
	

	

	
	

BrazilFoundation	anuncia	lista	de	instituições	apoiadas	em	2017	
Refugiados,	Imigrantes,	Zika	e	Direitos	LGBT	estão	entre	os	temas	dos	projetos	selecionados	

	
De	Nova	York	
26	de	abril	de	2017		

	
A	 BrazilFoundation	 anunciou	 hoje	 a	 lista	 de	 projetos	 selecionados	 que	 receberão	 financiamento	 em	
2017.	 Este	 ano,	 a	 seleção	 foi	 feita	 através	 de	 carta-convite,	 onde	 organizações	 da	 sociedade	 civil	 são	
convidadas	a	submeterem	propostas.	
	
A	 cada	 dois	 anos	 é	 aberto	 um	 edital	 público,	 e	 a	 cada	 outro	 ano,	 organizações	 que	 não	 foram	
contempladas	 no	 público,	 mas	 que	 submeteram	 boas	 propostas,	 bem	 como	 organizações	
recomendadas	pelas	 redes	da	 Fundação,	 recebem	o	 convite	 para	participar	 do	 edital.	 Em	outubro	de	
2016,	 72	 organizações	 foram	 acionadas.	 Depois	 de	 analisados	 pela	 equipe	 programática	 da	
BrazilFoundation,	32	projetos	foram	selecionados	para	receber	recursos.	
	
Entre	os	projetos	escolhidos,	alguns	são	focados	em	temas	contemporâneos,	como	o	Migraflix,	de	São	
Paulo,	 o	 Moinho	 Cultural,	 de	 Corumbá,	 MS,	 e	 o	 Projeto	 Linyon,	 de	 Curitiba,	 que	 trabalham	 com	
imigrantes	e	refugiados;	o	Abraço	a	Microcefalia,	de	Salvador	e	o	Anis	–	Instituto	de	Bioética,	de	Brasília,	
que	dão	acesso	a	direitos	e	informações	a	mães	e	crianças	afetadas	pelo	Zika	vírus;	o	Grupo	Matizes,	de	
Teresina,	 que	 luta	 pela	 implantação	 de	 políticas	 de	 defesa	 dos	 direitos	 da	 população	 LGBTQ;	 e	 a	
Associação	 Cor	 e	 Esperança,	 Igarapé,	 MG,	 com	 o	 Projeto	 Fiscalize	 Agora,	 que	 promove	 o	
acompanhamento	e	controle	de	contas	públicas.	Outros	temas	importantes	incluem	direitos	da	mulher,	
incubação	 de	 empresas	 populares	 e	 negócios	 sociais,	 acesso	 a	 ensino	 superior,	 treinamento	 em	
tecnologia	e	ações	de	advocacy	e	preservação	ambiental.	
	
O	 investimento	nestas	 iniciativas	será	de	R$	848	mil.	Além	dos	recursos	financeiros,	as	 lideranças	e	os	
gestores	 de	 cada	 organização	 selecionada,	 vão	 receber	 capacitação	 em	 planejamento	 financeiro,	
estratégico	e	mobilização	de	recursos	-	este	ano	em	parceria	com	a	ABCR.	Adicionalmente,	a	instituição	
estará	investindo	R$	150	mil	em	projetos	de	intercâmbios	e	trocas	de	metodologias,	e	R$	351	mil	em	54	
iniciativas	 por	 meio	 do	 II	 Prêmio	 de	 Inovação	 Comunitária,	 totalizando	 mais	 de	 R$	 1,4	 milhões	 em	
investimento	programático	no	primeiro	semestre	de	2017.	
	
A	BrazilFoundation	oferece	um	canal	direto	em	caso	de	dúvidas	sobre	o	processo	de	seleção	do	edital	
através	do	e-mail	edital@brazilfoundation.org	
	
Sobre	a	BrazilFoundation	
	
A	 BrazilFoundation	 mobiliza	 recursos	 para	 ideias	 e	 ações	 que	 transformam	 o	 Brasil.	 Em	 16	 anos,	 a	
Fundação	já	arrecadou	mais	de	US$	40	milhões	que	foram	investidos	em	iniciativas	sociais	nas	áreas	de	
Educação,	 Saúde,	 Cultura,	 Desenvolvimento	 Socioeconômico	 e	 Direitos	 Humanos.	 Os	 recursos	
levantados	permitiram	à	BrazilFoundation	identificar,	financiar	e	monitorar	mais	de	500	projetos	sociais	
em	26	estados	brasileiros,	beneficiando	diretamente	milhares	de	pessoas.	
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Conheça	todos	os	projetos	
	
Educação	e	Cultura	
	
1.	 Ahimsa	 Associação	 Educacional	 -	 São	 Paulo,	 SP:	 Atendimento	 a	 crianças	 com	 deficiência	múltipla	
sensorial	e	surdocegueira	e	suas	famílias;	
Projeto:	Estimulando	Comunicação.	
	
