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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, Rio de Janeiro e 
Minas Gerais.

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

Alavançar 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

488
organizações apoiadas

em 26 estados

US$35 M 
mobilizados

1.446
líderes treinados

Apesar da abundância de recursos naturais, 
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.



2016
ASSOCIAÇÃO CULTURAL 
VILA FLORES

CONVEXOLAB

www.vilaflores.net 

Os efeitos para além das atividades se dará pelo reconhecimento do 
jovem como cidadão ativo e conhecedor de seus direitos e deveres.

Antonia Chaves Barcellos Wallig, Presidente, Associação Cultural Vila Flores

Comunicação, lógica e empreendedorismo envolvendo crianças e 
adolescentes em ações e resoluções de problemas 
O Vila Flores está localizado no Bairro Floresta, antiga zona industrial de Porto 
Alegre, que experimentou um processo de decadência a partir da década de 
60. Fábricas e estabelecimentos comerciais fecharam as portas, o número de 
trabalhadores e moradores locais foi reduzido, e a região se tornou um ponto de 
venda de drogas e prostituição.

A Associação surgiu em 2012 com o objetivo de revitalizar a área e encontrar 
soluções para o bairro degradado. As atividades desenvolvidas promovem cultura, 
educação, empreendedorismo e desenvolvimento sustentável, com foco na 
melhoria da vida urbana e na proteção do meio ambiente. O projeto ConvexoLab 
promove o protagonismo de crianças e adolescentes para ações e resoluções de 
problemas em seus bairros.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a Associação Vila Flores irá:

• Atender diretamente 50 crianças e adolescentes do ensino fundamental e médio 
de escolas públicas e particulares da região;
• Capacitar os alunos em comunicação, lógica e empreendedorismo para 
potencializar competências como liderança, empatia e colaboração;
• Engajar moradores e trabalhadores da região para criar soluções de impacto 
sociocultural;
• Envolver 200 pessoas diretamente no projeto;
• Implementar uma solução concreta para um problema do bairro.

 educação empreendedora para

50
crianças e adolescentes

potencializar competências como 
liderança, empatia e 

colaboração

PORTO ALEGRE

RIO GRANDE DO SUL

EDUCAÇÃO E CULTURA

“ “ 

1600 
moradores e trabalhadores 

beneficiados 



2016
ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE 
NOTÍCIAS

ESCOLA COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO

www.escoladenoticias.org

Oportunidade de renda e trabalho a jovens 
em produção audiovisual
A região de Campo Limpo é uma das mais complexas áreas da cidade com 
população estipulada em 600 mil habitantes, 52% tem faixa etária entre 0 e 
29 anos de idade, no auge da produção criativa. Para os jovens, entretanto, as 
oportunidades de lazer, trabalho e educação são muito reduzidas.
 
Formada por jovens moradores de Campo Limpo, Zona Sul da cidade de São 
Paulo, a Escola de Notícias tem o propósito de impulsionar transformações em 
diferentes comunidades usando as tecnologias de informação e comunicação 
(TICs). A Escola é um modelo de Negócio Social cujos projetos são subsidiados a 
partir da comercialização de produtos e serviços. 

IMPACTO
O apoio da BrazilFoundation vai possibilitar:

• Módulo de conclusão do curso Escola Comunitária de Comunicação com a 
formação de 30 jovens no uso das linguagens de Jornalismo e Escrita Criativa, 
Fotografia, Vídeo e Criação Gráfica;
• Saídas culturais: visitas a emissoras de TV, rádio, redações de jornal e revista, 
estúdios de animação com bate papo com profissionais da área;
• Aquisição de equipamento permanente para suporte de edição de áudio e vídeo.

70
jovens já preparados
para o mercado de trabalho

uso das TICs 
para a formação

de jovens

SÃO PAULO

SÃO PAULO

25 
escolas parceiras

Acreditamos em uma comunicação que impulsiona 
transformações nos espaços e nas relações.

Equipe Escola de Notícias

EDUCAÇÃO E CULTURA

“ “ 



2016
ASSOCIAÇÃO REDES DE 
DESENVOLVIMENTO DA MARÉ

CURSO PREPARATÓRIO DO ENSINO MÉDIO

www.redesdamare.org.br

Iniciar o processo de formação acadêmica e de construção de uma consciência crítica com os alunos 
do 9º ano é permitir que os jovens construam uma trajetória de estudos e um projeto de vida. 

Equipe do Redes da Maré

Curso preparatório para o acesso a instituições 
públicas de qualidade
Um dos maiores desafios enfrentados pelos jovens de baixa renda é a inserção 
no mercado de trabalho. No conjunto de favelas da Maré, mais de 50% da 
população é composta por crianças e jovens de até 21 anos, com nível médio 
de educação de apenas quatro anos. Há, portanto, uma tendência de que eles 
integrem o grande contingente de “nem, nems”. De acordo com o IBGE um em 
cada cinco jovens entre 15 a 29 anos nem estuda e nem trabalha no Brasil.

Para elevar o grau de instrução básica e ampliar as possibilidades de colocação 
no mercado de trabalho, a Redes da Maré criou o curso preparatório para 
o Ensino Médio. O objetivo é garantir o acesso a instituições públicas de 
qualidade. 

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a Redes da Maré pretende:

• Garantir 20% de admissão nos cursos de Ensino Médio dos centros de 
excelência educacionais públicos, como o Colégio de Aplicação da UFRJ, 
Centros Técnicos como os CEFETs e as FAETECs, Colégio Pedro II e outros;
• Promover aulas de Português e Produção Textual, Matemática, Geografia, 
História, Biologia, Física e Química;
• Incentivar a continuidade dos estudos e a permanência na escola após o 
Ensino Fundamental.

 140
alunos formados 

por ano

jovens com acesso à
formação acadêmica 

de qualidade

jovens 
preparados para entrar no 
mercado de trabalho

RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

EDUCAÇÃO E CULTURA

“ 
“ 



2016
CPCD - CENTRO 
POPULAR DE CULTURA E 
DESENVOLVIMENTO

PROJETO SEMENTINHA: “A ESCOLA DEBAIXO DO 

PÉ DE MANGA”

www.cpcd.org.br

Na construção de uma comunidade saudável, sementes são jogadas em várias direções. 
Num território com saberes acumulados, as possibilidades são diversas e promissoras.

Tião Rocha, Fundador, CPCD

Educação pré-escolar envolvendo comunidade, cultura e saberes 
locais como base para o conteúdo escolar
O bairro Chácara Santo Amaro é formado por vilas e pequenas propriedades 
agrícolas, onde moram cerca de 2.800 pessoas e há apenas uma escola estadual 
até o Ensino Médio. O índice de gravidez precoce é o mais alto de São Paulo, não 
há saneamento básico e são poucas as perspectivas de trabalho para jovens e 
adultos. De acordo com levantamento dos agentes comunitários, aproximadamente 
500 crianças de 0 a 4 anos estão sem creche.

Fundado em 1984 pelo educador popular, antropólogo e folclorista Tião Rocha, 
o CPCD hoje é uma instituição de referência em educação no Brasil. O projeto 
propõe educação pré-escolar para crianças de 4 a 5 anos, mobilizando mães e 
membros da comunidade como próprios educadores, incorporando sua cultura e 
saberes como base para o conteúdo escolar.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o CPCD pretende:

• Oferecer educação para 60 crianças não atendidas pela rede pública;
• Treinar e capacitar mães para atuarem como educadoras sociais; 
• Mobilizar e capacitar a comunidade para participar do desenvolvimento das 
ações;
• Utilizar métodos lúdicos e participativos nas reuniões.

 60
crianças 

recebendo educação 
de qualidade

valorização do capital social 
da comunidade 

cultura e saberes 
como base para o 
conteúdo escolar

SÃO PAULO

SÃO PAULO

EDUCAÇÃO E CULTURA

“ “ 



2016
ESCOLA FÁBRICA DE 
ESPETÁCULOS - SPECTACULU 

SPECTACULU EM 5 MINUTOS 

www.spectaculu.org.br

A Spectaculu foi a porta de um novo caminho pra minha 
vida. Lá eu adquiri identidade profissional.

Gabriella Fernandes, Aderecista e figurinista, Costura & Figurino 2013

Capacitação técnica de jovens para inserção no mercado 
de trabalho de espetáculos, imagem e tecnologia
A cidade do Rio de Janeiro possui uma grande vocação para eventos e espetáculos, 
e uma carência enorme de mão de obra especializada na área. Os jovens que se 
interessam pelo mercado encontram alguns obstáculos: dificuldade de articular seus 
interesses com experiências concretas de empregabilidade; necessidade permanente 
de ampliação do repertório cultural, com referências estéticas, literárias, artísticas, 
musicais; a violência que dificulta o trânsito pela cidade.

A Spectaculu atua desde 1999 para formar e integrar jovens em situação de 
vulnerabilidade social, estimulando as competências pessoais, relacionais, cognitivas 
e produtivas. O objetivo é trabalhar a consciência crítica e a preparação para o 
mercado de trabalho dos espetáculos, da imagem e da tecnologia. A localização 
estratégica no centro do Rio possibilita o atendimento a jovens de 200 favelas e 
cidades vizinhas. 

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation a Spectaculu propõe:

• Formar 215 jovens para atuar na área de espetáculo e tecnologia;
• Ampliar e qualificar a metodologia para replicar em escolas públicas;
• Reduzir a evasão e alcançar mais jovens;
• Produção de vídeo, pelos próprios alunos, para registro do processo criativo.

 

215 
jovens formados 

e inseridos no mercado das artes 
cênicas e tecnologia

consciência crítica, 
autoestima e acesso a 

direitos 
para jovens do Rio

RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

EDUCAÇÃO E CULTURA

“ “ 

geração de trabalho e 
renda



2016
GRUPO ARTÍSTICO E CULTURAL 
OS ARTEIROS

OS ARTEIROS

www.grupoosarteiros.blogspot.com.br

Nosso objetivo é usar a arte como uma ferramenta para complementar a educação formal, 
expandir os horizontes e, acima de tudo, dar aos jovens oportunidades para crescer.

Equipe Arteiros

Coworking e formação de líderes para criação de projetos culturais
A Cidade de Deus é uma comunidade com 100 mil habitantes dos quais quase 
70% são jovens. No local, as taxas de desemprego e evasão escolar são altas. A 
comunidade é uma das mais violentas do Rio de Janeiro, e se tornou mundialmente 
conhecida a partir do filme “Cidade de Deus” de 2002.

