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N o s s a at u a ç ã o
Missão
A missão do Fundo Brasil de Direitos Humanos é promover o respeito aos direitos humanos no Brasil, construindo mecanismos inovadores
e sustentáveis que canalizem recursos para fortalecer organizações da sociedade civil e para desenvolver a filantropia de justiça social.

Nossos números

R$

8,3

milhões doados a organizações de direitos humanos

6182
259

9

editais anuais e 5 temáticos

propostas recebidas

projetos apoiados

16
105
21
13
21

oficinas de formação e treinamento realizadas

visitas a projetos nas cinco regiões do país

campanhas e

seminários temáticos, shows e outros eventos

produtos de comunicação

4

NossA ATuAção

Foto: otavio Valle

JustIça soCIal
os defensores da redução das desigualdades e do aprofundamento da
democracia no Brasil enfrentam, desde as eleições do ano passado, um quadro
político e institucional desafiador e, de certa forma, surpreendente no que diz
respeito ao rápido avanço do conservadorismo. Tal quadro é composto por
um Congresso Nacional em que é assustadora a forte influência das assim
chamadas bancadas “da bala”, do agronegócio e do fundamentalismo religioso.
No mundo, a dimensão internacional do retrocesso é marcada pela perversa
combinação entre capitalismo selvagem e avanço do autoritarismo e do controle
sobre os indivíduos. É claro que isso tem reflexos no Brasil, país em que o
padrão dominante de desenvolvimento tem como contrapartida a multiplicação
de situações de violações dos direitos de vários segmentos da população.
Ao momento atual, marcado pela radicalização política e pela animosidade dos
ricos e da classe média alta contra os pobres, somam-se os nossos antigos
e ainda não resolvidos problemas estruturais. o resultado é a manutenção da
desigualdade, as ameaças às conquistas de direitos e a violência institucional.
As novas formas de exclusão, associadas à nossa herança colonial e
escravocrata, segregam os que não fazem parte dos grupos beneficiados pelo
atual modelo econômico e alimentam as injustiças sociais.

Prestes a comemorar dez anos de existência, o Fundo Brasil tem números
grandiosos para apresentar: 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 visitas de monitoramento; eventos para
construção de conhecimentos, campanhas e shows.
No entanto, como o recrudescimento do conservadorismo não deixa dúvidas,
ainda temos muito a fazer. Diante das ameaças de retrocessos generalizados,
o desafio do Fundo Brasil é promover o empoderamento dos grupos que atuam
na base da sociedade civil e, desta forma, transformar a realidade de violações
de direitos humanos e fortalecer a democracia.
Temos pela frente a grande tarefa de mostrar à sociedade brasileira a
importância dos fundos e fundações e das doações dos cidadãos para
fortalecer o processo democrático no país. o Fundo Brasil está na vanguarda
desse trabalho no país e trabalha fortemente para diversificar a cultura de
filantropia voltada para o apoio aos direitos humanos e aumentar os recursos
disponíveis para justiça social.
Não é tarefa fácil. No entanto, as conquistas do Fundo Brasil na última década
mostram que não é impossível.

Neste cenário em que os movimentos sociais e as organizações não
governamentais precisam ter estratégias para enfrentar os novos atores da
direita, o Fundo Brasil de Direito Humanos desempenha papel fundamental na
defesa do legado de avanços sociais conquistados nos últimos anos e também
na construção de novos direitos.

estamos prontos para seguir em frente.

Ao oferecer apoio e capacitação, abranger uma grande diversidade de temas
e alcançar todas as regiões do país, o Fundo Brasil não está preocupado
apenas em aliviar os sintomas da injustiça e sim em eliminar as suas causas.
Trabalhamos na raiz dos problemas com o objetivo de defender os direitos
e empoderar os atores sociais. Nossa meta é fortalecer o protagonismo das
organizações da sociedade civil, as redes e articulações que atuam com
agendas diversas no campo dos direitos humanos para que elas se tornem
sustentáveis e consigam enfrentar as ameaças contra os direitos humanos.

Diretor Presidente do Fundo Brasil

No momento que vivemos, o papel dessas organizações na promoção e defesa
dos direitos humanos tem importância renovada diante do acirramento das
lutas de classes.

Jorge eduardo Durão
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Foto: otavio Valle

noVa Fase
Para o Fundo Brasil de Direitos Humanos, 2014 foi um ano marcante e cheio
de significados importantes. Foi o ano em que a fundação deu um salto em
relação às parcerias realizadas para o lançamento de editais e linhas de apoio
específicos e, com isso, conseguiu triplicar as doações a projetos.

em 2014, também demos continuidade ao projeto “Fortalecendo o protagonismo
de redes e articulações na promoção de direitos humanos no Brasil”, iniciado
em 2013 e patrocinado pela Petrobras. o projeto desenvolveu estratégias de
comunicação para ampliar as ações dos grupos apoiados.

outro marco foi a expansão dos tipos de atores sociais alcançados pelo Fundo
Brasil, que, por exemplo, passou a trabalhar também com organizações de
maior porte, tendo como objetivo aumentar nossa capacidade de apoio a
organizações e indivíduos que defendem os direitos humanos.

este projeto permitiu também um salto nas atividades de formação realizadas
pelo Fundo Brasil, o que significou o fortalecimento do protagonismo social de
seis redes de direitos humanos que abordam temáticas distintas.

Ao mesmo tempo, a fundação manteve o seu edital anual, que apoia projetos
de combate à discriminação e à violência institucional e é fundamental para o
trabalho de muitas pequenas organizações que atuam na linha de frente dos
direitos humanos, ou seja, na base da sociedade.
Isso significa que em 2014 mantivemos nosso apoio de até R$ 40 mil para
projetos com duração de até um ano, mas, ao mesmo tempo, fizemos parcerias
que permitiram doações de até R$ 200 mil, caso das organizações que atuam
no tema Justiça Criminal.
Além do edital anual, selecionamos projetos por meio de dois editais específicos,
em parceria com a Fundação Ford e de uma linha especial de apoio em
conjunto com a oAK Foundation. Isso permitiu responder a demandas ligadas
a problemas da conjuntura atual e que são desafiantes para os defensores
dos direitos humanos. Por sua vez, a parceria com a oAK Foundation permitiu
tratar do combate às violações de direitos humanos decorrentes dos abusos no
regime de prisão provisória no âmbito da Justiça Criminal brasileira. No total,
prevê-se a doação de R$ 2 milhões no período de dois anos.
Neste processo de expansão que marcou 2014, também tivemos edital para
doação de um total de R$ 800 mil para projetos de litigância estratégica, com
atividades no campo da advocacy e da comunicação que visam a promoção,
proteção e defesa dos direitos humanos.
Desta forma, contribuímos significativamente para a revisão ou implementação
de políticas públicas e o aprimoramento da legislação no que diz respeito aos
direitos da população, principalmente as comunidades urbanas de baixa renda,
grupos vulneráveis, minorias, povos indígenas e comunidades tradicionais.
Por meio do edital “megaeventos esportivos e direitos humanos”, doamos até R$ 30 mil
para propostas com o objetivo de combater os impactos negativos resultantes da
organização de megaeventos como a Copa do mundo 2014 e as olimpíadas 2016.

Tudo isso ocorreu sem que se diminuísse a qualidade de nosso trabalho, o que
dá ainda mais significado para a expansão vivida em 2014. os novos editais,
o salto nas atividades de formação e monitoramento e o fortalecimento da
comunicação como estratégia mostraram que somos capazes de ampliar a
capacidade de apoio aos direitos humanos sem perder o rigor e a consistência
de nossa atuação.
Desta forma, concluímos mais um ano cumprindo a missão de praticar a
filantropia para a justiça social, que não está preocupada apenas em aliviar os
sintomas da injustiça e sim em eliminar suas causas.
Trabalhamos diretamente na raiz dos problemas, com o objetivo de empoderar
os atores sociais na defesa dos direitos.
Além desse trabalho, realizado há quase dez anos e em plena expansão,
assumimos juntamente com outros fundos e fundações a tarefa de difundir a
ideia de filantropia para justiça social, ainda recente no Brasil.
este relatório faz uma apresentação sucinta de tudo o que foi feito.
Agradecemos a todos e todas que contribuíram para a realização do nosso
trabalho em 2014 e seguimos em frente com a convicção de que juntos
podemos enfrentar as violações que ainda persistem e as ameaças aos direitos
já conquistados.

