
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
Relatório Programático  
2018 | 2019 
  



Relatório Programático  
2018 | 2019 

 
 
Este Relatório tem como objetivo divulgar os resultados programáticos da 
BrazilFoundation no período de 2018-2019.  
 
O biênio finaliza com o número expressivo de 229 organizações apoiadas pelo 
conjunto de Programas da Fundação: Seleção Anual, Fundos Temáticos, Fundos 

Nominais e Pass-Trough. 
 

Foram concedidos 337 apoios*:  

145 em 2018 e  

192 em 2019  

*considerando que uma organização pode ser apoiada por mais de um programa, 
financiador ou período) 

 
Ao longo de 2019, 115 projetos foram finalizados e beneficiaram diretamente mais de 

8 mil pessoas; 89 projetos continuam em andamento e finalizarão seu ciclo de apoio 

em 2020. 
 
A ampliação da rede de doadores e parcerias estratégicas reforça o compromisso da 
BrazilFoundation de juntar esforços no enfretamento aos desafios sociais estruturais 
ou agravados por situações emergenciais, como os últimos desastres ambientais 
ocorridos em Minas Gerais. Neste sentido, o lançamento de um fundo emergencial 
para arrecadar recursos para Brumadinho e a parceria efetuada com a Fundação 
Renova possibilitaram o investimento em organizações que estão contribuindo para 
recuperação dos territórios, indivíduos e famílias afetadas. 
 
O apoio a temas ligados a justiça restaurativa ganhou destaque. Por meio de uma 
parceria com a Porticus, ampliamos o investimento em organizações que buscam 
superar o desafio da reinserção socioeconômica de pessoas egressas ou em sistemas 
de restrição de liberdade.  

 
As ações beneficiaram mais de 3 mil pessoas e irão contribuir para ampliar 
oportunidades de emprego e renda e diminuir os altos índices de reincidência nestes 
grupos. 
 
E ainda, com o apoio do Itaú Social, já em seu segundo ciclo, temos contribuído para o 
fortalecimento de organizações sociais que promovem educação integral para crianças 
e jovens e atuam estrategicamente para o desenvolvimento de seus territórios; a cada 
ano, dez organizações recebem financiamento para projetos de desenvolvimento 
institucional, visando ampliar suas capacidades.  
 
Fechamos o ano com uma parceria estratégica firmada entre a Mubadala Consultoria 
Financeira e Gestora de Recursos Ltda. e a BrazilFoundation, que resultou na criação 
do Fundo Mubadala de Investimento Social. O Fundo tem como objetivo fomentar um 
ecossistema de apoio a organizações sociais que contribuem para alavancar iniciativas 
de desenvolvimento socioeconômico e alternativas econômicas concretas para a 
população nos municípios de Igarapé, Brumadinho e São Joaquim de Bicas, em Minas 
Gerais. 

  



MAPA GERAL DE APOIOS NO BIÊNIO 2018-2019 
 

229 organizações apoiadas  

05 regiões | 24 estados  

 

Programas  
Seleção Anual 
Fundos Temáticos 
Fundos Nominais 
Parcerias 
Pass-Trough 

 

 
 

 
Investimento  
Total de recursos transferidos para organizações e projetos no biênio*: 
R$ 19.369.669,56    

        
* Inclui apoio a projetos e transferência de recursos para organizações via Pass-Trough. 
Recursos transferidos até dezembro de 2019; projetos em andamento podem ter parcela de 
recursos ainda a receber. 
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*13 das organizações selecionadas pelo Programa de Seleção Anual/Edital, foram apoiadas por 
doadores de Fundos Nominais. 
 

 

Status dos projetos (Em dezembro de 2019) 

 

115 projetos finalizados 
89 em andamento (finalização em 2020)  
 
 
 

RESULTADOS DOS PROJETOS FINALIZADOS NO BIÊNIO 
 
Os indicadores apresentados neste relatório referem-se aos resultados alcançados 
pelos projetos finalizados, que foram monitorados pela equipe técnica da 
BrazilFoundation em seus componentes: objetivos, metas, atividades, orçamento e 
resultados esperados. Não estão incluídos resultados de investimentos cujas 
modalidades de financiamento não incluem monitoramento e avaliação de resultados. 