Estabelecido em 2010, o grupo “Os Arteiros” utiliza a arte como ferramenta 
educacional para os jovens, promovendo o desenvolvimento artístico, 
fortalecimento das relações familiares, amadurecimento e melhora do desempenho 
escolar. O grupo atende 80 crianças por ano com atividades de teatro, música, 
ioga, idiomas e produz performances teatrais. Alguns dos adolescentes envolvidos 
já estão inseridos no mercado de trabalho, em filmes, comerciais e novelas de TV.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation os Arteiros pretendem:

• Oferecer aulas de teatro, francês e ioga para 60 jovens de 10 a 17 anos;
• Formar os jovens como líderes para realizar seus próprios projetos artísticos e 
entrar no mercado de trabalho;
• Realizar apresentações teatrais sobre temas sociais relevantes para estimular o 
diálogo dentro da comunidade;
• Usar a tecnologia para conexão com artistas internacionais ampliando as 
referências dos jovens participantes.

 jovens com acesso 
à cultura

apresentações teatrais 
para a comunidade

RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

EDUCAÇÃO E CULTURA

“ “ 

arte como ferramenta 
para o 

empoderamento de jovens 



2016
GRUPO COMUNITÁRIO VOZES 
DA VILA PRUDENTE

JORNAL VOZES DA VILA PRUDENTE

www.vozesdavilaprudente.com

Oficina de repórter comunitário 
para jovens da Vila prudente
A Vila Prudente foi a primeira favela da cidade de São Paulo, surgida nos 
anos 1940 com a vinda de imigrantes e trabalhadores da construção civil. A 
comunidade é marcada pela violência e presença do tráfico de drogas e tem 
sido constantemente impactada com a política de remoção das famílias de suas 
residências, devido às obras no monotrilho da linha 15 do metrô.

O Grupo Comunitário Vozes da Vila Prudente utiliza a comunicação, com foco 
em jornalismo comunitário, para informar e difundir assuntos relacionados 
às comunidades do bairro de Vila Prudente, em São Paulo, incentivando o 
engajamento social, o empreendedorismo, a informação e a cultura.

IMPACTO
O apoio da BrazilFoundation vai possibilitar:

• Oficinas de repórter comunitário para 80 alunos de escolas públicas da região;
• Distribuição trimestral da versão impressa do jornal produzido pelo projeto;
• Produção de 2 mini documentários pelos participantes das oficinas.

80
jovens

atuando como 
repórter comunitário

jornalismo comunitário 
para o empoderamento 

de jovens e adultos

SÃO PAULO

SÃO PAULO

EDUCAÇÃO E CULTURA

O objetivo é dar visibilidade às comunidades da Vila 
Prudente e os talentos e potenciais que nelas existem.

Equipe Vozes da Vila Prudente

“ “ 

incentivar  
engajamento social e 
empreendedorismo



2016
INSTITUTO ESPAÇO SITIÊ DE 
MEIO AMBIENTE, ARTES E 
TECNOLOGIA

MOVIMENTO SITIÊ: AGRICULTURA URBANA, 

REFLORESTAMENTO E CIDADANIA

www.parquesitie.org

Nossa visão é ver o Sitiê liderar a transformação do Vidigal na primeira favela 
integrada, sustentável e resiliente do mundo.

Pedro Henrique de Cristo, Fundador, Parque Sitiê

Educação ambiental, integração e sustentabilidade no Vidigal
O Vidigal é uma comunidade do Rio de Janeiro onde moram aproximadamente 
25.000 pessoas, a maioria jovens. A comunidade tem enfrentado grave descaso, 
com falta de serviços de saúde, educação, coleta de lixo, e infraestrutura básica, 
além de poucos espaços públicos verdes. 

O Sitiê nasceu do esforço de dois moradores do Vidigal para limpar uma área 
abandonada que acumulava lixo há mais de 20 anos. Foram 16 toneladas 
de lixo retiradas, vários objetos reutilizados para a construção de sua estrutura 
transformando o local em um espaço de lazer e para a educação ambiental da 
comunidade. Sua missão é criar valor e produzir legados intergeracionais por meio 
da transformação de áreas degradadas em espaços públicos verdes, promover 
educação, democracia, empreendedorismo, artes, cultura, tecnologia e design. 

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o Sitiê propõe:

• Expandir 4.500 m² da área do parque (aumento de 53%), com dois novos viveiros 
de mudas e caixa de composto;
• Expandir as atividades de ecoturismo do parque com suas trilhas;
• Oferecer 12 oficinas para 300 crianças, pais e residentes em reflorestamento, 
agricultura urbana, paisagismo e design com materiais reciclados.

 300
pessoas 

 participando de oficinas 
socioambientais

expansão de
  4500 m² 

da área do parque

fortalecer o ecoturismo na 
comunidade 

RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

EDUCAÇÃO E CULTURA

“ “ 



2016
INSTITUTO PELO BEM DO 
PLANETA

PROJETO DOURADINHO EM VALADARES 

www.facebook.com/PBemdoPlaneta

O intuito do projeto é que as gerações futuras continuem o trabalho que eu estou 
começando, pois eu acho que não conseguirei mais ver em vida o Rio Doce como era.

Ricardo Abrahão, Líder do projeto

Incentivar e promover consciência ambiental 
para alunos e professores na área do Rio Doce
Com o rompimento da barragem de rejeitos tóxicos, a lama que invadiu o Rio 
Doce deixou os municípios abastecidos por ele impossibilitados de utilizarem água. 
Análises feitas em Governador Valadares constataram que o rio está altamente 
contaminado por alumínio, manganês e ferro. Mais de 220 cidades nos estados 
de Minas Gerais e Espírito Santo foram atingidas. Várias espécies de peixes, 
invertebrados, anfíbios, répteis foram mortas, algumas podem ter sido extintas. 
A lama chegou ao Espírito Santo e invadiu 3 km mar adentro e 10 km da costa. 
Atividades econômicas como a pesca e o turismo foram totalmente prejudicadas.
 
O Instituto Pelo Bem do Planeta promove gestão ambiental em comunidades 
vulneráveis a riscos e/ou catástrofes ocasionados pelas mudanças climáticas ou 
por intervenções humanas, trabalhando na prevenção e na mitigação destes riscos 
em comunidades urbanas ou rurais. A organização vai atuar em parceria com 
o Projeto Douradinho, ação cultural de educação ambiental, para incentivar a 
valorização dos recursos hídricos entre alunos do ensino básico e seus professores, 
a partir de um personagem de livro infanto-juvenil, o peixe cascudo Douradinho, 
tornando-os criadores de ações ambientais.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o Instituto propõe:

• Levar o debate sobre a importância da preservação dos rios para dentro e fora 
da sala de aula;
• Discutir e refletir com alunos sobre a tragédia que vitimou o Rio Doce;
• Estimular a realização de ações que gerem impacto positivo na recuperação do 
rio e matas ciliares;
• Transformar os alunos em agentes multiplicadores de boas práticas ambientais.

 4 mil
alunos 

impactados pelo projeto

crianças atuando como 
agentes multiplicadores de 

boas práticas ambientais

futuros adultos 
conscientes e responsáveis 

para com os recursos naturais

GOVERNADOR VALADARES

MINAS GERAIS

EDUCAÇÃO E CULTURA

“ “ 



2016
MODA FUSION RIO DE 
JANEIRO

CASA GERAÇÃO VIDIGAL

www.modafusion.org

A criação autêntica das favelas é uma identidade potencial para a moda 
brasileira e uma inspiração incomum para a moda internacional.

Andréa Fasanello, Designer e Coordenadora da Casa Geração Vidigal

Laboratório de criação, inovação e empreendedorismo para jovens 
de comunidades cariocas no mercado da moda
No Morro do Vidigal, poucos jovens cursam estudos superiores ou técnicos, e a 
falta de formação impacta negativamente seu futuro profissional. Em contrapartida, 
trata-se de uma juventude antenada, com uma riqueza de referências culturais e 
estéticas, além de um enorme potencial para o ramo da indústria criativa. 

A Casa Geração Vidigal, implantada pela Moda Fusion em 2013, é a primeira 
escola gratuita de moda em uma favela. O projeto forma jovens talentos de 18 
a 25 anos, preparando-os para atuar ou empreender no mundo da moda. Com 
duração de um ano, a formação consiste em aulas teóricas e práticas, workshops, 
experiência de trabalho profissional e desenvolvimento de coleções de moda. Após 
a formação, o aluno pode desenvolver sua marca própria ou direcionar sua carreira 
neste mercado. 

IMPACTO
O apoio da BrazilFoundation proporcionará:

•Formação profissionalizante para 20 jovens;
•Identificação de novos talentos e incubação de novas marcas;
•Realização de eventos para venda de produtos confeccionados pelos alunos.

20
jovens formados 

para o mercado da moda

formação 
empreendedora
para jovens talentos

incubação 
de novas marcas

RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

EDUCAÇÃO E CULTURA

“ “ 



2016
AMIGOS DE IRACAMBI 

FLORESTAS PARA ÁGUA 

www.en.iracambi.com

 Cortamos florestas para dar lugar ao desenvolvimento econômico muitas vezes mal 
planejado, e agora estamos sentindo os resultados de uma grave crise hídrica no planeta.

Guilherme Valvasori, Coordenador do projeto 

“ 

Reversão de danos ambientais por meio da restauração 
florestal em áreas de recargas de nascentes
Há cem anos, a Zona da Mata era a região mais rica de Minas Gerais, mas hoje 
é uma das regiões mais desprovidas do estado. A produção agrícola comercial 
baseada no uso de agrotóxicos e o desmatamento provocaram degradação do 
solo e contribuíram para uma crise hídrica no local, prejudicando o sustento de 
agricultores familiares. 

Fundada em 1999, a organização Amigos de Iracambi trabalha pela conservação 
da floresta. Em 2015 lançou o programa Florestas para Água, que busca soluções 
para o sério problema de degradação ambiental por meio da conscientização da 
população local e da restauração florestal.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, os Amigos de Iracambi pretendem:

• Mobilizar 1.000 pessoas e encorajar os agricultores familiares a participarem do 
programa;

• Doar 100 árvores para cada uma das 30 famílias de agricultores;
• Lançar um movimento para reversão de danos ambientais por meio da 

restauração florestal;
• Desenvolver um modelo ambiental onde os custos e benefícios sejam 

compartilhados pela comunidade.

“ 

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO

ROSÁRIO DA LIMEIRA

MINAS GERAIS

contribuição para a 
mitigação dos efeitos das 

mudanças climáticas 

plantio de

3000
árvores

em áreas de recarga de nascentes

proteção de recursos hídricos, 
melhoria dos solos e 

geração de oxigênio



Finanças solidárias e capacitação de mulheres para 
construção de suas próprias casas
O município de Cariacica possui cerca de 350 mil habitantes e é composto por 
13 regiões. Vila Dourada é um bairro que surgiu de loteamentos criados de 
forma irregular, o que resultou em condições de ocupação precárias, ruas sem 
pavimentação e falta de condições básicas de saneamento. O bairro possui 23 mil 
moradores e 40% são beneficiários do Programa Bolsa Família. 

