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2019
ASSOCIAÇÃO BALLET 
PARAISÓPOLIS

Ballet Paraisópolis - Construindo 
Sonhos

WWW.BALLETPARAISOPOLIS.COM.BR

Mesmo que o jovem não queira seguir a carreira de bailarino, ele está 
preparado para encarar novos desafios no mercado de trabalho.

Equipe Ballet Paraisópolis

“ 

Ballet clássico e dança contemporânea para crianças e adolescentes 
de Paraisópolis
Com dança clássica e contemporânea, a Associação Ballet Paraisópolis ajuda 

crianças e adolescentes a alcançarem melhores oportunidades de vida. 

Oferece um curso de formação gratuito para 200 alunos e tem mais de 2.000 

na fila de espera.

Paraisópolis é a 2ª maior favela de São Paulo e a 5ª no Brasil. Com mais de 100 

mil habitantes, a renda per capita é de apenas R$ 469,78. Segundo o IBGE, 

somente 25% da população mora em residências abastecidas de rede de 

esgoto e metade das ruas não é asfaltada. No bairro é comum ver crianças e 

adolescentes abandonar o estudo muito cedo para trabalhar e colaborar com a 

renda doméstica. 

O apoio vai possibilitar a ampliação do espaço das aulas e aumento do 

número de alunos. Além das aulas de ballet e dança, a organização oferece 

atendimento em fisioterapia, realiza palestras e atividades culturais.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, Ballet Paraisópolis vai realizar:

• Compra de materiais, manutenção e adaptação do espaço das aulas;

• Aulas diárias de ballet clássico e dança contemporânea;

• Ampliação do atendimento para 20 novos alunos; 

• Palestras e workshops para alunos e responsáveis.

“ 

200 crianças e adolescentes 
atendidos

Ballet como ferramenta de 
transformação social

Novas oportunidades 
profissionais e de vida

SÃO PAULO

SÃO PAULO

EDUCAÇÃO E CULTURA



2019
ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO 
EM CULTURA E TECNOLOGIA 
BRASIL – JAPÃO (EM PARCERIA 
COM O CORPO DE BOMBEIROS DE 
MG)

Núcleo de Alerta de Rompimento de 
Barragem

WWW.ACCTBJ.COM.BR

Este projeto oferece aos participantes um meio de aprender sobre prevenção de 
desastres através de brincadeiras com as famílias e amigos.

Equipe ACCTBJ

“ 

Ensinar crianças de escolas públicas de Brumadinho sobre como agir 
em caso de rompimento de barragens
A ACCTBJ atua nos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo 

trabalhando ativamente para o fortalecimento de parcerias científicas, 

econômicas e tecnológicas. Promove cursos, debates, palestras e seminários, 

eventos culturais e sociais. 

Em parceria com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, vai dar oficinas sobre 

prevenção de desastres e como agir em caso de rompimento de barragens em 

escolas públicas de Brumadinho. Usando o método japonês “Kaeru Caravan”, 

vai realizar gincanas com oficinas similares a exercícios de emergência, 

ensinando de forma lúdica. O objetivo é realizar as gincanas nas 15 escolas 

do município, alcançando alunos, famílias e professores. Com ainda quase 30 

barragens ativas, segundo a Fundação Estadual do Meio Ambiente, se torna 

fundamental a divulgação destas informações para minimizar ao máximo os 

impactos na comunidade.

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

• Oficina de remoção de vítimas, busca de área de segurança, lançamento de 

corda para resgate, resgate básico, deslocamento em terreno irregular;

• Produção de 5 vídeos educativos sobre prevenção.

“ 

Moradores de Brumadinho 
aprendendo sobre prevenção de 

desastres

Cerca de 3.500 pessoas 
capacitadas

15 escolas de Brumadinho 
alcançadas

BELO HORIZONTE

MINAS GERAIS

EDUCAÇÃO E CULTURA



2019
ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO 
HUMANA DIVINA PROVIDÊNCIA 
- UNIDADE CIDADE DOS 
MENINOS SÃO VICENTE DE 
PAULO

Cuidando de Quem Cuida

WWW.SISTEMADIVINAPROVIDENCIA.ORG/
CIDADE-DOS-MENINOS

Com essa ferramenta, vamos identificar oportunidades para que a instituição possa 
desenvolver-se e equilibrar-se, de modo a atuar de forma ainda mais impactante na região.

Equipe Cidade dos Meninos

“ 

Capacitação profissional e valorização de pessoas em situação de 
vulnerabilidade social
A Cidade dos Meninos busca garantir os direitos de crianças e adolescentes 

realizando ações de  acesso à educação, moradia, alimentação, assistência 

odontológica, cultura, esporte e lazer. Atua em regime de internato, semi-

internato e externato em uma estrutura de atendimento com quadras de 

esportes, escolas, auditório, fazenda-escola, campo de futebol e dormitórios. 

Oferece capacitação profissional, buscando promover melhorias nas 

perspectivas de vida de jovens e adultos em vulnerabilidade social. 

O projeto realizará um diagnóstico institucional com o objetivo de criar uma 

ferramenta de gestão que possibilite à instituição ter uma visão ampla e 

detalhada do trabalho, viabilizando a tomada de decisões assertivas. Com 

esse passo a organização poderá criar um planejamento estratégico sólido 

e coerente, suficiente para gerar grandes transformações que vão impactar 

ainda mais o município.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, Cidade dos Meninos pretende:

• Realizar um diagnóstico completo da instituição - gestão de RH, financeiro, 

administrativo, comunicação e marketing;

• Estruturar um planejamento estratégico;

• Melhorar as ações e o atendimento ao público.

“ 

4.000 beneficiados 
por ano

Desenvolvimento institucional para 
ampliar o impacto na comunidade

Ações mais estratégicas para 
garantir direitos de crianças e 

adolescentes

RIBEIRÃO DAS NEVES

MINAS GERAIS

EDUCAÇÃO E CULTURA



2019
ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA 
DE DEFESA DE DIREITOS 
E FORMAÇÃO POPULAR | 
UNEAFRO

Centro de Cultura e Defesa de 
Direitos Humanos Uneafro Brasil – 
Educação para Mudar a Vida

WWW.UNEAFROBRASIL.ORG

Buscamos oferecer oportunidades de estudo e trabalho, sempre acompanhada por uma 
permanente formação cidadã de valorização da diversidade e dos direitos humanos.

Equipe UNEAFRO

“ 

Mobilização e preparação de jovens e adultos de periferias para o 
ingresso no ensino superior
A UNEAFRO é uma rede de articulação e mobilização de jovens e adultos 

negros de periferias das grandes cidades para fomento de cursinhos 

comunitários preparatórios para Enem, vestibulares e para formação política. 

Por meio do acesso à educação e trabalho, busca possibilitar a esses jovens 

uma vida sem violência e preconceito.

As ações são realizadas por voluntários, lideranças comunitárias, professores 

e estudantes que preparam os jovens para o ingresso no ensino superior. 

Por meio da educação popular, incentivam a reflexão e a luta por políticas de 

segurança, educação, saúde, trabalho, cultura, mobilidade urbana e temas 

que possam mudar suas realidades. Com o apoio, a Uneafro quer fortalecer 

e qualificar o trabalho e estruturar um espaço em Cidade Kemel, bairro de 

Itaquaquecetuba com 16 mil habitantes, para atender a juventude negra, 

principal vítima da violência e de organizações criminosas.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a UNEAFRO propõe:

• Estruturação do espaço para a realização das aulas;

• Contratação de um coordenador pedagógico;

• Preparação de 40 alunos para o ENEM;

• Ampliação do número de beneficiários em 30%.

“ 

40 jovens preparados para as 
provas de acesso às universidades

Mais de 5.900 jovens e adultos de 
baixa renda inseridos no ensino 

superior 

Mais de 11.000 alunos 
já alcançados

SÃO PAULO

SÃO PAULO

EDUCAÇÃO E CULTURA
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ASSOCIAÇÃO PRIMEIRA 
CHANCE

Elos para Construção da Cidadania

WWW.PRIMEIRACHANCE.ORG

Queremos formar profissionais de excelência que ajudarão a mudar a realidade da 
própria família, ou até mesmo da própria cidade de origem.

Equipe Primeira Chance

“ 

Apoio para que estudantes de baixa renda permaneçam na escola e 
fortaleçam os vínculos comunitários
A Primeira Chance nasceu do sonho de jovens executivos de proporcionar a 

estudantes da rede pública as mesmas oportunidades que tiveram: ensino de 

qualidade, formação pessoal e profissional. Trata-se de uma rede de apoio 

para que estudantes possam desenvolver talentos e ampliar habilidades 

e competências. O suporte inclui bolsas de estudo, transporte, moradia, 

alimentação e assistência psicossocial, além de acompanhamento do 

desempenho escolar e ajuda na construção de um projeto de carreira.

 

Atualmente, 85 jovens estão recebendo bolsa para cursar o Ensino 

Fundamental e Médio, a maioria migrantes do interior do estado para a capital 

que viveram uma mudança radical de vida. Com capacitação e formação 

integral, o projeto irá fortalecer o apoio junto aos bolsistas, identificar seus 

talentos e necessidades, promover confiança e autonomia, elementos chaves 

para garantir a permanência dos jovens no sistema educacional.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, Primeira Chance vai oferecer:

• Palestras que visam estimular os bolsistas a superarem dificuldades e 

desafios; 

• Oficinas que abordarão temas como cidadania, fortalecimento de vínculos, 

ética, responsabilidade social e cultural; 

• Oficinas de fotografia para trabalhar a criatividade.

“ 

Inclusão social de jovens de baixa 
renda por meio da educação

85 jovens com acesso a ensino de 
qualidade, formação pessoal e 

profissional

Formação de profissionais 
capacitados e com oportunidades

FORTALEZA

CEARÁ

EDUCAÇÃO E CULTURA



2019
ASSOCIAÇÃO QUERUBINS

Mão na Massa

WWW.QUERUBINS.ORG.BR

Promover transformação social, formando cidadãos conscientes, críticos e 
protagonistas de sua própria história.

Equipe Associação Querubins

“ 

Capacitação de jovens em Gastronomia para inserção no mercado 
de trabalho e melhoria da qualidade de vida
A Associação Querubins promove acesso à educação por meio da arte e 

do esporte a crianças e adolescentes de duas comunidades periféricas de 

Belo Horizonte. Oferece cursos profissionalizantes para tornar jovens mais 

qualificados para o mercado de trabalho. Nas comunidades onde atua vivem 

cerca de 21 mil habitantes, os quais convivem com pouca oferta de serviços 

básicos. Exclusão social, violência doméstica, criminalidade, tráfico de drogas, 

baixa escolaridade, falta de qualificação e de oportunidades profissionais 

completam o cenário do local. 

O projeto vai capacitar jovens e adultos em técnicas de panificação e 

confeitaria, aproveitando a ampla demanda por esses serviços no entorno, 

com objetivo de inserir os alunos no mercado de trabalho e melhorar sua 

qualidade de vida.

 IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a Associação Querubins propõe:

• Capacitar 30 jovens e adultos em normas e boas práticas na fabricação de 

produtos alimentícios, manuseio e conservação de equipamentos e utensílios;

• Acompanhar o desenvolvimento qualitativo do alunos;

• Fomentar inclusão cidadã e economia criativa local;

• Estimular o empreendedorismo juvenil de maneira sustentável.

“ 

Novas oportunidades para 30 
jovens moradores da periferia

Inserção no mercado de trabalho e 
aumento da renda

Melhoria da qualidade de vida para 
os jovens e suas famílias

BELO HORIZONTE

MINAS GERAIS

EDUCAÇÃO E CULTURA



2019
ASSOCIAÇÃO SOS AMAZÔNIA

Melhorar a Gestão para Conservar 
Mais

WWW.SOSAMAZONIA.ORG.BR

Fortalecer nossa gestão institucional para ampliar a transparência e 
confiabilidade para a sociedade em geral.

Equipe SOS Amazônia

“ 

Programa de compliance e diversificação de recursos para a 
preservação e uso sustentável da Amazônia
Criada em 1988 para conter o avanço do desmatamento nas áreas de trabalho 

dos seringueiros do Acre, a SOS Amazônia é referência para conservação da 

biodiversidade e consciência ambiental na floresta. A Associação trabalha com 

comunidades rurais, indígenas e ribeirinhas de baixa renda para criar projetos 

com foco na conservação, na consciência ambiental e no desenvolvimento 

socioeconômico local. 

Com o apoio, a SOS Amazônia vai implementar um programa de compliance 

e diversificar a captação de recursos. O intuito é aumentar a transparência e 

confiabilidade institucional para os doadores e para a sociedade, aumentando 

a conexão de pessoas à causa da conservação ambiental.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a SOS Amazônia propõe:

• Elaborar um plano estratégico para captação de recursos, com destaque para 

fontes não governamentais;

• Finalizar a reestruturação do site institucional, para uma plataforma mais 

dinâmica e focada em doação e transparência;

• Melhorar a efetividade dos processos internos nas áreas administrativo-

financeiro e técnica para fortalecer a gestão institucional;

• Capacitar 10 pessoas para a implementação e monitoramento do compliance;

• Atualizar e aperfeiçoar os instrumentos e ferramentas de gestão, dando 

suporte para o cumprimento de normas e ética nos regulamentos internos.

