
São especiais os momentos dedicados pela 
equipe do Fundo Brasil para conhecer de 
perto projetos apoiados. É nesta hora que 
é possível conversar, trocar experiências, 
receber informações sobre os resultados e 
saber das dificuldades encontradas pelos 
grupos. As visitas de monitoramento fazem 
parte das atividades da fundação há vários 
anos. Por meio delas, o Fundo Brasil consegue 
atuar mais diretamente no fortalecimento 
institucional das organizações apoiadas.

Em setembro, nossa equipe visitou projetos 
apoiados no Piauí e no Ceará. Roda de 
conversa com transexuais e travestis, 
reunião com assessoria jurídica popular, 
visita a aldeia indígena, conversa sobre a 
desmilitarização da polícia e da política e 
reunião sobre violência contra adolescentes 
foram algumas das atividades, que dão 
conta da diversidade da nossa atuação.  

Outro objetivo do monitoramento é dar 
visibilidade ao papel das organizações locais na 
defesa dos direitos humanos. Temos conseguido 
chamar a atenção do público para questões 
negligenciadas e para a atuação de grupos 
“invisíveis” aos olhos da sociedade. Prova disso 
é a veiculação de informações em jornais, sites, 
programas de rádio e TV durante as visitas.

E por falar em visibilidade, vale mencionar nossa 
participação no BR Day, no dia 6 de setembro, 
em Nova Iorque. Com apoio da Fundação Ford, 
o Fundo Brasil e o Fundo Elas levaram para o 
evento a campanha “Brasil sem violência”. 
O objetivo foi divulgar o trabalho dos fundos 
no enfrentamento ao racismo e à violação 
dos direitos das mulheres, por meio do 
apoio a organizações da sociedade civil.  

Voluntários levaram ao público informações 
sobre projetos apoiados em todo o país. 
Mais de 400 pessoas fizeram doações para a 
campanha, a quem só podemos agradecer. 
Essa participação faz a diferença e nos 
incentiva a trabalhar cada vez mais e melhor.

Obrigada!

Ana Valéria Araújo,
Coordenadora Executiva

Oito projetos apoiados pelo Fundo Brasil foram 
visitados de 14 a 18 de setembro nos dois es-
tados localizados na região Nordeste. As visitas 
fazem parte das atividades de monitoramento 
da fundação.
Taciana Gouveia, coordenadora de Projetos do 
Fundo Brasil, conversou com parceiros, esclare-
ceu dúvidas, ouviu relatos de conquistas e difi-
culdades e trocou experiências com os grupos. 
Os encontros foram acompanhados pela asses-
sora de comunicação Cristina Camargo. 
No Piauí foram visitados o DiHuCi (Grupo de 
Estudo Pesquisa e Extensão) da Universidade 
Federal do Piauí; e o GPTrans (Grupo Piauiense 
de Transexuais e Travestis). No Ceará foram visi-
tados o Inegra (Instituto Negra do Ceará), o Co-

A imprensa do Piauí e do Ceará destacou os pro-
jetos monitorados durante as visitas realizadas 
pelo Fundo Brasil. Desta forma, a fundação cum-
pre parte de sua missão que é proporcionar vi-
sibilidade às organizações de direitos humanos 
que atuam na ponta. 
No Piauí, por exemplo, o portal O Dia publicou 
matéria que mostra o trabalho do GPTrans para 
dar visibilidade a transexuais e travestis no esta-

MonitoramentoCom a palavra...
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Fundo Brasil visita projetos no Piauí e no Ceará

Atividades dos grupos têm destaque na imprensa local

do. Leia aqui a reportagem. 
No Ceará, o portal O Povo online destacou as vi-
sitas e a rádio CBN entrevistou Taciana Gouveia 
- confira aqui. A coordenadora de projetos do 
Fundo Brasil também concedeu entrevista para 
o SBT e falou sobre o trabalho do Cedeca-CE em 
relação aos adolescentes que sofrem violência 
em unidades onde cumprem medidas socioe-
ducativas. 

mitê Cearense pela Desmilitarização da Polícia e 
da Política, a Articulação Antinuclear, o Cedeca 
(Centro de Defesa da Criança e do Adolescente 
do Ceará), o Comitê Popular da Copa do Ceará 
e a Acita (Associação das Comunidades dos Ín-
dios Tapeba de Caucaia).  
Os projetos visitados são apoiados por 
meio do edital Litigância estratégica, advo-
cacy e comunicação para promoção, prote-
ção e defesa dos direitos humanos; editais 
anuais 2014 e 2015 e edital Megaeventos 
esportivos e direitos humanos.
Desde 2007, mais de 100 projetos já foram visi-
tados em todo o país. Um dos objetivos é forta-
lecer os grupos e dar visibilidade aos defensores 
e defensoras de direitos humanos. 