 
 
 
 
 
 

Resumo 
115 projetos finalizados  
8.432 mil pessoas  
diretamente beneficiadas  
05 regiões e 19 estados 
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*Contexto urbano: cidades de grande, médio e pequeno porte; 
 Periferias: em sua maioria situadas em grandes centros urbanos. 
 

 

 
 
 

Resultados por área temática 
Os resultados de um projeto podem contribuir para mais de um indicador 

 

Educação 
 

1.139 alunos da rede pública tiveram acesso a reforço escolar e atividades 

extracurriculares, esportivas culturais e artísticas 
 
319 jovens receberam formação para desenvolvimento pessoal, competências 

socioemocionais, cidadania, pensamento crítico e protagonismo  
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81 jovens receberam capacitação técnica e artística visando desenvolvimento 

profissional e empreendedor  
 
540 alunos participaram de atividades de educação ambiental 

 
100 crianças com necessidades especiais foram atendidas em espaços de educação 
 
467 jovens ampliaram competências para ingresso no ensino técnico ou superior 

 
218 professores receberam apoio e qualificação para melhoria do processo de ensino-

aprendizagem 
 
170 alunos foram beneficiados com a melhoria de infraestrutura escolar ou projetos 
pedagógicos 
 
135 jovens foram aprovados para o ensino técnico ou superior 

 
03 espaços para atividades de educação, esporte, cultura e desenvolvimento pessoal 

em comunidades de baixa renda melhoraram sua infraestrutura e equipamentos 
 
02 metodologias/tecnologias educacionais e materiais didáticos foram desenvolvidos 

e disseminados 
 
 
Urece, RJ 
 
Em sua busca por promover a cidadania entre pessoas cegas e com baixa visão, a 
URECE, organização fundada e gerida por pessoas cegas, busca contribuir para superar 
a falta de preparo de professores para atender a alunos cegos ou com baixa visão nas 
escolas. O projeto capacitou 150 professores da rede pública de 4 municípios para lidar 
com alunos portadores de deficiência visual. Muitos professores implantaram a 
metodologia em suas turmas, ainda que não contassem com alunos cegos entre eles, 
o que gerou resultados inesperados, com turmas praticando esportes adaptados ou 
discutindo as questões envolvendo a deficiência, conceitos como diversidade, inclusão 
e quebra de preconceitos. As atividades tiveram grande impacto e outros 12 
municípios convidaram a organização para realizar o projeto em suas cidades. 
  

“O fato de sermos os protagonistas da ação é por si só muito significativo, na 
medida em que somos nós falando de nós, mostrando aos professores e alunos 

que as pessoas com deficiência podem exercer papel de protagonista em muitas 
atividades. Muitos participantes relataram que uma das coisas que mais 

mudaram sua percepção foi ver que os próprios cegos estavam à frente de todo o 
processo e eram também os condutores das atividades.” 

Equipe da Urece 
 
 
Embaixadores de Minas, MG 
 
Fundado por ex-alunos da rede pública, os Embaixadores de Minas desenvolveram uma 
metodologia que utiliza jogos para que os alunos se percebam como agentes de 
transformação em suas escolas, famílias e comunidades. Com o apoio foi possível 
formar 24 multiplicadores e disseminar o método para 11 escolas. Mais de 160 alunos 
do ensino fundamental foram formados como Embaixadores da Escola, para atuarem 
como protagonistas de iniciativas que contribuam para melhorar sua escola. 
 



“Na verdade participar do Embaixadores não mudou a escola, me mudou para eu 
mudar a minha escola. Porque antes eu só pensava em estudar e não ligava para 

a escola e participar do Embaixadores me fez começar a preocupar com o meu 
papel de mudar a escola.”  

João, 12 anos, aluno da E.M Jardim Felicidade 
 
 

Desenvolvimento Socioeconômico 
 

227 pessoas receberam formação técnica e profissional para emprego, obtendo 

maiores chances de ingressar no mercado de trabalho ou gerar renda 
 
228 pessoas receberam formação e apoio para empreender ou aprimorar seus 

negócios 
 
15 grupos produtivos tiveram acesso a formação e insumos para fortalecimento de 
seus processos de gestão, produção e comercialização 
 
92 mulheres capacitadas com maiores condições de gerar autonomia econômica 

 
98 pessoas capacitadas em práticas de conservação e tecnologias ambientais 

 
27 jovens ingressaram no mercado de trabalho formal 
 
01 espaço de produção foi equipado 

 
01 organização de redução de resíduos com estrutura e serviços ampliados 

 
 
Associação Nossa Senhora do Loreto, MA 
 
O projeto fortaleceu a autonomia dos Empreendimentos de Economia Solidária da 
Rede Balaio, impactando diretamente 57 mulheres, garantindo a efetividade 
econômica e política dos empreendimentos e ampliando a renda das mulheres e jovens 
empreendedores. 