Ana Valéria Araújo
Coordenadora executiva do Fundo Brasil de Direitos Humanos
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Projetos apoiados
Em 2014, o Fundo Brasil cresceu bastante. Foi um ano com novas linhas de trabalho e a ampliação substancial dos recursos destinados a
apoiar os direitos humanos, com a inclusão de novas temáticas, atores sociais de natureza distinta e a possibilidade de trabalhar com projetos
mais longos. Ao mesmo tempo, foi mantido o tradicional apoio a pequenos projetos de combate à violência institucional e à discriminação,
característica central de nossa atividade na história de quase dez anos da fundação.
Lançamos três editais e uma linha especial de doações, apoiando ao todo 52 projetos. A fundação destinou um total de R$ 2.567.306,14
no ano a organizações que defendem os direitos humanos em todas as regiões do país.

DOAÇÃO

Projetos apoiados

Combate à violência institucional e à discriminação

526.328,40

14

Megaeventos esportivos

580.359,30

19

Litigância estratégica

454.338,85

11

Justiça Criminal

1.002.579,59

6

3.700,00

2

2.567.306,14

52

Projetos apoiados

Apoio emergencial
TOTAL
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APoIo A oRGANIZAçÕes DA soCIeDADe CIVIL

ComBATe À VIoLÊNCIA e À DIsCRImINAção
meGAeVeNTos esPoRTIVos
LITIGÂNCIA esTRATÉGICA
JusTIçA CRImINAL
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edItal anual 2014 - CoMBate À VIolênCIa InstItuCIonal e À dIsCrIMInação
o Fundo Brasil de Direitos Humanos recebeu 406 propostas para o edital anual 2014. um rigoroso processo de triagem e seleção
definiu o apoio a 14 iniciativas. os critérios levaram em conta o contexto político, a distribuição geográfica e a importância do tema,
entre outros pontos.
o comitê de seleção foi formado por Letícia Tura, Lúcia Xavier, Joênia Wapichana, Renato Roseno, sandra Carvalho, sandra unbehaum
e Veriano Terto Jr.
As propostas foram selecionadas com o objetivo de combater as violações e promover os direitos humanos de povos indígenas e
comunidades tradicionais, população LGBT, pessoas vivendo com HIV/Aids e seus familiares, mulheres negras, populações atingidas
por grandes empreendimentos em áreas urbanas e rurais, crianças, adolescentes e jovens moradores das periferias, e vítimas de
intolerância religiosa.

Comitê de especialistas e Conselho
Curador do Fundo Brasil, em reunião
final do processo seletivo

especialistas trabalham na seleção de projetos para o apoio anual
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iniciativas apoiadas
Articulação Internacional dos Atingidos pela Vale (Maranhão)
Objetivo: Fortalecer e ampliar a articulação das comunidades e organizações frente a violações de direitos humanos
causadas pela empresa Vale S.A. e outras.
Ações: Encontro anual dos Atingidos pela Vale e realização de caravana internacional no Brasil.
Principal temática: Direitos socioambientais no âmbito dos megaprojetos
Associação das Mulheres Indígenas do Município de Tapauá (Amazonas)
Objetivo: Criar um espaço motivador de luta pela melhoria de vida das indígenas, de forma que elas participem de
espaços públicos, na busca, por exemplo, de serviços públicos a que têm direito.
Ações: Palestras nas comunidades; atividades com profissionais; confecção de artesanatos; jogos de interação entre
indígenas e não indígenas.
Principal temática: Direito das mulheres
Associação de Amigos e Familiares de Presos (Amparar) – São Paulo
Objetivo: Orientar e apoiar famílias e amigos de egressos do sistema prisional sobre seus direitos sociais e problematizar
a questão prisional na sociedade.
Ações: Orientação assistencial e jurídica; campanhas pelo fim da revista vexatória e medicalização de adolescentes;
elaboração de materiais de campanha; seminários e criação de observatório popular.
Principal temática: Garantia do Estado de Direito e justiça criminal
Central das Associações Comunitárias de Ocupantes e Assentados do Semiárido Baiano (Bahia)
Objetivo: Contribuir para o protagonismo das comunidades, movimentos e organizações populares na defesa e conquista
de seus direitos. Proporcionar aos envolvidos na luta pela terra e território o acesso e participação em políticas públicas.
Ações: Curso de juristas leigos para debater temas como estado, direito e movimentos sociais; elaboração de materiais
impressos; encontro de avaliação.
Principal temática: Direito à terra e ao território
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iniciativas apoiadas
Centro Cultural Coco de Umbigada (Pernambuco)
Objetivo: Criação de um game para a internet e oficinas em centros culturais e escolas públicas para transmitir histórias africanas
e, assim, combater o preconceito, o racismo e a intolerância religiosa.
Ações: Desenvolvimento de metodologias criativas para uso dos jogos em tablets escolares; formação de professores e gestores;
desenvolvimento e divulgação do jogo.
Principal temática: Enfrentamento ao racismo
Centro de Estudo Afro-Brasileiro Ironides Rodrigues (Rio de Janeiro)
Objetivo: Informar e treinar os sacerdotes e praticantes das religiões de matriz africana sobre os aspectos legais relacionados ao
exercício do direito à liberdade de crença e de religião.
Ações: Elaboração de folders, banner e vídeos em redes sociais; realização de encontros; realização de uma mesa de negociação e
registro fotográfico e filmagem das atividades.
Principal temática: Enfrentamento ao racismo
Cerrado Assessoria Jurídica Popular (Goiás)
Objetivo: Viabilizar as atividades do Comitê Goiano Pelo Fim da Violência Policial que acompanha o enfrentamento jurídico de
inquéritos policiais, ações criminais e ações indenizatórias.
Ações: Acompanhamento de demandas jurídicas; continuação do mapeamento de novos casos; realização de atos públicos e rodas
de conversa.
Principal temática: Garantia do Estado de Direito e justiça criminal
Comissão Pastoral da Terra Alto Xingu (Pará)
Objetivo: Realizar seminários e encontros para discutir os desafios relacionados ao enfrentamento ao tráfico de pessoas para o
trabalho escravo e encaminhar denúncias desse tipo às autoridades.
Ações: Reuniões regulares com outras entidades; encontros e seminários de formação; promoção de projeto escolar com palestras e
trabalhos; cartilha sobre o tráfico humano; visitas domiciliares; recebimento de denúncias.
Principal temática: Enfrentamento ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo
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iniciativas apoiadas
Comitê Cearense pela Desmilitarização da Polícia e da Política (Ceará)
Objetivo: Intensificar o debate sobre a desmilitarização da polícia, com divulgação de materiais e eventos públicos
envolvendo comunidades da periferia, entidades de classe, estudantes e outros coletivos.
Ações: Acompanhamento de casos de violência policial; divulgação e promoção de debates seminário popular; visitas
sistemáticas às comunidades; contatos com entidades associativas de vítimas.
Principal temática: Garantia do Estado de Direito e justiça criminal
Fórum de Juventudes (Rio de Janeiro)
Objetivo: Aprofundar o debate sobre os processos de militarização dos territórios a partir da instalação das Unidades
de Polícia Pacificadora.
Ações: Rodas de conversa; oficinas para mapear as violências sofridas por jovens negros; organização de seminário.
Principal temática: Garantia do Estado de Direito e justiça criminal
Fórum Estadual de Juventude Negra do Espírito Santo – Fejunes (Espírito Santo)
Objetivo: Mobilizar a juventude negra e a sociedade para consolidação dos processos políticos de resistência contra o
extermínio da juventude negra.
Ações: Seminário sobre o tema; promoção de cursos e oficinas; reedição da cartilha “Racismo: tô fora”; realização da
VII Marcha Estadual Contra o Extermínio da Juventude Negra.
Principal temática: Enfrentamento ao racismo
Grupo de Trabalhos em Prevenção Posithivo – GTP+ (Pernambuco)
Objetivo:Garantir os direitos de travestis e pessoas vivendo com HIV e Aids em dois presídios de Pernambuco.
Ações: Oficinas com travestis, gays e transexuais; apresentação de esquetes abordando o tema; distribuição de material.
Principal temática: Direito à livre orientação sexual e identidade de gênero
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iniciativas apoiadas
Grupo Piauiense de Transexuais e Travestis – GPTrans – (Piauí)
Objetivo: Garantir os direitos de travestis e transexuais no que diz respeito à identidade de gênero, por meio de ações
de sensibilização junto a servidores.
Ações: Produção de material educativo; oficinas para sensibilização e sobre noções de direitos humanos e inclusão
social; visitas a órgãos de educação, assistência social e segurança pública.
Principal temática: Direito à livre orientação sexual e identidade de gênero
Luiz Henrique Eloy Amado (Mato Grosso do Sul)
Objetivo: Levantamento da situação jurídica da terra, mapeamento das áreas retomadas e fortalecimento do Conselho
do Povo Terena por meio de formação jurídica e política para os caciques.
Ações: Levantamento da situação jurídica e dos procedimentos administrativos; oficinas de direito; visitas em áreas de
retomadas.
Principal temática: Direito à terra e ao território
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Ouvir o rap do grupo Racionais ajudou o estudante universitário Jânio Silva a ter um pensamento crítico e a
virar ativista na luta contra o extermínio da juventude negra no Brasil. Jânio é do Fejunes (Fórum Estadual
de Juventude Negra do Espírito Santo), uma das organizações apoiadas pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos.
“O rap contribuiu, mas percebi que precisava extrapolar isso. Na universidade, vi que poderia participar de
algum grupo e conheci o Fejunes. Com o tempo, fui acolhido”, conta.
A participação no Fejunes deu respostas para Jânio enfrentar o racismo. Com o ativismo, ele percebeu que
existem formas de enfrentar a repressão. Sobre os encontros de formação promovidos pelo Fundo Brasil,
ele destaca os debates sobre a democratização da mídia e sobre a criminalização da juventude negra.

