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Visão Geral
A BrazilFoundation foi fundada em 2.000 com o objetivo de contribuir na
transformação das realidades sociais no Brasil.
A fundação atua nos Estados Unidos em captação de recursos para apoio
financeiro e técnico a projetos de impacto social no Brasil.

Em oito anos de atuação a BrazilFoundation:
Deu apoio financeiro e técnico a 162 projetos sociais de organizações da sociedade civil
nas áreas de Educação, Saúde, Cidadania, Direitos Humanos e Cultura em 24 estados
brasileiros;
Intermediou $5.8 milhões de dólares para investimento social no Brasil através do
Programa de Doações Recomendadas que confere benefícios fiscais para doadores nos
Estados Unidos, de acordo com a lei americana de Imposto de Renda;
Capacitou 554 pessoas, entre gestores sociais e outros atores, em Gestão,
Comunicação Institucional, Avaliação e Formação de Liderança;
Construiu uma comunidade de 6.500 pessoas nos Estados Unidos interessadas no Brasil
e no trabalho da BrazilFoundation.

General Overview
In eight years of activity, BrazilFoundation has:
Given financial and technical support to 162 social projects, designed by civil society
organizations, in 24 Brazilian states, in the areas of Education, Health, Participatory
Development, Human Rights, and Culture;
Acted as an intermediary conduit for US $5.8 million through BrazilFoundation’s
Donor-Advised Grant Projects, socially invested in Brazil, bridging Brazilian financial
beneficiaries with United States donors, according to the US Tax Law;
Trained 554 social managers and others, in Management, Institutional
Communication, Evaluation, and Leadership capacities;
Built a community of 6500 Americans and Brazilians in the United States interested
in Brazil and the world of the BrazilFoundation;

.

E teve como resultados:
Identificação e sistematização de 51 tecnologias sociais, com potencial de reaplicação
em outras comunidades;
Impacto sobre 53.490 pessoas nas comunidades que passaram a ter acesso a bens e
serviços oferecidos através dos projetos apoiados;
Capacitação de 9.326 pessoas, através dos projetos apoiados, para formar lideranças,
acessar redes de proteção social, gerar trabalho e renda e se qualificar
profissionalmente;
Desenvolvimento de metodologia para o monitoramento de projetos apoiados,
contribuindo para aplicação mais efetiva dos recursos, com foco no desenvolvimento
institucional.

And BrazilFoundation saw these results:
Gave support to the identification and systematization of 51 social technologies,
with potential for replication in other communities;
Directly impacted 53,490 people in communities that came to have access to
assets and services provided through BrazilFoundation funded projects;
Contributed to 9,326 people completing training of BrazilFoundation funded
projects, to create leadership, to access social protection services, to generate
work and income, and to qualify professionally;
Developed methodology for monitoring BrazilFoundation funded projects,
contributing to more effective application of resources, with a focus on
institutional development.
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Message
from the President
and Vice President

Leona S. Forman
Presidente|President

We are pleased to share with you BrazilFoundation's Annual Report for 2008. It
was a year of intense activity, growth and challenges, not the least of which the
economic crisis that has thrown a shadow of concern on the field of philanthropy
– in the United States and in Brazil.
To help us stay the course, Elatia Abate, BrazilFoundation's Executive Director,
was recruited in July 2008 BrazilFoundation. She worked closely with our Board
of Directors in the process of consolidating and conciliating finances of the New
York and Rio de Janeiro offices. This process led to the hiring of independent
auditors, both in the US and in Brazil. The summary of the audited financial
information is available in this Report.
2008 has been also a year of increased program initiatives, with capacity building
workshops provided to our grantees and as a new service to the philanthropic
arms of corporate partners. BrazilFoundation offers them diagnostic and
evaluation of their own social projects as well as capacity building workshops for
management and volunteers.
As we look at the foundation's accomplishments, we are proud of the sizeable
donor community in the US that helped BrazilFoundation generate over US$11
million since 2001. The resources made it possible to make 162 grants to small
and medium-size non-profits across Brazil, selected through our Annual
Selection Program and establishing our lead in the nationwide search for creative
and effective grassroots social entrepreneurs. Our Project Bank, listing tested
grantee institutions for potential social investors and the Donor Advised gifts are
two other social investment modalities that attract investor support, a trusted
solution for donors in the US where gifts to BrazilFoundation receive fiscal
incentives as permitted by law.
We are poised to face the challenges ahead and we are grateful for the trust and
support of all those interested in a better Brazil.