A Associação Ateliê de Ideias, criada para promover o desenvolvimento 
socioeconômico local, atua por três eixos: inclusão habitacional, fortalecimento 
comunitário e fortalecimento das economias locais por meio de finanças solidárias. 
O projeto tem o objetivo de mobilizar mulheres da comunidade na participação 
do Fundo Colaborativo Bem Morar, que prevê microcrédito para construção, e 
impulsionar as atividades da fábrica de tijolos ecológicos que são utilizados nas 
casas. 

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o Ateliê propõe:

• Atendimento a 8 famílias que não possuem moradia própria, com renda entre 0 
e 4 salários mínimos

• Acesso à habitação digna para 32 pessoas;
• Capacitação de 5 pessoas para construção de tijolos ecológicos e remuneração 

pelo trabalho; 
• Ampliar o envolvimento das mulheres na construção de suas próprias casas.

2016
ASSOCIAÇÃO ATELIÊ DE 
IDEIAS

BEM MORAR

www.ateliedeideias.org.br

mais de 
5.000

pessoas
já beneficiadas

32 
pessoas 

com acesso à 
moradia digna

mulheres construindo 
suas próprias 

moradias 

VITÓRIA

ESPÍRITO SANTO

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO

 O Bem Morar é um pacote integrado de serviços e tecnologias para promover o acesso de 
famílias e comunidades de baixa renda a moradias dignas, seguras e confortáveis.

Leonora Mol, Fundadora, Ateliê de Ideias

“ “ 



2016
ASSOCIAÇÃO DA ESCOLA 
FAMÍLIA AGROECOLÓGICA 
DO MACACOARI - AEFAM

CRIAÇÃO DE GALINHAS CAIPIRAS SUSTENTÁVEL

 A escola estimula jovens e suas famílias a participarem da construção de 
uma sociedade com respeito à natureza, justiça social e trabalho.

Adenilson Vilhena, Presidente AEFAM

“ 

Fortalecimento da agricultura familiar e diversificação de 
fontes de renda para população ribeirinha de Itaubal
Na região ribeirinha de Itaubal,  as principais atividades econômicas são a 
agricultura e o extrativismo familiar. O acesso ao local se dá apenas por barcos 
ou voadeiras e a população encontra dificuldade para introduzir atividades que 
proporcionem o sustento das famílias. 

Fundada em 2008, a Escola Família Agroecológica do Macacoari tem como 
objetivo impulsionar o desenvolvimento rural sustentável, com foco na geração de 
renda, e atua em nove comunidades ribeirinhas das margens do rio Macacoari. 
Por meio de técnicas agrícolas, extrativistas, criação de animais, e preservação da 
biodiversidade, a escola promove o desenvolvimento socioeconômico, valorizando 
a preservação dos recursos naturais. O projeto propõe produção de aves e ovos 
em escala comercial, para diversificar fontes de renda e fortalecer a agricultura 
familiar na região.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a AEFAM pretende:

• Implantar e equipar um aviário com a capacidade para 480 aves; 
• Implantar uma mini fábrica de produção de ração alternativa;
• Capacitar 50 beneficiários em produção de ração alternativa para criação de 

galinha caipira e produção de ovos a partir da utilização de produtos florestais; 
• Viabilizar o manejo de 500 galinhas caipiras de corte e postura.

“ 

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO

ITAUBAL

AMAPÁ

fortalecimento da 
agricultura familiar

50
jovens capacitados 

para manejo e 
comercialização de aves

50
famílias ribeirinhas 
gerando renda a partir 

da produção  



2016
AHOBERO - ASSOCIAÇÃO 
DOS HORTIFRUTIGRANJEIROS 
DE BENTO RODRIGUES

AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AGROINDÚSTRIA 
DE GELEIA DE PIMENTA BIQUINHO

 Nós participamos de muitas feiras. A intenção é crescer e 
conseguir dar emprego para outras mulheres de Bento.

Keila Vardeli Fialho, Presidente, AHOBERO

“ 

Produção de geleia de pimenta como fonte de renda 
e desenvolvimento local
O rompimento da barragem do Fundão paralisou as atividades de produção de 
geleia de pimenta da AHOBERO, que se encontravam em processo de expansão e 
geravam renda para moradores de Bento Rodrigues. Quando a barragem rompeu, 
a plantação de 1.500 pés de pimenta foi soterrada pela lama de rejeitos. Os 
equipamentos foram recuperados e já voltaram a produzir em um espaço alugado 
em Mariana. Com a retomada das atividades, a associação necessita de apoio 
financeiro para continuar a produção.

Fundada em 2002, a AHOBERO tem como objetivo principal desenvolver um 
projeto de geração de trabalho e renda. A geleia de pimenta tornou-se um dos 
símbolos de Bento Rodrigues e tem boa aceitação no mercado. O produto pode 
ser usado para acompanhar carnes, queijos, torradas e até mesmo em sorvetes.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a AHOBERO pretende:

• Adquirir potes, embalagens e rótulos para dar sequência ao trabalho 
desenvolvido;

• Agregar mais valor ao produto com a produção da geleia de pimenta picante;
• Atingir produção suficiente para atender o público existente e alcançar novos 

mercados, tais como feiras, exposições, comércios locais e regionais;
• Aumento de renda para os associados e melhoria da qualidade de vida.

“ 

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO

MARIANA

MINAS GERAIS

melhoria da 
produção e comercialização

9
associados 
gerando renda

melhoria de vida para

45 
pessoas 



2016
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS 
PRODUTORES RURAIS SÃO 
JOSÉ DO BAIXIO 

VIVER NO QUILOMBO

 O território produz mandioca de boa qualidade, mas a forma tradicional de fazer 
farinha rende muito pouco. A industrialização gerar renda para as famílias envolvidas. 

José Carlos dos Santos, Coordenador do projeto 

“ 

Aquisição de equipamentos e capacitação para produção e 
beneficiamento da mandioca e para jovens produtores
A comunidade quilombola de São José do Baixio não oferece alternativas de 
trabalho e geração de renda aos jovens, que são forçados a migrar para as zonas 
urbanas e se tornam fornecedores de mão de obra barata. A associação foi criada 
em resposta ao êxodo rural e trabalha com a valorização das tradições locais, 
estimulando atividades com potencial de geração de renda. 

O projeto pretende capacitar jovens e implantar uma fábrica de farinha de 
mandioca para agregar valor à produção local, proporcionando o aumento 
da renda dos produtores e diminuindo sua saída da comunidade em busca de 
emprego.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation a Associaçação propõe:

• Garantir renda sustentável e capacitação técnica gerencial para 16 jovens 
quilombolas; 

• Capacitação em Cooperativismo e Associativismo; Gerenciamento da Indústria 
de Mandioca e Boas Práticas Agrícolas para os jovens;

• Adquirir um forno mecanizado e um ralador automático para melhor 
beneficiamento da mandioca;

• Construção de um barracão onde ficarão as máquinas. 

“ 

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO

BARRA DOS BUGRES

MATO GROSSO

31
famílias

produtoras de mandioca 
beneficiando 159 pessoas

aumentar a renda de 

16 
famílias diretamente 

manter

16
jovens quilombolas

na comunidade fortalecendo
 os laços familiares



Formação profissional de mulheres para confecção de peças com 
jeans e outros resíduos têxteis reciclados
A comunidade de Paraisópolis, no bairro do Morumbi, em São Paulo, é a segunda 
maior concentração urbana de baixa renda da cidade, com 120 mil habitantes. 
Desde 1995, a ONG Florescer promove ações de educação, esporte, lazer, 
cultura e profissionalização no local.

Uma das iniciativas da Florescer é o projeto Recicla Jeans, que trabalha com 
a criação e confecção de peças e acessórios com jeans e outros resíduos 
têxteis reciclados. A iniciativa vai oferecer formação profissional em criação e 
confecção de peças e acessórios especiais de vestuário e decoração para 60 
jovens desempregados. O Recicla Jeans propõe a democratização da moda, 
transformando-a em uma iniciativa social ecologicamente correta.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation o projeto vai realizar:

• Programa de empreendedorismo em moda para 60 jovens;
• Cursos de reciclagem de jeans;
• Cursos de estilo, modelagem, corte e costura.

2016
ONG FLORESCER

RECICLA JEANS

www.ongflorescer.com.br

mais de 
535

jovens
já formados

formação profissional para

60 
jovens 

moda como ferramenta 
para o 

empoderamento 

SÃO PAULO

SÃO PAULO

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO

 É um projeto ambicioso que democratiza a moda, colocando-a a serviço de uma 
comunidade carente de recursos mas cheia de criatividade.

Equipe da Ong Florescer

“ “ 



2016
COOPERATIVA MISTA 
AGROEXTRATIVITSA DO RIO 
UNINI - COOMARU

PACTOS DA CASTANHA NO RIO NEGRO

www.coomaru.com.br

 A localização geográfica do Rio Unini, área central no Médio Rio Negro, 
permite sinergias comerciais com comunidades ao longo de toda a bacia.

Equipe COOMARU

“ 

Aumento da produção e formas mais justas de negociação 
da castanha do Pará “in natura”
Rio Negro, na Amazônia, é uma região de baixos níveis de desmatamento e 
grande conservação da biodiversidade. O potencial extrativista de produtos 
florestais não madeireiros como a castanha é alto, mas os atravessadores acabam 
reduzindo a remuneração da atividade. Muitas famílias produtoras habitam 
comunidades ribeirinhas de difícil acesso, com meios de comunicação, saúde e 
educação precários, o que contribui para o êxodo rural. 

A COOMARU é uma organização comunitária que impulsiona a comercialização 
e o processamento de produtos, garantindo renda, assegurando a identidade 
cultural e o uso equilibrado dos recursos naturais. A Cooperativa conseguiu 
aumentar a produção e melhorar a negociação de preço da castanha para seus 
associados.  O projeto pretende formar o “Pacto da Castanha” com formas mais 
justas de comercialização e negociação da castanha do Brasil “in natura”.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a COOMARU propõe:

• Estabelecer negócios mais justos e transparentes de comercialização da 
castanha do Brasil in natura;

• Formar o “Pacto da Castanha” ao levar para outras bacias do Rio Negro uma 
forma mais justa de negociação;

• Fomentar acordos de comercialização entre castanheiros, organizações de 
base, usinas de beneficiamento e empresas de transformação que sejam justos e 
rentáveis.

“ 
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BARCELOS

AMAZONAS

geração de emprego, renda 
e melhoria da qualidade de vida dos 

associados

200
castanheiros e ribeirinhos

indígenas com formas mais justas de 
comercialização

lideranças empoderadas 
para melhores estratégias de 

negociação



Educação empreendedora e aceleração de negócios 
no Morro do Papagaio
O Aglomerado Santa Lúcia, popularmente conhecido como Morro do Papagaio, 
é uma das maiores comunidades de Belo Horizonte com população de 28.000 
habitantes. A comunidade apresenta índices significativos de analfabetismo, 
pouca oferta de capacitação profissional e padrões baixos de emprego formal e 
qualificação dos jovens.

