FUNDO MINAS

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

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, semiinternato 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.

RIBEIRÃO DAS NEVES

IMPACTO

MINAS GERAIS

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

“

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

“

EDUCAÇÃO E CULTURA
2019
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.

Mão na Massa
WWW.QUERUBINS.ORG.BR

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.

BELO HORIZONTE
MINAS GERAIS

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

Novas oportunidades para 30
jovens moradores da periferia

• 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.

Inserção no mercado de trabalho e
aumento da renda

Melhoria da qualidade de vida para
os jovens e suas famílias

“

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

“

EDUCAÇÃO E CULTURA
2019
CENTRO DE EDUCAÇÃO PARA O
TRABALHO VIRGILIO RESI
Aprendizes e Mídias: Impulso
Educativo
WWW.CVR.ORG.BR

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.

BELO HORIZONTE
MINAS GERAIS

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o CEDUC pretende:

540 jovens
em situação de vulnerabilidade
beneficiados

• 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.

Conteúdo pedagógico interativo
estimulando o aprendizado

Educação profissional
de qualidade e gratuita

“

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

“

EDUCAÇÃO E CULTURA
2019
ONDA SOLIDÁRIA
Transformação Jovem –
Comunidade Solidária
WWW.ONDASOLIDARIA.ORG

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.

SANTANA DO DESERTO
MINAS GERAIS

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

20 jovens lideranças capacitadas
para transformar seus bairros

• 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.

350 crianças e adolescentes
debatendo temas atuais

Construção de um Laboratório
para inovação e
geração de renda

“

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

“

DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA
2019
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.

BELO HORIZONTE
MINAS GERAIS

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:

150 presos capacitados
em cursos profissionalizantes

Presos e egressos com
oportunidades para ressocialização

• 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.

Sensibilização de empresas e
comunidade

“

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

“

SAÚDE
2019
FUNDAÇÃO BENJAMIN
GUIMARÃES – HOSPITAL DA
BALEIA

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.

Portal Hospital da Baleia
WWW.HOSPITALDABALEIA.ORG.BR

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.

BELO HORIZONTE
MINAS GERAIS

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a Fundação pretende:

Ampliar o alcance do atendimento
de um Hospital de referência

• 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.

Disseminar informações de ponta
sobre saúde e bem-estar

População de Minas Gerais com
acesso a serviços humanizados e
de excelência

“

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

“

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

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:

BELO HORIZONTE
MINAS GERAIS

• 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

“

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

“

EDUCAÇÃO E CULTURA
2019
CORPORAÇÃO MUSICAL BANDA
SÃO SEBASTIÃO
Recomeçar
WWW.FACEBOOK.COM/BANDASAOSEBASTIAOMG

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.

BRUMADINHO
MINAS GERAIS

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

Criação de vínculo afetivo entre os
moradores por meio da música

• 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.

Preservação da cultura e das
tradições de Brumadinho

Melhoria da autoestima da
população afetada pelo desastre

“

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

“

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO
2019
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E
MORADORES DA COMUNIDADE
DE RODRIGUES EM
BRUMADINHO
Turismo como geração de renda e
preservação da cultura Quilombola
em Brumadinho

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.

BRUMADINHO

IMPACTO

MINAS GERAIS

Com o apoio da BrazilFoundation, a Associação vai realizar:

Empoderamento e autonomia de
quilombolas de Brumadinho

• 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.

Preservação da riqueza cultural
quilombola

Turismo garantindo renda e a
permanência dos jovens nos
Quilombos

“

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

“

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO
2019
INSTITUTO DE PERMACULTURA
ECOVIDA SÃO MIGUEL
Centro de Práticas Integradas
Socioambientais da ASCAVAP Brumadinho
WWW.ECOVIDASAOMIGUEL.ORG

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.

BELO HORIZONTE
MINAS GERAIS

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

Valorização da identidade
profissional dos catadores de
recicláveis

• 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.

Alimentação saudável e
alternativas de produção para os
catadores

Melhoria da coleta seletiva e
reciclagem em Brumadinho

“

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

“

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO
2019
NOVO MUNDO DE YACARANTÃ
Sistema Agroflorestal Comunitário
no Córrego do Feijão: promovendo
uma nova agricultura familiar

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.

WWW.FACEBOOK.COM/YACARANTA

RIO MANSO/ BRUMADINHO
MINAS GERAIS

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:

20 agricultores familiares
beneficiados

• 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.

Recuperação econômica dos
agricultores e ambiental das áreas
atingidas

Diversificação da produção e
geração de emprego e renda para
produtores rurais

“

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

“

SAÚDE
2019
INSTITUTO NAAÇÃO

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.

Casa Naação
WWW.NAACAO.COM.BR

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.
BRUMADINHO

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.

MINAS GERAIS

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, Naação vai realizar:

Mais de 200 pessoas
alcançadas

Acolhimento e atendimento
psicológico para moradores de
Brumadinho

• 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.

Alternativas de emprego e renda e
renovação da economia local

“

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

“