Foto: Rivaldo Gomes

histórias de projetos apoiados

A P O I O A O R G A N I Z A Ç Õ ES D A SO C I E D A D E C I V I L

Jânio Silva, do Fejunes, hoje sente-se empoderado para enfrentar o racismo
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Litigância estratégica, advocacy e comunicação para a promoção, proteção
e defesa de direitos humanos
O processo de seleção avaliou cuidadosamente 231 propostas recebidas pelo Fundo Brasil no âmbito de edital específico voltado para
este tema. Foram consideradas a adequação ao foco do edital, o tipo de organização, o tema abordado, a distribuição geográfica e o
potencial multiplicador.
Doze projetos foram selecionados após a triagem inicial e a análise do comitê de seleção, formado por Celeste Maria Gama Melão,
Rodnei Jericó da Silva, Salomão Barros Ximenes, Juana Kweitel e Letícia Osório, pela Fundação Ford.
O edital, lançado em parceria com a Fundação Ford, apoiou iniciativas que promovem avanços e mudanças nos campos dos direitos
civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais, igualdade de gênero e raça, direitos das minorias, direitos dos povos
indígenas e comunidades tradicionais e direito de acesso às mídias.
O diferencial deste edital foi o apoio a projetos realizados por órgãos universitários – clínicas de direitos humanos, escritórios modelos,
núcleos de prática jurídica, serviços de assistência jurídica; e/ou organizações da sociedade civil que tenham o objetivo de promover,
proteger ou defender os direitos fundamentais por meio da litigância estratégica e intervenções jurídicas com objetivos estruturais.
O Fundo Brasil incentivou as propostas apresentadas em parceria entre centros universitários e organizações da sociedade civil.

Comitê apresenta selecionados para
decisão final da diretoria do Fundo Brasil

Comitê de seleção trabalha na escolha
dos projetos a serem apoiados

Comitê de seleção reunido com a coordenadora
de Projetos, Taciana Gouveia
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Iniciativas contempladas:
Acesso – Cidadania e direitos humanos (Rio Grande do Sul)
Objetivo: Defesa do direito à terra e à moradia por meio de assessoria jurídica e extrajudicial a comunidades da região metropolitana
de Porto Alegre (RS).
Ações: Mobilização de comunidades, assessoria judicial e extrajudicial e realização de encontros e oficinas sobre direitos humanos.
Temática principal: Direito a cidades justas e sustentáveis
Associação das Comunidades dos Índios Tapeba de Caucaia – Acita (Ceará)
Objetivo: Criar uma rede de articulação com organizações para responsabilizar o estado brasileiro por violações de direitos à terra
do povo Tapeba.
Ações: Oficinas jurídicas sobre a Convenção 169 e o direito à terra demarcada; seminários de mobilização; campanha “Terra marcada,
vida garantida”.
Temática principal: Direito à terra e ao território
Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais no Estado da Bahia –AATR (Bahia)
Objetivo: Assessoria às comunidades tradicionais pesqueiras e quilombolas do Recôncavo Baiano para defesa de direitos territoriais
em processos judiciais e administrativos, por meio do enfrentamento jurídico e político aos impactos socioambientais do atual modelo
de desenvolvimento.
Ações: Acompanhamento dos processos para regularização de territórios; ações judiciais estratégicas; denúncias ao Ministério
Público; oficinas e elaboração de materiais de comunicação.
Temática principal: Direito à terra e ao território
Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAANM (Minas Gerais)
Objetivo: Garantir direitos territoriais de comunidades tradicionais da Serra do Espinhaço e do Vale do Jequitinhonha por meio de
ação direta com as famílias.
Ações: Elaboração de cartografia social; intercâmbios; realização de consultas comunitárias; assessoria jurídica e formação de
comunicadores populares e ações midiáticas.
Temática principal: Direito à terra e ao território
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InICIatIVas ConteMpladas:
CentRO De DeFeSA DA CRiAnçA e DO ADOLeSCente DO CeARá – CeDeCA (CeARá)
ObJetivO: Garantir o direito à educação no sistema socioeducativo de internação no estado do Ceará.
AçõeS: Campanha de comunicação; mobilização de órgãos e instâncias nacionais e internacionais; ajuizamento de ação civil pública;
elaboração de proposta de resolução conjunta.
teMátiCA PRinCiPAL: Direito de crianças e adolescentes
Centro de deFesa da CrIança e do adolesCente MarIa dos anJos – CdCa (rondÔnIa)
ObJetivO: Garantir os direitos de crianças e adolescentes vítimas de enchentes do rio madeira ocorridas em decorrência da instalação
de usinas hidrelétricas.
AçõeS: Atuação suplementar à Defensoria Pública estadual; assessoria jurídica popular; acompanhamento das unidades socioeducativas;
articulação para o envolvimento de outros atores.
teMátiCA PRinCiPAL: Direito de crianças e adolescentes
ClínICa de dIreItos FundaMentaIs da FaCuldade de dIreIto da unIVersIdade do estado
do rIo de JaneIro
ObJetivO: Consolidar a Clínica ueRJ como espaço de prática acadêmica para defesa e promoção dos direitos humanos no país.
AçõeS: Pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais para atuação nos casos selecionados; produção de petições, memoriais e pareceres;
assessoria jurídica; debates, seminários e workshops; publicação de artigos e pesquisas.
teMátiCA PRinCiPAL: Garantia do estado de Direito e justiça criminal
ClínICa de dIreItos huManos da unIVersIdade da reGIão de JoInVIlle – unIVIlle
(santa CatarIna)
ObJetivO: Fortalecer o espaço universitário para monitorar, articular e provocar a construção de novas políticas públicas voltadas
para a população de rua.
AçõeS: oficina para a criação de uma ouvidoria; mapeamento do marco legal e das políticas públicas; planejamento estratégico;
oficina para moradores de rua; publicação de matérias para divulgar a causa.
teMátiCA PRinCiPAL: Garantia do estado de Direito e justiça criminal
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Iniciativas contempladas:
Coletivo de Advogados em Direitos Humanos – CADhu (São Paulo)
Objetivo: Garantir os direitos humanos de adolescentes e mulheres internas em sistemas de privação de liberdade.
Ações: Articular e desenvolver estratégias de atuação; oficina para discussão de violações; reuniões estratégicas com órgãos públicos.
Temática principal: Direito à terra e ao território
Núcleo de Assessoria Jurídica Popular de Ribeirão Preto – Najurp (São Paulo)
Objetivo: Fortalecer e melhorar a qualidade técnica da assessoria jurídica popular prestada a grupos comunitários e movimentos
sociais em relação ao processo de desfavelização da comunidade de João Pessoa, os impactos das obras de ampliação do aeroporto
e possibilidades de inclusão em programas habitacionais.
Ações: Assessoria jurídica e acompanhamento de casos; interpelação do poder público; acompanhamento e assessoria jurídica;
encaminhamento jurídico.
Temática principal: Direito a cidades justas e sustentáveis
Grupo de Estudo, Pesquisa e Extensão DiHuCi – Universidade Federal do Piauí
Objetivo: Defender os direitos das populações tradicionais impactadas pela implantação da ferrovia Transnordestina.
Ações: Realização de seminários; formação de grupos de trabalho; acompanhamento e fiscalização de procedimentos de licenças
socioambientais; ação civil pública.
Temática principal: Direito à livre orientação sexual e identidade de gênero
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A conquista do direito de ser ouvida é destacada por Joabe Pereira, da Associação das Mulheres Indígenas
do Município de Tapauá, no Amazonas. Ela trabalha para a conquista de espaço para as mulheres indígenas,
em questões ligadas à sustentabilidade da mulher, saúde, direitos, crianças e adolescentes.
“Defendemos que os indígenas assumam a própria identidade”, diz.
A associação estimula, por exemplo, o estudo da língua materna. Incentiva ainda a participação das mulheres
indígenas em espaços políticos e a busca pelo acesso aos serviços públicos.