“ 

Referência na proteção da 
biodiversidade e conservação 

ambiental

6.800 
beneficiados por ano

1.000 famílias rurais de baixa renda 
apoiadas nos últimos 5 anos

RIO BRANCO

ACRE

EDUCAÇÃO E CULTURA



2019
CASA DE CULTURA CAVALEIRO 
DE JORGE

Fortalecimento Institucional

WWW.CAVALEIRODEJORGE.COM.BR

 Acreditamos ser fundamental este apoio para sedimentarmos nosso planejamento 
estratégico e construir uma trajetória sólida em relação ao futuro que almejamos. 

Equipe da Casa de Cultura

“ 

Atividades socioculturais com foco na defesa da qualidade de vida, 
proteção do meio ambiente e preservação de referências culturais
A Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge foi fundada em 1997 como um espaço 

democrático para as manifestações da cultura popular tradicional goiana. 

Proporciona atividades socioculturais, incentivando o exercício da cidadania de 

grupos minoritários, orientando-os na defesa da qualidade de vida, proteção 

do meio ambiente e preservação de referências culturais. 

Mais de 2.000 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos já foram atendidas 

nos programas da organização, que prioriza nas ações a valorização dos 

conhecimentos e saberes tradicionais, contribuindo para o fortalecimento da 

cultura local. Com o apoio vai constituir uma estrutura de governança mais 

preparada para ampliar as atividades e fomentar o desenvolvimento local. 

O foco é melhorar as estratégias de captação de recursos e incrementar as 

fontes orçamentárias, o que vai ajudar também a preparar a instituição para 

trabalhar com projetos sociais e educacionais profissionalizantes. 

 IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a Casa de Cultura vai realizar:

• Fortalecimento estratégico da captação de recursos;

• Implantação de um Fundo de Cultura;

• Atualização do planejamento estratégico da organização;

• Aprimoramento da gestão, das metodologias e dos processos de avaliação.

“ 

40 crianças em atividades no 
contraturno escolar

2.000 crianças e adolescentes 
já atendidos 

800 moradores impactados pelos 
projetos da organização

ALTO PARAÍSO DE GOIÁS

GOIÁS

EDUCAÇÃO E CULTURA



2019
CENTRO DE APOIO REYNALDO 
GIANECCHINI

Projeto Giane: O amor tem pressa

WWW.GIANECCHINI.ORG.BR

São estratégias que repercutem na formação da personalidade da infância, 
adolescência e jovens, equipando-os de segurança, criatividade e empreendedorismo.

Equipe CAP Gianecchini

“ 

Desenvolver potencialidades de crianças e jovens por meio de 
educação, arte, esporte e empreendedorismo
O CAP nasceu com a proposta de levar oportunidades de futuro para crianças 

e adolescentes de Birigui, cidade conhecida como capital brasileira do calçado 

infantil por ser o maior pólo industrial do segmento na América Latina. Grande 

parte das famílias trabalha no parque industrial calçadista da cidade, marcada 

pela falta de serviços e equipamentos públicos. 

Investindo no tripé educação, cultura e esporte busca promover o 

desenvolvimento humano de crianças, adolescentes e jovens. Possui uma 

grande estrutura com uma quadra coberta, cozinha, vestiários, varandas e 

jardins. O apoio permitirá dar continuidade às ações já realizadas e introduzir 

novas atividades para compor o programa. Vai ser possível também oferecer 

cuidados sociais e psicológicos especializados aos alunos.

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

• Oficinas de arte cênica, dança, caratê, futebol de salão, vôlei;

• Apoio psicopedagógico;

• Cursos de capacitação profissional para jovens.

“ 

200 crianças e adolescentes 
beneficiados

100 famílias 
alcançadas

Melhores perspectivas 
de presente e futuro 

para crianças e adolescentes

BIRIGUI

SÃO PAULO

EDUCAÇÃO E CULTURA



2019
CENTRO DE EDUCAÇÃO PARA O 
TRABALHO VIRGILIO RESI

Aprendizes e Mídias: Impulso 
Educativo

WWW.CVR.ORG.BR

Fomentar o desenvolvimento desses jovens por meio de um percurso formativo que 
auxilie a desenvolver as competências técnicas, relacionais e emocionais.

Equipe CEDUC

“ 

Aperfeiçoamento das tecnologias digitais para aprendizado de 
jovens e adultos alunos do CEDUC 
O CEDUC Virgilio Resi prepara e orienta jovens para a primeira experiência 

de trabalho como aprendizes. Está localizado em uma das regiões mais 

vulneráveis da capital mineira, com altos índice de abandono escolar no ensino 

médio, violência e tráfico de drogas. O local ainda tem uma rede de ensino 

deficitária, com baixa oferta de escolas profissionalizantes e espaços de lazer e 

cultura - fatores que criam um ambiente favorável para violações de direitos. 

O CEDUC oferece educação profissional de qualidade e gratuita para colaborar 

com o desenvolvimento humano e profissional desses jovens. E para melhorar 

o acesso, desenvolveu um sistema online de apoio ao ensino presencial 

que oferece a 540 alunos. O projeto vai transformar o material didático em 

um conteúdo pedagógico interativo e atrativo que pode ser acessado em 

dispositivos móveis, ampliando a comunicação entre professores e alunos, 

otimizando o tempo do educador e o acompanhamento oferecido.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o CEDUC pretende:

• Criar um conteúdo pedagógico interativo com linguagem virtual dinâmica e 

atrativa;

• Treinar educadores para domínio do ambiente da plataforma;

• Aproximar educadores e alunos ao expandir o acesso aos conteúdos com o 

formato digital.

“ 

540 jovens 
em situação de vulnerabilidade 

beneficiados

Conteúdo pedagógico interativo 
estimulando o aprendizado

Educação profissional 
de qualidade e gratuita

BELO HORIZONTE

MINAS GERAIS

EDUCAÇÃO E CULTURA



2019
CORPORAÇÃO MUSICAL BANDA 
SÃO SEBASTIÃO

Recomeçar 

WWW.FACEBOOK.COM/BANDASAOSEBASTIAOMG

 A música é capaz de transformar a realidade de uma pessoa seja no âmbito afetivo, 
social e até mesmo financeiro.

Equipe da Banda São Sebastião

“ 

Promoção da cultura, conservação do patrimônio histórico e 
artístico e fortalecimento de vínculos por meio da música
Cheia de riquezas naturais e culturais, Brumadinho tem como uma das 

principais fontes de recurso o minério de ferro extraído do solo. O desastre 

que assolou a região deixou a cidade de luto e agora a população tenta 

encontrar meios de retomar a vida. A cultura também é latente, são vários 

grupos tradicionais que demonstram por meio da arte sua origem e história. 

A Banda São Sebastião existe há 90 anos na cidade com a proposta de 

cultivar a cultura, preservar as tradições, promover inclusão social e despertar 

o sentimento de pertencimento ao município. Com o apoio, a Banda vai 

trabalhar para promover a conservação do patrimônio histórico e artístico local 

e, com música, fortalecer a conexão entre os moradores de Brumadinho para 

que superem as marcas da tragédia. 

 IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a Banda São Sebastião vai realizar:

• Manutenção das ações já existentes - iniciação musical, atividades de reflexão 

e socialização;

• Melhorar a estrutura física para os ensaios;

• Formar novos músicos para compor o quadro da corporação;

• Melhorar a qualidade musical;

• Realizar oficina de socialização com acompanhamento psicológico.

“ 

Criação de vínculo afetivo entre os 
moradores por meio da música 

Preservação da cultura e das 
tradições de Brumadinho

Melhoria da autoestima da 
população afetada pelo desastre

BRUMADINHO

MINAS GERAIS

EDUCAÇÃO E CULTURA



2019
FUNDAÇÃO ANGELICA 
GOULART

Fortalecimento Institucional

WWW.FUNDACAOANGELICAGOULART.ORG.BR

 Nosso propósito é contribuir para a superação da desigualdade social em contextos 
de vulnerabilidade individual e coletiva.  

Equipe da Fundação

“ 

Atividades multidisciplinares para garantia dos direitos de crianças 
e adolescentes e promoção do engajamento cívico 
Fundada para garantir direitos da infância e adolescência na zona oeste do 

Rio de Janeiro, ao longo dos anos a Fundação tornou-se referência na região 

desempenhando um papel articulador significativo. Usa tecnologias sociais 

emancipatórias para impactar infância e adolescência, juventude e vida adulta 

com foco em projetos de vida e desenvolvimento comunitário. Em 28 anos de 

atuação, mais de 45 mil pessoas foram atendidas.

Com o apoio, vai capacitar a equipe e novos colaboradores para atuarem 

como um coletivo inteligente e garantirem a sustentabilidade do trabalho 

da organização. O objetivo é incluir uma nova geração de moradores da 

comunidade na vida e gestão da instituição. Um projeto piloto dessa ação será 

testado.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a Fundação propõe:

• Capacitar um coletivo gestor de 25 jovens moradores da região;

• Realizar um projeto piloto do coletivo que vai mapear o potencial 

comunitário para atender demandas sociais, econômicas, culturais;

• Capacitar e ampliar a equipe de trabalho;

• Firmar parcerias de médio prazo e fomentar alternativas de captação de 

recursos.

“ 

16 mil crianças e adolescentes 
já atendidos

27 mil jovens e adultos 
já beneficiados

Referência na garantia de direitos 
de crianças e adolescentes

RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

EDUCAÇÃO E CULTURA



2019
INSTITUIÇÃO PLANO B

Fortalecimento Institucional

WWW.INSTITUICAOPLANOB.COM.BR

 Pensando numa perspectiva de heterogeneidade e multiplicidade de saberes, 
utilizamos ferramentas didáticas que oportunizarão processos de formação integral.

Equipe Plano B

“ 

Educação integral para crianças e adolescentes e profissionalização 
para jovens com foco no desenvolvimento local
A Plano B atua na prevenção, defesa e promoção dos direitos de populações 

de baixa renda por meio de ações de desenvolvimento local. Com foco em 

educação, trabalha em três comunidades para promover o desenvolvimento 

integral de crianças e adolescentes e a profissionalização de jovens. São 

contextos marcados pela desigualdade, exclusão cultural e educacional, baixa 

qualificação profissional e dificuldade de aprendizagem. 

A organização está equalizando suas atividades após a renovação de seu 

quadro de lideranças e superação de um período de grande dificuldade na área 

social, com a redução de investimentos ocorrida no setor. O apoio irá acelerar 

sua curva de equilíbrio e crescimento, contribuirá para o avanço estratégico 

e ampliação de escala, impulsionando sua sustentabilidade e garantindo o 

cumprimento de sua missão com eficácia e eficiência.

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

• Melhorar os processos de fidelização de parceiros, doadores e voluntários;

• Aprimorar habilidades da equipe técnica potencializando as competências e 

capacidades de gestão;

• Desenvolver uma estratégia de mobilização e captação de recursos;

• Elevar o engajamento social na causa organizacional.

“ 

300 pessoas 
beneficiadas por ano

Educação integral para 
crianças e adolescentes

Qualificação e 
inserção profissional 

de jovens 

JABOATÃO DOS GUARARAPES

PERNAMBUCO

EDUCAÇÃO E CULTURA



2019
INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL AMAZÔNIA MAIS

Rede de Guardiões da Floresta

WWW.AMAZONIAMAIS.ORG.BR

Com os Guardiões da Floresta teremos olhos e braços para apoiar a fiscalização 
ambiental no estado e dados para subsidiar políticas públicas na região.

Equipe Amazônia Mais

“ 

Tecnologia e educação ambiental para fiscalização popular e 
denúncias de crimes ambientais no Amazonas
A extensão territorial do Amazonas e o reduzido corpo de fiscalização 

ambiental contribuem para impunidade de infratores e criminosos na região. 

Mas os crimes que passam despercebidos pelos órgãos fiscalizadores, não são 

ignorados pelos cidadãos que habitam o estado. 

O Amazônia Mais tem a missão de cooperar com o desenvolvimento 

sustentável da floresta, unindo tecnologia e empreendedorismo para mantê-

la viva. Entre as ações de valorização e proteção local, criou o aplicativo 

“Meu Ambiente”,  que recebe denúncias de crimes ambientais por cidadãos 

comuns e direciona aos órgãos competentes, e todas são acompanhadas pelo 

Ministério Público Federal. 

O projeto vai capacitar moradores em educação ambiental, identificação de 

crimes e infrações ambientais, instruindo-os para cooperar com a fiscalização 

ambiental do Amazonas a partir do app. A ideia é formar a longo prazo a rede 

de guardiões da floresta, composta por moradores locais.

 IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, Amazônia Mais vai realizar:

• Capacitar moradores de oito municípios em educação ambiental, noções de 

crimes, infrações e de fiscalização ambiental;

• Treinar os moradores para usar o app em todos as áreas do município;

Atuar em escolas, universidades, centros comunitários e com as Secretarias do 

Meio Ambiente;

• Demonstrar in loco crimes e infrações ambientais na região;

• Acompanhar as redes formadas à distância.

“ 

Cidadãos empoderados para 
proteger o meio ambiente no 

Amazonas

Tecnologia contribuindo para 
proteção e preservação ambiental

Moradores aptos a fiscalizar e 
denunciar infrações ambientais 

MANAUS

AMAZONAS

EDUCAÇÃO E CULTURA
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INSTITUTO DE PESQUISA DA
DIVERSIDADE INTERCULTURAL
– IPEDI

Fortalecimento Institucional

IPEDI.BLOGSPOT.COM.BR

 Desenvolvemos a tecnologia social para promover educação baseada na realidade dos 
alunos, facilitando o processo de ensino aprendizagem e fortalecendo a identidade local.