 
“A economia solidária trouxe pra gente uma luz, uma janela pro conhecimento 

que a gente não tinha. Podemos prover nosso sustento por meio do trabalho 
alternativo, vimos que temos outros caminhos.”  

Maria da Graça, beneficiária do projeto 
 
Ciclo Orgânico, RJ 
 
O projeto promoveu a implementação do novo pátio de compostagem com a 
capacidade de transformar 5 toneladas de resíduos orgânicos por semana. A 
organização ampliou a capacidade de compostagem permitindo coletar e tratar os 
resíduos gerados por 1000 famílias. A expansão do projeto permitiu a coleta em novos 
bairros e o início dos atendimentos em grandes geradores de resíduos, como escolas 
e restaurantes. 
 

“Gosto muito de ver o impacto dessa minha escolha para o 
mundo, me faz sentir parte de algo maior.”  

Mariana, beneficiária do projeto 
 

 



Direitos Humanos e Participação Cívica 
 

1.750 pessoas participaram de atividades formativas em promoção de direitos 

humanos, identidade, gênero e sexualidade, prevenção de violência e abuso 
 
965 pessoas egressas ou em privação de liberdade atendida por ações educativas, 

formativas e de acesso a direitos 
 
270 egressos do sistema de privação de liberdade passaram a gerar renda ou foram 

inseridos no mercado de trabalho formal 
 
50 lideranças/agentes multiplicadores em direitos humanos e promotores legais 

populares formados 
 
14 imigrantes ou refugiados receberam formação produtiva 

 
02 conteúdos sobre violações de direitos humanos produzidos e disseminados em 
sites e materiais impressos 
 
02 ferramentas tecnológicas para difusão e capacitação em temáticas de DH criadas 

 
01 campanha e ação de proteção aos direitos humanos a grupos em vulnerabilidade e 

populações subrepresentadas realizada  
 
35 pessoas mobilizadas ou capacitadas para exercer controle social de contas e 

monitoramento de serviços públicos 
 
430 pessoas mobilizadas e capacitadas para fiscalização e implementação de projetos 

de melhoria das condições de vida local 
 
04 ferramentas tecnológicas de controle social, acesso a informação e direitos 

disponibilizados 
 
 
APEMAS, PE 
 
O projeto capacitou profissionais dos Centros de Referência da Assistência Social em 
quatro municípios do Estado de Pernambuco e do terceiro setor, ampliando o debate 
sobre o tema paternidade com Promotores Públicos, Psicólogos, Conselhos Tutelares 
e Centro de Referência Especializados da Assistência Social. O projeto impactou 
diretamente 2000 pessoas, promovendo aprendizados e garantias de direitos e 
mudança de vida a quem dependia do direito de paternidade reconhecido para 
melhorar sua autoestima e o convívio familiar. 
 

“Com as ações em Recife, Olinda, Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca é a primeira 
vez no Brasil que várias cidades abraçam o tema paternidade com o objetivo de 

orientar quem precisa de informações acerca do tema.” 
Marli, presidente da organização 

 
 
Minha Jampa, PB 
 
O projeto realizou mobilizações para o engajamento da população de João Pessoa na 
tomada de decisões que determinarão os aspectos políticos da cidade. As atividades 
auxiliaram grupos e coletivos através de oficinas de liderança e microfinanciamento, 



estímulo à leitura, à solidariedade, à organização pessoal e de grupos, colaborando 
para adquirirem novas habilidades e encontrarem seu papel na sociedade. 
 

“Com a realização desse projeto o nosso sonho passou a ser formar 
grupos semelhantes à Minha Jampa nos bairros de João Pessoa, 

capacitando-os e oferecendo bolsas para que mais jovens possam usar as 
ferramentas que usamos e aplicar as estratégias de mobilização.” 