Foto: Rivaldo Gomes

Joabe pede mais sensibilidade da sociedade brasileira para a causa indígena.

Para Joabe Pereira, a sociedade precisa ser mais sensível à causa indígena

histórias de projetos apoiados
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Edital - Megaeventos esportivos e direitos humanos
Realizado também em parceria com a Fundação Ford, o edital apoiou iniciativas voltadas à construção de um legado positivo dos
megaeventos esportivos para a população brasileira, principalmente para os grupos e comunidades vulneráveis.
O Fundo Brasil analisou 104 propostas e selecionou 20. Neste caso, o comitê de seleção foi formado por Cícero Krupp da Luz,
Joana Barros da Silva e Margareth Uemura, contando também com a presença de Letícia Osório, pela Fundação Ford.
As iniciativas apoiadas receberam apoio para trabalhar na defesa do direito à cidade, à moradia e ao acesso a serviços básicos,
transporte público e mobilidade urbana, trabalho informal, combate à violência e à criminalização da sociedade civil e democratização
do acesso à informação no contexto da Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas 2016.

20

A P O I O A O R G A N I Z A Ç Õ ES D A SO C I E D A D E C I V I L

Iniciativas contempladas:
Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa (São Paulo)
Objetivo: Criação de condições para a realização do 1º Encontro dos Atingidos pelos Megaeventos e Megaprojetos no Brasil.
Ações: Articulação, mobilização e realização do encontro. Apresentação e entrega do plano popular de justiça, reparação e prevenção.
Temática principal: Direito a cidades justas e sustentáveis
Associação das Prostitutas de Minas Gerais (Minas Gerais)
Objetivo: Implementar ações políticas, culturais e de acesso à cidade para enfrentar as violações de direitos das prostitutas no
contexto da Copa do Mundo.
Ações: Atividades para a inserção das prostitutas nos espaços de debates sobre megaeventos, turismo e cultura; cursos; eventos de
incidência política.
Temática principal: Direito a cidades justas e sustentáveis
Centro Popular de Direitos Humanos – CPDH (Pernambuco)
Objetivo: Promoção dos direitos humanos na comunidade do Coque em Recife por meio de pesquisa social e curso de formação
para jovens e adultos. O objetivo é defender os direitos dos moradores de baixa renda impactados por projetos de mobilidade urbana.
Ações: Levantamento, cadastro e entrevistas com os moradores afetados; sistematização e edição de dados; disseminação de
informações e debates.
Temática principal: Direito a cidades justas e sustentáveis
Ciranda – Central de Notícias dos direitos da Infância e Adolescência (Paraná)
Objetivo: Ações de comunicação que colaborem para a divulgação e o debate sobre a violação de direitos de crianças e adolescentes.
Ações: Produção de materiais audiovisuais para web; oficinas semanais; capacitações para professores e educadores; mobilizações
urbanas; distribuição de material impresso e realização de um fórum de jovens.
Temática principal: Direito a cidades justas e sustentáveis
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InICIatIVas ConteMpladas:
ColetIVo Flor de uruCuM (Ceará)
ObJetivO: Assessoria jurídica, de comunicação e assistência social a vítimas de criminalização, violência policial e/ou abuso de autoridade.
AçõeS: Assessoria jurídica; curso com militantes sociais e manifestantes sobre segurança pública e democracia; articulação e
mobilização de advogados para atuar nos protestos; construção de site ou blog; coleta e sistematização de dados.
teMátiCA PRinCiPAL: Direito à livre expressão, organização e manifestação
CoMIssão naCIonal de aMBulantes (são paulo)
ObJetivO: Fomentar a articulação nacional de ambulantes das cidades sede da Copa do mundo de forma participativa, democrática e solidária.
AçõeS: Preparação para o encontro Nacional; realização do encontro Nacional; elaboração e impressão de material informativo; criação
e manutenção de um blog da Comissão Nacional de Ambulantes.
teMátiCA PRinCiPAL: Direito a cidades justas e sustentáveis
CoMItê popular da Copa de CurItIBa (paraná)
ObJetivO: Produzir informações e contrainformações sobre os impactos negativos da Copa; garantir a liberdade de manifestação, o
direito ao trabalho e a dignidade das pessoas; promover a reparação de direitos.
AçõeS: Realização de encontros e oficinas de formação e capacitação; produção de vídeos e panfletos; formulação de denúncias.
teMátiCA PRinCiPAL: Direito a cidades justas e sustentáveis
CoMItê popular da Copa de FortaleZa (Ceará)
ObJetivO: Continuar as atividades do Comitê Popular da Copa; finalizar e divulgar o dossiê sobre os impactos da competição em Fortaleza.
AçõeS: Pesquisa e finalização do dossiê; realização de rodas de conversa para marcar o lançamento do dossiê; participação no 1°
encontro dos Atingidos pelos megaeventos e megaprojetos no Brasil.
teMátiCA PRinCiPAL: Direito a cidades justas e sustentáveis
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Iniciativas contempladas:
Comitê Popular da Copa de Pernambuco
Objetivo: Promover estratégias para garantir o direito à cidade no contexto dos megaeventos e megaprojetos na região metropolitana de Recife.
Ações: Diagnóstico situacional das desapropriações; fortalecimento e comunicação da campanha #NósValemosMais; participação no
1° Encontro dos Atingidos pelos Megaeventos e Megaprojetos no Brasil.
Temática principal: Direito a cidades justas e sustentáveis
Comitê Popular da Copa de São Paulo
Objetivo: Continuar a formação e mobilização da população impactada e promover debate sobre os legados da Copa.
Ações: Atividades de formação e comunicação; realização da II Copa Rebelde dos Movimentos Sociais; produção de documentário;
participação no 1° Encontro dos Atingidos pelos Megaeventos e Megaprojetos no Brasil.
Temática principal: Direito a cidades justas e sustentáveis
Comitê Popular da Copa do Distrito Federal
Objetivo: Envolver as crianças e adolescentes da rede pública de ensino no debate sobre a influência dos megaeventos na vida da população.
Ações: Produção de cartilhas informativas; exposição comparativa por meio de vídeos e imagens; debates; produção cultural;
participação no 1° Encontro dos Atingidos pelos Megaeventos e Megaprojetos no Brasil.
Temática principal: Direito a cidades justas e sustentáveis
Comitê Popular da Copa e Olimpíadas do Rio de Janeiro
Objetivo: Chamar a atenção para a desigualdade e exclusão resultantes dos megaeventos esportivos na cidade.
Ações: Debates em comunidades; acesso à informação; produção de material de divulgação; participação no 1° Encontro dos
Atingidos pelos Megaeventos e Megaprojetos no Brasil.
Temática principal: Direito a cidades justas e sustentáveis
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InICIatIVas ConteMpladas:
CoMItê popular dos atInGIdos pela Copa eM Belo horIZonte (MInas GeraIs)
ObJetivO: Continuar as ações de prevenção e combate às violações de direitos fundamentais como a moradia, trabalho informal, igualdade
de gênero e direitos da mulher.
AçõeS: mobilização social e organização política; reforço de ações locais de promoção e defesa de direitos; publicação de dossiê; participação
no 1° encontro dos Atingidos pelos megaeventos e megaprojetos no Brasil.
teMátiCA PRinCiPAL: Direito a cidades justas e sustentáveis
FóruM estadual de reForMa urBana do rIo Grande do sul – Feru
ObJetivO: Fortalecer e instrumentalizar os movimentos sociais, comunidades e entidades da reforma urbana para a luta pelo direito
à cidade e à moradia.
AçõeS: Debates metropolitano e estadual; dar visibilidade às violações; incidir junto aos órgãos públicos competentes; participação no 1°
encontro dos Atingidos pelos megaeventos e megaprojetos no Brasil.
teMátiCA PRinCiPAL: Direito a cidades justas e sustentáveis
FóruM popular perManente de deFesa da CrIança e do adolesCente – FdCa/erJ (rIo de JaneIro)
ObJetivO: Fortalecer a discussão sobre o tráfico interno e internacional de crianças, adolescentes e jovens nas 12 cidades-sede da Copa do mundo.
AçõeS: Criação e manutenção de plataforma online; produção de material informativo; seminário temático estadual com transmissão pela web.
teMátiCA PRinCiPAL: Direito a cidades justas e sustentáveis
Grupo de desenVolVIMento FaMIlIar – GdFaM (Ceará)
ObJetivO: Desenvolver ações para estimular e mobilizar a comunidade do Planalto Pici a participar da luta pelo direito à moradia digna.
AçõeS: Visitas a moradores; realização de oficinas temáticas; criação de comissão de moradores.
teMátiCA PRinCiPAL: Direito a cidades justas e sustentáveis
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Iniciativas contempladas:
Instituto de Desenvolvimento de Ações Sociais – Ideas (Bahia)
Objetivo: Propor iniciativas e práticas no campo da ação social, jurídica e política para articular uma rede de 13 ocupações e comunidades
que têm o direito à moradia ameaçado.
Ações: Produção de dossiê; acompanhamento jurídico; realização de vídeo-denúncia; formação em direitos humanos e políticas públicas.
Temática principal: Direito a cidades justas e sustentáveis
Instituto Favelarte (Rio de Janeiro)
Objetivo: Contribuir com a informação, mobilização e reivindicação dos moradores da região portuária sobre os impactos da Copa do Mundo.
Ações: Produção de matérias e fotos com os moradores, usuários dos transportes e lideranças comunitárias.
Temática principal: Direito a cidades justas e sustentáveis
Tambores de Safo e Fórum Cearense de Mulheres (Ceará)
Objetivo: Realizar formação, difundindo informações e apoiando a luta e acesso aos direitos da população prejudicada com a Copa do Mundo.
Ações: Ciclo de formação; elaboração de cartilha informativa de apoio à população; ações com artistas de rua.
Temática principal: Direito a cidades justas e sustentáveis
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Criado por portadores de HIV/Aids, o GTP +, de Pernambuco, desenvolve um projeto para garantir os direitos
de travestis e pessoas vivendo com HIV/Aids em dois presídios de Pernambuco.
Entre as conquistas da organização está um pavilhão específico para travestis em uma das penitenciárias.
Ativista experiente, André Valeriano Almeida Guedes acredita que atualmente o preconceito aparece vestido
com novas roupagens. E sugere uma reflexão: não é preciso sofrer agressões ou discriminações para defender
os direitos humanos.
“Não é preciso ser mulher para defender as mulheres contra as agressões. Não é preciso ser gay para
defender a cidadania plena. É preciso ser humano”.