Denise Silva, Presidente do IPEDI

“ 

Educação para o fortalecimento de identidade 
de comunidades indígenas e ribeirinhas
Em Miranda encontra-se a maior concentração de índios Terena do Brasil. 

Segundo a Unesco, sua  língua nativa está ameaçada de extinção; apenas 17% 

das crianças locais falam o idioma. Para ajudar na sua preservação, o IPEDI 

desenvolveu materiais didáticos bilíngues (português-terena) e referências 

para prática pedagógicas relacionadas ao contexto local;  centenas de 

professores foram capacitados para sua utilização. 

A organização foi criada por pesquisadores acadêmicos para melhorar os 

índices locais de educação, desenvolvendo metodologias que valorizam a 

identidade cultural local. O trabalho se estende a comunidades indígenas, 

populações ribeirinhas e da zona rural da região do Pantanal. O investimento 

vai contribuir para garantir a estrutura administrativa e possibilitar a 

concentração de esforços na promoção da imagem institucional e na captação 

de recursos.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o IPEDI pretende:

• Garantir a sustentabilidade das atividades administrativas básicas;

• Aquisição de equipamentos de informática;

• Criar a área de captação de recursos e ampliar as fontes de receitas;

• Expandir as articulações estratégicas para a atuação;

• Produzir peças de comunicação institucional - vídeo institucional e relatório 

de atividades.

“ 

Preservação da cultura e educação 
indígena e de comunidades 

ribeirinhas

5 mil alunos de 
escolas indígenas beneficiados

500 pescadores 
beneficiados

MIRANDA

MATO GROSSO DO SUL

EDUCAÇÃO E CULTURA
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INSTITUTO FAZER ACONTECER

Fazendo Acontecer a Educação com 
o Esporte 

WWW.FAZERACONTECER.ORG.BR

Utilizamos o lado lúdico e educativo do esporte para difundir valores como 
solidariedade, respeito, honestidade e cooperação.

Equipe Fazer Acontecer

“ 

Capacitação de socioeducadores em práticas esportivas para 
inclusão e socialização de crianças e adolescentes
O Instituto Fazer Acontecer utiliza o esporte para promover educação e a 

cidadania para crianças e adolescentes de comunidades vulneráveis. Capacita 

socioeducadores para o uso da metodologia Esport3, prática que estimula 

o diálogo, o desenvolvimento de habilidades pessoais e a emancipação dos 

alunos usando jogos como ponte. 

O IFA atua em parceria com o Estado visando mudanças nas políticas 

públicas - demonstra a relevância das ações e da metodologia para que seja 

replicada pelo poder público nas comunidades atendidas. Das cidades que já 

participaram do programa até 2018, 65% aderiram à metodologia e deram 

continuidade às ações. 

O projeto será realizado em Castelo Branco, bairro popular de Salvador, maior 

capital do nordeste mas que ainda apresenta muitas violações de direitos, 

especialmente das populações mais pobres. A proposta é capacitar 30 

socioeducadores e realizar atividades com 60 adolescentes e jovens no bairro, 

estimulando a participação igualitária de meninos e meninas.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o Fazer Acontecer vai realizar:

• Capacitação de 30 socioeducadores da rede pública municipal; 

• Atividades com 60 adolescentes de Castelo Branco;

• Articulação de dois intercâmbios e um festival entre grupos de jovens de 

diferentes cidades.

“ 

Capacitação de 
30 socioeducadores  

60 adolescentes ampliando suas 
habilidades pessoais

6 mil crianças e adolescentes 
já atendidos 

SALVADOR

BAHIA

EDUCAÇÃO E CULTURA
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INSTITUTO MANDAVER

MandaVer Comunidade

WWW.MANDAVER.ORG

O MandaVer hoje traz esperança de um futuro melhor, traz a possibilidade real deles 
enxergarem e chegarem mais longe.

Equipe MandaVer

“ 

Atividades culturais e esportivas com crianças e adolescentes 
possibilitando novas perspectivas de futuro
Com esporte, acesso à cultura e qualificação profissional, o Instituto MandaVer 

vem criando novas perspectivas de futuro para crianças e adolescentes de 

um dos bairros mais populosos e vulneráveis de Maceió. Em Vergel do Lago, a 

renda da maioria das famílias vem de programas sociais do Governo Federal e 

de atividades na cadeia produtiva do sururu, molusco típico da região. Como 

agravante, elas vivem em moradias precárias, com falta de saneamento básico, 

coleta de lixo, além de contar com serviços irregulares de água e energia 

elétrica.

O MandaVer oferece oficinas de ballet, teatro, coral, jiu-jitsu e futebol para 

crianças de 4 a 14 anos, e promove debates sobre temas importantes durante 

as atividades. Um trabalho que tem ajudado a reduzir a exposição dos alunos 

ao círculo da violência da região. 

Com o apoio, o MandaVer vai aumentar o número de oficinas e de alunos. 

A médio prazo, vão oferecer novas atividades como pintura, percussão e 

orquestra.

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

• Implementar 5 novas turmas;

• Aumentar o número de alunos atendidos;

• Oferecer novas oficinas;

• Ampliar a atuação na comunidade.

“ 

Atendimento a 
300 crianças e adolescentes 

em extrema pobreza

Novas perspectivas de futuro para 
crianças e adolescentes

Acesso a esporte, cultura e 
qualificação profissional

MACEIÓ

ALAGOAS

EDUCAÇÃO E CULTURA



2019
MARGINAL, COLETIVO

Escola Margem

WWW.FACEBOOK.COM/MARGINALOFICIAL

Pensar práticas de educação, como propõe a Marginal, é um exercício urgente para o 
desenvolvimento local e a construção de outras perspectivas e saídas para a juventude moradora. 

Jota Marques, Fundador 

“ 

Jovens da Cidade de Deus valorizando e transformando o território 
por meio da educação e da comunicação 
Com 80 mil moradores e 53 anos de existência, a Cidade de Deus é 

historicamente conhecida pelos altos índices de violência e baixos níveis 

escolares. No território, apenas 12% dos moradores possuem o ensino 

fundamental completo e ainda não há uma escola de ensino médio.

O Coletivo Marginal fomenta e fortalece uma rede comunitária jovem que 

busca no território as potências e soluções para sua transformação. Atua com 

formação política, desenvolvimento local e comunicação crítica e criativa. 

O grupo fundou uma agência de comunicação experimental que forma 

e dá oportunidades de inserção profissional à juventude local, criou uma 

metodologia de valorização do território por meio da fotografia e histórias dos 

moradores e vem promovendo a ocupação de espaços culturais da cidade por 

jovens da periferia para debater direitos, identidade, política e acesso.  

Com o apoio, o Coletivo vai formalizar sua atuação e planejar a implantação da 

Escola Margem, a primeira escola de formação de educadores populares da 

Cidade de Deus.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o Coletivo Marginal vai realizar:

• Formalização da Escola Margem e atuação do Coletivo;

• Desenvolvimento de planejamento estratégico;

• Construção de plano financeiro e de captação de recursos;

• Profissionalização da equipe.

“ 

120 jovens 
da Cidade de Deus 

alcançados

Protagonismo dos moradores e 
valorização do território 

Desenvolvimento local e novas 
perspectivas por meio da educação

RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

EDUCAÇÃO E CULTURA
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OFICINA ESCOLA DE LUTHERIA 
DA AMAZÔNIA - OELA

Lutheria na Amazônia – Sons da 
Floresta

WWW.OELA.ORG.BR

A OELA vem consolidando a crença de que a educação voltada para a transformação social deve 
ser construída levando-se em conta todas as dimensões da vida dos adolescentes e jovens.

Equipe OELA

“ 

Formação de jovens para fabricação, manutenção e restauração de 
instrumentos musicais com materiais da floresta
Fundada por um Luthier nascido no Amapá, comprometido com os povos 

amazônicos e a preservação dos recursos naturais, a OELA foi criada com 

o intuito de ser uma alternativa para mudanças na vida de crianças e 

adolescentes do bairro Zumbi dos Palmares, em Manaus, onde faltam serviços 

básicos de educação, saúde, segurança, lazer e saneamento. 

A OELA é um centro de referência na formação de cidadãos críticos, 

participativos e comprometidos com a sustentabilidade. É a primeira escola 

do mundo a obter a certificação do FSC (Forest Stewardship Council) de 

responsabilidade social e ambiental. Nos últimos anos, atendeu 15 mil pessoas 

com programas educacionais, de geração de renda e promoção da cidadania. 

Por meio de curso de lutheria, ensina a transformar recursos florestais em 

bens sociais. 

Com o projeto vai formar jovens para a fabricação de instrumentos musicais, 

incentivando o protagonismo no ensino da arte de lutheria e o uso e manejo 

responsável e sustentável dos recursos naturais da região. 

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

• Formação profissional de 20 adolescentes e jovens na arte da construção, 

restauração e manutenção de instrumentos musicais;

• Atendimento psicossocial aos jovens e familiares para fortalecer os vínculos;

• Obter a certificação FSC para a produção dos instrumentos musicais.

“ 

Jovens qualificados e 
difundindo a arte da lutheria

Empreendedores aptos para 
montar seu próprio negócio

Jovens conscientes sobre o uso 
racional dos recursos florestais

MANAUS

AMAZONAS

EDUCAÇÃO E CULTURA
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ONDA SOLIDÁRIA

Transformação Jovem – 
Comunidade Solidária

WWW.ONDASOLIDARIA.ORG

O principal impacto consiste em demonstrar para os jovens de Santana do Deserto sua 
capacidade de realização de sonhos de transformação social.

Equipe Onda Solidária

“ 

Engajar jovens líderes para debater temas como igualdade de 
gênero, bullying e sexualidade em seus bairros e escola
A Onda Solidária trabalha com crianças e adolescentes usando esporte, 

ecocidadania e fortalecimento de lideranças para promover transformação 

social. Atua no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, onde está construindo um 

ecocentro social para realizar atividades de formação, geração de renda, 

empreendedorismo e mobilização comunitária. 

Santana do Deserto tem 4 mil habitantes, a maior parte está em área rural e 

vive problemas como violência doméstica, gravidez precoce na adolescência, 

abuso de drogas e álcool entre jovens. O projeto vai capacitar jovens lideranças 

do local para pensar em soluções para os problemas de seus bairros ao mesmo 

tempo em que constroem seus projetos de vida. Em paralelo, eles serão 

preparados para dialogar com crianças e adolescentes sobre igualdade de 

gênero, bullying, sexualidade. O objetivo é criar um programa de formação 

solidária liderado pelos jovens que envolva toda a comunidade.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a Onda Solidária vai realizar:

• Capacitação em empreendedorismo e gestão de projetos sociais para 20 

jovens;

• Atividades com crianças e adolescentes nas escolas e em comunidades, 

lideradas pelos jovens e equipe;

• Construção do Laboratório de Realização de Sonhos, espaço para criação de 

projetos, inovação e geração de renda para os jovens;

• Apoio a implementação de projetos comunitários elaborados pelos jovens.

“ 

20 jovens lideranças capacitadas 
para transformar seus bairros

350 crianças e adolescentes 
debatendo temas atuais

Construção de um Laboratório 
para inovação e 

geração de renda

SANTANA DO DESERTO

MINAS GERAIS

EDUCAÇÃO E CULTURA
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PROJETO SOCIAL RODA-VIVA

Roda de Saberes

WWW.FACEBOOK.COM/PROJRODAVIVA

A ideia é que o projeto possa se tornar uma referência na formação educacional, 
cultural e cidadã dos alunos que por ele passarem.

Equipe Roda-Viva

“ 

Estruturar um espaço para oferecer um curso preparatório para 
escolas técnicas e uma biblioteca comunitária
O Projeto Social Roda-Viva tem a missão construir uma rede de 

desenvolvimento sustentável em Cordovil, bairro da periferia do Rio que 

não possui espaços culturais e de lazer, saneamento básico e segurança, 

além da deficiência na oferta de transporte público. As crianças e jovens da 

região também não têm espaços para formação educacional e cultural, o que 

prejudica seu pleno desenvolvimento.

Com atividades culturais e um curso preparatório para ingresso em 

escolas técnicas e universidades, o Roda-Viva busca ampliar possibilidades 

educacionais para crianças e adolescentes e ajudar a inserir jovens no mercado 

de trabalho. Além disso, produz e difunde conhecimentos sobre espaços 

populares para mudar visões preconceituosas e estereótipos. Com o apoio, vai 

estruturar o espaço para atender 80 jovens e seus responsáveis em atividades 

de educação, cultura, arte e lazer.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a Roda-Viva vai realizar:

• Reforma no espaço físico para melhoria do atendimento;

• Aulas de português, produção textual e matemática para os exames de 

ingresso, a fim de obter pelo menos 50% de aprovações;

• Realização de cineclube, palestras, oficinas de dança, música, teatro e 

atividades extraclasses;

• Acompanhamento da frequência dos alunos e orientação pedagógica.

“ 

Preparação de jovens para acesso a 
escolas técnicas e universidades

Melhoria do rendimento escolar e 
aprimoramento da leitura e escrita 

dos alunos

Inserção qualificada de jovens no 
mundo do trabalho

RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

EDUCAÇÃO E CULTURA
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SERVIÇO DE TECNOLOGIA 
ALTERNATIVA – SERTA

O Campo é o Meu Lugar 

WWW.SERTA.ORG.BR

É necessário criar possibilidades para que a juventude do campo apresente seus 
potenciais, que garanta o acesso à formação e a permanência no campo.

