
O conhecimento sobre as técnicas de comu-
nicação e a troca de experiências fortalecem as 
organizações de direitos humanos. No dia a dia, 
os ativistas enfrentam constantes e crescentes 
contestações vindas de setores intolerantes e, 
não raro, agressivos. Precisam estar prepara-
dos para lidar com essa realidade. 

Foi com esse pensamento que organizamos 
em abril o seminário “Comunicação, violência e 
direitos humanos”, que reuniu especialistas e 
defensores na FGV Direito, em São Paulo.

O seminário foi mais um passo da fundação 
que, prestes a comemorar dez anos de existên-
cia, chega a números grandiosos no apoio ao 
campo de direitos humanos: R$ 11, 7 milhões 
doados a organizações de defesa de direitos 
mediante nove editais anuais e cinco temáticos; 
cerca de 300 projetos apoiados; mais de 100 vi-
sitas de monitoramento; além de eventos para 
construção de conhecimentos, campanhas e 
shows. 

Acabamos de selecionar 21 projetos a serem 
apoiados por meio do edital de “Combate à 
violência institucional e à discriminação”. Além 
disso, mais nove propostas foram selecionadas 
no âmbito de edital específico para “Enfrenta-
mento ao tráfico de pessoas”. Só este ano, o 
Fundo Brasil vai doar aproximadamente R$ 1 
milhão a projetos em todo o país. Ao mesmo 
tempo, aprofunda o propósito cada vez maior 
de promover a filantropia para a justiça social 
no Brasil.

É preciso fôlego para unir estas duas pon-
tas – e nossos números mostram que temos 
a energia e o conhecimento necessários para 
encarar este desafio. 

Mais recentemente, organizamos uma roda 
de conversa que teve como principal resultado 
uma análise encorpada sobre o cenário político 
atual e as perspectivas para um novo ciclo de 
defesa de direitos. 

A divulgação de materiais de comunicação, 
o diálogo aberto com diversos segmentos da 
sociedade e o contato constante com repre-
sentantes dos projetos apoiados completam a 
atuação do Fundo Brasil, reconhecido por de-
sempenhar um papel fundamental na defesa do 
legado de direitos humanos e na construção de 
novos avanços. 

Seguimos em frente.  

Ana Valéria Araújo
Coordenadora Executiva

Vinte e um projetos foram selecionados por meio 
do edital anual de “Combate à violência institucio-
nal e à discriminação” e receberão até R$ 40 mil 
cada um. 

No total, o Fundo Brasil vai doar R$ 800 mil para 
apoiar pequenas organizações da sociedade civil 
que defendem direitos humanos. 

A fundação recebeu 626 propostas que passa-
ram por uma triagem interna, pela análise da equipe 

e da diretoria, avaliação de um comitê de especia-
listas independentes e aprovação final do Conselho 
Curador. Clique aqui para ver os projetos. 

O Fundo Brasil também selecionou nove pro-
postas por meio do edital para “Enfrentamento ao 
tráfico de pessoas”, somando um total de R$ 360 
mil destinados a este tema. Conheça os projetos 
apoiados. 

ApoioCom a palavra...

   

Informativo nº 34  -  abril a julho de 2015 

Fundo Brasil seleciona 30 projetos em dois editais

Edital Anual 2015
Combate  à violência institucional e à discriminação

TEMÁTICAS APOIADAS

Edital Específico 

Direito a cidades justas e 
sustentáveis

Direito à livre orientação sexual 
e identidade de gênero

Direito à terra e ao território

Direito das mulheres

Direito de crianças e 
adolescentes

Direitos socioambientais no 
âmbito dos megaprojetos

Enfrentamento ao racismo

Garantia do Estado de Direito e 
justiça criminal

Enfrentamento ao 
tráfico de pessoas e 
ao trabalho escravo

http://www.fundodireitoshumanos.org.br/v2/pt/page/view/resultado-edital-anual-2015
http://www.fundodireitoshumanos.org.br/v2/pt/page/view/resultado-edital-enfrentamento-ao-trafico-de-pessoas
http://www.fundodireitoshumanos.org.br/v2/pt/page/view/resultado-edital-enfrentamento-ao-trafico-de-pessoas


Nota Fiscal
Thamara Carvalho e Giovanna Gundim, da equi-
pe de mobilização de recursos do Fundo Brasil, 
visitaram 66 lojas, em maio, para agradecer 
aos parceiros do Programa Nota Fiscal Paulista. 
Tendo como referência o Dia das Mães, a equipe  
realizou campanha sobre direitos das mulheres 
e presenteou colaboradores com produtos da 
Vult Cosmética, nova parceira da fundação.