Jerlan Alves, Gestor do projeto 
 

 

Saúde 
 

693 crianças e famílias atendidas por práticas nutritivas ou de recuperação alimentar 

 
86 pessoas em situação de vulnerabilidade atendidas pela rede pública tiveram acesso 

a serviços de saúde e cuidados adicionais e complementares 
 
200 pessoas receberam treinamento e informações em alimentação, cuidados e 

direitos em saúde 
 
66 pessoas de comunidades tradicionais foram capacitadas em cuidados de saúde em 

suas comunidades 
 
01 espaço de atendimento foi melhor equipado  

 
 
Mama Ekos, AM 
 
O projeto beneficiou diretamente 604 mulheres ribeirinhas e indígenas colaborando 
para a diminuição de violências obstétricas e domésticas, diminuição de cesáreas e 
doenças posteriores, aumento de gestações mais conscientes e acompanhadas com 
a valorização de culturas tradicionais. O projeto ajudou a fortalecer a essência da 
maternidade aproximando os saberes ancestrais hoje desvalorizados, possibilitando 
melhor vivência da gestação às mulheres, famílias e comunidades, principalmente 
as mais vulneráveis. 
 

“Essa Casa da maternidade será importante para valorizar as parteiras, e 
assim me ajudar a estudar para ser uma parteira também, como minha mãe.” 

Ednéia Soares, jovem indígena beneficiada  
 
 
Rede Postinho de Saúde, RJ 
 
Com o projeto, a Rede Postinho de Saúde ofereceu atendimentos de fisioterapia 
para moradores da comunidade do Cantagalo e Pavão-Pavãozinho. Com a aquisição 
de equipamentos para o atendimento, a organização conseguiu zerar a fila de 
espera pela primeira vez desde sua fundação. O atendimento fisioterápico permitiu 
que mulheres atendidas pudessem retomar suas funções laborativas e domésticas, 
tendo mais qualidade de vida. Muitas estavam afastadas de seus trabalhos por não 
encontrarem esse serviço no SUS. 
 

“Sou caixa de um Supermercado e sinto muitas dores no pulso. Tem anos! Estava 
a ponto de me ‘afastar’ [entrar de licença]. Coloquei meu nome no Postinho, mas 

estava demorando para me chamarem. Graças a Deus fui chamada e as dores 
diminuíram muito. A Andressa [fisioterapeuta], me ensinou uns exercícios para eu 



fazer diariamente em casa e tem me ajudado muito e assim meu tratamento 
continua mesmo depois que acabar.”  

Antônia, paciente do grupo 
 
 
 

Desempenho dos projetos  
 

     
 

 
 
 

Foram cancelados 2 projetos no período: um em decorrência de estratégias de 
mobilização junto ao público-alvo que não geraram os resultados esperados e 
inviabilizaram a ação; e outro em consequência de questões institucionais que 
ocorreram após a finalização do processo de seleção, e que foram identificadas como 
de risco pela equipe. No primeiro caso o recurso foi integralmente devolvido, no 
segundo caso não chegou a haver repasse de recursos. 
 

 
Impacto do apoio da BrazilFoundation  
 
Após o término do ciclo de apoio, a BrazilFoundation avalia em que medida pode 
contribuir para as organizações. É enviado um formulário eletrônico e as respostas são 
anônimas. 
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Parcerias Estratégicas 
 

Itaú Social 
 
Apoio institucional  
 
Em 2019, dez organizações finalizaram seus projetos de fortalecimento institucional. 
O investimento gerou resultados como melhoria de infraestrutura, aprimoramento 
dos processos de gestão e comunicação, expansão das atividades, além de aumento 
na captação de recursos.  
 
Os resultados convergiram para potencializar o crescimento, sustentabilidade e 
geração de impacto social das organizações em seus territórios, dentre as quais 
destacamos: 
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Casa do Rio, AM 
 
O recurso possibilitou a realização de estudos e diagnósticos e a orientação de 
profissionais para revisão e aprimoramento do modelo de atuação. Foi elaborado um 
novo desenho programático com foco mais estratégico e novas estratégias de 
comunicação e captação. Como resultado, houve um aumento de 1000% na 
arrecadação, valor que permitiu potencializar os processos em andamento, investir em 
áreas estratégicas e a instalação em um novo espaço. 
 