Equipe SERTA

“ 

Fomento ao empreendedorismo juvenil no campo e apoio à 
sucessão familiar na agricultura  
Os jovens do campo enfrentam desafios que ameaçam a continuidade e o 

fortalecimento da agricultura familiar, o que os leva a buscar alternativas 

nos centros urbanos. O SERTA trabalha para potencializar a juventude rural, 

incentivando o uso de tecnologias para melhorar as propriedades e a renda 

e os cuidados com meio ambiente. Criou uma metodologia própria de 

formação que ajuda os jovens a desenvolverem práticas sustentáveis e tirarem 

o sustento do campo, oportunizando a permanência na zona rural. Utiliza o 

ensino e pesquisas locais como instrumentos de inovação, transformação e 

inclusão social. 

O projeto propõe o fortalecimento da organização com foco na sua 

sustentabilidade. O apoio vai ajudar a melhorar as ações de monitoramento, 

gestão institucional, comunicação e mobilização de recursos. Além disso, vai 

fortalecer o apoio a projetos produtivos de jovens do campo, estudantes 

egressos e em formação do Curso Técnico em Agroecologia e oferecer 

orientação para a sucessão familiar na agricultura. 

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

• Formação continuada da equipe;

• Investimento em programas e instrumentos de gestão, monitoramento e 

comunicação para mobilização de recursos;

• Fomento a projetos de inclusão socioprodutiva para a juventude do campo; 

• Disseminação e inovação de tecnologias alternativas nos territórios e rede de 

jovens do SERTA.

“ 

Fomento ao empreendedorismo 
juvenil no campo

Mais de 2 mil jovens 
de 130 municípios já formados 

Fortalecimento e 
desenvolvimento organizacional 

IBIMIRIM

PERNAMBUCO

EDUCAÇÃO E CULTURA
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TAPERA DAS ARTES 

Fortalecimento Institucional

WWW.TAPERADASARTES.ORG.BR

 O café irá criar novos diálogos com a população local através do consumo e das 
capacitações profissionais que serão ofertadas na área de gastronomia e arte.

Equipe Tapera das Artes

“ 

Consolidação de negócio social para sustentabilidade financeira de 
projeto cultural e profissionalizante de música
Tapera das Artes é uma escola de formação e desenvolvimento de crianças 

e jovens de famílias de baixa renda que utiliza a música como fio condutor. 

Tem 35 anos de atuação em Aquiraz, município com sérios problemas sociais 

e com um quadro crescente de violência, prostituição e uso de drogas entre a 

população infanto-juvenil. 

A escola oferece formação em diferentes instrumentos, residências e 

intercâmbios artísticos, orquestras e grupos musicais, além de uma oficina em 

luteria experimental para criação de instrumentos com materiais alternativos. 

O espaço, com múltiplas salas e um Teatro, é uma referência cultural na 

cidade. O apoio vai fomentar a consolidação de um café para ajudar na 

sustentabilidade financeira da organização e para capacitação de jovens em 

gastronomia.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a Tapera das Artes vai realizar:

• Adquirir equipamentos para a conclusão das instalações do Serenata Café, 

adequando o espaço às normas de vigilância sanitária;

• Usar conceitos de economicidade para eficiência na gestão;

• Capacitar 40 jovens em cursos na área de gastronomia;

• Contribuir com a cadeia produtiva e a rede de empreendedorismo da região  

com a compra de matérias primas e insumos de fornecedores locais. 

“ 

500 crianças e adolescentes 
atendidos por ano

Acesso à cultural e 
formação musical

Espaço cultural e comunitário
para a cidade

AQUIRAZ

CEARÁ

EDUCAÇÃO E CULTURA
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UM CHUTE PARA O FUTURO

Fortalecimento Institucional

WWW.UMCHUTEPARAOFUTURO.ORG.BR

 Criar um ambiente de orientação, afeto e direcionamento, auxiliando para evitar 
dispersões contraproducentes ao futuro das crianças e jovens.

Equipe Um Chute para o Futuro

“ 

Atividades esportivas, recreativas e artísticas para desenvolvimento 
sociocultural e educacional de crianças e adolescentes
Um Chute para o Futuro atua em Porto Belo, Foz do Iguaçu, território 

marcado pela pobreza e altos índices de criminalidade. Há 12 anos, oferece 

atendimento psicossocial, atividades culturais e artísticas e atende diariamente 

240 crianças e adolescentes de 6 e 17 anos, que representam 93% das crianças 

do bairro. É uma referência local de convivência e fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários, uma oportunidade de inserção social e formação 

cidadã para famílias de baixa renda. 

Atualmente a organização enfrenta desafios de sustentabilidade, sendo o 

maior deles a manutenção das equipes e despesas operacionais, geralmente 

não contempladas em editais. O apoio vai possibilitar a elaboração de um 

planejamento estratégico de sustentabilidade no médio e longo prazo - com 

foco na comunicação, captação de recursos e programas de voluntariado.

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

• Remuneração da equipe; 

• Melhoria nas estratégias de captação de recursos e ampliação das parcerias;

• Manutenção das atividades diárias.

“ 

240 crianças e adolescentes 
atendidos por dia

Fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários

Educação e cultura para crianças e 
adolescentes e suas famílias

FOZ DO IGUAÇU

PARANÁ

EDUCAÇÃO E CULTURA



 Queremos fortalecer os serviços de medida apoiando a reinserção dos jovens, através da 
educação e da geração de renda, dando à medida uma perspectiva educativa.

Equipe Ação Educativa

Jovens em conflito com a lei com 
novas perspectivas de futuro

“ “ 

2019
AÇÃO EDUCATIVA ASSESSORIA, 
PESQUISA E INFORMAÇÃO 

Cultura, Identidade e Projetos de 
Vida

WWW.ACAOEDUCATIVA.ORG.BR 

Contribuir para a melhoria de políticas públicas voltadas a 
adolescentes em conflito com a lei 
Na cidade de São Paulo há 6 mil adolescentes cumprindo medidas 

socioeducativas em meio aberto. De forma geral, o cumprimento dessas 

medidas se dá de forma coercitiva, impondo uma dimensão de controle e 

restrição de liberdade. A esse contexto soma-se a precariedade das políticas 

públicas do setor e o processo de culpabilização individual pelos atos 

infracionais, que refletem na constituição da política de atendimento. Como 

resultado, ocorre a limitação das perspectivas de um trabalho pedagógico 

e a inibição do interesse dos adolescentes nos Serviços de Medidas 

Socioeducativas (MSEs) como espaço de formação e convivência.

 

A Ação Educativa atua para defender direitos educativos e culturais da 

juventude. O projeto busca melhorar o atendimento a adolescentes em 

conflito com a lei por meio de um conjunto de ações integradas de direito à 

cidade e cidadania que propiciem aos jovens a inserção no universo da cultura 

e em espaços de profissionalização, além de qualificação dos profissionais que 

atuam nesses serviços.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, Ação Educativa propõe:

• Formação profissional de 50 adolescentes cumprindo medidas 

socioeducativas em meio aberto, além de alfabetização, leitura e escrita;

• Formação de 16 técnicos de 8 unidades de serviços de MSE;

• Inserção dos adolescentes em espaços de profissionalização e culturais;

• Criação de espaços de debate e articulação;

• Sistematização e divulgação da experiência.

4200 pessoas
já beneficiados com 

formações e assessorias

Profissionais de serviços de 
medidas socioeducativas melhores 

qualificados

SÃO PAULO

SÃO PAULO

DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA



 A atuação tem como base ressocialização e inclusão de meninas e mulheres em cárcere, a 
favor de uma justiça restaurativa e combatendo o encarceramento em massa.

Equipe Passarela Alternativa

Egressas do cárcere criando seus 
próprios negócios

“ “ 

2019
ASSOCIAÇÃO DE JUSTIÇA 
RESTAURATIVA PASSARELA 
ALTERNATIVA

Escola de Moda Alternativa

WWW.INSTAGRAM.COM/PASSARELALTERNATIVA

Educação e qualificação profissional para meninas cumprindo 
medidas socioeducativas, mulheres presas e egressas
O Brasil tem a 4ª maior população carcerária feminina do mundo e 62% das 

prisões estão relacionadas ao tráfico de drogas (Dapp/FGV). A ausência de 

políticas de profissionalização e capacitação dessa população contribui para 

os altos índices de reincidência. Ao deixarem a prisão, muitas mulheres não 

contam redes de apoio e não possuem capacidades desenvolvidas para o 

mercado de trabalho. Além disso, poucas empresas e instituições contratam 

egressas. Diante deste cenário, uma a cada quatro condenadas volta a cometer 

crimes, segundo o IPEA.

A Passarela Alternativa contribui para ressocializar sentenciadas e egressas. 

Promove qualificação profissional e autoconhecimento para que as mulheres 

possam conquistar autonomia e independência financeira. O projeto 

vai capacitar mulheres em cumprimento de sanções penais com cursos 

profissionalizantes na área da moda para que retornem ao mercado de 

trabalho ou abram seu próprio negócio.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, Passarela Alternativa vai oferecer:

• Cursos profissionalizantes de costura, estilismo, estamparia e noções básicas 

de empreendedorismo para 180 meninas e mulheres;

• Orientação e encaminhamento das participantes para o mercado de trabalho; 

• Apoio à formação de empreendimentos de egressas;

• Realização de desfiles de moda para promover autoestima. 

Promover autonomia para meninas 
e mulheres encarceradas

Moda promovendo reinserção 
social para presas e egressas

SÃO PAULO

SÃO PAULO

DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA



 A COOSTAFE cria impacto através da reintegração das presas à sociedade 
e, desta forma, reduz o índice de reincidência criminal.

Equipe COOSTAFE

600 reeducandas 
beneficiadas

“ “ 

2019
COOPERATIVA SOCIAL DE 
TRABALHO ARTE FEMININA 
EMPREENDEDORA - COOSTAFE

Coostafe Além Muro

WWW.FACEBOOK.COM/COOSTAFE

Qualificação profissional e geração de renda para mulheres 
encarceradas e egressas do sistema prisional 
A COOSTAFE é a primeira cooperativa de detentas no Brasil e usa o artesanato 

como meio de geração de renda para mulheres encarceradas ou egressas do 

sistema prisional. Fundada no Centro de Reeducação Feminino de Ananindeua, 

treina detentas para a vida pós cárcere, fortalecendo a autoestima e 

autonomia a partir de práticas artesanais e noções básicas de contabilidade.

O artesanato produzido é vendido pelas reeducandas que estão em regime 

semiaberto e o lucro é dividido entre todas as cooperadas. Com o trabalho, 

resgatam o senso de pertencimento à sociedade, vislumbram uma nova 

maneira de viver no cárcere e encontram uma oportunidade vocacional e de 

geração de renda. Em quatro anos de atuação, nenhum caso de reincidência 

foi registrado, mostrando a importância da iniciativa para a reinserção dessas 

mulheres na sociedade. 

Para expandir as atividades, o projeto vai abrir uma loja itinerante e instalar um 

espaço de venda e trabalho fora do presídio, o que vai dar maior visibilidade ao 

trabalho e ampliar a venda das cooperadas. 

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a COOSTAFE pretende:

• Compra de automóvel para transformar na loja itinerante da cooperativa;

• Aumentar o número de cooperadas;

• Instalação de um espaço de venda e trabalho fora do presídio para as 

cooperadas egressas;

• Capacitação das cooperadas para melhoria e aumento da produção;

• Aumento dos pontos de venda permanentes e temporários.

Presas e egressas com 
possibilidade de gerar renda  

Artesanato possibilitando 
autonomia para egressas do 

sistema prisional 

ANANINDEUA

PARÁ

DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA



 Com o projeto, esperamos que a população egressa desempregada diminua, dando melhores 
condições de vida a eles, promovendo a paz e reduzindo a reincidência.

Equipe Estamparia Social

240 egressos 
gerando renda 

“ “ 

2019
ESTAMPARIA SOCIAL

Estamparia Social

WWW.ESTAMPARIASOCIAL.COM.BR

Capacitação em corte, costura e estamparia para inserção de 
egressos do sistema prisional no mercado de trabalho
O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, com quase 800 

mil pessoas; mais da metade dos presos têm menos de 30 anos e 60% são 

negros. A superlotação atinge 197,4%, quase o dobro de detentos em relação 

às vagas, e quase metade dessa população ainda aguarda julgamento. Após o 

cumprimento da pena, na maioria das vezes os egressos não têm apoio para 

conseguirem se ressocializar, uma das causas que contribui para o alto número 

de reincidência no crime - um a cada quatro condenados, segundo dados do 

Ipea. 

A Estamparia Social colabora para reinseri-los no mercado de trabalho e 

possibilitar mudanças em suas vidas. Oferece capacitação profissional na área 

têxtil, com cursos de corte, costura e estamparia. Com o projeto, vai viabilizar 

a produção e a comercialização de produtos elaborados pelos egressos 

possibilitando geração de renda e dando escala para o negócio e a produção.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, Estamparia Social vai oferecer:

• Formação técnica de 240 egressos na área de serigrafia, corte e costura;

• Aluguel de um espaço para a produção e compra de matérias-primas;

• Criação de uma nova coleção de produtos;

• Encaminhamento para o mercado de trabalho e apoio na criação de 

empreendimentos;

• Encaminhamento para atendimento psicossocial;

• Formação de rede de parceiros com empresas para contratação dos 

participantes.