O FA.VELA foi criado em 2014 por empreendedores sociais nascidos e 
criados em comunidades de baixa renda. Formados em direito, comunicação, 
arquitetura, administração e meio ambiente, eles compõem a primeira geração 
de suas famílias com formação superior. Por meio do PIPA, o FA.VELA promove 
a inclusão social e econômica dos moradores da comunidade, promovendo o 
desenvolvimento de capacidades e acesso a oportunidades de crescimento pessoal 
e profissional.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a Fa.Vela pretende:

• Oferecer educação empreendedora para 20 jovens e adultos;
• 40 horas de aulas presenciais com temas como marketing, administração 

financeira e gestão de negócios;
• 12 horas de mentorias individuais para cada empreendedor, além de visitas 

técnicas para ajudá-los a modelar seus planos de negócios;
• Gerar emprego e renda. 

2016
FA.VELA - FUNDO DE 
ACELERAÇÃO DA ESCOLA 
PARA O DESENVOLVIMENTO 
VELA

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO | PIPA “VOANDO 

ALTO!”

www.maisfavela.org

10
pequenos negócios 

acelerados

20 
microempreendedores 

com planos de negócios sustentáveis 

240
horas 

de mentorias individuais

BELO HORIZONTE

MINAS GERAIS

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO

 Iniciativas de educação empreendedora têm o potencial de 
dinamizar territórios, como o do Morro do Papagaio.

 João Souza, Fundador, FA.VELA

“ “ 



Formação em TI, empreendedorismo e estímulo 
à inovação para mulheres 
No Brasil, a desigualdade entre os gêneros nas questões trabalhistas ainda são 
significativas. Na área de TI, as mulheres ganham 30% menos do que homens 
no mesmo cargo e com a mesma escolaridade, segundo dados da PNAD. Além 
disso, segundo o Ministério da Educação, a frequência feminina em cursos como 
Engenharia e Ciências da Computação é de apenas 10%. 

O Instituto Banco Palmas atua para promover desenvolvimento econômico e 
social por meio da Economia Solidária. O Laboratório de Inovação e Pesquisa em 
Finanças Solidárias (Palmas Lab) pesquisa, desenvolve e testa soluções de TI para 
melhorar a capacidade de gestão dos empreendedores, produzindo informação e 
conhecimento a partir da realidade local. O Coletivo Desenvolvedoras da Periferia 
tem como objetivo estimular empreendedorismo e inovação para inserção de 
jovens mulheres no setor de tecnologia. 

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o Instituto propõe:

• Formar 20 jovens mulheres em 400 horas de aulas teóricas e práticas 
sobre desenvolvimento de aplicativos, sites, conteúdos para novas mídias, 
empreendedorismo e economia solidária;

• Oficinas práticas para desenvolvimento de projetos, estatuto, governança;
• Participação no desenvolvimento do PalmasNet, iniciativa de internet 

comunitária.

2016
INSTITUTO BANCO PALMAS

COLETIVO DESENVOLVEDORAS DA PERIFERIA

www.institutobancopalmas.org

20 
mulheres 
formadas

inserção de jovens mulheres 
no setor de tecnologia

400
horas de aulas 

em desenvolvimento 
de aplicativos e sites

FORTALEZA

CEARÁ

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO

 O objetivo é que essas jovens possam criar o “Coletivo de Desenvolvedoras 
da Periferia”, fomentando a construção do papel protagonista da mulher no 

desenvolvimento de TI para transformação local da comunidade. 
Asier Ansorena, Instituto Banco Palmas

“ 
“ 



Reformas em moradias para minimizar a ocorrência 
de doenças e riscos à segurança
A Comunidade do Pina, originalmente uma vila de pescadores, hoje é uma das 
mais pobres de Recife. Faltam serviços públicos essenciais como água, esgoto, 
energia elétrica, iluminação pública, coleta de lixo e pavimentação. Das crianças 
atendidas pelo Instituto Constelação, 30% moram em casas construídas com 
pedaços de madeira e lonas, os outros residem em palafitas em estado precário, 
algumas com risco de desabamento e probabilidade de transmissão de doenças.

O Instituto Constelação atende crianças que vivem em situação de 
extrema pobreza nas áreas de saúde, educação, esportes e lazer, além de 
acompanhamento familiar e encaminhamento a serviços da rede socioassistencial. 
O projeto pretende realizar reparos estruturais nas moradias para minimizar a 
ocorrência de doenças e os riscos que ameaçam a segurança dessas famílias.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o Instituto vai realizar:

• Atendimento a 250 pessoas que vivem em moradias precárias;
• Melhorias e intervenções na rede elétrica; 
• Melhorias nas condições sanitárias das moradias;
• Atendimento a 2000 pessoas indiretamente.

2016
INSTITUTO CONSTELAÇÃO

CONSTELAÇÃO

www.institutoconstelacao.org.br

2000 
pessoas 

beneficiadas indiretamente

melhoria e reforma 
em moradias de 

crianças e suas famílias

segurança e saúde para 

250
 pessoas 

RECIFE

PERNAMBUCO

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO

 Para dar uma real oportunidade de mudança de vida às crianças é preciso ter 
um olhar ampliado, pois as carências dos moradores locais são inúmeras.

 Equipe IC

“ “ 



2016
INSTITUTO DE PERMACULTURA 
ECOVIDA SÃO MIGUEL

PERMACULTURA NO VALE DO JEQUITINHONHA: 
AGROECOLOGIA E EDUCAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE BASE 
COMUNITÁRIA 

www.ecovidasaomiguel.org

 Aprendemos que a melhor metodologia é ouvir primeiro e falar depois. 
Nossa estratégia de aproximação privilegia a inserção na realidade local. 

Equipe do Instituto

“ 

Promoção da permacultura e uso de tecnologias ecológicas 
sustentáveis de baixo custo e alto impacto social
Antes de ser deflagrada a atual crise de recursos hídricos no país, permacultores 
de todo o mundo já atuavam na chamada “revolução silenciosa”, transformando 
espaços desérticos em áreas verdes. Os sistemas de produção autossustentáveis 
baseados em energias renováveis, sistemas de captação de água, recuperação de 
solos e  aproveitamento de matéria orgânica, podem ser adaptados à realidade de 
cada comunidade, como modelo de desenvolvimento.

Criado em 2000, o Instituto de Permacultura da EcoVIDA São Miguel tem como 
objetivo recuperar e conservar os ecossistemas, incentivando o uso moderado 
dos recursos naturais e estimulando a formação de redes solidárias. Com o 
projeto,  vai atuar nas comunidades de São Gonçalo do Rio das Pedras e região, 
onde mora grande parte da população em extrema pobreza de Minas Gerais, 
promovendo atuação sustentável e produtiva, equilibrada e em harmonia com a 
natureza.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o Instituto busca:

• Oferecer sistemas domiciliares de geração de energia elétrica, bombeamento 
hidráulico e banheiro seco;

• Implantar sistemas de bioconstrução e ecossaneamento;
• Realizar oficinas de agroecologia e produção sustentável de alimentos e 

intercâmbios com agricultores;
• Realizar oficinas de permacultura para 10 crianças.

“ 
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MINAS GERAIS

difusão de tecnologias 
sociais sustentáveis

10
crianças

educadas em Permacultura

seguranca alimentar 
no Vale do Jequitinhonha 

SÃO GONÇALO DO RIO DAS PEDRAS



2016
INSTITUTO 
PROFISSIONALIZANTE 
MANGUEIRA

MANGUEIRA BELEZA 

www.apbvmfmangueira.blogspot.com

 O projeto Mangueira Beleza tem sido referência para 
empresas em busca de profissionais capacitadas. 

Equipe do Projeto

“ 

Qualificação profissional para promover autonomia e 
independência econômica de mulheres
O mercado de beleza brasileiro cresce 13% ao ano. O Brasil é o terceiro maior 
consumidor de produtos de beleza e o segundo maior consumidor de produtos 
de cuidados para os cabelos. A partir destes dados, o Instituto Profissionalizante 
Mangueira criou o Mangueira Beleza, que oferece qualificação profissional para 
promover autonomia e independência econômica de mulheres. O projeto também 
conta com educação financeira e dicas de gestão para que as mulheres possam 
empreender de forma rentável e competitiva.

Fundado em 2001, o Instituto oferece cursos profissionalizantes em construção 
civil, hidráulica, elétrica e marcenaria para 260 adolescentes e jovens anualmente. 
Há alguns anos abriu uma área dedicada à mulheres com o objetivo de diminuir a 
desigualdade de gênero nas favelas e, com isso, a violência doméstica.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o Mangueira Beleza propõe:

• Promover formação profissional integral a 150 mulheres;
• Capacitação de 200 horas em técnicas de cabeleireiro e 200 horas de manicure 

e pedicure, possibilitando inserção no mercado de trabalho e geração de renda;
• Formação profissional de 40 horas em gestão empreendedora e educação 

financeira, com a parceria metodológica da FAETEC, preparando-as para 
organizar seu próprio negócio.

“ 
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RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO
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formação profissional 
para
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gestão empreendedora e 

educação financeira 



2016
NEPP - NÚCLEO ECOLÓGICO 
PEDRAS PRECIOSAS

MAIS VERDE, MAIS VIDA

“ 

Educação ambiental para formar moradores de favelas como 
multiplicadores dos conceitos e práticas ambientais
O lixo e a falta de espaços verdes são os principais problemas ambientais das 
favelas cariocas. As comunidades pouco arborizadas e com áreas de lixões e 
esgotos a céu aberto têm a temperatura aumentada, incidência maior de roedores, 
mosquitos e doenças. 

O NEPP foi criado há 34 anos por um grupo de amigos preocupados com a 
grande quantidade de lixões, enchentes e a falta de áreas verdes nas favelas. A 
organização iniciou sua trajetória participando da ECO 92 e seguiu realizando 
atividades, identificando as lideranças ambientais e criando Núcleos Ecológicos. 
O projeto vai desenvolver ações de educação ambiental em favelas do Rio de 
Janeiro, disseminando a consciência, a convivência comunitária, despertando 
a percepção sobre a importância da participação ativa dos moradores na 
preservação ambiental.

IMPACTO
O apoio da BrazilFoundation vai possibilitar:

• Implantar 9 núcleos ambientais em 5 favelas no Rio de Janeiro e sensibilizar 100 
moradores de cada favela para serem multiplicadores dos conceitos ambientais;

• Realizar uma Conferência de Saúde Ambiental, apresentando as atividades 
desenvolvidas pelos novos núcleos;

• Produzir uma Carta Ambiental das Favelas para apresentar ao Poder Público e 
em Fóruns que discutam e planejem políticas públicas com base na Agenda 21.