O projeto do IDDD (Instituto de Defesa do Direito 
de Defesa) apoiado pelo Fundo Brasil tem o objeti-
vo de reduzir o uso abusivo da prisão provisória no 
Estado de São Paulo. É oferecido atendimento jurí-
dico para a solução de casos. A visita, em maio, foi 
realizada por Taciana Gouveia e Ana Carolina Hen-
riques, da equipe de projetos da fundação, e teve 
como foco as dificuldades encontradas no mutirão 
carcerário realizado pelo IDDD no Centro de Deten-
ção Provisória I de Guarulhos, na Grande São Paulo.  

Debates Giro Rápido

Prisão 
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Avanços e desafios 

Fundo Brasil faz visita ao IDDD, em São Paulo

Ativistas de várias gerações e origens participa-
ram em junho de uma roda de conversa realizada 
pelo Fundo Brasil em sua sede, em São Paulo. Inte-
grantes do Conselho Curador, equipe e convidados 
analisaram o panorama atual dos direitos humanos 
no país, refletindo sobre as ameaças às conquistas 
das últimas décadas, sobre novos atores e os de-
safios da sociedade civil organizada, em especial 
a perspectiva de apoio financeiro ao seu trabalho.  
Outras informações sobre o evento podem ser con-
feridas aqui.

O 1° Encontro Internacional da Rede de Fundos 
Independentes para a Justiça Social foi realizado 
entre os dias 8 a 10 de julho, no Rio de Janeiro. O 
evento reuniu especialistas de diversas regiões do 
mundo que atuam no campo da filantropia para a 
justiça social, para debater os di-
ferentes modelos praticados. As 
discussões também abordaram 
a importância de dar visibilidade 
ao tema. 

O Fundo Brasil colaborou na 
organização do evento, mediou e 
participou de mesas de debates. 
A atuação do Fundo Brasil teve 
destaque no jornal “O Globo”. 

Filantropia para justiça social é tema de evento internacional

Diga sim
Lançada em março, a 
campanha “Diga Sim 
aos Direitos Humanos 
no Brasil”, desenvolvida 
pelo Fundo Brasil, con-
quistou a adesão de 80 
pessoas na fase inicial. 
A fundação agradece 
a colaboração de cada 
um dos apoiadores, fundamentais para que con-
tinuemos nosso trabalho. A campanha foi desta-
que nos portais UOL e R7. Veja a campanha! 

Revista
Em maio, lançamos a 
revista “Fortalecendo o 
protagonismo de redes 
e articulações na promo-
ção de direitos humanos 
no Brasil”, resultado do 
projeto de mesmo nome 
realizado pelo Fundo 
Brasil, de 2013 a 2015, 
com o patrocínio da Petrobras. A publicação reu-
niu especialistas e ativistas de direitos humanos. 
A revista pode ser lida aqui. 

Giovanna Gundin, com Jaqueline Pires (esq.) e  Ana Lucia de 

Freitas (dir.), da loja Hering da rua Barão de Itapetininga.

Na TV
A TVT, emissora de televisão mantida pelos sin-
dicatos dos Metalúrgicos do ABC e dos Bancá-
rios, exibe desde junho vídeos realizados pelo 
Fundo Brasil. Entre eles está o “Notas Musicais”, 
que fala da importância dos direitos humanos 
para todos e todas. O vídeo pode ser visto aqui.

Comunicadores e ativistas debateram o cená-
rio político e as alternativas para enfrentar a atual 
onda conservadora no seminário “Comunicação, 
violência e direitos humanos”, realizado pelo Fundo 
Brasil em abril, na FGV Direito SP. A violência contra 
ativistas foi um dos temas centrais do debate, que 
tratou também da necessidade de fortalecer as es-
tratégias de comunicação como forma de ampliar a 
visibilidade sobre as violações de direitos humanos. 
Após o seminário, houve a exibição do documentá-
rio “Defensorxs”. Saiba mais aqui.

Violência e Comunicação 

Esse projeto é apoiado por meio de parceria do Fun-
do Brasil com a OAK Foundation.
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