Foto: Rivaldo Gomes

histórias de projetos apoiados
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André Valeriano, do GTP +, vê o preconceito atual vestido com “outras roupas
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lInha espeCIal - JustIça CrIMInal
seis projetos voltados ao combate às violações de direitos humanos no regime de prisão provisória receberam apoio por meio de uma parceria
entre o Fundo Brasil e a oAK Foundation.
As iniciativas foram escolhidas por meio de uma chamada especial e passaram pela análise de um comitê de especialistas. A intenção da
chamada especial é fortalecer as organizações da sociedade civil que atuam no campo da Justiça Criminal voltadas para a transformação de
políticas públicas.
o principal objetivo é apoiar o trabalho qualificado e estratégico nesse tema, o que incluiu atividades de documentação e monitoramento de
informações, campanhas, advocacy, litigância, assessoria técnica e pesquisa aplicada.

Reunião para discutir as propostas
apoiadas no tema da Justiça Criminal
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InICIatIVas ConteMpladas:
InstItuto de deFensores de dIreItos huManos – ddh – rIo de JaneIro
ObJetivO: Assessoria jurídica popular a indivíduos ou grupos que sofrem violações de direitos humanos em razão da violência estatal.
AçõeS: Assessoria jurídica a presos provisórios; encontros de formação com advogados e voluntários.
InstItuto de deFesa do dIreIto de deFesa – Iddd – são paulo
ObJetivO: Reduzir o uso abusivo da prisão provisória por meio de atendimento jurídico pró-bono em centros de detenção provisória.
AçõeS: mutirão carcerário; construção de matriz de acompanhamento quantitativo; ações de advocacy junto ao Judiciário; ministério Público e executivo.
InstItuto de estudos da relIGIão – Iser – rIo de JaneIro
ObJetivO: Produzir conhecimento inovador e gerar materiais pedagógicos para campanhas e debates públicos sobre as prisões provisórias.
AçõeS: Identificação e elaboração da história de vida de 20 pessoas que tenham sofrido prisão provisória; estudo sobre alternativas
penais; levantamento amostral; seminário e produção de material de sensibilização.
InstItuto terra, traBalho e CIdadanIa – ItCC (são paulo)
ObJetivO: Impulsionar alternativas à prisão provisória de mulheres, com atenção especial às mulheres grávidas ou responsáveis pelo
cuidado de seus familiares.
AçõeS: Pesquisa quantitativa e qualitativa; criação de hotsite, produção de vídeo e divulgação na internet; advocacy com operadores de direito; debates.
JustIça GloBal (rIo de JaneIro)
ObJetivO: Impulsionar políticas públicas que garantam os direitos das pessoas provisoriamente privadas de liberdade.
AçõeS: Visitas de monitoramento; reuniões com a Defensoria Pública; elaboração de informe temático; seminário; audiência pública; reunião temática.
pastoral CarCerárIa naCIonal/assoCIação de apoIo e aCoMpanhaMento – asaaC (são paulo)
ObJetivO: Reduzir as práticas de tortura contra presos provisórios por meio do monitoramento das unidades de privação de liberdade,
denúncias e registros de casos de ocorrência.
AçõeS: Assessoria jurídica; formação para advogados; mapeamento de ocorrências de tortura em todo país; advocacy; publicação de
relatório; realização de evento público.
28

Alan Ferreira, do Cerrado – Assessoria Jurídica Popular, afirma que a pauta da violência policial abraçada
pela organização estava prestes a ser abandonada até receber o apoio do Fundo Brasil.
O Cerrado é um coletivo que assessora movimentos sociais e atua em várias frentes: agrícola, direito criminal,
previdência e trabalhista, além da violência policial.
“Levamos para a Corte da OEA (Organização dos Estados Americanos) o caso de 43 pessoas desaparecidas
em Goiás”, ele cita, como exemplo do trabalho.

Foto: Rivaldo Gomes

Alan vê os encontros de representantes de projetos organizados pelo Fundo Brasil como uma “terapia em
grupo” que fortalece os participantes e também uma oportunidade de descobrir e pactuar afinidades.

Alan Ferreira conta que ao apoio do Fundo Brasil é fundamental para projeto

histórias de projetos apoiados
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apoIos eMerGenCIaIs
o advogado indígena Tonico Benites recebeu apoio emergencial de R$ 1.200 do Fundo Brasil em 2014 para participar da Conferência
mundial dos Povos Indígenas, realizada pela organização das Nações unidas em Nova Iorque, em setembro.
Também recebeu apoio emergencial de R$ 2.500 para a realização de uma “Aty guasu” (assembleia) emergencial para discutir e
repudiar violências cometidas contra os povos indígenas e chamar a atenção do governo e da Justiça para a situação do povo GuaraniKaiowá, no sul do mato Grosso do sul.
os indígenas reivindicam parte dos territórios tradicionais, de onde foram expulsos, e sofrem com violações como despejos, ameaças
de morte, torturas, sequestros, ataques de pistoleiros, assassinatos e outras agressões.
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“Que os diferentes não sejam vistos como inferiores”, reivindica Maria Laura dos Reis,
do Grupo Piauiense de Transexuais e Travestis do Piauí.