“ 
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RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

 

implantação de 

9
núcleos ambientais

em 5 favelas

educação e preservação 
ambiental em favelas 

do Rio de Janeiro

500 
moradores

multiplicando os conceitos 
ambientais

Queremos contribuir para uma cidade mais bonita e mais justa, 
interferindo na qualidade de vida dos moradores de favelas.

Equipe NEPP



2016
UM LITRO DE LUZ

ILUMINANDO AMAZONAS

www.litrodeluz.com

 Queremos alcançar um mundo onde toda criança possa ler um livro 
dentro de casa e onde luz não seja apenas para quem possa pagar. 

Vitor Belota, Presidente, Um Litro de Luz Brasil

“ 

Acesso à fonte de luz econômica e ecologica para famílias 
ribeirinhas sem acesso à  eletricidade
Segundo o IBGE, mais de 715 mil famílias ainda não possuem acesso a rede 
elétrica no Brasil. No Amazonas, cerca de 5,6 mil comunidades rurais não têm 
acesso regular à eletricidade. As fontes de iluminação mais utilizadas são velas, 
geradores a diesel ou lamparinas de querosene, gerando um alto risco para a 
saúde das famílias e para todo o meio ambiente.  

Um Litro de Luz é uma iniciativa desenvolvida em 21 países para fornecer 
fonte de luz econômica e sustentável para comunidades que não possuem 
acesso à eletricidade. A metodologia utiliza a luz natural por meio de garrafas 
PET recicladas como fonte de luz. O projeto vai levar a solução para famílias 
ribeirinhas em Caapiranga, com foco em escolas e áreas públicas.

IMPACTO
O apoio da BrazilFoundation vai possibilitar:

• Instalação de 350 postes e 200 lâmpadas noturnas na região;
• Capacitação de cerca de 1000 moradores para instalação;
• Iluminação das 10 escolas do município, atingindo mais de 3 mil estudantes.

“ 

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO

CAAPIRANGA

AMAZONAS

8000
pessoas

com acesso à fonte de luz 
econômica e sustentável

ribeirinhos utilizando 
luz solar para iluminar 
casas e áreas públicas 

10
escolas 

e 3000 estudantes
recebendo iluminação



2016
ASSOCIAÇÃO ARQUITETOS 
SEM FRONTEIRAS 

ARQUITETURA NA PERIFERIA: ASSESSORIA 

TÉCNICA A GRUPOS DE MULHERES PARA A 

MELHORIA DA MORADIA

 

www.semfronteirasbrasil.wix.com/asfbrasil 

 O projeto vai fazer mais do que apenas capacitar, ele 
vai ajudar a dar liberdade para essas mulheres.

Equipe ASF Brasil

Capacitação de mulheres para melhorarem as condições 
de suas próprias moradias com pequenas reformas
Moradores de baixa renda, especialmente mulheres, raramente têm acesso aos 
meios financeiros e técnicos necessários para construir ou reformar suas casas. 
Para enfrentar o problema, o projeto Arquitetura na Periferia vai capacitar mulheres 
que vivem em moradias inadequadas para que elas possam realizar suas próprias 
reformas. 

O projeto será realizado pela ASF Brasil, organização que promover a igualdade 
social, identificando e desenvolvendo projetos ambientais em comunidades. As 
iniciativas desenvolvidas promovem a cooperação entre entidades públicas e 
privadas, além de integração local e internacional. Desde 2003, ASF Brasil atua 
desenvolvendo projetos socioambientais em toda a de Belo Horizonte.

IMPACTO

Com apoio da BrazilFoundation a ASF pretende:

•Oferecer formação técnica e microcrédito a 15 mulheres de baixa renda para 
realizar reformas em suas casas, beneficiando 75 pessoas;
• Capacitar mulheres em técnicas de construção financeira e ambientalmente 
sustentáveis;
• Promover planejamento financeiro, capacidade de análise e autoestima entre as 
mulheres envolvidas.

BELO HORIZONTE

MINAS GERAIS

NEGÓCIOS SOCIAIS

“ “ 
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2016
ASSOCIAÇÃO DOS 
MORADORES, PESCADORES, 
E MARISQUEIRAS, DO 
POVOADO DE BARRA DE 
CARAVELAS

NOVAS FORMAS DE RENDA E PARTICIPAÇÃO 

COLETIVA: APROVEITAMENTO DOS RESÍDUOS DA 

PESCA DO CAMARÃO

 

 O sucesso deste projeto pode servir de exemplo para outras comunidades e contribuir para a 
sobrevivência da pesca artesanal em um planeta que sofre sérias mudanças climáticas globais.

Equipe da Associação 

Aproveitamento dos resíduos da pesca do camarão 
para a geração de renda e empregos
Na zona costeira de Caravelas, o camarão sete-barbas é o principal recurso 
pesqueiro, de onde vem o sustento de populações tradicionais de baixa renda. Do 
total do pescado, 40% é comercializado e 60% é jogado fora. O equivalente a 
nove toneladas de cascas e cabeças de camarão são depositados todos meses nas 
praias, o que se torna um sério problema de saúde pública. 

Fundada em 2013, a associação pretende diminuir o impacto ambiental do 
resíduo de pesca com uma tecnologia barata para a produção da farinha de 
camarão. Os resíduos também podem ser utilizados na fabricação de ração 
animal e fertilizantes, nas indústrias farmacêutica, de papel e agricultura. 

IMPACTO

Com apoio da BrazilFoundation a Associação propõe:

•Capacitar 50 pescadores para a produção de farinha de camarão, com 
orientações sobre mercado, preço e qualidade;
•Construir coletivamente quatro secadores solares e um galpão;
•Desenvolvimento de um projeto piloto para produção de quitina e quitosana;
•Criação de um site para ampliar as vendas dos produtos. 

50 
 famílias 

de pescadores produzindo 
e gerando renda

atividade comunitária 
gerando 

sustentabilidade e autonomia

redução do impacto 
ambiental 

gerado pelos resíduos de camarão

CARAVELAS

BAHIA

NEGÓCIOS SOCIAIS

“ “ 



2016
ASSOCIAÇÃO VIDA EM AÇÃO

SOLIDARIEDADE NA MARMITA

 

 Se o empreendimento der certo, pode favorecer na construção de políticas públicas 
no campo da saúde mental, da economia solidária e cooperativismo social.

Equipe Associação Vida em Ação

Marmitas orgânicas como forma de inclusão e geração 
de renda para portadores de transtornos mentais 
A Reforma Psiquiátrica Brasileira é um movimento que propõe novas estratégias 
de cuidado com pessoas que convivem com transtornos mentais, baseadas na 
inclusão social, econômica e cultural. O objetivo é superar o modelo de exclusão, 
de doença e de internação arbitrária e promover a autonomia dos indivíduos. 

O Bar Bibitantã é um coletivo que produz eventos gastronômicos e usa o trabalho 
como direito e instrumento de inclusão social para usuários do CAPS - Centro de 
Atenção Psicossocial. Com o projeto, pretende implantar um negócio social de 
marmitas nutritivas e orgânicas, comercializadas e entregues de bicicletas pela 
região do Itaim e Jardins, em São Paulo.

IMPACTO

Com apoio da BrazilFoundation a Associação propõe:

• Atendimento a 16 trabalhadores usuários de serviços públicos de saúde mental;
• Comercialização de marmitas orgânicas em bairros nobres de São Paulo;
• Utilização de metodologia focada em cooperação, autogestão, atividade 
econômica e solidariedade.

16 
trabalhadores 

com transtornos mentais
com autonomia e 

independência

geração de renda e 
autogestão 

 inclusão social, 
econômica e cultural

de pessoas com 
transtorno mental

SÃO PAULO

SÃO PAULO

NEGÓCIOS SOCIAIS
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CICLO ORGÂNICO

PESSOAS, BICICLETAS, BALDES E COMPOSTEIRAS: 

TRANSFORMANDO O QUE ANTES ERA LIXO EM 

FONTE DE VIDA

 

www.cicloorganico.instapage.com

 Sonhamos com uma comunidade em que lixo seja sinônimo de 
recursos e, ao invés de um problema, seja visto como uma solução.

Lucas Chiabi, fundador, Ciclo Orgânico

Gestão e coleta sustentável de resíduos por meio da compostagem
O Rio de Janeiro produz diariamente 11 mil toneladas de lixo, que têm como 
destino aterros sanitários como o de Seropédica a 40 quilômetros da cidade. 
Solução cara e insustentável, que acaba transferindo o ônus para comunidades 
pobres e distantes. Outro grave problema enfrentado pela cidade é a falta de 
segurança alimentar, uma vez que os alimentos são produzidos em áreas distantes, 
o que gera aumento nos preços e desperdício. 

O Ciclo Orgânico utiliza a compostagem, processo biológico que transforma 
resíduos orgânicos em adubo, para reduzir a geração de lixo e contribuir para 
a produção de alimentos mais saudáveis. As coletas são feitas de bicicleta e os 
participantes recebem uma muda no fim de cada mês, ou podem doar o composto 
para um agricultor orgânico. 

IMPACTO 

Com apoio da BrazilFoundation o Ciclo Orgânico pretende:

• Coletar e tratar os resíduos gerados por 450 famílias (9 t/mês), criar 9 pontos de 
entrega em diferentes bairros e Implementar dois novos pátios de compostagem;
• Implementar um viveiro de mudas com capacidade de produção de 400 mudas/
mês;
• Formalizar parceria com parques, escolas, condomínios e espaços públicos para 
reduzir distâncias e custos de transporte;
• Organizar mutirões e oficinas sobre compostagem, hortas, bioconstrução e 
permacultura.9

toneladas/mês
de resíduos coletados e 

reaproveitados

450
famílias

realizando compostagem

gestão e coleta
sustentável 

de resíduos orgânicos 

RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

NEGÓCIOS SOCIAIS
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PRANAH 

PRANAH - APRENDIZADO ADAPTATIVO E 

CONHECIMENTO DE APTIDÕES PARA CRIANÇAS E 

JOVENS DA BASE DA PIRÂMIDE

 

www.pranahblog.wordpress.com

 Nossa missão é ajudar crianças e jovens e se descobrirem na 
escola, tendo os professores como parceiros dessa formação.

Equipe Pranah

Orientação vocacional e desenvolvimento de habilidades 
socioemocionais de crianças e adolescentes de escolas públicas
No Brasil, os números da educação entre jovens ainda são alarmantes: 46% não 
concluem o ensino médio até os 19 anos. São 13 milhões de analfabetos com 15 
anos ou mais no país, e 21% das pessoas que se inscrevem no Ensino Superior 
não o concluem. Neste cenário, jovens de baixa renda acabam por aceitar 
subempregos, seja pela necessidade de suas famílias ou pouco conhecimento de 
suas próprias habilidades.

A Pranah ajuda escolas e educadores a identificar habilidades naturais de 
crianças e jovens, com foco no aprendizado adaptativo e no desenvolvimento de 
competências socioemocionais. Com o projeto, vai apoiar três escolas públicas, 
possibilitando que os alunos conheçam diferentes profissões e possam traçar seus 
planos de carreira.