“Ainda temos um longo caminho até atingirmos o ponto de excelência 
institucional que estamos almejando. Este processo nos instigou a buscar e 

aprofundar conhecimentos nessa área, que hoje se tornou uma política 
institucional fundamental, sem a qual não podemos mais caminhar.” 

Thiago Cavalli, Fundador e Diretor da Casa do Rio 
 
Wimbelendon, RS  
 
A organização investiu no aprimoramento da equipe, estruturas de TI e comunicação 
institucional, que passaram a ter uma importância mais estratégica. Os resultados 
impactaram diretamente na motivação e qualidade do trabalho, processos de gestão 
e captação de recursos e no significativo aumento na captação de recursos. Com isso, 
a organização ganhou impulso para expandir a oferta de atividades e aumentar o 
número de atendidos, o que não ocorria desde 2015. 
 

“Avaliamos como muito positivos os resultados alcançados com o apoio que 
recebemos do projeto de desenvolvimento institucional. Observamos que as 

ações que o aporte nos possibilitou realizar já nos trouxeram muitos resultados 
positivos e que, em sua maioria, ainda existe muito potencial de crescimento.” 

Marcelo Ruschel, Fundador 
 

 
Em 2019, foram selecionadas 8 novas organizações e 2 do ciclo de 2018 receberam um 
segundo aporte para consolidar seu projeto de desenvolvimento. 
 
Prêmio de Inovação Comunitária 
 
O Prêmio de Inovação Comunitária passou a ser realizado no âmbito da parceria com o 
Itaú Social. A perspectiva é de uma ação de fortalecimento territorial complementar 
ao financiamento anual dado a 10 organizações sociais para desenvolvimento 
institucional. O financiamento de iniciativas locais pelas próprias organizações as 
fortalecem em seu território. 
 
As 10 organizações mentoras identificaram, selecionaram e financiaram 30 grupos, 
coletivos e iniciativas individuais que realizaram atividades para diferentes públicos 
em centros urbanos, periferia, área rural, aldeias indígenas, zona de fronteira e 
comunidades ribeirinhas: 
 

4.294 pessoas entre crianças, jovens, adolescentes, homens, mulheres, idosos, 

gestantes, deficientes físicos, professores, indígenas, agricultores e apicultores 
participaram de: eventos, cursos, oficinas, ações culturais e pedagógicas em 
educação e cultura, meio ambiente, saúde e bem-estar, uso de tecnologias, 
geração de renda e promoção dos direitos humanos. 

 

“Há muitos bons grupos no território comprometidos com o desenvolvimento 
local. Esta cooperação fortalece os grupos trazendo reconhecimento e 

oportunidade de parcerias locais. Já vivemos o que as OPS passam, podemos 
compartilhar e ajudar as mesmas. Estando mais próximos e colaborando, somos 



uma corrente mais forte para tornar nossa comunidade o lugar que queremos. 
Que é lindo presenciar a transformação através de crianças e mulheres, mesmo 

com poucos recursos. ” 
Lilian Prado, fundadora da Acreditar 

 
 

Na IV edição do Prêmio em 2019 foram selecionadas 30 novas OPS. Os 
resultados serão conhecidos em 2020. 
 

 
Fundação Renova 
 
A parceria entre a BrazilFoundation e a Fundação Renova tem como 
objetivo promover o desenvolvimento socioeconômico e o empreendedorismo por 
meio do estímulo a organizações sociais, cooperativas e demais arranjos econômicos 
para municípios do Leste Mineiro. O objetivo é permitir que organizações de 
desenvolvimento socioeconômico e de negócios sociais alcancem melhores patamares 
de gestão e que trabalhem, de fato, com promoção de indicadores de melhoria de 
renda das organizações e de renda familiar para as populações envolvidas. 
 

02 editais realizados 
23 organizações selecionadas e apoiadas 

 
 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ipaba 
 
O projeto permitirá que a organização faça a perfuração de um poço e a instalação de 
um sistema de irrigação para a produção contínua de alimentos ao longo dos 12 meses. 
A fase inicial de operação do sistema vai possibilitar maior produção e qualidade dos 
produtos. O mesmo também irá proporcionar às famílias contempladas o aumento de 
renda, por fecharem um ciclo de plantio, colheita e comercialização com produtos de 
qualidade, bem como sua subsistência. 
 