Durante as visitas,  
indígenas Tapeba  
fizeram apresentação 
especial para a equipe 
do Fundo Brasil, no 
Ceará (Foto acima: 
Jarbas Oliveira / Acervo 
Fundo Brasil); e, no Piauí, 
integrantes do GPTrans 
organizaram roda de 
conversa com transe-
xuais e travestis (Foto 
abaixo: João Brito / Acer-
vo Fundo Brasil). Para ver 
outras fotos, visite nossa 
página no Facebook: 
https://www.facebook.
com/fundobrasil

http://www.portalodia.com/noticias/piaui/projetos-colaboram-para-visibilidade-de-transexuais-e-travestis-no-piaui-247397.html
http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2015/09/16/noticiafortaleza,3504779/fundo-brasil-visita-projetos-voltados-aos-direitos-humanos-no-ceara.shtml
https://www.facebook.com/fundobrasil
https://www.facebook.com/fundobrasil


@lliance
Coordenadora executiva do Fundo Bra-
sil, Ana Valéria Araújo escreveu em julho  
artigo para o blog @lliance sobre a pri-
meira reunião internacional da Rede de 
Fundos Independentes para a Justiça So-
cial. O artigo aborda a importância da fi-
lantropia para justiça social para eliminar 
as causas da injustiça e não apenas redu-
zir os seus sintomas. O blog divulga notí-
cias e análises mundiais sobre filantropia 
e investimento social. 

Abdias

Ativista histórico do movimento negro 
no Brasil e um dos instituidores do Fundo 
Brasil, Abdias Nascimento foi o tema de 
audiência pública realizada no dia 24 de 
agosto na Comissão de Direitos Humanos 
do Senado. O legado de Abdias foi apre-
sentado e debatido durante a audiência. 
Para Elisa Larkin Nascimento, represen-
tante do Instituto de Pesquisas e Estudos 
Afro-Brasileiros, a trajetória do ativista 
contempla a história da população negra 
no Brasil. 

Educação

A coordenadora de projetos do Fundo 
Brasil, Taciana Gouveia, participou em 
agosto do 2º Seminário Internacional 
Educação Popular Hoje, realizado pela 
Ação Educativa. Ela fez parte da mesa 
redonda com o tema “O contexto lati-
no-americano e a educação popular”. O 
seminário teve o objetivo de refletir so-
bre a relevância da educação popular 
na atualidade. 

O Dia Internacional Contra a Exploração 
Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças 
(23 de setembro) foi o tema da campanha 
realizada em setembro pela equipe do Pro-
jeto Nota Fiscal Paulista do Fundo Brasil. 
Thamara Carvalho, assistente de mobilização de 
parcerias, e Giovanna Gundim, estagiária, visita-
ram 63 lojas, divulgando o tema e o trabalho da 
fundação. 
O Fundo Brasil apoia grupos que comba-
tem essas e outras formas de violações de 
direitos humanos no país. Um cartão sobre 
a importância de combater a exploração 
sexual e o tráfico de pessoas foi entregue 
em cada loja.
Além disso, elas entregaram produtos da Vult 
Cosmética como forma de agradecer a parceria 
de lojistas e comerciários. A Vult é parceira da 
fundação no Projeto Nota Fiscal Paulista. 

Nova Iorque Giro Rápido

Nota Fiscal Paulista
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Campanha Brasil sem violência é divulgada no BR Day

Visita a lojistas parceiros

A campanha Brasil sem Violência levou o Fundo 
Brasil e o Fundo Elas ao BR Day, um dos maiores 
festivais de rua do calendário oficial de Nova Ior-
que. O objetivo foi divulgar o trabalho das duas 
fundações no enfrentamento às violações ocor-
ridas no cenário atual brasileiro.
Criado em 1984, o evento reúne milhares de 
brasileiros que vivem em várias regiões dos Es-
tados Unidos e admiradores da cultura de nosso 
país. Hoje em sua 31ª edição, o festival é organi-
zado pela Rede Globo. 

Na primeira foto,  Luciana Aparecida Bahia (esq.) 
e Ingrid Freitas Correia, da Empório Naka /  

Shopping Eldorado, com Thamara Carvalho (dir.); 
Na imagem inferior, Giovanna Gundim (ao centro) 

com Telma Bento da Silva (esq.) e Carolina dos  
Santos Rodrigues, da Pour les Petits.

O evento, realizado no dia 6 de setembro, foi 
apresentado pelo ator Bruno Gagliasso, teve 
shows de artistas como Paula Fernandes, Dur-
val Lelys e Olodum, e contou com a presença de 
mais de um milhão de pessoas. 
A participação dos dois fundos foi uma 
ação inédita no BR Day, fruto de parceria 
com a Rede Globo. Voluntários percorre-
ram as ruas onde a festa acontecia para ex-
plicar o trabalho dos grupos apoiados pelo 
Fundo Brasil e pelo Fundo Elas. 

http://www.alliancemagazine.org/blog/a-united-front-for-social-justice-philanthropy-in-latin-america/
www.fundodireitoshumanos.org.br
www.facebook.com/fundobrasil
www.twitter.com/fundobrasil
mailto:comunicacao%40fundodireitoshumanos.org.br?subject=
http://brasilsemviolencia.org.br/