IMPACTO 

Com apoio da BrazilFoundation a Associação vai realizar:

• Atendimento a 200 alunos de 3 escolas públicas de Niterói, Volta Redonda e 
Barra Mansa;
• Mapeamento das habilidades dos alunos e orientações para um plano de 
carreira;
• Mapeamento de carreiras, cursos e oportunidades das regiões;
• Realização de Feira de Carreira para jovens e treinamento dos educadores para 
utilização das metodologias definidas.

200
jovens 

com suas habilidades e 
competências fortalecidas 

empoderamento e capacitação 
de jovens para inserção no 

mercado de trabalho

melhoria do 
desempenho escolar  

NITERÓI

RIO DE JANEIRO

NEGÓCIOS SOCIAIS
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2016
ASSOCIAÇÃO EXPEDICIONÁRIOS 
DA SAÚDE - EDS 

COMPLEXO HOSPITALAR MÓVEL - OPERANDO NA 
AMAZÔNIA

www.eds.org.br

 Nos últimos 12 anos, realizamos 5.700 cirurgias e 27.000 
atendimentos, abrangendo 160.000 indígenas.

Equipe EDS

“ 

Expedição de médicos voluntários para atendimento 
a comunidades indígenas em locais remotos da Amazônia
No Brasil, cerca de 500 mil indígenas vivem em áreas rurais e florestas. São 
localidades de difícil acesso e que sofrem com a escassez de serviços de 
saúde. Por conta do intenso contato com a luz solar, há uma alta incidência de 
doenças degenerativas dos olhos, como a catarata. O intenso esforço físico 
realizado por essas populações também provoca o desenvolvimento de hérnias 
inguinais e abdominais.

O Expedicionários da Saúde leva atendimento médico especializado a 
populações indígenas em regiões isoladas. Por meio de um Complexo 
Hospitalar Móvel, a EDS organiza três expedições anuais com tecnologia de 
ponta e médicos voluntários para realização de cirurgias e orientação pré 
e pós operatórios, além de atendimento clínico, pediátrico, ginecológico, 
oftalmológico, ortopédico, odontológico e treinamento dos profissionais de 
saúde local.  

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a EDS propõe:

• Oferecer treinamento a 180 profissionais de saúde local;
• Realizar cerca 6000 atendimentos e 750 cirurgias;
• Atendimento multidisciplinar aos pacientes, indicação e realização de 

procedimentos cirúrgicos.

“ 

600
pessoas

atendidas

750
cirurgias realizadas

REGIÃO AMAZÔNICA

população indígena com 
atendimento de saúde 

de qualidade



SAÚDE

2016
REDE POSTINHO DE 
SAÚDE | ORGANIZAÇÃO 
DE SAÚDE PREVENTIVA 
MULTIDISCIPLINAR SOCIAL 

PROMOÇÃO DA SAÚDE DAS MULHERES

www.redepostinhodesaude.org.br

 A Rede Postinho acredita que quando cuida de uma mulher de forma 
multidisciplinar, está cuidando também de toda a sua família!

Equipe Rede Postinho

“ 

Atendimento ambulatorial multidisciplinar para prevenção e 
cuidado de mulheres em comunidades no Rio de Janeiro
Nas comunidades do Cantagalo e Pavão/Pavãozinho há cerca de 5.800 domicílios 
e 5.129 mulheres (IBGE). Em torno de 62% delas têm rendimento mensal de 
até um salário mínimo. A comunidade conta com apenas uma clínica de saúde 
pública onde trabalham três médicos, o que fica muito aquém das necessidades 
do local que registra altos índices de violência contra a mulher, taxas de natalidade 
e mortalidade.

Em 2010, um grupo de profissionais multidisciplinares e voluntários inaugurou um 
espaço de atendimento, batizado de “Postinho”, uma parceria com a Associação 
de Moradores do Cantagalo. Eles compartilham tempo e conhecimento com 
jovens e mulheres a partir dos 15 anos, oferecendo atendimento ambulatorial 
nas área de clínica geral, psicologia, gastro e nutrição, além de fisioterapria, 
massoterapia, acupuntura, terapia floral e reiki.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a organização propõe:

• Ampliar o espaço físico de atendimento;
• Realizar trabalhos em grupo com caráter educativo e terapêutico para vítimas 

de violência domésticas, uso e abuso de drogas, adolescentes grávidas, idosas, 
prevenção às DSTs;

• Aumentar em 5 vezes o número de pessoas atendidas.

“ 
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mensais

atendimento focado na 
história de vida 
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RIO DE JANEIRO
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AÇÃO JOVEM BRASIL

FORMAÇÃO CIDADÃ PARA JOVENS DO ENSINO 

MÉDIO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO RJ

www.acaojovembrasil.org.br

Que a experiência gerada a partir da primeira iniciativa se transforme 
em um projeto piloto a ser multiplicado nas demais escolas. 

William Andrade Nogueira, fundador, Ação Jovem Brasil

Formação cidadã e política para jovens de 
escolas públicas do Rio de Janeiro
No Brasil, as escolas geralmente não oferecem formação cidadã e política, o que 
pode explicar a falta de interesse de muitos jovens nas questões sociais e coletivas. 
Em 2014, a AJB implementou o projeto Índice de Transparência Parlamentar, 
que está no terceiro ano de uso na Câmara do Rio de Janeiro, com objetivo de 
acompanhar o trabalho dos vereadores da cidade, gerando informações sobre seus 
mandatos para os eleitores. Em 2015, 21 dos 51 vereadores cariocas responderam 
ao Índice de Transparência Parlamentar.

Para promover uma cultura social participativa, a organização oferece formação 
cidadã e política a alunos de escolas públicas do Rio de Janeiro. Além de informar, 
ensinar e formar jovens, o projeto vai oferecer oficinas para elaboração de projetos 
práticos focados na solução de problemas das comunidades locais.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a Ação Jovem Brasil pretende:

• Formar 60 jovens de 16 a 19 anos no ensino médio de escolas públicas;
• Realizar rodas de conversa, dinâmicas e atividades lúdicas e reflexivas; 
• Orientar jovens no processo de formação de cidadãos responsáveis, críticos, ativos 
e participantes;
• Promover a troca de experiências com líderes sociais, profissionais e jovens 
atuantes na sociedade.

formação cidadã para
 60

jovens
de escolas públicas

jovens responsáveis,
críticos, ativos e 
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impactar 
escola, pais e 

toda a comunidade

RIO DE JANEIRO
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AECCI - ASSOCIAÇÃO 
DOS EX-CONSELHEIROS E 
CONSELHEIROS DA INFÂNCIA

JUVENTUDE CONQUISTANDO SEUS DIREITOS

Este projeto compreende a importância da mobilização para o enfrentamento da violência 
sexual infanto-juvenil e propõe que os seus fomentadores sejam adolescentes e jovens. 

Lúcio Taveira, líder da AECCI 

Capacitação de jovens e adolescentes para o enfrentamento 
da violência sexual infanto-juvenil
As Olimpíadas de 2016 geraram uma série de investimentos em infraestrutura, 
hotelaria, obras de transporte e no setor imobiliário no Rio de Janeiro. No entanto, o 
grande número de turistas e os momentos festivos tiraram o foco dos impactos sociais 
negativos gerados por um evento como este, e recentes estudos apontam para intensa 
exploração sexual infanto-juvenil no entorno de canteiros de obras na cidade. 

Fundada em 2011 por conselheiros e ex-conselheiros de direitos e tutelares, a AECCI 
desenvolve atividades para promoção Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. 
Com o projeto, a organização pretende mobilizar adolescentes e jovens para o 
enfrentamento da violência sexual, fortalecendo e multiplicando atividades do 
Fórum Estadual da Juventude Carioca em Ação, um espaço de articulação política e 
formação técnica entre jovens.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a AECCI pretende:

•  Capacitar 30 adolescentes sobre temas relacionados à exploração sexual e 
protagonismo juvenil em 10 encontros;
• Realizar três seminários sobre violência sexual abertos ao público e liderados pelos 
próprios jovens;
• Instrumentalizar jovens para participação em espaços de incidência política e para 
diálogo com órgãos governamentais e não governamentais. 
• Criar canais de comunicação entre adolescentes e jovens que contribuam para 
mobilização qualificada dos conselhos, fóruns e redes de defesa dos Direitos 
Humanos de Crianças e Adolescentes.

 3
seminários contra a

 exploração sexual

30 
adolescentes 
capacitados em 
10 encontros

formação comunitária 
e estímulo ao 

protagonismo jovem
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ACECCI - AÇÃO CEARENSE DE 
COMBATE A CORRUPÇÃO E A 
IMPUNIDADE

CARAVANA DA CIDADANIA E AUDITORIA CÍVICA

www.acaocearense.org

Os participantes da Caravana visitam municípios que têm problemas, 
apontam erros e apresentam possíveis alternativas de solução. 

Equipe ACECCI

Realização de caravanas e auditorias cívicas na saúde, 
na educação e em obras públicas
O Brasil é o 76º colocado no ranking mundial sobre percepção de corrupção, 
segundo a ONG Transparência Internacional. Um estudo da Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo revela que até R$ 100 bilhões são perdidos 
por ano com práticas corruptas. Com quase nove milhões de habitantes, o Ceará 
também sofre com o problema e em 2012 foi o estado que mais prendeu por 
corrupção, segundo o Departamento Penitenciário Nacional. 

Desde 2011, a ACECCI desenvolve projetos de prevenção e combate à corrupção. 
Por meio de conscientização cidadã e fiscalização dos órgãos públicos, busca 
fortalecer o controle social, acabar com práticas nocivas à ética pública e promover 
medidas educativas contra a corrupção. O projeto Caravana da Cidadania vai levar 
informações a diversos municípios e engajar cidadãos na luta pela democracia.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a ACECCI pretende:

• Fomentar a criação de núcleos de fiscalização e controle social nos municípios; 
• Capacitar moradores para utilização das ferramentas necessárias ao controle 
social, com destaque para a Lei de Acesso a Informação;
• Capacitar moradores para fiscalização de verbas de convênios federais, estaduais 
e municipais; 
• Capacitar moradores para realização de auditoria cívica no programa saúde da 
família, no transporte e na merenda escolar;
• Estimular o acesso às Câmaras Municipais para fiscalizar as prestações de contas 
dos prefeitos e vereadores.