2.	 Associação	 Abraço	 Cultural	 -	 São	 Paulo,	 SP:	 escola	 de	 idiomas	 gerando	 renda	 e	 inclusão	 para	 a	
população	refugiada	no	Brasil;	
Projeto:	Abraço	Cultural	–	Investindo	para	Integrar	
	
3.	 Associação	 das	 Comunidades	 Periféricas	 de	 Vitória	 da	 Conquista	 -	 Vitória	 da	 Conquista,	 BA:	
potencialização	artística,	econômica	e	social	de	jovens	dos	bairros	periféricos	de	Vitória	da	Conquista;	
Projeto:	Encrespar:	a	arte	da	beleza	estética	negra	
	
4.	Associação	Tavma,	Oficina	do	Futuro	 -	 Santos,	 SP:	oficinas	 socioculturais	promovendo	melhoria	na	
qualidade	de	vida	de	crianças	e	adolescentes	em	Santos;	
Projeto:	Oficina	do	Futuro	
	
5.	Conselho	das	Associações	Quilombolas	do	Território	Sudoeste	da	Bahia	 -	Vitória	da	Conquista,	BA:	
acesso	ao	Ensino	Superior	para	jovens	quilombolas;	
Projeto:	Juventude	quilombola	fortalecida	no	ensino	superior	
	
6.	Instituto	Gerando	Falcões	-	São	Paulo,	SP:	curso	de	tecnologia	e	empreendedorismo	para	jovens	de	
Poá.	
Projeto:	Curso	de	tecnologia	para	jovens	da	periferia	
	
7.	 Instituto	 Mundo	 Aflora	 -	 São	 Paulo,	 SP:	 desenvolvimento	 de	 aptidões	 artísticas	 de	 meninas	
cumprindo	medidas	socioeducativas;	
Projeto:	Transformando	Concreto	em	Sonhos	
	
8.	Migraflix	-	São	Paulo,	SP:	desenvolvimento	de	soluções	inovadoras	para	imigrantes	e	refugiados.	
Projeto	 Hackaton:	 Desenvolver	 soluções	 para	 os	 principais	 desafios	 enfrentados	 por	 imigrantes	 e	
refugiados	no	Brasil	
	
9.	Moinho	Cultural	 -	Corumbá,	MS:	Formação	em	educação	e	valores	vida	para	crianças	em	região	de	
fronteira	com	a	Bolívia.	
Projeto:	PROJETO	NUTEC	–	MOINHO	CULTURAL:	Tecnologia	audiovisual	
	
10.	Ser	Cidadão	-	Rio	de	Janeiro,	RJ:	oportunidades	e	inserção	de	jovens	das	comunidades	de	Santa	cruz	
no	ensino	superior.	
Projeto:	Acesso	a	ensino	técnico	ou	superior	
	 	
Desenvolvimento	Socioeconômico	
	
11.	ACRIAPA	–	Cooperativa	de	criadores	de	Abelhas	Nativas	da	APA	de	Guaraqueçaba	-	Antonina,	PR:	
fortalecimento	da	Meliponicultura	como	negócio	de	base	comunitária;	
Projeto:	Mel	de	abelhas	nativas	–	ouro	do	futuro	



	

	

	
12.	 Casa	 Do	 Rio	 -	 Tupana,	 AM:	 espaço	 de	 formação	 e	 valorização	 da	 cultura	 ribeirinha	 na	 busca	 de	
inovações	sociais.	
Projeto:	Centro	de	saberes	da	floresta	
	
13.	 Cooperativa	 Caroa/ADEL	 -	 Pentecoste,	 CE:	 empreendedorismo	 e	 protagonismo	 social	 de	 jovens	
agricultores	rurais;	
Projeto:	Cooperativa	Caroá	
	
14.	 Fundação	Brasil	 Cidadão	 -	 Icapuí,	 CE:	 fortalecimento	 e	 ampliação	 de	 novos	 grupos	 produtivos	 de	
mulheres	para	aumento	da	geração	de	renda;	
Projeto:	Tecendo	a	arte	da	cidadania	
	
15.	 Fundação	 Pedro	 Américo	 -	 Campina	 Grande,	 PB:	 geração	 de	 renda	 para	 mulheres	 por	 meio	 da	
produção	de	temperos	autorais;	
Projeto:	Temperart	–	Cooperativa	de	temperos	gourmets	com	arte	
	
16.	Instituto	Elos	-	Santos,	SP:	impulsionar	o	protagonismo	e	liderança	em	comunidades	de	baixa	renda;	
Projetos:	Guerreiros	sem	armas	
	
17.	 Instituto	 Mídia	 Étnica	 -	 Salvador,	 BA:	 mentoria	 e	 formação	 técnica	 para	 expansão	 de	 negócios	
populares;	
Projeto:	Ujamaa	–	acelerando	pequenos	negócios	em	salvador	
	