Formação na área têxtil para 
egressos do sistema prisional

Reinserção no 
mercado de trabalho

SÃO PAULO

SÃO PAULO

DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA



O egresso do sistema prisional sofre as mais diversas penalidades como o isolamento social, 
restringindo o direito de ir e vir, o impedimento de se obter um emprego digno e de recomeçar.

Equipe Afro Reggae

Acesso ao mercado de trabalho 
formal para egressos do sistema 

penitenciário

“ “ 

2019
GRUPO CULTURAL AFRO 
REGGAE

Agência de Empregos Segunda 
Chance

WWW.AFROREGGAE.ORG

Orientação e encaminhamento de egressos do sistema prisional 
para o mercado de trabalho
A cada mês 2.500 pessoas em média deixam o sistema prisional brasileiro, sem 

perspectiva de emprego. Uma das maiores dificuldades é criar condições para 

que possam gerar renda, tanto pelo tempo fora do convívio social, como pelo 

estigma em decorrência da condição criminal. É neste cenário que o Segunda 

Chance atua, preparando e encaminhando egressos para o mercado de 

trabalho formal.

 

Além disso, o projeto mapeia e sensibiliza empresas públicas e privadas 

para a contratação deste público. Mais de 5 mil egressos encontraram nesta 

iniciativa a oportunidade de um novo recomeço com dignidade, para si e suas 

famílias. O Grupo Cultural AfroReggae possui 26 anos de experiência em 

territórios violentos e vulneráveis no Brasil e do exterior, onde busca reduzir 

a desigualdade e combater o preconceito, por meio de projetos de arte e 

cultura.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o Afro Reggae vai oferecer:

• Atendimento a pelo menos 200 pessoas por mês;

• Orientação e encaminhamento de 20 egressos do sistema penal e/ou seus 

familiares para seleções de emprego;

• Divulgação sobre o projeto para egressos nos departamentos da 

administração penitenciária estaduais;

• Visita e sensibilização de empresas para abertura de processos seletivos aos 

candidatos do projeto;

• Sensibilização da sociedade sobre a importância da ressocialização de 

egressos do sistema prisional.

5000 pessoas 
já beneficiadas

Empresas colaborando para 
ressocialização dos egressos

RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA



 As articulações entre o Estado e a sociedade civil contribuem para o processo da redução da 
reincidência criminal, resultando no aumento da paz social.

Equipe Ação Pela Paz

Colaboração para a diminuição 
da reincidência criminal

“ “ 

2019
INSTITUTO AÇÃO PELA PAZ

Sistematização do Projeto 
Semeando Sonhos – Despertando 
Possibilidades

WWW.ACAOPELAPAZ.ORG.BR

Reinserção social de egressos do sistema prisional a partir de 
reflexões críticas e novas perspectivas de futuro
O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. Entre 2000 

e 2016, a taxa de aprisionamento aumentou em 157% no país, segundo o 

INFOPEN. Os altos índices de reincidência criminal são motivo de preocupação 

para o poder público e o Conselho Nacional de Justiça. 

Como alternativa para intervir de maneira transformadora na vida dos 

reeducandos e egressos do sistema prisional, o Ação Pela Paz investe na 

ressocialização e reinserção social desse público. Com o projeto Semeando 

Sonhos, Despertando Possibilidades, contribui para o empoderamento e a 

ampliação das perspectivas por meio de reflexões críticas que possibilitem 

novas visões e planos de futuro.

O apoio visa sistematizar o projeto e desenvolver uma plataforma digital 

que possa disseminá-lo, aumentando o alcance da formação de novos 

multiplicadores e impactando mais pessoas.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, Ação Pela Paz propõe:

• Sistematizar e disseminar a metodologia;

• Criar uma plataforma digital para viabilização do conteúdo; 

• Ampliar o alcance do projeto a nível nacional; 

• Formar 100 novos multiplicadores.

Ressocialização de presos e 
egressos do sistema prisional

Novas perspectivas de vida de 
presos e egressos do sistema 

prisional

SÃO PAULO

SÃO PAULO

DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA



 Temos um grande desafio pela frente para qualificar esta população e quebrar este ciclo de 
criminalidade que vem sendo gerado ao longo do tempo.

Equipe Gerando Falcões

Qualificação profissional e 
reinserção no mercado de trabalho

“ “ 

2019
INSTITUTO GERANDO FALCÕES

Programa Recomeçar

WWW.GERANDOFALCOES.COM

Qualificação profissional e atendimento psicossocial a egressos do 
sistema prisional para inserção no mercado de trabalho
Um a cada quatro ex-presidiários volta a cometer crimes em até cinco anos, 

segundo pesquisa do Ipea de 2015. A série Prisões Brasileiras de 2014 do 

Repórter Brasil, mostrou que apenas 20% dos egressos encontram emprego e 

só 8,6% voltam a estudar. A cada 10 egressos que saem do sistema, 7 retornam 

e a população carcerária cresce 33% ao ano.

O Gerando Falcões atua para mudar a realidade de periferias e favelas a partir 

do empoderamento de pessoas. Com o Projeto Recomeçar, apoia e orienta 

jovens em conflito com a lei, criando oportunidades para que não reincidam 

no crime e novas perspectivas de futuro. Oferece atendimento psicossocial, 

incentiva o estudo, a qualificação profissional e inclusão no mercado de 

trabalho. O apoio contribuirá para expandir sua atuação, ampliando as áreas de 

suporte e parcerias.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, Gerando Falcões vai oferecer:

• Cursos de qualificação profissional a egressos;

• Atendimento psicossocial aos atendidos e seus familiares;

• Motivar os egressos para retorno e conclusão do ensino formal;

• Articular parcerias que apoiem o retorno dos participantes ao mercado de 

trabalho;

• Promover geração de renda por meio da empregabilidade e 

empreendedorismo.

 

Novas perspectivas de vida a 
egressos do sistema prisional

100 pessoas já beneficiadas 
com o projeto

POÁ

SÃO PAULO

DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA



Jovens negros periféricos mais preparados e capacitados para concorrer no mesmo 
nível com os demais às oportunidades de emprego.

Equipe IDBR

Contribuir para redução da 
desigualdade racial 

“ “ 

2019
INSTITUTO IDENTIDADES DO 
BRASIL - IDBR

Programa Sim À Igualdade Racial 
de Bolsas de Estudo

WWW.SIMAIGUALDADERACIAL.COM.BR

Oportunidades educacionais para inclusão e empregabilidade da 
população negra da periferia 
Segundo o Instituto Ethos, 54% da população brasileira é negra, mas somente 

5% estão em cargos executivos. Quase 70% dos profissionais negros dizem 

ter sofrido racismo no trabalho ou perdido oportunidade pela cor da pele. 

O instituto aponta ainda que 25% não falam inglês e estima que serão 

necessários 150 anos para que o número de executivos negros e brancos seja 

equiparado nas empresas do país. 

Com a missão de acelerar o caminho para a igualdade racial, o IDBR desenvolve 

ações e reúne pessoas de diferentes setores da sociedade para conscientizar, 

engajar e contribuir para a redução da desigualdade racial no mercado de 

trabalho. Tem como pilares a empregabilidade e o acesso à educação. 

Com o apoio, o IDBR vai oferecer curso gratuito de inglês para estudantes 

negros e trabalhar em parceria com instituições de ensino para complementar 

a formação com orientação profissional, buscando suprir uma lacuna 

educacional - a fluência no idioma - que reduz as possibilidades de acesso a 

oportunidades profissionais.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, IDBR vai oferecer:

• Curso de inglês para estudantes negros;

• Workshops de empregabilidade para mapear competências;

• Orientação na elaboração de CV´s;

• Oportunizar reuniões com líderes empresariais.

Formação educacional e 
profissional para estudantes 

negros periféricos 

Aumento do número de 
profissionais negros no 

mercado corporativo

RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA



 Os alunos atendidos terão novas perspectivas para a sua reintegração social, principalmente 
no acesso ao mercado de trabalho e na geração de renda.

Equipe Minas Pela Paz

Presos e egressos com 
oportunidades para ressocialização

“ “ 
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INSTITUTO MINAS PELA PAZ

Programa Pró APAC

WWW.MINASPELAPAZ.ORG.BR

Capacitação profissional para inserção no mercado de trabalho e 
reintegração social de presos nas APACs
A população carcerária brasileira supera 700 mil pessoas, o dobro de vagas 

no sistema prisional. O resultado é superlotação e falta de condições dignas 

de tratamento aos presos, com violações de direitos fundamentais. Entre 

os encarcerados, há alto índice de abandono escolar, analfabetismo e baixa 

formação profissional.

O Minas pela Paz atua para inserção de presos e egressos no mercado de 

trabalho. Em uma das ações, oferece cursos profissionalizantes e mobiliza 

empresas e comunidades para criar oportunidades de trabalho e renda, 

em uma parceria com as APACs (Associação de Proteção e Assistência aos 

Condenados), Centros de Reclusão cuja metodologia foca na humanização e 

ressocialização sem deixar de abranger o aspecto punitivo. 

Com o projeto, a organização vai fortalecer a execução do Programa Pró 

APAC, que já ampliou seu leque de ações e vem contribuindo para a expansão 

da metodologia e o desenvolvimento de um modelo de gestão. O objetivo é 

qualificar as perspectivas de ressocialização dos sentenciados.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, Minas Pela Paz vai proporcionar:

• Capacitação profissional para 150 presos;

• Criar oportunidades de trabalho para 30 presos nas APACs ou empresas 

parceiras;

• Sensibilização de 20 representantes de empresas para apoio à 

ressocialização.

150 presos capacitados 
em cursos profissionalizantes

Sensibilização de empresas e 
comunidade

BELO HORIZONTE

MINAS GERAIS

DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA



O principal ativo que temos são os garotos reinseridos. Os índices de impacto social 
que cada jovem fora da criminalidade gera são altíssimos.

Equipe Papel de Menino

40 jovens formados iniciando uma 
nova rotina de vida

“ “ 
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INSTITUTO PAPEL DE MENINO

Padaria Escola Pão Nosso

WWW.PAPELDEMENINO.ORG.BR

Formação e reintegração de jovens antes e depois do cumprimento 
de medidas socioeducativas
Em 2009, o número de adolescentes em privação e restrição de liberdade 

era de 16.940 e em 2015 chegou a 26.868 - e mais de 9.000 estão no estado 

de São Paulo. Roubo e furto levaram 49% deles a cumprirem medidas 

socioeducativas, seguido por infrações análogas ao tráfico de drogas, com 24% 

(dados da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

2018). 

Papel de Menino acredita que resgatar sonhos é um caminho alternativo a 

essa situação. Trabalha com adolescentes de 12 a 21 anos em unidades da 

Fundação Casa. Com cursos profissionalizantes de panificação e orientação 

para projetos de vida, cria oportunidades de trabalho e desenvolvimento 

integral para o momento de alcançarem a liberdade, quando são empregados 

em padarias parceiras. O projeto vai estender a atuação para unidade de 

Franco da Rocha.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, Papel de Menino vai oferecer:

• Curso de panificação para 40 adolescentes cumprindo medidas 

socioeducativas;

• Mapear as necessidades com oficinas que abordam contexto familiar, 

desenvolvimento educacional, necessidades psicossociais, expectativas 

profissionais futuras;

• Acompanhamento e mentoria após o cumprimento da pena;

• Viabilizar o ingresso no mercado de trabalho de 50% dos adolescentes;

• Sistematizar e compartilhar o modelo de aprendizado com outras unidades 

de atendimento.  

500 adolescentes
 já beneficiados

Jovens inseridos no mercado de 
trabalho e estudando 

FRANCO DA ROCHA

SÃO PAULO

DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA



Temos como ideia principal a desconstrução do estigma que paira em torno do egresso do sistema 
prisional, ofertando diálogos com empresários, parceiros e setor público.

Equipe Responsa

48 pessoas beneficiadas 
gerando renda

“ “ 
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INSTITUTO RESPONSA

Recriar e Inserir 

WWW.RESPONSA.PRO

Formação e acompanhamento de egressos do sistema prisional no 
mercado do trabalho
O Brasil possui mais de 700 mil presos, a terceira maior população carcerária 

do mundo, segundo dados do INFOPEN. Destes, 55% são jovens entre 18 e 29 

anos, 64% são negros e 51% têm somente o ensino fundamental completo. A 

pena acentua o processo de exclusão social que na maioria das vezes já ocorria, 

e o encarceramento prejudica todo o núcleo familiar. 

O Instituto Responsa atua para colaborar com o processo de evolução das 

pessoas egressas do sistema prisional por meio de oportunidades de geração 

de renda. Com o apoio, vai oferecer acompanhamento psicossocial e contribuir 

para colocação e manutenção no mercado de trabalho, proporcionando ainda 

a garantia de direitos, autonomia e melhoria da autoestima.

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

• Oficinas para capacitação comportamental e empregabilidade; 

• Mapear desafios sociais e individuais e construir um projeto de superação;

• Colaborar para o desenvolvimento de habilidades e competências;

• Prospecção e sensibilização de empresas para o fomento de negócios sociais;

• Acompanhamento dos egressos no mercado de trabalho ou no universo 

empreendedor.

 

240 atendidos 
por ano

Sensibilização de empresas para 
inclusão social de egressos

SÃO PAULO

SÃO PAULO

DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA



O projeto se faz necessário para oferecer a essa população oportunidade de desenvolvimento 
individual e coletivo através da ressocialização, educação, profissionalização.