Leona S. Forman
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Mensagem
da Presidente
e Vice-Presidente

Susane Worcman
Vice-Presidente|Vice President

Estamos felizes em compartilhar com nossos amigos e parceiros o Relatório
Anual de 2008 da BrazilFoundation. Foi um ano de intensa atividade,
crescimento e desafios, incluindo a crise econômica que lançou uma sombra de
preocupação no campo filantrópico tanto nos Estados Unidos como no Brasil.
Para nos ajudar a manter os planos, Elatia Abate foi contratada como Diretora
Executiva em julho de 2008 e trabalhou, juntamente com o nosso Conselho
Diretor, no processo de consolidação das finanças dos escritórios de Nova York e
do Rio de Janeiro. Esse processo levou à contratação de auditores independentes
nos dois escritórios em 2009. O sumário do relatório da auditoria encontra-se
neste documento.
2008 foi também um ano de grandes iniciativas dos nossos programas, com
oficinas de capacitação sendo oferecidas a todos os projetos que apoiamos e,
além disso, como um novo serviço para os investimentos sociais de nossas
empresas parceiras. A BrazilFoundation ofereceu diagnóstico, seleção e
avaliação dos projetos sociais dessas empresas além de oficinas de capacitação
para gestão e para ações voluntárias.
Quando olhamos para as conquistas da fundação ficamos orgulhosas ao ver que
a grande comunidade doadora nos Estados Unidos ajudou a BrazilFoundation a
gerar cerca de 11mihões de dólares desde 2001. Esses recursos tornaram possível
o apoio a 162 organizações sociais, pequenas e médias, em todo o Brasil,
escolhidas pelo programa de Seleção Anual e nortearam nossa ação no
reconhecimento de projetos sociais de fundo comunitário criativos e eficientes .
Duas outras modalidades de investimento social têm atraído doadores nos
Estados Unidos que procuram a BrazilFoundation como uma solução confiável
para seus investimentos sociais , com o estímulo dos incentivos fiscais permitidos
pela lei americana: o Banco de Projetos que lista instituições testadas com
projetos já apoiados pela BrazilFoundation e as Doações Recomendadas, que
permitem ao doador sugerir a instituição que desejaria apoiar.
Estamos tranqüilas para enfrentar novos desafios e muito gratas pela confiança e
apoio que recebemos de todos que, como nós, desejam um Brasil melhor.

Leona S. Forman

|

Susane Worcman
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Missão

Gerar e investir recursos em projetos sociais de organizações da sociedade civil
que promovem desenvolvimento e transformam realidades sociais no Brasil.

Valores

Mission

•Justiça Social;
•Confiança e respeito como base das relações;
•Valorização e potencialização dos
saberes, talentos e contribuições
de todos que nos acompanham;
•Ética, transparência e destemor
em nossas ações;
•Crença na transformação de pessoas
e comunidades através
de suas capacidades.

To generate resources and invest them in civil organizations, which are
developing and transforming social realities in Brazil.

Values

•At the base of everything:
Social Justice;
•At the base of all relationships:
Trust and Respect;
•At the base of our support:
We value and potentialize the
knowledge, talents, and
contributions of all those who
accompany us;
•At the base of action:
Ethics, transparency, and dauntlessness;
•Belief in the transformative capacity
of people and communities through
their own agency.
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como fazemos isso
how do we work

Como fazemos isso?
A BrazilFoundation seleciona e apóia projetos de organizações da sociedade civil brasileira que propõem
soluções criativas e diferenciadas para os desafios enfrentados por comunidades em todo o país,
buscando potencializar as vocações e os talentos locais, gerando capital humano.
O modelo de investimento social da fundação, através de seus programas, visa facilitar o protagonismo
local, fortalecer as organizações de base e promover o acesso a bens e serviços indispensáveis ao
desenvolvimento humano.

How do we work?
BrazilFoundation selects and supports projects by Brazilian civil society organizations that propose
creative and innovative solutions for the challenges faced by communities all over the country,
seeking to
potentialize local vocations and talents,
generating human capital.
BrazilFoundation's model of social investment, through its programs,aims to facilitate local action,
strengthening grassroots organizations and promote access to goods and services,indispensible to
human development.

Programas

Programas

1. SELEÇÃO ANUAL DE PROJETOS
2. CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES SOCIAIS
3. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
4. BANCO DE PROJETOS

1.ANNUAL PROJECT SELECTION
2.TRAINING SOCIAL ENTREPRENEURS
3.MONITORING AND EVALUATION
4.PROJECT BANK
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1. Seleção anual de projetos

1.
Annual project selection

Através de um Edital, lançado em outubro de cada ano
através do site www.brazilfoundation.org, a
BrazilFoundation convida a apresentação de propostas
vindas do Brasil todo, com o objetivo de identificar
iniciativas com potencial de gerar desenvolvimento para
as diferentes comunidades brasileiras.

Every October,BrazilFoundation posts Request For
Proposals (RFP) on the website
www.brazilfoundation.org,inviting organizations all
over Brazil to submit proposals;the objective is to
identify initiatives with the potential to generate
development within different Brazilian communities.