Doces Artesanais Ilha da Fantasia 
 
O projeto vai possibilitar a compra de novos equipamentos que viabilizarão a produção 
de maior quantidade de doces em um menor período de tempo e com maior qualidade. 
A organização vai se estruturar com o desenvolvimento de um plano de marketing 
voltado para o crescimento da divulgação dos produtos, o que vai colaborar para atrair 
mais clientes, para o crescimento do negócio e aumento da renda dos envolvidos. 
 
 

Porticus  
 
A inclusão econômica é considerada uma das principais estratégias de reinserção social 
para evitar a reincidência criminal. Esta parceria tem o objetivo de oferecer apoio 
financeiro e assistência técnica a OSCs que oferecem um escopo diversificado de 
treinamento e formação para o trabalho com egressos do sistema prisional e jovens 
em cumprimento de medida socioeducativa. 
 
Foram selecionadas e apoiadas 7 organizações que atuam no campo: Ação Educativa, 
Estamparia Social, Instituto Gerando Falcões, Instituto Responsa e Passarela 
Alternativa em São Paulo, e Grupo Cultural AfroReggae, no Rio de Janeiro. 
 



3.428 pessoas egressas do sistema prisional e jovens cumprindo medida 

socioeducativa foram diretamente beneficiados pelo conjunto de atividades 
das organizações apoiadas; o que inclui, além da capacitação profissional e 
empreendedora, acolhimento, atendimento psicossocial, atividades 
recreativas, workshops, palestras e debates sobre diretos humanos, raça, 
gênero e sexualidade, dentre outros. 

 
 

“A partir do momento que o egresso tem a possibilidade de voltar ao mercado de 
trabalho, seja através das capacitações, seja através do atendimento 

psicossocial, é notória a mudança em sua perspectiva de futuro e isso impacta 
diretamente no seu comportamento. Ser gerador de recurso para sua família faz 

com que o egresso acredite que é possível ter um futuro fora do crime e isso 
impacta também na sociedade.” 

Karine Vieira, presidente do Responsa 
 
Destacamos o sucesso da implantação da Escola Padaria na Unidade Franco da Rocha, 
realizada pelo Instituto Papel de Menino, para oferecer curso profissionalizante em 
panificação para adolescentes em medida socioeducativa, nas unidades de internação 
de Franco da Rocha. A formação amplia perspectivas de inclusão e oportunidade de 
inserção no mercado de trabalho.  
 
  

“Passei pela Fundação Casa entre 2014 e 2015 onde conheci a Silvana e o 
IPM, eles foram muito importante pra mim, não só lá dentro mas também depois 

do cumprimento da medida, eles abriram as portas que a vida tinha fechado, e 
com o projeto Padaria sei que o alcance para mudar a vida dos meninos vai ser 

muito maior! Brinco com eles que tenho uma dívida eterna.” 
Ex-aluno e atual voluntário do IPM 

 
Fundo Mubadala 
 
Resultado de uma parceria com a Mubadala Consultoria Financeira e Gestora de 
Recursos Ltda., o Fundo foi criado para contribuir com o desenvolvimento 
socioeconômico nas cidades de Igarapé, Brumadinho e São Joaquim de Bicas, em Minas 
Gerais, com foco em populações vulneráveis. 
 
Foi lançado um edital para selecionar e apoiar projetos de organizações sociais e 
microempreendedores formalizados, nas áreas de geração de trabalho e renda: 
comercialização e ampliação de mercados e empreendedorismo e formação de 
adolescentes e jovens para ingressar no mercado de trabalho, nos municípios de 
Brumadinho, Igarapé e São Joaquim de Bicas. 
 
O processo seletivo contou com análise de propostas, visitas técnicas e processos de 
due diligence. 
 
Foram selecionadas 5 organizações para receber apoio financeiro. 
 
As organizações selecionadas também contaram com um processo de capacitação 
empreendedora, tendo como foco o desenvolvimento de habilidades para gestão de 
empreendimentos e a modelagem e/ou validação de negócios ou projetos 
sustentáveis. O objetivo é que que organizações alcancem melhores patamares de 
gestão e que trabalhem, de fato, com promoção de indicadores de melhoria de renda 
das organizações e de renda familiar para as populações envolvidas. 
  