A ativista comemora as conquistas do movimento, mas lembra que ainda há muito o que fazer em relação
à exclusão da população trans e das travestis.
“Muitas meninas reclamavam da violência. O caso mais forte foi o de três meninas agredidas com tacos”, relata.
Além disso, transexuais e travestis ainda enfrentam o preconceito quando precisam recorrer a órgãos públicos
no Piauí. Muitas vezes são chamadas pelo nome civil, por exemplo, o que revela o desrespeito por parte de
alguns gestores e servidores públicos.

Foto: Rivaldo Gomes
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Maria Laura, do GPTrans, luta por respeito a travestis e transexuais no Piauí

31

APoIo A oRGANIZAçÕes DA soCIeDADe CIVIL

ForMação
Ao longo de sua história, o Fundo Brasil promoveu 16 oficinas de treinamento para organizações apoiadas em todo país.
Fortalecer as organizações da sociedade civil por meio de atividades de formação e treinamento é parte de nossa missão estratégica.
em 2014, o trabalho de formação teve como foco a comunicação institucional. Para o Fundo Brasil, a comunicação cada vez mais deixa
de ser vista apenas como um instrumento e sim como ação central, um de nossos principais objetivos.
Por meio do uso das estratégias de comunicação, podemos minimizar uma barreira enfrentada pelos defensores e defensoras dos
direitos humanos: o fato de a sociedade brasileira conhecer pouco o trabalho que realizam e, por isso, ter dificuldade de compreender
a importância desse trabalho.
Conseguir visibilidade é também chegar mais perto da compreensão e o apoio da sociedade brasileira e, desta forma, avançar na
sustentabilidade das ações em defesa dos direitos humanos.
em 2014, realizamos quatro oficinas de comunicação com redes de direitos humanos, cada uma com um tema distinto; uma oficina
com os grupos apoiados pelo edital específico megaeventos esportivos; e uma oficina com os projetos apoiados pelo edital anual.
Destaque para o fato de o Fundo Brasil ter aumentado suas atividades de formação com algumas redes de direitos humanos, divididas
em cinco temáticas no projeto Fortalecendo o protagonismo de redes e articulações na promoção de direitos humanos no Brasil,
realizado com o apoio da Petrobras.
As redes foram as seguintes:
• Enfrentamento ao genocídio da juventude negra;
• Enfrentamento à violência contra as mulheres e a população LGBT (feminicídio, lesbofobia, homofobia e transfobia);
• Promoção do direito à cidade (impactos dos megaeventos esportivos);
• Proteção de defensores de direitos humanos; e
• Defesa do direito à terra e ao território (comunidades quilombolas e povos indígenas)
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As atividades fortaleceram o desenvolvimento e o protagonismo social das redes. Por meio das oficinas, as redes foram estimuladas
a construir a aprimorar planos de comunicação, executados ao longo do ano, inclusive com apoio à construção e apresentação de
produtos.
Para conhecer o hotsite do projeto Fortalecendo o protagonismo de redes e articulações na promoção de direitos humanos no Brasil,
acesse: www.fundodireitoshumanos.org.br/comunicaredes

Diferentes atividades de formação
reuniram representantes de projetos
apoiados pelo Fundo Brasil
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monitoramento
Em 2014, foram feitas visitas a projetos nas regiões nordeste, sudeste e sul. A Copa do Mundo, sediada no Brasil entre os meses de
junho e julho, reduziu o tempo disponível da equipe do Fundo Brasil para viagens, razão pela qual adiaram-se as visitas a projetos das
regiões norte e centro-oeste para o início do ano seguinte.
Para além das visitas presenciais, no entanto, o acompanhamento dos projetos é feito regularmente por telefone e e-mail. Todas
informações coletadas são inseridas no banco de dados, um instrumento da fundação que permite a visualização do desenvolvimento
dos projetos, bem como a prestação de alguma assessoria técnica sempre que necessário.

Durante todo o ano, a equipe de Projetos
do Fundo Brasil visitou grupos apoiados
em todas as regiões do País
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proJetos VIsItados eM 2014
FeVereIro
Comitê Popular da Copa – Paraná – edital específico 2012
setor de educação do movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra – Paraná – edital 2013
Associação Comunitária do Faxinal salso - Paraná –edital 2012
aBrIl
Articulação Política de Juventudes Negras – são Paulo – edital 2013
Filhos de Abassá – são Paulo – edital 2013
MaIo
Comitê Popular da Copa – são Paulo – 2014
Comissão Nacional dos Ambulantes – são Paulo - 2014
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proJetos VIsItados eM 2014
aGosto
Comitê Popular da Copa – Pernambuco – edital 2014
Associação das Profissionais do sexo de Pernambuco – edital 2013
GTP + Grupo de Trabalhadores em Prevenção Posithivo – Pernambuco – edital 2013
Centro Cultural Coco de umbigada – Pernambuco – edital 2013
Rede Desenvolvimento sustentável do Grande Bom Jardim – Ceará – edital 2013
Coletivo Flor de urucum – Direitos Humanos, Comunicação e Justiça – Ceará – edital 2012
Comitê Cearense pela Desmilitarização da Polícia e da Política – Ceará – edital 2014
Grupo de Desenvolvimento Familiar - GDFAm – Ceará – edital 2014
Tambores de safo/Fórum de mulheres do Ceará – edital 2014
Comitê Popular da Copa - Fortaleza
noVeMBro
Fórum de Juventudes do Rio de Janeiro – Rio de Janeiro – edital 2014
Instituto Favelarte – Rio de Janeiro – edital 2014
Fórum Popular Permanente de Defesa da Criança e do Adolescente – Rio de Janeiro – edital 2014
Instituto de Defensores de Direitos Humanos – Rio de Janeiro – edital 2013
Centro de estudo Afro Brasileiro Ironides Rodrigues – Rio de Janeiro – edital 2014
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Engajando a sociedade na promoção dos direitos humanos
O Fundo Brasil tem a missão de contribuir para a realização de direitos humanos por meio de mecanismos inovadores e sustentáveis. |
São mecanismos que permitem o fortalecimento de organizações da sociedade civil e também o desenvolvimento da filantropia para a justiça social.
A filantropia de justiça social não se preocupa apenas em aliviar os sintomas de injustiça, mas em reduzir ou eliminar as suas causas, com
uma atuação na raiz dos problemas sociais.
Cumprir essa missão passa por ampliar a participação de diferentes atores na promoção dos direitos humanos para todos e todas.
E engajar a sociedade na defesa de causas sociais é um desafio que o Fundo Brasil assumiu com força em 2014.

➥ mobilizando indivíduos
A campanha “Diga SIM aos Direitos Humanos no Brasil” foi estruturada em 2014 como parte da estratégia e ampliar o engajamento e
o apoio de indivíduos às causas de direitos humanos.
O plano estratégico de mobilização de recursos foi aprovado pelo Conselho Curador do Fundo Brasil no final de maio. Contratou-se
uma coordenadora de captação de recursos para integrar a equipe e conduzir as atividades de preparação e implantação do plano ao
longo do segundo semestre. Isso incluiu organizar toda a infraestrutura para as campanhas de mobilização de recursos, como por
exemplo, contratação de serviço de telemarketing e de CRM (sistema de gestão de relacionamentos com o doador); contratação de
agência de marketing para desenvolvimento da régua de relacionamento com o doador e de marketing direto para o desenvolvimento
de campanhas online.
Também definiu-se a estratégia para desenvolvimento da primeira campanha, com a aprovação de roteiros, dos locais de gravação e
edição de vídeos, busca de histórias nos projetos apoiados e de artistas e pessoas públicas dispostas a apoiar a fundação.
As atrizes Letícia Sabatella (conselheira do Fundo Brasil) e Jéssica Ellen e o ator Vinícius Romão aceitaram o convite e deram voz à campanha.
O primeiro vídeo foi lançado já no primeiro semestre do ano seguinte.

