deixei de ser uma jovem que não tinha noção de seus direitos. 
Me transformei em uma mulher consciente e ativista de uma causa.

 Panmela Castro, fundadora e presidente da Nami

“ 

Graffiti como ferramenta de comunicação 
para a promoção da Lei Maria da Penha 
A rede NAMI atua para a superação das desigualdades de gênero e da violência 
doméstica. Luta pelo respeito ao direito das mulheres sobre suas vidas e por sua 
autonomia nos planos pessoal, econômico, político e social. Seu trabalho recebeu 
os prêmios Vital Voices Global Leadership Awards, Washington DC e DVF Awards, 
Nova York.

A NAMI promove o debate de gênero e a difusão da Lei Maria da Penha nos 
esportes, por meio de um grupo de futebol próprio, e por meio de uma rede de 
arte urbana que envolve adolescentes e jovens. Realiza oficinas em todo o Brasil, 
usando a arte do grafitti como ferramenta de advocacy e oferecendo formação em 
grafitti para mulheres com habilidades artísticas, criando espaço para participação 
feminina em uma área majoritariamente masculina.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a NAMI pretende:

• Realizar oficinas temáticas de graffiti com debates sobre gênero, violência 
doméstica e Lei Maria da Penha; 

• Beneficiar diretamente180 jovens;
• Co-criação de painel de arte pública a ser exposto por tempo indeterminado, 

compartilhando o aprendizado das formações. 

“ 
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jovens

beneficiadas
diretamente

Grafitti 
como meio de 
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direitos das mulheres

Jovens 
debatendo 

e difundindo 
questões sobre gênero, 

violência doméstica 
e lei Maria da Penha
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EDUCOMUNICAÇÃO: JOVENS NEGRAS EM 
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 A informação livre cria a possibilidade de que várias narrativas antes silenciadas pela 
lógica tradicional de comunicação tenham visibilidade e impacto social bastante positivo.

Benilda Regina Paiva de Brito, coordenadora do N’Zinga

“ 

Empoderamento econômico, social e político 
para jovens negras em Belo Horizonte 
Em 2010, 52.260 pessoas morreram vítimas de homicídio no Brasil, segundo o 
Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. Os jovens entre 
15 e 29 anos representam 53% do total de vítimas e 70% destes eram negros. Em 
dez anos, a diferença entre o número de óbitos por homicídio entre jovens negros 
e não negros quase triplicou. 

O descaso e a banalização da violência contra a juventude, especialmente a 
negra, são as grandes preocupações da N’Zinga, organização feminista que luta 
contra a discriminação racial e de gênero há 30 anos. O projeto Educomunicação 
desenvolve programas de educação e oficinas de comunicação com o objetivo de 
empoderar mulheres no combate ao racismo e à violência. 

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o N’zinga pretende:

• Formar 20 multiplicadoras que vão atuar em 20 organizações do movimento 
social em Belo Horizonte;

• Promover fortalecimento social, econômico e político de mulheres jovens; 
• Capacitar lideranças negras em comunicação; 
• Estimular as mulheres a refletirem sobre o papel da mídia na criação do 

imaginário do preconceito. 

“ 

20
jovens negras

multiplicadoras
capacitadas

20
instituições

do movimento social
favorecidas

160
familiares

beneficiados em
Belo Horizonte

BELO HORIZONTE

MINAS GERAIS
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 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 

“ 

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. 

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o projeto irá realizar:

• 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.

“ 

48
catadores 

de recicláveis
atendidos por ano

48
carroças
“pimpadas”

3
eventos
realizados
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 O diferencial é que o Voz das Comunidades 
é feito por nós e para os nossos.

Rene Silva, editor-chefe do jornal Voz da Comunidade

“ 

Protagonismo jovem na criação 
de um legado para a comunidade
O jornal comunitário Voz da Comunidade foi criado por Rene Silva, quando 
ele tinha apenas 11 anos de idade, para dar visibilidade às questões sociais do 
Complexo do Alemão, muitas vezes ignoradas pelas mídias tradicionais. Além de 
ter se tornado referência em comunicação comunitária e jornalismo cidadão, o 
portal Voz das Comunidades também realiza ações sociais como a PAZcoa, o 
Arraiá do Alemão e uma série de debates com jovens chamada de #FalaJovem.

O #FalaJovem tem como objetivo criar um espaço de interlocução e banco de 
ideias na comunidade. Por meio da iniciativa, os próprios moradores podem 
identificar os problemas locais e discutir saídas democráticas para eles. As soluções 
criadas por quem mora na comunidade vão colaborar para a construção de um 
legado para o futuro de todos.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o Voz das Comunidades pretende:

• Realizar 12 workshops para criar um espaço de interlocução, participação social 
e propostas para soluções de problemas;

• Influenciar atitude dos jovens e o sentimento de responsabilidade pela 
comunidade. 

“ 
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workshops

realizados

100
jovens
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150.000
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do Complexo do Alemão
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 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

“ 

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.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o Programa Vivenda pretende:

• 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.

“ 

30
pessoas

beneficiadas com cisterna 
e aquecedor solar

5.000
pessoas

beneficiadas em
24 meses

6
“kits verdes”

de reformas distribuídas
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 Um fator preponderante para esse sucesso é o produto. Se o produto for 
ruim e inadequado ao mercado, a tendência a não dar certo é muito alta.

Alice Freitas, fundadora da Rede Asta

“ 

Acesso a mercado e fortalecimento de 6 grupos 
produtivos de mulheres no Rio de Janeiro
A desigualdade e a exclusão da mulher no mercado de trabalho é um grande 
desafio no Brasil. Hoje elas constituem uma grande força de trabalho no ramo 
da Economia Solidária, que engloba mais de 33 mil empreendimentos no país, 
de acordo com o Secretaria Nacional de Economia Solidária. No entanto, as 
pequenas produtoras de artesanato enfrentam problemas em relação à qualidade 
dos produtos e dificuldade de comercialização, um grande obstáculo na 
consolidação de seus empreendimentos.

A Rede Asta é um negócio social que beneficia 52 grupos de produção 
ambientalmente correta no país, capacitando 700 mulheres de baixa renda. A 
organização realiza treinamentos para aprimoramento de produtos e acesso a seus 
canais de venda, operados sob a marca Asta em e-commerce e showroom.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a Rede Asta irá proporcionar:

• Aprimoramento de produto para 6 grupos produtivos de mulheres;
• Atendimento e acompanhamento dos grupos in loco; 
• Oficinas de capacitação em precificação;
• Consultoria em design para os demais grupos beneficiados pela Rede Asta.

“ 

6
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produtivos
atendidos

40
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