Organizações apoiadas 
 

 

Anis Instituto de Bioética GO 

Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge GO 

Circo Laheto GO 

Instituto Luther King MS 

IPEDI MS 

Mãe Águia  MS 

Moinho Cultural MS 

Instituto Fronteiras AC 

SOS Amazônia AC 

Amazônia Mais AM 

Associação Zagaia AM 

Casa do Rio AM 

Expedicionários da Saúde  AM 

Fundação Almerinda Malaquias AM 

Instituto Mamirauá AM 

Mama Ekos AM 

OELA AM 

Produtores de Iranduba AM 

Santo Antônio do Mamori AM 

Um Litro de Luz  AM 

Escola Família Agroecológica- AEFAM AP 

Ame o Tucunduba PA 

COOSTAFE PA 

MMNEPA PA 

Suraras Tapajós  PA 

Associação Kanindé RO 

Quebradeiras de coco TO 

Associação Amor sem Fim - AASIM AL 

Instituto Manda Ver  AL 

Bahia Street BA 

Carrapicho Virtual BA 

Conselho das Ass. Quilombolas BA 

Escola Panamericana da Bahia BA 

Instituto de Cegos da Bahia BA 

Instituto Fazer Acontecer BA 

Lar Feliz BA 

Mídia Étnica BA 

Quabales BA 

Renascer Mulher BA 

ACECCI CE 

ADETT CE 

Associação Primeira Chance CE 

Fundação Brasil Cidadão CE 



Instituto Banco Palmas CE 

Instituto Coração de Estudante - PRECE CE 

Tapera das Artes CE 

Nossa Senhora do Loreto MA 

Associação Irmãs Franciscanas Missionários do Serviço PB 

Fundação Pedro Américo PB 

Os Cobras PB 

CENEP  PB  

Minha Jampa PB  

Acreditar PE 

APEMAS PE 

Instituição Plano B PE 

Instituto Constelação PE 

Serta  PE 

Somos Professores PE 

Grupo Matizes PI  

Ass. de produtores rurais do córrego Mutum Claro ES 

Casa de Apoio a Criança com Câncer Durval Paiva RN 

Casa do Cacete SE 

Instituto Irradiar SE 

IPTI SE 

Ong Ágatha SE 

Médicos de Rua PR 

Rede Pró Unidades de Conservação PR 

Um Chute para o Futuro PR 

Associação Cultural Vila Flores  RS 

Emancipa RS 

Wimbelendon RS 

Eco Garopaba SC 

Inst. de Desenvolvimento e Direitos Humanos SC 

Instituto Rã Bugio SC 

Politize SC 

Assoc. de Produtores Rurais do Córrego Mutum Preto ES 

Associação do Alto Bananal ES 

Doces Artesanais Ilha da Fantasia ES 

Associação Ateliê de Ideias ES 

Ação Solidária as Pessoas com Câncer MG 

ACCTBJ MG 

ADEBRAS MG 

AMAI MG 

APARD - Associação dos Pescadores e Amigos do Rio Doce MG 

APIRDOCE MG 

Arquitetura na Periferia MG 

Assoc. Comunitária do Taquaraçu MG 



Assoc. Comunitária João Pinto e Três Barras MG 

Assoc. da Escola Família Agrícola de Camões MG 

Assoc. de Artesãos Mãos do Povo MG 

Assoc. de Cooperação Agrícola 1 de Junho MG 

Assoc. do Assentamento Cachoeirinha – AAC MG 

Assoc. do Projeto de Assentamento Pastorinhas MG 

Assoc. dos agricultores rurais de Ipaba MG 

Assoc. dos Catadores de Materiais Recicláveis Natureza 
Viva 

MG 

Assoc. Educativa e Cultural de Igarapé - ASSECIG MG 

Assoc. Mãos Dadas Brasil - AMADA MG 

Assoc. Prod. Córrego Padre Ângelo MG 

Associação Move Cultura MG 

Associação Querubins MG 

Associação Sítio Esperança MG 

Atelier Lar Doce Lar MG 

CEDUC Virgílio Resi MG 

Cidade dos Meninos MG 

Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Barbosa MG 

Corporação musical S. Sebastião MG 

CPCD MG 