 500
pessoas 

beneficiadas por ano

conscientização política 
e medidas educativas 
contra a corrupção

controle social e fiscalização 
de órgãos públicos
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ASSOCIAÇÃO ARQUITETOS 
SEM FRONTEIRAS – ASF 
BRASIL

ASSESSORIA TÉCNICA ÀS FAMÍLIAS ATINGIDAS 

PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM EM MARIANA

www.semfronteirasbrasil.wix.com/asfbrasil 

O principal objetivo é criar meios para conseguir a efetiva 
participação dos moradores nas tomadas de decisões

Ananda Martins, Arquitetos Sem Fronteiras

Atendimento às famílias atingidas no município de Mariana, 
potencializando a participação delas no processo de reconstrução 
comunitária.
Em novembro de 2015, o rompimento da barragem de Fundão derramou cerca de 
40 bilhões de litros de lama ao longo dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, 
gerando graves consequências para as comunidades margeadas pelos rios. Em 
Mariana, Minas Gerais, o subdistrito de Bento Rodrigues e o povoado de Paracatu de 
Baixo foram destruídos, deixando centenas de famílias desabrigadas.

A ASF Brasil é uma organização que desenvolve projetos socioambientais desde 
2003, capacitando pessoas que residem em habitações inadequadas para reformar 
suas próprias casas. A proposta tem como objetivo assessorar as famílias atingidas 
de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo por meio de atendimento continuado, 
potencializando sua participação no processo de reconstrução comunitária. 

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a ASF pretende:

• Aumentar a participação dos moradores nos encontros para discussão da 
realocação;
• Aumentar o grau de informação a respeito dos terrenos para realocação;
• Tradução da linguagem técnica em linguagem acessível a todos os envolvidos, 
valorizando os saberes dos moradores;
• Maior autonomia e decisão nos processos de reconstrução comunitária, para que 
esta reflita as demandas e desejos dos moradores.

autonomia nos processos 
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MARIANA

MINAS GERAIS

DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA
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AEDAS - ASSOCIAÇÃO 
ESTADUAL DE DEFESA 
AMBIENTAL E SOCIAL

PROMOÇÃO DA AUTO-ORGANIZAÇÃO DOS 

ATINGIDOS PELA BARRAGEM EM MARIANA

www.facebook/mabminas

A queda da barragem foi um trauma muito grande para a população. Acabou com o 
comércio, com a produção de leite, e hoje nós sonhamos em ter a nossa cidade de volta. 

Sérgio Papagaio, Morador do Distrito de Bento Rodrigues em Mariana

Garantir o direito à plena reparação de perdas às famílias ribeirinhas 
atingidas pelo rompimento da barragem em Mariana, MG
Com o rompimento da barragem do Fundão no município de Mariana, a lama 
destruiu casas, infertilizou terras e acabou com vidas. O trabalho da AEDAS é manter 
as famílias organizadas para que haja protagonismo e autonomia das mesmas nos 
processos de negociação com o governo e a empresa responsável pelo desastre. 

Com mais 30 anos de experiência em apoio à população atingida por barragens, 
a AEDAS está desde o dia seguinte à catastrofe auxiliando os moradores da 
região. A organização auxilia mais de 30 mil famílias atingidas por barragens em 
Minas Gerais, atendendo a agricultores, povos indígenas, ribeirinhos, pescadores, 
garimpeiros, remanescentes de quilombos e populações urbanas. O objetivo é 
defender os direitos das famílias atingidas e garantir um plano de negociação 
coletiva no momento da criação de grandes empreendimentos e início de danos 
ambientais, visando a reparação justa em habitação, fundiários, saneamento, 
transporte e estradas, educação, saúde etc. 

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, AEDAS pretende:

• Executar diagnóstico das perdas e danos dos atingidos pela barragem; 
• Acompanhar e orientar a população ribeirinha atingida diretamente pelo 
rompimento da Barragem do Fundão para garantir o direito à plena reparação das 
perdas das famílias; 
• Promover informação e auto-organização das famílias atingidas; 
• Garantir negociação coletiva na reparação plena das famílias atingidas; 
• Formação de coletivos de 5 a 20 famílias em grupos de base, que são as células 
fundamentais no levantamento e participação popular na reparação de danos.
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AGENDA PÚBLICA

AÇÕES DE IMPACTO RÁPIDO PARA OS OBJETIVOS 

DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)

www.agendapublica.org.br

Precisamos fortalecer os municípios para que possam produzir políticas 
públicas que entreguem aos cidadãos uma melhor qualidade de vida. 

Sergio Andrade, fundador, Agenda Pública

Produção e disseminação de soluções de políticas públicas de rápido 
impacto relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
Os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável são uma agenda mundial 
proposta pelas Nações Unidas a ser atingida até 2030. Trata-se um plano de ações 
para erradicar a pobreza, concretizar os direitos humanos, acabar com a violência e 
proteger o planeta. No entanto, por falta de conhecimento, algumas regiões do Brasil 
não estão discutindo a implementação das iniciativas. Para incentivar o cumprimento 
dos objetivos, a Agenda Pública vai produzir e disseminar soluções de políticas 
públicas. 

Fundada em 2009, a organização conecta governos, sociedade civil e setor privado 
em busca do aperfeiçoamento de mecanismos democráticos e gestão de políticas 
públicas. Com 15 mil participantes em programas de fortalecimento da gestão 
pública e participação social no Brasil e na América Latina, já atendeu 5 mil agentes 
públicos em programas de formação.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a Agenda Pública pretende:

• Produzir e disseminar soluções de políticas públicas de rápido impacto relacionadas 
a cada um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS);
• Realizar uma oficina com especialistas abordando temas como dignidade, 
prosperidade e desenvolvimento das pessoas; proteção do meio ambiente, arranjos 
institucionais e parcerias;
• Sistematizar 3 guias rápidos com alternativas de políticas, boas práticas e fontes de 
financiamento;
• Disseminar conteúdos via redes sociais de forma ativa.
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BOM SENSO FUTEBOL CLUBE

PAZ NOS ESTÁDIOS

www.bomsensofc.org.br

Com manifestações em campo, o movimento foi capaz de mobilizar a opinião pública 
em torno das principais bandeiras para o início de uma profunda reforma no esporte. 

Ricardo Borges Martins, Diretor, Bom Senso

Campanha de avdocacy para redução da violência no futebol
Uma pesquisa feita pelo Ibope em 2015 revela que 76,6% dos brasileiros torcem 
por algum clube de futebol. São mais de 150 milhões de fãs do esporte, mas 
apenas 20 milhões frequentam estádios. A baixa adesão é explicada pela falta de 
segurança gerada pelo fenômeno das torcidas organizadas, que torna o futebol do 
Brasil um dos mais violentos do mundo, com inúmeros registros de brigas e mortes 
dentro e fora dos estádios.

O Bom Senso é um movimento que atua para a promoção e desenvolvimento do 
futebol brasileiro - um dos maiores bens culturais do país. O projeto vai iniciar 
uma campanha de advocacy contra a violência presente nos estádios e torcidas 
organizadas, engajando os principais atores para transformar a campanha em um 
debate público e político.

IMPACTO
O apoio da BrazilFoundation vai permitir:

• Mobilização do Ministério Público, Polícia Militar, Associação das Torcidas 
• Organizadas, presidentes de clubes de futebol;
• Elaboração e defesa de uma política pública específica de diminuição da 
violência no futebol;
• Fomentar o compromisso da Confederação Brasileira de Futebol e Federações 
estaduais com as estratégias desenhadas.
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CÁRITAS DIOCESANA DE 
GOVERNADOR VALADARES

ARTICULAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE 

MOVIMENTOS SOCIAIS NA DEFESA DA BACIA DO 

RIO DOCE 

www.facebook.com/caritasdiocesanagovernadorvaladares

Fortalecimento Comunitário para a recuperação humana, social e 
ambiental da região do Rio Doce
A Bacia do Rio Doce vem sofrendo com os impactos do aquecimento global, 
da diminuição caudal do rio, da falta de chuva e com a degradação ambiental 
provocada pela atividade extrativista de minério há muito tempo. Não há 
fiscalização ambiental efetiva da atividade nem de estoques de resíduos da 
mineração na região. Com o rompimento da barragem de Mariana a onda de 
lama percorreu mais de 700 km até chegar ao Espírito Santo, afetando milhares 
de pessoas. 

Fundada há 60 anos, a Cáritas Brasileira promove iniciativas de economia 
solidária,  segurança alimentar e atividades emergenciais. O objetivo do projeto é 
capacitar lideranças locais para atuarem na fiscalização, denúncia e elaboração 
de propostas em defesa da Bacia do Rio Doce e da população afetada pela 
catástrofe.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation o Cáritas propõe:
 
• Articular e fortalecer a rede de movimentos sociais e lideranças locais, 
especialmente mulheres, com capacitação, ações de denúncia e elaboração de 
propostas;
• Incentivar a atuação da rede de movimentos sociais nas políticas públicas de 
recuperação do Rio Doce;
• Acompanhar e monitorar as ações do Ministério Público, dos órgãos do 
governo e das empresas na atenção às populações atingidas, cobrando 
responsabilidades pelo crime ambiental;
• Propor soluções coletivas para a recuperação da Bacia do Rio Doce, para o 
problema da diminuição da água e deterioração do Meio Ambiente.
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Estamos tentando ajudar as pessoas de Valadares a melhorar as condições de vida e o nosso rio. O 

que aconteceu foi uma catástrofe, ficar sem água tem sido um grande problema para todos nós. 
Flávia Finhani, Vice-Presidente da Cáritas
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COLETIVO MICA – MÍDIA, 
IDENTIDADE, CULTURA E ARTE

POLIFONIA – O DIREITO À COMUNICAÇÃO É 

UNIVERSAL 

www.coletivomica.org

O que queremos para o Brasil e para os jovens desse projeto é que eles tenham consciência do direito 
à comunicação, da liberdade de expressão e que eles entendam que são sujeitos ativos no processo 

de construção de valores culturais, de identidade e de acesso aos direitos.
Yara Diniz, Líder do Coletivo Mica

Comunicação para garantia e promoção 
de direitos em Mariana, MG
Mariana é um município com cerca de 60 mil habitantes que não dispõe de 
serviços urbanos elementares, como rede de esgoto adequada e tratamento de 
água, a ponto de não haver cobrança de consumo de água na cidade. A situação 
de desinformação torna-se sério obstáculo na negociação sobre a cobertura de 
direitos básicos face às perdas e prejuízos provocados pelo desastre ambiental.

Fundado por ex-alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro 
Preto, o Coletivo MICA tem como objetivo contribuir para emancipação humana 
por meio de ações ligadas à comunicação social. O direito à comunicação é um 
dos pilares da democracia e o MICA entende que é necessário trabalhar para que 
as populações mais vulneráveis se conscientizem que este é um direito essencial e 
passem a exercê-lo. 

IMPACTO
Com o apoio do Fundo Minas, o Coletivo pretende:

• Trabalhar com 100 estudantes das 9 escolas públicas do município de Mariana 
para instrumentalizá-los a compreender, refletir e comunicar suas necessidades e 
direitos enquanto cidadãos;
• Elaborar material didático, em formato audiovisual e impresso, para dar suporte 
às oficinas de leitura crítica de mídia;
• Realizar oficinas de vivências com jovens moradores dos bairros e distritos 
marianenses. 
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COLETIVO PAPO RETO

NÓS POR NÓS 

www.facebook.com/coletivopaporeto

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.