Campanha Diga Sim foi planejada no segundo semestre de 2014 para ser veiculada nas redes sociais nos anos seguintes.
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➥ nota fiscal paulista
O Fundo Brasil manteve em 2014 a participação no Programa Nota Fiscal Paulista, que permite o recebimento da devolução de parte
do ICMS (Imposto sobre Mercadorias e Serviços) recolhido pelo governo do Estado.
Os créditos relativos às notas fiscais coletadas no segundo semestre de 2013 foram pagos em abril e os créditos relativos ao primeiro
semestre de 2014 foram pagos em outubro. O total arrecadado foi de R$ 167 mil. De 2010 até outubro de 2014, o programa rendeu
à fundação R$ 307,3 mil, valor suficiente para o apoio a sete projetos selecionados por meio do edital anual.
De 2011 até 2014, o Fundo Brasil contou com a parceria da Natura Cosméticos para as campanhas temáticas realizadas junto aos
lojistas em datas relacionadas aos direitos humanos (Dia Internacional da Mulher, Dia Mundial do Meio Ambiente e Dia Internacional
dos Direitos Humanos). As campanhas são uma forma de engajar e agradecer aos lojistas, cuja colaboração é fundamental para o
retorno dos créditos da Nota Fiscal.
Em 2014, o programa Nota Fiscal contabilizou 27 novas parcerias, totalizando 89 lojas colaboradoras.
A identidade visual do programa foi renovada por meio de parceria com a Agência Tarso, gerando urnas mais adequadas para a doação
de cupons fiscais e um folder explicativo.

Lojistas recebem presente doado por meio de parceria com a Natura
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➥ leilão de arte
Em agosto, o Fundo Brasil realizou o leilão virtual da obra “Brasil, país do futebol”, doada pelo artista plástico Paulo Ito. Foi uma ação
experimental que permitiu mobilizar e alcançar outros púbicos. O quadro doado foi inserido em um leilão realizado pela Bel Galeria de
Artes e arrematado por um colecionador francês pelo valor de R$ 3mil.
Além do quadro, a fundação recebeu dez reproduções fotográficas doadas pelo artista, que foram entregues às primeiras dez pessoas
que doaram pelo menos R$ 100,00 ao Fundo Brasil.

O artista Paulo Ito com a obra original
realizada nas ruas de São Paulo
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Participação em Redes

Rede de Fundos Independentes para a Justiça Social
Em paralelo ao processo de mobilização e engajamento de indivíduos, o Fundo Brasil tem entre os seus objetivos criar novas
oportunidades para promover a filantropia para justiça social.
A participação na Rede de Fundos Independentes para a Justiça Social faz parte dessa estratégia.
A Rede reúne dez fundos e fundações que promovem no Brasil a filantropia de justiça social e comunitária. Em 2014, houve um esforço
para implantar o seu plano de comunicação, visando ampliar a visibilidade sobre o trabalho desenvolvidos pelos fundos e fundações
que integram a Rede.
Um dos eventos dos quais os Integrantes da Rede de
Fundos participam, foi o seminário "A relevância dos
investidores sociais independentes na nova arquitetura
institucional de apoio às organizações da sociedade civil",
realizado pela Gife - Grupo de Institutos, Fundações e
Empresas, em junho, em São Paulo.

IHRFG
Em 2014, o IHRFG (International Human Rights Funder Group), rede de financiadores de direitos humanos sediada nos Estados Unidos,
organizou uma visita de fundos e fundações internacionais ao Brasil. Na ocasião, foi promovido um seminário sobre a filantropia voltada
para direitos humanos, que envolveu também representantes da filantropia em nosso país.
Membro do IHRFG, o Fundo Brasil colaborou na organização do evento e participou dos debates.

WGPSJP
Também neste ano, como resultado da participação em espaços internacionais, a fundação foi convidada a fazer parte do Comitê
Diretivo do Working Group on Philanthropy for Social Justice and Peace, articulação da qual participam organizações do Sul Global.

40

P r o m o ç ã o da F ilantr o pia d e J u s ti ç a S o cial

Comunicação estratégica
Ações desenvolvidas pelos projetos apoiados, monitoramentos in loco, divulgação dos processos de seleção e dos eventos realizados
ampliam a visibilidade sobre o trabalho do Fundo Brasil.
Em 2014, 116 matérias mencionaram a fundação em veículos de comunicação.
Além disso, por meio de campanhas desenvolvidas pela agência Tarso Estratégica e Comunicação, a fundação conseguiu espaço em
outros 101 veículos, entre digitais e impressos.
Como parte da estratégia de dar visibilidade às causas de direitos humanos, o Fundo Brasil produziu, em parceria com a Tarso, dois
anúncios temáticos com foco no Dia Internacional das Mulheres, em março, e outro sobre os impactos da realização da Copa do Mundo.
Essas peças foram veiculadas nas redes sociais da fundação e em revistas impressas.

QUEREMOS UM PAÍS CAMPEÃO NA BOLA
E NOS DIREITOS HUMANOS.

A CADA 90 MINUTOS UMA MULHER É ASSASSINADA NO PAÍS*.

JUNTE-SE AO FUNDO BRASIL.
ESTAMOS LUTANDO CONTRA A VIOLÊNCIA E CONTRA O TEMPO.
O Fundo Brasil apoia grupos que lutam contra a violência, a discriminação e outras formas de violação de direitos das mulheres.

Desde 2007, o Fundo Brasil já destinou R$ 6 milhões a mais de 200 grupos que atuam em defesa dos direitos humanos nas mais
A Fundação acredita que somente a mobilização de diferentes atores da sociedade pode garantir os direitos humanos para todas e todos

diversas áreas. Nesse contexto, a partir de 2011, a fundação tem apoiado organizações sociais mobilizadas em defesa de populações
e fortalecer a democracia. Desde 2007, o Fundo Brasil destinou mais de R$ 5 milhões para cerca de 200 projetos, beneficiando mulheres
de diferentes etnias e orientações sexuais, no campo e na cidade.
*Fonte: Ipea – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2013.

vulneráveis que sofrem diretamente os impactos negativos das obras da Copa do Mundo nas 12 cidades-sede.
O Fundo Brasil acredita que somente a mobilização de diferentes atores da sociedade pode garantir os direitos humanos para todos
e todas e, dessa forma, fortalecer a democracia.

Conheça em nosso site os projetos apoiados. Faça parte desta luta. Contribua com o Fundo Brasil para a construção de um país melhor para todos e todas.
Conheça em nosso site os projetos apoiados. Faça parte desta luta. Contribua com o Fundo Brasil para a construção de um país melhor para todos e todas.

8 DE MARÇO. DIA INTERNACIONAL DA MULHER.

11 3256-7852
www.fundodireitoshumanos.org.br | www.facebook.com/fundobrasil | twitter.com/fundobrasil

11 3256-7852
www.fundodireitoshumanos.org.br | www.facebook.com/fundobrasil | twitter.com/fundobrasil
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Também em relação às duas datas, foram realizados dois vídeos: o primeiro, sobre os direitos das mulheres, foi produzido por alunos
e alunas das Faculdades Rio Branco. Para assistir, acesse o link do Youtube: https://goo.gl/6EOHTp
O segundo, sobre a Copa, foi feito pela produtora Funkee e está no link https://goo.gl/TZjoXT
O informativo do Fundo Brasil, um dos principais canais de comunicação do Fundo Brasil, chegou à sua 32ª edição.
Foi registrado aumento de 25,47% de acessos ao site da fundação e um salto de 80,20% no número de seguidores da página no Facebook.

2013

2014

463.365
acessos
ao site

581.363
acessos
ao site

1.995
seguidores no
facebook

3.595
seguidores no
facebook
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➥ prêMIo aBrIl
o Prêmio Jovens Criativos, uma das categorias do Prêmio Abril de Publicidade em 2014, teve como tema uma campanha institucional
do Fundo Brasil.
Duzentos e seis estudantes ou jovens publicitários participaram do prêmio e criaram campanhas de acordo com o briefing encaminhado
pela fundação. Três campanhas foram selecionadas pela Abril e submetidas a uma banca examinadora formada por profissionais
reconhecidos no mercado publicitário.
os vencedores foram os publicitários Alexandre de oliveira siqueira e Rodrigo soares Pires, que criaram uma campanha com notícias
reais publicadas em revistas da editora Abril, assinada com a frase: “Já tem muita gente atrapalhando. Ajude a construir um país melhor”.
A campanha vencedora foi divulgada em revistas e sites da Abril no primeiro trimestre de 2015.
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Diálogos Musicais em Direitos Humanos
Um show da sambista Leci Brandão em dezembro de 2014 marcou o lançamento de dois editais para 2015 do Fundo Brasil: o edital
anual, de R$ 800 mil para projetos que combatem a violência institucional e a discriminação; e o edital “Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas”, no valor de R$ 360 mil para viabilizar uma nova linha de apoio.
O show, que reuniu uma legião de fãs da cantora, foi realizado no Sesc Vila Mariana, em mais uma edição do evento “Diálogos musicais
em direitos humanos” em parceria com o Sesc São Paulo.