Creche Recanto Feliz MG 

Doar.Educa MG 

Eco Vida São Miguel MG 

Embaixadores de Minas MG 

Espaço Estético Itinerante MG 

Fa.Vela MG 

Fabriqueta de marcenaria MG 

Fundação Monique Leclercq MG 

Fundação Paulo VI MG 

História em Construção MG 

Hospital da Baleia MG 

Instituto Café Solidário MG 

Instituto Mano Down MG 

Instituto Metamorfose  MG 

Instituto Naação  MG 

Instituto pelo Bem do Planeta MG 

Instituto Ramacrisna  MG 

Instituto Social Casa de Mãe MG 

Mimos da Mari MG 

Minas pela Paz MG 

Onda Solidária MG 

Pontes de Amor MG 

Projeto Cariunas MG 



Quilombo Rodrigues MG 

Yacarantã MG 

Amigos de Iracambi  MG 

Camerata Laranjeiras RJ 

Abraço Campeão RJ 

Arteiros RJ 

Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e 
Aplicada - IMPA 

RJ 

Associação Junior Achievement RJ 

Associação Saúde Criança RJ 

Chega de Descaso RJ 

Ciclo Orgânico RJ 

CIESPI RJ 

Coletivo Marginal RJ 

Educap RJ 

Gênero Importa RJ 

Grupo Cultura Urbana RJ 

IDBR RJ 

Identidade do Brasil RJ 

Inst. Stimulu Brasil RJ 

Instituto da Criança RJ 

Instituto Desiderata RJ 

Instituto Movimento e Vida  RJ 

Instituto Profissionalizante Mangueira  RJ 

Instituto Reação RJ 

Lar Paulo de Tarso/Solar Meninos de Luz RJ 

Moda Fusion  RJ 

Mulheres de São Gonçalo RJ 

One Rio RJ 

Orquestra da Grota  RJ 

Orquestra Sinfônica Brasileira RJ 

Projeto Roda Viva RJ 

Rede Postinho de Saúde RJ 

Revoar RJ 

Segunda Chance RJ 

Semente da Vida CDD RJ 

Ser Cidadão RJ 

Sociedade Academia Militar RJ 

Universidade da Correria RJ 

Vida Plena de Mesquita RJ 

Casa da Árvore RJ 

Escola Fábrica de Espetáculo  RJ  

Fundação Angélica Goulart RJ  

Urece Esporte e Cultura RJ  



ABCR SP 

Abraço Cultural SP 

Ação Educativa SP 

Ação pela Paz SP 

Ahimsa SP 

Alma Rugby SP 

Associação de Assistência a Criança Cardíaca e aos 
Transplantados do Coração - ACTC 

SP 

Associação Fortune de Picciotto SP 

Associação Fundo Patrimonial Amigos da Poli SP 

Associação Parceiros da Educação SP 

Associação RenovaBR SP 

Ballet de Paraisópolis SP 

BlackRocks  SP 

CAP - Gianechhini SP 

Casa do Zezinho SP 

Catland - Adoção de Gatinhos SP 

Centro Dir. Hum. Cid. Imigrante SP 

Cozinha de Verdade SP 

Cren SP 

Ensina Brasil SP 

Estamparia Social SP 

Fazendo História SP 

Fundação Bienal de São Paulo SP 

Fundação Estudar SP 

Fundação OSESP SP 

Imagina C SP 

Inpacto SP 

Instituto Acaia SP 

Inst Credit Suisse Hedging Griffo SP 

Instituto Ayrton Senna SP 

Instituto C SP 

Instituto CrediPaz SP 

Instituto de Autoimunidade SP 

Instituto de Ensino e Pesquisa - INSPER SP 

Instituto Elos Brasil SP 

Instituto Gerando Falcoes SP 

Instituto Luisa Mell SP 

Instituto Papel de Menino SP 

Instituto Pro-Saber SP SP 

Instituto Protea SP 

Instituto Rodrigo Mendes SP 

Instituto Talento Brasil SP 

MASP SP 



Passarela Alternativa SP 

Projeto CURA SP 

Projeto Sonhar SP 

Projeto Viela SP 

Recomeçar SP 

Reflexões da Liberdade SP 

Responsa SP 

SITAWI SP 

Todos Pela Educação SP 

Uneafro SP 

Vetor Brasil SP 

Wings SP 

ONG Florescer  SP  

 