18.	Instituto	Rã-bugio	para	Conservação	da	Biodiversidade	-	Jaraguá	do	Sul,	SC:	despoluição	de	riachos	
da	Serra	do	Mar	em	Jaraguá	do	Sul;	
Projeto:	Água	e	biodiversidade	da	serra	do	mar	
	
19.	 Rede	 Nacional	 Pro	 Unidades	 de	 Conservação	 -	 Curitiba,	 PR:	 jovens	 lideranças	 atuando	 para	 a	
conservação	da	biodiversidade	no	Brasil;	
Projeto:	Eco-líderes:	formação	de	lideranças	para	um	brasil	naturalmente	mais	justo	
	 	
Negócios	Sociais	
	
20.	Fala	Roça	 -	Rio	de	Janeiro,	RJ:	consolidação	da	Agência	de	Comunicação	Comunitária	Fala	Roça	na	
comunidade	da	Rocinha;	
Projeto:	Legalize	o	Fala	Roça!	
	
21.	 Renovatio	 -	 São	 Paulo,	 SP:	 rede	 de	 óticas	 populares	 dando	 acesso	 a	 óculos	 de	 qualidade	 e	 baixo	
custo;	
Projetos:	Ótica	popular	verbem	
	
22.	Visionários	-	São	Paulo,	SP:	empreendedorismo	Social	como	agente	de	transformação	para	jovens	de	
baixa	renda;	
Projeto:	Maker	Quebrada	
	 	
Saúde	
	
23.	 Instituto	 Movimento	 e	 Vida	 -	 Rio	 de	 Janeiro,	 RJ:	 promove	 saúde	 através	 da	 Fisioterapia	 para	
moradores	do	Complexo	do	Alemão;	



	

	

Projeto:	Paloma	
	
24.	 Criança	 Segura	 |	 Safe	 Kids	 Brasil	 -	 São	 Paulo,	 SP:	 prevenção	 de	 acidentes	 com	 crianças	 e	
adolescentes;	
Projeto:	Criança	Segura	–	uma	causa	de	todos	
	 	
Direitos	Humanos	e	Participação	Cívica	
	
25.	 Abraço	 a	 Microcefalia	 -	 Salvador,	 BA:	 garantir	 cuidado	 e	 autonomia	 no	 contexto	 escolar	 para	
crianças	afetadas	pelo	Zika	vírus;	
Construção	de	cartilha	de	acessibilidade	e	inclusão:	convivendo	com	as	diferenças	
	
26.	Anis	–	Instituto	de	Bioética	-	Brasília,	DF:	acesso	a	direitos,	informação	e	proteção	social	a	mulheres	
grávidas	e	mães	de	bebês	com	a	síndrome	congênita	do	Zika	vírus;	
Projetos:	Fortalecimento	comunitário	de	mulheres	em	tempos	de	Zika	
	
27.	Carlotas	 -	 São	Paulo,	 SP:	 arte	e	 ludicidade	 com	adolescentes	da	Fundação	CASA	para	 transformar	
relações	humanas;	
Projeto:	oficinas	Explore	Carlotas	de	educação	lúdica	para	adolescentes	na	Fundação	Casa/SP	
	
28.	 Associação	 Cor	 e	 Esperança	 -	 Igarape,	 MG:	 instrumentalização	 da	 população	 para	 o	
acompanhamento	e	controle	de	contas	públicas;	
Projeto:	Fiscalize	Agora	
	
29.	 Grupo	Matizes	 -	 Teresina,	 PI:	 advocacia	 para	 implantação	 de	 políticas	 de	 defesa	 dos	 direitos	 da	
população	LGBTQ;	
Projeto:	Direitos	por	inteiro	e	não	pela	metade	
	
30.	 Pontes	 do	 Amor	 -	 Uberlândia,	 MG:	 convivência	 social,	 familiar	 e	 comunitária	 de	 crianças	 e	
adolescentes	em	processo	de	adoção	ou	em	estado	de	acolhimento;	
Projeto:	Missão	de	Amor	
	
31.	 Projeto	 Linyon	 -	 Curitiba,	 PR:	 diversidade	 cultural	 como	 fonte	 para	 inserção	 de	 migrantes	 e	
refugiados	no	mercado	de	trabalho;	
Projeto:	Escola	de	Integração	
	
32.	Renascer	Mulher,	 Salvador,	BA:	 autonomia	e	o	desenvolvimento	pessoal	de	meninas	do	 subúrbio	
ferroviário	de	Salvador;	
Projeto:	Hoje	Menina,	Amanhã	Mulher	
	
	
Contato:		
Junior	Amaro		
press@brazilfoundation.org	
Brasil	+55	21	2532-3029	
USA	+1	212	244	3663	
www.brazilfoundation.org	
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