Equipe ONG Agatha

240 alunos 
alcançados por ano

“ “ 
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ONG ÁGATHA

FOPS – Formação Educacional e 
Profissional Social

WWW.INSTAGRAM.COM/ONG.PROJETOAGATHA

Alfabetização, qualificação profissional e empreendedorismo para 
jovens, adultos e egressos do sistema prisional 
Sergipe lidera o ranking nacional de homicídios e de mortes entre jovens de 15 

a 29 anos, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do IPEA. 

Também no estado, o índice de desemprego atingiu 17,1% em 2018, a maior 

marca histórica.

A ONG Ágatha oferece cursos gratuitos para jovens e adultos em Aracaju. Um 

dos eixos do trabalho é a reintegração social de egressos e egressas do sistema 

prisional, especialmente mulheres com histórico de violência doméstica, 

dependência química e vulnerabilidade econômica. 

O projeto vai oferecer cursos de alfabetização e profissionalizantes no bairro 

Aeroporto e adjacências, que concentra parte da população em estado de 

vulnerabilidade social, econômica, além de egressos do sistema prisional e 

suas famílias. O objetivo é preparar os alunos para o mercado de trabalho e 

contribuir para diminuir a reincidência criminal que chega a 40% no local.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation,  ONG Agatha vai proporcionar:

• Cursos de informática, design gráfico e web, vendas, gestão empresarial e 

empreendedorismo;

• Formação empreendedora para jovens em risco social;

• Parceria com a Vara criminal e de execuções penais de Aracaju para 

encaminhamento dos egressos do sistema prisional para os cursos;

• Parceria com escolas municipais e estaduais dos bairros.

Educação básica e 
profissionalizante para egressos 

Jovens preparados para o mercado 
de trabalho e empreendendo seu 

próprio negócio

ARACAJU

SERGIPE

DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA



540 pessoas atendidas 
nos últimos 5 anos

2019
ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO DE TAUÁ - ADETT

Fortalecimento Institucional

WWW.ADETT.ORG

 Nossa força está na capacidade de discutir soluções que engrandecem nossa região, 
respeitando a natureza, desenvolvendo o comércio e fortalecendo a juventude através da TI.

Equipe ADETT

“ 

Construção de espaço de formação em TIC para fortalecer a cultura 
empreendedora de Tauá
Tauá é conhecida como a “Cidade da Inovação”. A cidade cearense de 55 mil 

habitantes tem atraído empresas, gerando um ambiente de negócios favorável 

ao empreendedorismo digital. E, devido à grande demanda tecnológica, são 

muitas as oportunidades de empregos e serviços voltados para a área na 

região.

A ADETT colabora para criar espaços e oportunidades para a permanência 

dos jovens na região. Usa as Tecnologias da Informação e Comunicação 

como mecanismo para impulsionar uma juventude empreendedora e vem 

contribuindo para gerar mudanças no perfil socioeconômico do município. 

Todos os anos mais de 100 pessoas participam dos projetos e formação. Com o 

apoio, a organização vai construir um espaço de formação contínua para gerar 

novos negócios e fortalecer a cultura empreendedora no município.

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

• Formação de 100 jovens em vendas e marketing digital, empreendedorismo 

e e-commerce;

• Inserção de 40% dos participantes no mercado de trabalho; 

• Oferecer consultorias para empreendedores locais em gestão de negócios, 

empreendedorismo e mídias digitais, acompanhando os projetos da ideia até a 

geração do produto;

• Iniciar um espaço de incubação de startups criadas pelos empreendedores e 

formalizar pelo menos 5 negócios.

“ 

Juventude protagonista e com 
novas perspectivas de trabalho

Empreendedorismo e tecnologia 
fomentando a permanência de 

jovens no sertão

TAUÁ

CEARÁ

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO



Empoderamento e autonomia de 
quilombolas de Brumadinho

2019
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E 
MORADORES DA COMUNIDADE 
DE RODRIGUES EM 
BRUMADINHO

Turismo como geração de renda e 
preservação da cultura Quilombola 
em Brumadinho

 Proporcionar o empoderamento e autonomia das comunidades com o objetivo de fortalecer 
a identidade cultural dos quilombolas.

Equipe da Associação 

“ 

Promoção da cultura e identidade histórica das comunidades 
tradicionais da região de Brumadinho
Na região de Brumadinho existem quatro quilombos onde vivem mais de 320 

pessoas, com grupos culturais e artísticos que mantém vivas suas tradições. 

Afastados dos centros urbanos, convivem com a falta de investimento em 

serviços básicos de educação e saúde, e a proximidade com Belo Horizonte 

reforça o êxodo da população em busca de oportunidades. 

Com poucas alternativas de renda para a juventude local, em algumas 

comunidades já é possível observar a baixa presença de jovens acima de 18 

anos. O projeto vai capacitar moradores para oferecer a turistas roteiros com 

atividades culturais e históricas, aproveitando ainda o potencial turístico da 

região, com museu, trilhas e cachoeiras, pouco explorado. A ideia fomentar 

uma alternativa econômica sustentável e inclusiva, garantindo autonomia, 

renda, valorização cultural e a permanência dos jovens nos Quilombos.

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

• Capacitar jovens para gerir o serviço turístico;

• Selecionar e capacitar famílias para receber turistas em suas moradias;

• Promover o resgate histórico-cultural;

• Capacitar grupos em produção de quitandas, construção e reforma de 

instrumentos, confecção de indumentária, beleza afro e artesanato;

• Formatar junto com as comunidades o roteiro turístico;

• Realizar o I Festival Quilombola de Brumadinho.

“ 

Turismo garantindo renda e a 
permanência dos jovens nos 

Quilombos

Preservação da riqueza cultural 
quilombola 

BRUMADINHO

MINAS GERAIS

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO



75 famílias capacitadas em 
produção agroecológica

2019
ASSOCIAÇÃO DOS 
PRODUTORES ORGÂNICOS DE 
IRANDUBA - APOI

Transição Agroecológica no 
Assentamento de PDS Cachoeira 

WWW.FACEBOOK.COM/CSAMANAUS

 Este projeto tem potencial de catalisar um processo de transformação socioeconômico 
nesta comunidade e garantir geração de renda e inclusão social.

Equipe APOI

“ 

Apoio a produtores e famílias assentadas para transição da 
agricultura convencional para a agroecologia
A APOI tem o objetivo de auxiliar agricultores ribeirinhos associados a 

comercializarem suas produções e fornecer alimentos mais saudáveis aos seus 

consumidores, adotando técnicas agroecológicas de produção.

O projeto vai auxiliar produtores familiares removidos das margens do Rio 

Solimões devido ao fenômeno das terras caídas, quando a água causa erosão 

nas margens dos rios levando à queda do terreno, e que tinham o cultivo de 

legumes como sua fonte de renda. Assentados em uma nova área com solo de 

terra firme, vão aprender a utilizar técnicas agroecológicas que garantem uma 

produção a longo prazo e sem dependência de insumos químicos.

A APOI vai capacitar agricultores em práticas orgânicas, incentivar a 

diversificação de espécies de hortaliças e incluir a produção em circuitos de 

comercialização como as feiras agroecológicas.

 

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a Associação pretende:

• Formação de 20 famílias de agricultores em sistemas agroecológicos de 

produção;

• Avaliação das práticas ecológicas monitorando a fertilidade do solo e a renda 

dos produtores;

• Inserção dos produtores em circuitos justos de comercialização.

“ 

Comercialização da produção 
em feiras orgânicas e comércio 

regional

Permanência das famílias no campo 
com dignidade e prosperidade 

MANAUS

AMAZONAS

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO



Casa de farinha 
reformada e equipada

2019
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA 
ETNOAMBIENTAL KANINDÉ 

Casa de Farinha

WWW.KANINDE.ORG.BR

 Melhorar a produção de farinha significa ter mais tempo para defender a terra, 
com a certeza que terão alimento e renda para a família.

Equipe da Associação Kanindé

“ 

Adequação da Casa de Farinha para impulsionar produção e 
aumento de renda de famílias indígenas
A Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé atua junto à população 

indígena extrativista promovendo ações para proteção e manufatura 

dos recursos naturais de forma sustentável. As terras intituladas Sete de 

Setembro, localizadas entre Cacoal (RO) e Rondolândia (MT), abrigam cerca 

de 1.300 indígenas. O local sofre com invasões de madeireiros e garimpeiros 

que extraem as riquezas naturais do território, prejudicando as atividades de 

subsistência das famílias indígenas. 

Os jovens locais não têm acesso fácil a formação profissional e ao mercado 

trabalho. Com isso, a produção de farinha de mandioca se mantém como a 

principal atividade econômica da aldeia e representa uma segurança alimentar 

aos indígenas que vendem o produto para comprar itens de necessidade 

básica. Com o apoio, a associação vai ajudar mulheres indígenas da aldeia 

Alto Jamari a aprimorarem o processo de produção da farinha para atender a 

demanda crescente pelo produto e aumentar a renda das famílias.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a Associação Kanindé pretende:

• Reformar uma casa de farinha na aldeia Alto Jamari;

• Adquirir equipamentos para casa de farinha;

• Oficina para adequação da produção de farinha às normas de higiene.

“ 

1300 indígenas 
sendo beneficiados

Famílias indígenas vendendo sua 
produção no mercado local 

PORTO VELHO

RONDÔNIA

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO



24 famílias com conhecimento 
sobre desenvolvimento local 

2019
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 
E DE PRODUTORES RURAIS 
SANTO ANTONIO DO MAMORI

Aprender Fazendo

 O projeto contribuirá e nos dará ferramentas para trilhar novas perspectivas de 
desenvolvimento rural baseado nas premissas da sustentabilidade.

Equipe da Associação 

“ 

Ampliação das competências da associação para criar oportunidades 
de geração de renda para agricultores
A Comunidade Santo Antônio está localizada às margens da BR 319, perto de 

Manaus. Foi formada por agricultores tradicionais e migrantes da capital que, 

quando se fixaram na região, viviam da mandiocultura e da pesca predatória. 

Com recursos escassos, foi preciso diversificar a produção. Atualmente, a 

maioria das 34 famílias que moram no local produzem hortaliças e animais de 

pequeno porte para subsistência. A base da renda vem de programas sociais 

do governo e da venda do excedente da produção. 

A Associação começou como grupo informal em 1993, com o intuito de 

atender às demandas locais, e se formalizou em 2017. Em 2018, buscou 

alavancar a produção orgânica e agroecológica. Com o apoio, vai identificar 

coletivamente as necessidades a curto, médio e longo prazo para melhorar 

a gestão, a captação de recursos e oferecer alternativas sustentáveis de 

produção, além de ampliar as competências da associação por meio de 

formações.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a Associação pretende:

• Diagnóstico que possibilite uma visão sistêmica da associação e da 

comunidade;

• Elaboração de planejamento estratégico e planos de negócio baseados nas 

potencialidades locais;

• Capacitação de 60 pessoas para desenvolvimento de competências de gestão 

e produção por meio de sistemas agroecológicos;

• Aquisição de terreno para ampliar a sede da Associação.

“ 

Construção de novas narrativas 
que valorizem a realidade local

60 pessoas capacitadas 

CAREIRO

AMAZONAS

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO



Fomentar a cadeia produtiva do 
artesanato de mulheres indígenas 

2019
ASSOCIAÇÃO ZAGAIA 
AMAZÔNIA 

Economia Criativa e Soluções 
Financeiras

WWW.AMAZONZAGAIA.COM.BR

 O desenvolvimento socioeconômico da região amazônica é um desafio diário que 
tentamos minimizar através de oportunidades de projetos como este.

Equipe da Zagaia

“ 

Fomento da cadeia produtiva do artesanato entre mulheres 
indígenas com foco na geração de renda
A Zagaia incentiva a economia criativa e fomenta a comercialização do 

artesanato da Amazônia por meio da profissionalização dos artesãos e 

acesso a mercado. Fundada em 1985, a associação tem experiência sólida 

em design, marketing, comercialização e vem trabalhando para estimular o 

empreendedorismo e desenvolvimento socioeconômico com comunidades 

ribeirinhas da região.

A Associação de Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro, localizada em 

Manaus, é uma das mais antigas do Brasil e possibilita trabalho e renda para 

as indígenas que buscam na capital melhor qualidade de vida. Hoje, diversos 

problemas financeiro colocam em risco sua existência. Com o apoio, a Zagaia 

vai ajudar a criar soluções financeiras para o grupo de mulheres indígenas que 

busca autonomia e sustentabilidade, além de fortalecer um modo de fazer 

artesanato - a artesania - que aplica características e histórias desse povo e 

ajuda a afirmar sua identidade.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a Associação pretende:

• Compra de insumos, máquinas e equipamentos para produção de uma nova 

coleção;

• Cursos para aperfeiçoamento do produto, precificação e valores culturais dos 

produtos;

• Apoio na gestão comercial e vendas dos produtos desenvolvidos.

“ 

70 mulheres indígenas 
e suas famílias beneficiadas

Fortalecer a cultura material e 
imaterial do artesanato amazônico 

MANAUS

AMAZONAS

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO



400 pessoas beneficiadas em um 
ano pelas ações

2019
BLACKROCKS 

Fortalecimento Institucional

WWW.BLACKROCKS.COM.BR

 Queremos aumentar o alcance das ações do BlackRocks, promovendo a
formalização da empresa, fazendo com que possamos promover maior impacto.