Leci Brandão em show no Sesc Vila Mariana para lançamento dos editais 2014
e posa para fotos com integrantes da diretoria do Fundo Brasil e com representantes
de projetos apoiados.
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Capacitação de equipe
Em 2014, o Fundo Brasil promoveu três atividades internas com o objetivo de aprofundar os conhecimentos de sua própria equipe e
aprimorar sua capacidade de lidar com os temas mais atuais de direitos humanos.
Essas atividades de formação têm acontecido desde 2013, quando a fundação passou a convidar especialistas a participarem de um
momento de diálogo com toda a equipe para a discussão de temas específicos.
A primeira conversa em 2014 foi realizada em abril e teve como convidado o diretor presidente do Fundo Brasil, Jorge Eduardo Durão,
na qualidade de assessor da diretoria executiva da Fase – Solidariedade e Educação. O tema foi “Direitos humanos no Brasil e no
mundo”. Além de abordar a conjuntura atual dos direitos humanos, Jorge fez uma retrospectiva histórica a partir da sua experiência de
exilado pela ditadura militar brasileira.
Em novembro, o momento de diálogo teve como convidado o advogado Rafael Custódio, coordenador do programa de Justiça da
Conectas Direitos Humanos, organização que tem a missão de promover a efetivação dos direitos humanos e do estado democrático de
Direito no Sul Global – África, América Latina e Ásia. Rafael abordou questões relativas à Justiça Criminal brasileira, como os abusos
nas prisões provisórias e as violações de direitos de presos e presas no sistema prisional.
Em dezembro, a fundação convidou o advogado Sérgio Leitão, diretor do Instituto Escolhas e ex-diretor de políticas públicas do
Greenpeace, a falar sobre direito à terra e desafios para povos indígenas e comunidades quilombolas.

Atividade de capacitação de equipe recebe convidados de outras organizações,
como Sérgio Leitão, do Instituto Escolhas, e Rafael Custódio, da Conectas.
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Novo ciclo de Governança
Dois pioneiros do Fundo Brasil, Sergio Haddad e Sueli Carneiro, deixaram a diretoria da fundação após cumprirem dois mandatos
consecutivos. Junto com Darci Frigo e Oscar Vilhena, também ex-diretores, foram homenageados no final de 2014 pelos novos diretores
e por toda a equipe da fundação. O encerramento desse primeiro grande ciclo teve como marca a emoção. Diretores e equipe do Fundo
Brasil assistiram uma projeção com imagens de momentos marcantes do trabalho realizado e receberam um folder com fotos.
Homenagem reuniu equipe e diretoria do Fundo Brasil
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Rose Marie Muraro
Uma notícia triste abalou os defensores das causas sociais em 2014. Feminista pioneira, Rose Maria Muraro morreu aos 83 anos. Rose
foi uma das instituidoras do Fundo Brasil e rompeu paradigmas com suas ideias libertárias e defesa da justiça.
As ações da feminista tiveram repercussão internacional ao longo de sua vida.
Para o Fundo Brasil, é uma honra ter contado com o apoio de Rose Marie na criação da fundação.
Ela teve uma vida que merece ser reverenciada como feminista, escritora e ativista. Foi uma mulher corajosa e inspiradora.
Nada mais justo do que encerrar este relatório com uma homenagem a esta feminista que vai sempre inspirar os defensores dos direitos
humanos e, em especial, a equipe do Fundo Brasil.

Rose Marie Muraro – 1930-2014
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reCursos para proJetos
20%
23%
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39%
18%
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PRoJeTos JusTIçA CRImINAL oAK - 2014

reCeItas

4% 5%
3%

10%

DoAçÕes De emPResAs PÚBLICAs

53%

ReNDImeNTo Do FuNDo PATRImoNIAL
ReCeITA FINANCeIRA

25%

DoAçÕes INTeRNACIoNAIs
CRÉDITo NoTA FIsCAL PAuLIsTA
DoAçÕes NACIoNAIs De INDIVÍDuos

3% 4%
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12%
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27%
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 em reais
ATIVO
circulante
Recursos Livres
Recursos com Restrição
Caixa e Equivalentes de Caixa

2013

2014
2.502.708,30
107.556,36
2.610.264,66

696.077,58
168.546,00
864.623,58

2.087.864,52
2.742,13
333,56
–––

185.665,76
1.096,86
313,56
145.000,00

4.701.204,87

1.196.699,76

7.806.140,17

8.861.798,86

73.476,70
-31.578,68
41.898,02

49.363,44
-23.601,03
25.762,41

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

7.848.038,19

8.887.561,27

TOTAL DO ATIVO

12.549.243,06

10.084.261,03

Aplicação Financeira
Outros Créditos
Despesas Antecipadas
Contas a Receber
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE
ATIVO NÃO CIRCULANTE
	Realizável a longo prazo
Aplicações Financeiras
IMOBILIZADO
	Bens em Operação
(-) Depreciações
Imobilizado Líquido

passivo
CIRCULANTE
Fornecedores
Salários e Encargos Sociais
Obrigações Tributárias/Contribuições
Outras contas a pagar
PROJETOS SOCIAIS EM EXECUÇÃO	
Doações Vinculadas
Doações com Restrição- Rede Fundos
Outros Projetos Sociais
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio social
Fundo Patrimonial - Doação
Superávit Acumulado
Déficit/Superávit do Período
Ajuste Exerc. Anteriores
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL
TOTAL DO PASSIVO

2013

2014
–––
72.773,65
34.524,80
34.863,11
142.161,56

–––
43.628,25
12.964,92
3.719,24
60.312,41

2.260.384,65
104.956,36
125.000,00
2.490.341,01

676.375,72
168.546,00
145.000,00
989.921,72

2.632.502,57

1.050.234,13

10.000,00
6.076.500,00
2.743.918,58
880.911,58
205.410,33

10.000,00
6.076.500,00
3.781.819,13
-1.037.900,55
203.608,32

9.916.740,49

9.034.026,90

12.549.243,06

10.084.261,03
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DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
2013

2014

RECEITAS OPERACIONAIS
COM RESTRIÇÕES
	Receitas Internacionais:
Agências de Cooperação
	Receitas Nacionais:
Doações Empresas Públicas
Doações Empresas Privadas
Doações Pessoas Físicas
SEM RESTRIÇÕES
Créditos Nota Fiscal Paulista
Doação Pessoa Jurídica Internacional
Doadores Individuais
GRATUIDADES
Serviços Voluntários
Despesas OPERACIONAIS

4.831.340,59

2.005.623,95

2.947.946,49

773.083,45

1.417.286,32

835.855,01

–––

22.500,00

285.000,00

252.468,16

170.827,77

111.197,36

1.542,18

10.519,97

8.737,83

–––

372.376,79

558.268,37

-5.458.458,04

-2.328.974,07

-220.837,14

-99.125,20

-622.324,81

-335.324,29

Apoio as Organizações

-2.953.684,38

-939.988,74

Formação e Fortalecimento de Redes

-1.469.175,17

-828.581,96

-184.458,89

-120.572,37

-7.977,65

-5.381,51

-254.740,66

234.918,25

776.949,06

546.105,27

754.211,04

-1.252.205,48

-23.131,07

-8.450,22

1.508.029,03

-714.550,43

Serviços Voluntários

-372.376,79

-558.268,37

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO

880.911,58

-1.037.900,55

	Gestão e Desenvolvimento Institucional
Promoção da Filantropia de Justiça Social

Custos Operacionais
Depreciações
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DAS OPERAÇÕES SOCIAIS
Receitas Financeiras
	Variação NTNB
(-) Despesas Financeiras
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO GRATUIDADES
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