“ 
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COLETIVO UM MINUTO DE 
SIRENE

JORNAL “A SIRENE”

A luta pelo direito à comunicação me motiva e me emociona. Saber que 
teremos como ampliar as nossas ações me deixa extremamente grato.

Gustavo Nolasco, Jornalista e Editor, A Sirene

Memória e História dos atingidos pelo rompimento 
da barragem de Mariana
A passagem dos rejeitos da barragem de Fundão pelos distritos da cidade de 
Mariana deixou inúmeras consequências, entre elas, a separação de famílias e 
vizinhos atingidos por diferentes bairros do município. A mudança do espaço e das 
circunstâncias em que vivem trouxe a necessidade de repensar a própria maneira de 
se comunicar.

Para contribuir com a autonomia e dar voz as famílias atingida, o jornal A Sirene foi 
lançado em fevereiro de 2016. Com assessoria de professores e alunos do curso de 
jornalismo do ICSA/UFOP, o jornal é uma ferramenta de preservação da memória e 
da história das famílias atingidas, além de um instrumento para promover o direito à 
comunicação.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o Coletivo Um Minuto de Sirene pretende:

• Capacitar as famílias atingidas para que possam contar suas próprias histórias
• Realizar, em parceria com o Coletivo MICA, 4 oficinas de leitura crítica de mídia, 
direito à comunicação, mídias sociais e fotografia.
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FEDERAÇÃO DAS 
ASSOCIAÇÕES DE 
MORADORES URBANOS E 
RURAIS DO MUNICÍPIO DE 
JAPERI - FAMEJA

FORTALECIMENTO POPULAR E REGULARIZAÇÃO 

DE ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS EM JAPERI

www.fameja.blogspot.com.br

Esse projeto visa dar mais legitimidade e ferramentas 
para a sociedade civil exercer o controle social.

Equipe FAMEJA

Fortalecimento das associações de moradores de Japeri 
que atuam na conscientização cidadã
O município de Japeri, emancipado de Nova Iguaçu em 1992, tem uma 
população de mais de 95 mil habitantes e até hoje sofre com a falta de 
infraestrutura e investimentos. A cidade apresenta o pior Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) do estado do Rio de Janeiro. 

A FAMEJA atua junto aos poderes públicos municipal, estadual e federal na 
defesa dos interesses e necessidades da população e das suas filiadas. Além 
disso, desenvolve e fomenta atividades culturais e esportivas na cidade, trazendo 
melhorias na qualidade de vida dos moradores. Com o projeto, a federação vai 
orientar e auxiliar as associações para que possam atuar de forma mais efetiva.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a FAMEJA vai realizar:

• Apoio jurídico para regularização de 14 associações e ajuda para abertura de 
novas;
• Capacitação dos diretores das entidades para maior participação no controle 
social de Japeri;
• Cursos e palestras para fortalecer a atuação da Sociedade Civil em Japeri.
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INSTITUTO TECNOLOGIA E 
DIGNIDADE HUMANA - I-T&DH

MOBILIZAÇÃO EDUCACIONAL PARA O USO 

SAUDÁVEL E SEGURO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS 

POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES

facebook.com/institutotecnologiaedignidade

Com a formação de agentes multiplicadores para uso seguro das tecnologias digitais busca-
se desenvolver mecanismos para composição de uma rede de proteção na esfera tecnológica. 

Equipe I-T&DH

Formação de agentes multiplicadores, professores e familiares 
para o uso consciente e seguro de tecnologias digitais por crianças 
e adolescentes
O uso desmedido das tecnologias digitais, por crianças e adolescentes, pode 
acarretar em sérios riscos e efeitos nocivos para a saúde física e mental, relações 
sociais e questões de segurança. Sedentarismo, lesão por esforço repetitivo, 
déficit de atenção, isolamento, ausência de empatia, pedofilia e pornografia 
online, ciberbullyng, dependência tecnológica são alguns dos riscos frequentes. 

Considerando este contexto, o Instituto Tecnologia e Dignidade Humana assume 
o desafio de trabalhar a conscientização familiar, escolar e social quanto ao uso 
ético, saudável e seguro das tecnologias digitais. A partir da formação de agentes 
multiplicadores em espaços escolares, o Instituto vai contribuir para a proteção 
de crianças e adolescentes, garantindo integridade no seu desenvolvimento 
psicossocial, educacional e cultural na era digital.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o I-T&DH propõe:

•  Formar 10 turmas com 50 participantes em 10 escolas públicas de Curitiba e 
regiões;
•  Produção de material didático, registro, sistematização dos dados e 
desenvolvimento de um site para divulgação e multiplicação das informações;
•  Impactar indiretamente 2.000 professores atuantes nas mais de 300 escolas 
públicas estaduais e municipais.
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LABORATÓRIO BRASILEIRO DE 
CULTURA DIGITAL

RESIDÊNCIA HACKER PARA JOVENS 

TRANSFORMADORES

www.labhacker.org.br

A ideia é que a Residência seja uma incubadora de talentos e 
projetos que possam ser realizados, replicados e multiplicados. 

Pedro Markun, Fundador, LabHacker

Laboratório digital com treinamento e mentoria para 
desenvolvimento de projetos de transformação social e política
Segundo a pesquisa “Sonho Brasileiro da Política”, 28% dos jovens brasileiros são 
críticos e têm interesse em política, e 16% já atuam em projetos de transformação 
social. São jovens que entendem os problemas sociais e desenvolvem ações 
utilizando a tecnologia para resolver problemas de suas comunidades. 

O Laboratório Brasileiro de Cultura Digital promove ações para estimular a 
autonomia e a participação política dos indivíduos na sociedade, por meio 
da tecnologia. É uma instituição com colaboradores de áreas como design, 
comunicação, educação e tecnologia, que atua para promover ações de 
transparência e participação cívica. O objetivo é capacitar pessoas para o uso 
de ferramentas, técnicas e habilidades para transformação social e política. A 
Residência Hacker é um projeto de formação de jovens e uma incubadora de 
iniciativas de transformação social.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o Laboratório Brasileiro de Cultura Digital 
pretende:

• Capacitar 10 jovens, cinco homens e cinco mulheres, na elaboração, preparação 
e implementação dos 10 projetos de ações transformadoras;
• Implementar os projetos de transformação social dos participantes;
• Realizar 2 apresentações para multiplicar as iniciativas dos bolsistas no espaço 
público.
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MOVIMENTO DE MULHERES 
TRABALHADORAS RURAIS DA 
REGIÃO SEMIÁRIDA DA BAHIA 
- MMTR

JOVENS MULHERES RURAIS: PARTICIPAÇÃO E 

CIDADANIA NO SERTÃO DA BAHIA

O projeto busca apoiar e fortalecer o protagonismo das jovens mulheres rurais integrantes 
do Movimento, contribuindo para o exercício da sua cidadania e efetivação dos seus direitos. 

Equipe MMTR

Qualificação e fortalecimento da atuação de mulheres rurais 
em espaços de decisões das políticas públicas
No Brasil, a violação dos direitos das mulheres rurais é grande e há pouca 
intervenção delas nas tomadas de decisão das políticas públicas. As jovens 
lideranças têm um papel fundamental no enfrentamento das desigualdades, 
sobretudo no meio rural, onde suas vozes são pouco ouvidas, as oportunidades são 
escassas e nem sempre as políticas públicas atendem às suas necessidades. 

O MMTR atua para promover melhores condições de sobrevivência, justiça e 
equidade de gênero. A iniciativa vem ajudando a escrever novas histórias de 
enfrentamento às desigualdades e contribuindo para emancipação feminina. O 
projeto vai fortalecer e qualificar a atuação de jovens mulheres rurais em espaços de 
decisões das políticas públicas voltadas para elas. 

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o Movimento propõe:

• Qualificar 28 jovens mulheres rurais como multiplicadoras para atuar nos espaços 
de poder e decisão; 
• Articular e mobilizar jovens mulheres rurais e organizações locais em torno de uma 
plataforma política de defesa dos direitos das mulheres;
• Replicar conhecimentos e acesso a direitos para outras 420 jovens e mulheres 
rurais.
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NAMI REDE FEMINISTA DE 
ARTE URBANA

GRAFFITI PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A 

MULHER - FORMAÇÃO PARA PSICÓLOGAS

www.redenami.com

É uma rede nacional com mais de 500 mulheres que, em cinco anos de existência, 
já dialogaram com mais de 5.000 mulheres que participaram das oficinas. 

Panmela Castro, Fundadora, Rede Nami

Formação para psicólogas atuarem como arte-educadoras na 
prevenção da violência contra as mulheres
O Brasil registrou uma denúncia de violência contra mulheres a cada sete minutos 
em 2015, de acordo com a Secretaria de Políticas para Mulheres. Sancionada em 
2006, a Lei Maria da Penha contribuiu para a redução nas ocorrências de violência 
doméstica, mas os dados ainda são alarmantes. 

Para superar as desigualdades de gênero e a violência contra a mulher, a Rede Nami 
utiliza o grafitti e as artes urbanas. A organização atua para divulgar a Lei Maria da 
Penha e promover os direitos das mulheres. A atual proposta é um desdobramento 
do projeto apoiado pela BrazilFoundation em 2015, que formou mais de 180 jovens 
como multiplicadoras de mensagens contra a violência doméstica. Com o novo 
ciclo de financiamento vai potencializar as ações que já realiza formando psicólogas 
especialistas em gênero. 

IMPACTO
O apoio da BrazilFoundation vai possibilitar:

• Formação em grafitti e arte-educação para 20 psicólogas especialistas em gênero, 
escolhidas por meio de seleção pública que vai priorizar profissionais negras e da 
periferia;
• Criação de uma campanha online para difusão das ferramentas da Lei Maria da 
Penha;
• Desenvolvimento de apostilas para sistematização da metodologia da Nami que 
ficarão disponíveis online.

20
 psicólogas formadas 
em grafitti e arte-educação

difusão da 
Lei Maria da Penha

mulheres empoderadas 
e acessando 

 seus direitos

RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA

“ “ 



RIO DE JANEIRO
info@brazilfoundation.org
+55 21 2532 3029 MIAMI

miami@brazilfoundation.org

LOS ANGELES
losangeles@brazilfoundation.orgNEW YORK

newyork@brazilfoundation.org
+1 212 244 3663

WWW.BRAZILFOUNDATION.ORG

Gostariamos de agradecer o empenho dos comitês de Miami, 
New York, e São Paulo, e o apoio das empresas e instituições 
que tornaram o investimento nos projetos de 2016 possível.
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Itaú BBA
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Morgan Stanley

Pichita Lanna
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