Equipe BlackRocks

“ 

Aceleração e fomento de negócios de empreendedores negros 
promovendo mudanças no ecossistema de inovação 
Fundada em 2016, a BlackRocks é uma iniciativa que incentiva a população 

negra a acessar o ecossistema de inovação, tecnologia e startups, com o 

intuito de diversificar um espaço majoritariamente branco e masculino e 

estimular o crescimento econômico da população negra brasileira. Realiza 

um programa de aceleração, workshops para desenvolvimento de ideias, 

capacitação, mentorias e um festival de inovação.

Atualmente enfrenta dificuldades para captar recursos e promover a 

manutenção das atividades sem ter mantenedores fixos. O apoio vai 

possibilitar a formalização da BlackRocks como organização, criar um potencial 

maior de captação de recursos e desenvolver um fundo de investimento que 

apoiará as startups com capital semente.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a BlackRocks pretende:

• Formalizar a atuação e aumentar o alcance das ações; 

• Apoiar empreendedores negros promovendo um impacto no ecossistema de 

inovação;

• Acelerar 8 startups com mentorias, workshops, gestão financeira e 

desenvolvimento do negócio;

 • Criar um fundo de investimento semente;

 • Alcançar mais de 100 pessoas por meio dos eventos, cursos e outras ações.

“ 

Aumentar o número 
de startups lideradas 

por empreendedores negros 

8 startups aceleradas 
e recebendo mentoria 

SÃO PAULO

SÃO PAULO

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO



150 crianças aprendendo sobre 
educação ambiental

2019
FUNDAÇÃO ALMERINDA 
MALAQUIAS - FAM

Ateliê das Crianças e Adolescentes

WWW.FUNDACAOALMERINDAMALAQUIAS.ORG

 Queremos fortalecer o conhecimento e a postura dos beneficiários do programa 
de educação, em prol de um desenvolvimento sustentável da região.

Equipe da Fundação

“ 

Educação ambiental para crianças e adolescentes da floresta 
Amazônica
A FAM desenvolve soluções econômicas, sociais e ambientais na bacia do baixo 

rio Negro, no Amazonas. Entre suas atividades estão as aulas de educação 

ambiental para crianças e adolescentes de 7 a 14 anos no contraturno escolar 

e capacitação em artesanato com madeira reaproveitada para geração de 

renda a jovens locais.

A Fundação está localizada em Novo Airão, município de 19 mil habitantes, 

com serviços deficitários nas áreas de saúde e educação, além da falta 

de emprego. Os jovens locais apresentam baixo desempenho escolar e 

muitos têm se envolvido com as drogas. Com o apoio, a FAM vai promover o 

fortalecimento pedagógico do programa de educação ambiental.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a Fundação vai oferecer:

• Oficinas de agricultura orgânica e familiar, gerenciamento de resíduos sólidos 

e água, plantas medicinais, diversidade cultural, história e geografia a 150 

crianças e adolescentes;

• Contratação de 2 educadores para as atividades do programa;

• Compra de material de apoio às atividades.

“ 

Preservação ambiental e cultural 
da Floresta Amazônica

100 famílias indiretamente 
beneficiadas

NOVO AIRÃO

AMAZONAS

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO



4.000 pessoas atendidas 
em São Paulo

2019
INSTITUTO CREDIPAZ

CrediPaz

WWW.CREDIPAZ.COM.BR

 A CrediPaz concede microcrédito indo ao encontro das pessoas no interior das 
comunidades, conhecendo as realidades locais e as pessoas individualmente.

Equipe CrediPaz

“ 

Crédito a microempreendedores de áreas de vulnerabilidade para 
promover trabalho e inclusão social
Na região central de São Paulo há mais de seis mil pessoas em situação de 

média e alta vulnerabilidade. Em Fortaleza, mais de 800 mil têm renda inferior 

à metade de um salário mínimo. São pessoas que sofrem com afastamento da 

sociedade, enfraquecimento do vínculo familiar, fragilidade da saúde, uso de 

drogas ou álcool e muitas vezes são vítimas de violência. Uma das saídas para 

esta situação é o emprego. 

A CrediPaz concede empréstimos às pessoas excluídas do sistema de crédito 

tradicional e que tenham um projeto empreendedor. Oferece entre R$ 300,00 

e R$ 2.000,00, além de apoio e orientações realizadas por agentes preparados, 

muitos deles foram beneficiários do programa. Já atendeu 67 comunidades na 

grande São Paulo e em 2018 estendeu as atividades para Fortaleza. A ação de 

microfinanciamento tem apresentado um grande impacto nas comunidades, 

contribuindo para resgatar a dignidade individual. Com a metodologia, cada 

agente CrediPaz consegue resgatar 300 pessoas do estado de vulnerabilidade 

em dois anos.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a CrediPaz vai oferecer:

• Formar novos agentes de crédito em São Paulo e Fortaleza;

• Ampliar o microfinanciamentos a novas áreas da Cidade de São Paulo;

• Ampliar e consolidar a CrediPaz em Fortaleza; 

• Aumentar a área de divulgação do projeto.

“ 

Trabalho, renda e melhor 
qualidade de vida para núcleos 

familiares 

19.000 pessoas beneficiadas com o 
aumento da renda familiar

SÃO PAULO

SÃO PAULO

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO



80 crianças e adolescentes 
em programas 

de arte e cidadania

2019
FUNDAÇÃO BRASIL CIDADÃO

Fortalecimento Institucional

WWW.BRASILCIDADAO.ORG.BR

 Conectamos a sabedoria popular ao conhecimento técnico para proporcionar o 
desenvolvimento social em escala.

Equipe FBC

“ 

Educação, cultura e tecnologia impulsionando protagonismo 
comunitário e desenvolvimento local
Fundada em 1996, a FBC trabalha com desenvolvimento local sustentável 

e inclusão social por meio de programas de educação, cultura, tecnologia 

e meio ambiente. O objetivo é impulsionar a preservação do patrimônio 

natural e cultural e o fortalecimento comunitário, tendo a comunidade como 

protagonista de todos os processos.

Entre os resultados do trabalho, construiu um espaço comunitário de 

educação continuada; elaborou publicações que são utilizadas como material 

didático nas escolas da região; formou e deu autonomia a grupos produtivos 

de mulheres em 8 comunidades; ajudou a recuperar áreas degradadas do 

manguezal com mais de 100 mil mudas plantadas. 

O apoio vai viabilizar a retomada de um projeto da Teia de Sustentabilidade, 

iniciativa de ações complementares focadas na conservação, preservação e 

cuidado com o meio ambiente.

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

• Oficinas de inclusão digital para 40 crianças e adolescentes com o uso de 

aplicativos;

• Oficinas musicais e atividades esportivas para as crianças e adolescentes;

• Oficinas de educação ambiental.

“ 

Comunidade conhecendo os 
ecossistemas dos territórios onde 

vivem

400 alunos 
da rede pública em 

oficinas de educação ambiental

ICAPUÍ

CEARÁ

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO



Valorização da identidade 
profissional dos catadores de 

recicláveis

2019
INSTITUTO DE PERMACULTURA 
ECOVIDA SÃO MIGUEL

Centro de Práticas Integradas 
Socioambientais da ASCAVAP - 
Brumadinho

WWW.ECOVIDASAOMIGUEL.ORG

 Promover geração de renda, qualificação, melhoria nas condições de trabalho e 
segurança alimentar para os catadores de materiais recicláveis e seus familiares. 

Equipe EcoVida

“ 

Fortalecimento da coleta seletiva e melhoria das condições de 
trabalho e renda dos catadores de recicláveis do Vale do Paraopeba
O rompimento da barragem de córrego do fundão trouxe vários problemas 

para os catadores de materiais recicláveis. Além do abalo psicossocial, com a 

perda também de amigos e familiares, alguns enfrentam problemas territoriais 

de acesso, consequências que vêm reduzindo a produção e renda imediata. 

A Associação dos Catadores do Vale do Paraopeba surgiu em 2001 em 

Brumadinho e reúne profissionais da coleta seletiva solidária, que sobrevivem 

da reciclagem dos materiais coletados na cidade. O grupo é composto por 

trabalhadores em situação de vulnerabilidade econômica e usuários da rede de 

saúde mental do município. 

O projeto é uma parceria entre o Ecovida São Miguel e a ASCAVAP, e quer 

adequar as instalações da Associação com tecnologias sociais possíveis de 

multiplicação, ampliar a rede de parceiros e as ações de educação ambiental. 

Sensibilizando a comunidade, vai fortalecer o Programa de Coleta Seletiva para 

garantir a segurança alimentar dos associados e influenciar positivamente as 

políticas públicas municipais.

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

• Capacitação em gestão administrativa, educação ambiental e permacultura;

• Implantação de tecnologias sociais replicáveis - sistemas de eco-saneamento 

e captação de água de chuva; horta comunitária com adequação do solo, 

instalação de sistema de irrigação e plantio; produção de tinta de terra;

• Pintura do mural coletivo com artistas locais do grafite;

• Envolver 60 alunos de escolas locais em visita guiada à sede da ASCAVAP.

“ 

Melhoria da coleta seletiva e 
reciclagem em Brumadinho

Alimentação saudável e 
alternativas de produção para os 

catadores 

BELO HORIZONTE

MINAS GERAIS

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO



25 jovens capacitados 
para melhor gestão comunitária

2019
INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ 
(IDSM)

Centro Vocacional Tecnológico

WWW.MAMIRAUA.ORG.BR

 O fortalecimento dessas lideranças comunitárias é um guarda-chuva para a conservação 
da floresta e melhoria da qualidade de vida dos povos de comunidades tradicionais.

Equipe Instituto Mamirauá

“ 

Crédito a microempreendedores de áreas de vulnerabilidade para 
promover trabalho e inclusão social
O IDSM desenvolve pesquisas e ações para preservação das várzeas 

amazônicas e sustentabilidade das populações que por lá vivem. Promove a 

conservação da biodiversidade e produz conhecimento e tecnologias com 

base científica para orientar a gestão ambiental e a exploração sustentável dos 

recursos naturais da Amazônia.

A região do Médio Solimões, onde atua, é composta por seis municípios que 

apresentam os mais baixos índices de desenvolvimento humano do Amazonas 

(PNUD, 2010) e renda média per capita mensal de R$148,00. Por lá, jovens 

chegam ao Ensino Médio bem mais tarde do que o esperado em função da 

falta de estímulo para entrar na escola e da escassez de oportunidades de 

qualificação profissional. 

Com o apoio, o IDSM vai oferecer aos jovens ribeirinhos e indígenas 

capacitação em tecnologias sociais para a produção sustentável e para 

incremento da qualidade de vida local.

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

• Capacitação de 25 jovens em manejo sustentável dos recursos naturais, 

cidadania e políticas públicas, gestão participativa e associativismo;

• Viabilizar o aprendizado e o domínio no uso de notebooks como ferramentas 

de gestão;

• Fortalecer os conhecimentos dos estudantes nas áreas de contabilidade, 

informática, matemática e língua portuguesa.

“ 

Jovens compartilhando 
conhecimentos com produtores 

rurais locais

Fortalecimento da 
produção sustentável e 

melhor qualidade de vida

TEFÉ

AMAZONAS

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO



20 agricultores familiares 
beneficiados

2019
NOVO MUNDO DE YACARANTÃ

Sistema Agroflorestal Comunitário 
no Córrego do Feijão: promovendo 
uma nova agricultura familiar

WWW.FACEBOOK.COM/YACARANTA

A proposta procura respeitar o vínculo dessas famílias com a terra ao mesmo tempo que busca 
contribuir com novas tecnologias agrícolas e aproveitamento total de espécies produzidas. 

Equipe Novo Mundo de Yacarantã

“ 

Construção de sistema agroflorestal comunitário para fortalecer 
vínculos e gerar renda para agricultores 
Yacarantã nasceu com uma rede de jovens desenvolvendo plantios 

regenerativos para possibilitar geração de renda sem degradação ambiental. 

O trabalho é guiado por princípios de transformação ecológica e social, que 

busca influenciar e apoiar novos agricultores dispostos a aderir a tecnologia de 

agricultura regenerativa. 

Quando a barragem rompeu em Brumadinho, ao menos 20 famílias no 

Córrego do Feijão perderam sua única fonte de renda: a produção agrícola. 

Além da destruição de plantações, perderam equipamentos e produtos 

devido à obstrução das estradas e o medo da contaminação por parte dos 

compradores. Para ajudá-los, o Yacarantã vai implantar o Sistema Agroflorestal 

Comunitário, técnica regenerativa que une cultivos agrícolas e o plantio de 

árvores para criar em um mesmo espaço um sistema de desenvolvimento 

socioeconômico e ambiental - possibilitando geração de renda e regeneração 

do solo degradado. 

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

• Construir um sistema agroflorestal comunitário no Córrego do Feijão;

• Oferecer capacitação prática-teórica em sistemas agroflorestais 

contemplando técnicas de correção orgânica dos solos, plantio consorciado e 

manejos e podas seletivos; 

• Capacitação para processamento e transformação de produtos in natura para 

redução da perda de produtos.

“ 

Diversificação da produção e 
geração de emprego e renda para 

produtores rurais

Recuperação econômica dos 
agricultores e ambiental das áreas 

atingidas

RIO MANSO/ BRUMADINHO

MINAS GERAIS

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO



90 mulheres indígenas capacitadas 
para confecção de artesanato

2019
SURARAS DO TAPAJÓS

Mulheres Indígenas do Baixo 
Tapajós: Fazendo Arte e Gerando 
Renda

WWW.FACEBOOK.COM/SURARASDOTAPAJOS

 A autonomia financeira contribui para a elevação da autoestima e consequentemente 
para a quebra do ciclo de violência que muitas mulheres estão submetidas.

Equipe Suraras do Tapajós

“ 

Capacitação de mulheres indígenas para confecção de bijuterias 
como fonte de renda e preservação cultural
As comunidades indígenas localizadas na região do Tapajós, no Pará, convivem 

com a falta de políticas públicas, violações de suas culturas e formas de vida. 

São mais de 500 famílias formadas, em sua maioria, por mulheres. E são elas as 

que mais sofrem com a violência e o preconceito que vem de dentro e de fora 

das aldeias. 

Criado em 2016, o grupo Suraras do Tapajós é um coletivo de mulheres que 

oferece formação para mulheres indígenas ocuparem cargos de liderança. 

Promove palestras sobre violência e ações de promoção da autoestima. A 

proposta do projeto é oferecer autonomia financeira por meio de capacitação 

em produção de artesanato e confecção de bijuterias, assegurando para essas 

mulheres uma fonte de renda, valorizando sua cultura e sua história.

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

• Fortalecer lideranças e organizações de mulheres indígenas da região do 

Baixo Tapajós; 

• Viabilizar a prática de atividades econômicas que gerem autonomia financeira 

para as mulheres;

•  Incentivar a formação de grupos de mulheres indígenas envolvidas em 

atividades para geração de renda.

“ 

Grupos de mulheres indígenas 
formados e fortalecidos

320 familiares beneficiados pelo 
aumento da renda doméstica

SANTARÉM

PARÁ

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO



  O propósito é fortalecer as ações do CENEP a partir de uma perspectiva 
comunitária e participativa.

Equipe CENEP “ “ 

Saúde e bem-estar para 
crianças e idosos

2019
CENTRO DE EDUCAÇÃO 
POPULAR - CENEP

Geração de Bem Estar Social e 
Prevenção na Saúde

WWW.CENEPONG.COM.BR

Incentivo à alimentação saudável, meditação e acupuntura com foco 
na prevenção de doenças e no bem-estar 
O CENEP promove acesso à educação, saúde, cultura e arte, qualificação 

profissional e consciência ambiental para a comunidade de Nova Palmeira, 

município do semiárido paraibano. Com pouco mais de 4 mil habitantes, 

a cidade tem sua economia baseada na mineração e na agricultura de 

subsistência, atividades inviabilizadas nos períodos de seca, o que compromete 

o atendimento das necessidades básicas da população.

Com o apoio propõe fortalecer práticas de saúde, prevenção de doenças 

e qualidade de vida já desenvolvidas, em particular para crianças e idosos. 

Alimentação saudável, meditação, acupuntura, reiki e massagem são ações 

oferecidas que colaboram para melhoria das condições físicas, psíquicas e 

sociais dos moradores locais.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o CENEP vai oferecer:

• Conscientização sobre os benefícios da alimentação saudável;

• Orientação para o consumo adequado de alimentos;

Capacitação de profissionais das áreas de educação e saúde para atividades de 

meditação na infância;

• Formação de multiplicadores para ampliar o alcance do trabalho.Comunidade conhecendo os 
benefícios da alimentação saudável

Práticas saudáveis 
fortalecendo 

vínculos comunitários

NOVA PALMEIRA

PARAÍBA

SAÚDE



 A missão do hospital é prestar serviços de saúde com excelência e 
solidariedade.

Equipe da Fundação “ “ 

Disseminar informações de ponta 
sobre saúde e bem-estar

2019
FUNDAÇÃO BENJAMIN 
GUIMARÃES – HOSPITAL DA 
BALEIA

Portal Hospital da Baleia 

WWW.HOSPITALDABALEIA.ORG.BR

Construção de portal online para divulgar pesquisas e serviços de 
saúde para milhares de pacientes
O Hospital da Baleia oferece assistência médica e hospitalar em Minas Gerais, 

com cerca de 500 mil atendimentos por ano, sendo 85% dos atendimentos 

para a população de baixa renda. Recebe pacientes referenciados pelo SUS 

de mais de 80% dos municípios mineiros. As equipes trabalham com foco no 

bem-estar dos pacientes, com serviços pautados na humanização nas mais de 

27 especialidades médicas oferecidas. É uma instituição filantrópica certificada 

como Hospital de Ensino pelo MEC.

A Fundação vai construir um novo portal institucional, um ambiente com 

informações de referência sobre saúde e bem-estar, pesquisas e artigos 

médicos e para estimular a captação de doações. Com a disseminação de 

informações, pretende elevar o conhecimento da sociedade sobre assistência 

pública, prevenção de doenças, acesso à saúde e os serviços prestados pelo 

hospital.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a Fundação pretende:

• Criar um portal simples e atrativo com informações de ponta sobre saúde e 

pesquisas;

• Ampliar o alcance dos serviços oferecidos pelo Hospital da Baleia à 

população;

• Aumentar a captação de recursos;

• Colaborar com a sustentabilidade da instituição.

Ampliar o alcance do atendimento 
de um Hospital de referência

População de Minas Gerais com 
acesso a serviços humanizados e 

de excelência

BELO HORIZONTE

MINAS GERAIS

SAÚDE



 O maior desafio é reinventar a economia local e tornar as pessoas mais 
autônomas e independentes da mineração.

Equipe Naação “ “ 

Acolhimento e atendimento 
psicológico para moradores de 

Brumadinho

2019
INSTITUTO NAAÇÃO

Casa Naação  

WWW.NAACAO.COM.BR

Atendimento psicológico e alternativas de emprego e renda para 
comunidades de Brumadinho
Criado para ser um centro de empreendedorismo social, o Naação atua 

para desenvolver uma mentalidade empreendedora com líderes de base 

comunitária. Em Brumadinho, logo após o rompimento da barragem, a 

Casa Naação foi um local de acolhimento e virou ponto de referência para 

a comunidade. Em parceria com líderes comunitários das áreas atingidas, 

realizaram 586 atendimentos psicológicos e de assistência social.

Junto com a comunidade, a equipe vem mapeando as demandas a médio 

e longo prazo e dará início a um programa de incubação e aceleração de 

empreendedores locais, com o intuito de contribuir para autonomia e 

independência da população em relação à economia mineral, atividade base da 

economia local que está paralisada. 

Com o apoio o Naação vai reativar sua casa no Parque Cachoeira, uma das 

comunidades mais atingidas pela lama, dando continuidade às ações de 

acolhimento, fortalecer os líderes comunitários no atendimento às demandas 

locais e fomentar a criação de novos negócios e empreendimentos localmente.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, Naação vai realizar:

• Reativação da Casa Naação como ponto de acolhimento, referência e apoio;

• Atendimento de psicólogos e assistentes sociais, incluindo domiciliar;

• Atendimento diário a crianças com espaço para recreação, jogos educativos e 

leituras; 

• Mapeamento da realidade econômica local;

• Incubação e aceleração de empreendimentos locais.

Mais de 200 pessoas 
alcançadas

Alternativas de emprego e renda e 
renovação da economia local

BRUMADINHO

MINAS GERAIS

SAÚDE



 O desinteresse do Estado pela população de rua reflete a contradição com 
que a sociedade trata o tema, ora com compaixão, ora com indiferença.

Equipe Médicos de Rua “ “ 

40 mil pessoas de 4 municípios 
beneficiadas

2019
ASSOCIAÇÃO MÉDICOS DO 
MUNDO

Médicos de Rua, Mais do que Saúde 

WWW.FACEBOOK.COM/MEDICOSDERUA.CWB

Atendimento profissional de saúde e assessoria jurídica para 
pessoas e animais em situação de rua 
As pessoas em situação de rua têm diferentes realidades, mas um ponto 

em comum: a condição de pobreza absoluta e a sensação de falta de 

pertencimento à sociedade. Em decorrência do desemprego, da violência, 

alcoolismo, drogadição, doença mental, entre outros fatores, acabam 

perdendo vínculos familiares e tendo que sobreviver nas ruas. 

Médicos do Mundo oferece atendimento multidisciplinar a pessoas em 

situação de rua. São serviços voluntários de saúde, odontologia, psicologia, 

farmácia e jurídico. Há também doação de produtos de higiene e vestuário, 

além de atendimento a animais por veterinários. Com o apoio, a associação 

quer equipar um espaço de atendimento, capacitar equipe e voluntários, além 

de qualificar a gestão e os indicadores de impacto. Qualificando o trabalho, 

ampliam seu impacto que colabora para a reinserção social e para criação de 

políticas públicas.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, Médicos de Rua vai realizar:

• Capacitação em gestão e avaliação institucional;

• Criação de protocolos e humanização dos atendimentos nas diferentes áreas;

• Capacitação de líderes com interesse em replicar a ONG, tornando nacional e 

global sua atuação;

• Parcerias com ONGs, Universidades, laboratórios clínicos e farmacêuticos, e 

instituições governamentais.

Atendimento multidisciplinar para 
pessoas em situação de rua

Colaborar para reinserção social e 
criação de políticas públicas

CURITIBA

PARANÁ

SAÚDE



 Ao apoiar a profissão do captador de recursos, a ABCR contribui para a sustentabilidade econômica 
das organizações da sociedade civil, para a cultura de captação e doação e um país melhor.

Equipe ABCR “ “ 

Aprovar 2 projetos de lei 
sobre doações 

2019
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
CAPTADORES DE RECURSOS - 
ABCR

Plano de Advocacy para Melhorar a 
Legislação de Doações para Oscs

WWW.CAPTADORES.ORG.BR

Campanha de advocacy para transformar legislação tributária, 
melhorar ambiente para captação e doações no Brasil
A ABCR é uma associação que apoia o setor social com conhecimento, 

desenvolvimento profissional, advocacy e associativismo. Há 20 anos trabalha 

em uma rede nacional para fortalecer os laços entre os profissionais que 

atuam na área. 

Devido à crise que o país atravessa, as fontes de financiamento das OSCs 

diminuíram consideravelmente. Apenas 14% da população brasileira doou em 

2017, segundo o World Giving Index. A ABCR atua para promover mudanças 

sistêmicas com foco na sustentabilidade financeira das organizações sociais 

e na melhoria do ambiente para captação de recursos e doações. Desenvolve 

campanhas de advocacy para que captadores e organizações sejam ouvidos 

pelos representantes públicos e pela sociedade em geral.  

Com o apoio, vai divulgar e defender a necessidade de tornar doações isentas 

de impostos (ITCD) e de normatizar as doações junto aos bancos.

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

• Articular a apresentação, tramitação e aprovação do projeto de lei do “Marco 

Bancário da Doação” no congresso federal e sanção pela presidência da 

república;

• Mobilizar as OSCs e seus profissionais e sensibilizar os parlamentares para 

apoiar o projeto;

• Desenvolver alternativas para as OSCs processarem doações de indivíduos.

1.360 organizações 
do setor social engajadas em 

ações de advocacy

SÃO PAULO

SÃO PAULO

ADVOCACY PARA FILANTROPIA

Melhoria do ambiente para a 
captação de recursos e doações no 

Brasil 



 Este projeto oferecerá a possibilidade de entender as tendências, oportunidades e 
barreiras ao ecossistema de apoio à filantropia no Brasil.

Equipe Wings “ “ 

Melhoria da infraestrutura 
filantrópica do Brasil

2019
WINGS - WORLDWIDE 
INITIATIVES FOR 
GRANTMAKING SUPPORT INC.  

#LiftUpPhilanthropy

WWW.WINGSWEB.ORG

Fortalecimento de um ecossistema para o desenvolvimento do 
setor filantrópico no Brasil 
A WINGS trabalha para catalisar, acelerar, conectar e influenciar o campo de 

apoio à filantropia, a fim de promover e desenvolver o setor, contribuindo para 

uma sociedade civil mais efetiva e diversificada. Uma pesquisa da instituição 

mostra que, na América Latina, o investimento das organizações privadas em 

filantropia representa menos de 1% dos recursos globais aplicados no setor, 

um entrave para o desenvolvimento da região. 

Em um esforço para ajudar a desenvolver o ecossistema da filantropia na 

região, a organização criou em 2018 a campanha #LiftUpPhilanthropy. Com 

o apoio, pretende reforçar a campanha e promover debates coletivos sobre 

a necessidade de investimento no setor social do Brasil. Adicionalmente irá 

identificar ações concretas para ajudar a gerar mais engajamento em torno da 

filantropia no país.

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

• Aumentar a conscientização sobre a importância do ecossistema de apoio à 

filantropia;

• Identificar lacunas e oportunidades para melhorar a infraestrutura do setor 

no Brasil;

• Engajar a rede brasileira de apoio à filantropia na promoção da causa do 

desenvolvimento filantrópico;

• Sugerir ações concretas para impulsionar a filantropia no Brasil, tanto como 

financiadores individuais quanto privados.

100 financiadores capacitados para 
alavancar o impacto ao investir na 

filantropia

SÃO PAULO

SÃO PAULO

ADVOCACY PARA FILANTROPIA



Liliane Carneiro Costa Imóveis
Marinemax Yachts
MBAF Certified Public Accountants 
and Advisors
Miami Design District
Morgan Stanley
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Simony Joias
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UBS
Van Cleef & Arpels
Verde que Te Quero Verde
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YotelPad Miami
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