O edital, com os critérios de seleção, oferece um modelo
de formulário orientando a preparação da proposta e
facilitando o desenvolvimento de indicadores. Os
projetos recebidos passam por um processo de análise
para escolha de finalistas. Os finalistas recebem a visita
dos analistas para avaliação e seleção dos projetos que
serão apoiados.

The Annual RFP,with its specific criteria,includes
guidelines and samples for preparing a proposal,
facilitating the development of indicators.The project
proposals received through the RFP then go through a
system of review until finalists are selected.
Site visits are
made to each of the project finalists and,eventually,a
few are selected for funding.

A visita é parte importante da seleção, pois possibilita à BrazilFoundation conhecer as
comunidades que serão impactadas pelas ações dos projetos e conferir a legitimidade de
cada organização na representação das demandas e aspirações da comunidade. As visitas
são possibilitadas pelo generoso apoio da TAM.
The project visit is an important part of the selection process,since it allows
BrazilFoundation to get to know the communities that would be impacted by the actions of
these projects, and it confirms the legitimacy of each organization's proposal, making sure
that the way in which they present the demands and aspirations of their community is
accurate. The visits are made possible by the generous support of TAM Airlines.

As propostas enviadas em resposta ao Edital anual da
fundação oferecem um panorama das prioridades e
desafios sociais vividos e articulados pelas próprias
comunidades.
Em 2008, a BrazilFoundation começou a criar uma base
de dados para compilar esta informação de forma
sistematizada a fim de mapear o campo social no Brasil.
Na seleção 2008, foram recebidas 714 propostas e 22
projetos foram selecionados para apoio, recebendo
cada um até R$ 30 mil para sua execução.
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The project proposals received in response to
BrazilFoundation's annual RFP offer a panorama of the
priorities and social challenges experienced in Brazil,
and articulated by the communities themselves.
In 2008,BrazilFoundation started keeping a database
to compile this information in a systemized way, in order
to map Brazil's social needs.
In the 2008 selection,714 proposals were received and
22 organizations were selected to receive up to
R$30,
000 for the implementation of their proposed
project.

Projetos recebidos e apoiados

Projetos recebidos e apoiados

Por área de atuação em 2008

Por região do país em 2008

2008 Submitted and Funded Project

2008 Submitted and Funded Projects

By thematic field

By geographical region

5

8

3
2
4
184

45

Educação
Education

Saúde
Health

21
Direitos
Humanos
Human
Rights

175

73

Cidadania
Citizenship

Cultura
Culture

Quantidade de projetos | Number of projects

Quantidade de projetos | Number of projects

5
13

3

0

1
31
Norte
North

230

40

Nordeste Centro-Oeste
Northeast Midwest

111

Sudeste
Southest

Sul
South

Apoiados | Funded
Recebidos | Submited

Apoiados | Funded
Recebidos | Submited

Projetos apoiados
Por região do país de 2002 a 2008
Funded Projects by geographical region 2002 - 2008

Projetos apoiados
Por área de atuação de 2002 a 2008
Funded Projects by Field 2002 - 2008
Cultura
Culture
23

302

Sul
South
14 (9%)

Educação
Education
39

Norte
North
12 (7%)

Saúde
Health
16
Cidadania
Participatory
Development
56

Direitos Humanos
Human Rights
28

Sudeste
Southeast
74 (46%)

Nordeste
Northeast
57 (36%)
Centro-Oeste
Midwest
5 (2%)
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Ciclo Anual de Seleção e Monitoramento de Projetos
Annual Cycle of Projects Selection and Monitoring

Outubro
October

Seleção
Selection

Monitoramento
Monitoring

fecha
o edital

request for
proposals
2008 Selection

call for
submissions
is closedl

Janeiro
January

Fevereiro
February

classificação e cadastramento
dos projetos recebidos
classification and registration
of received projects

monitoramento, avaliação e relatório dos Projetos 2007
monitoring, evaluation and report of the Projects 2007
monitoramento, avaliação e relatório dos Projetos 2008
monitoring, evaluation and report of the Projects 2008

beginning of
monitoring process
Projects 2008
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Dezembro
December

divulgação
do edital
Seleção de 2008

início monitoramento
Projetos 2008

Eventos Anuais
Annual Events

Novembro
November

Projetos 2008
10 relatório

Projetos 2008
20 relatório

Projects 2008
1st report

Projects 2008
2nd report

Março
March

Abril
April

Maio
May

análise especializada e
seleção dos pré-finalistas

divulgação
dos finalistas

specialized analysis

announcement
of finalists

Junho
June

Julho
July

Agosto
August

Setembro
September

visita aos
projetos finalistas e divulgação
dos resultados
site visits to the finalists
and announcement
of the grantees

monitoramento, avaliação e relatório dos Projetos 2007
monitoring, evaluation and report of the Projects 2007
monitoramento, avaliação e relatório dos Projetos 2008
monitoring, evaluation and report of the Projects 2008
Projetos 2008
30 relatório

Projetos 2008
40 relatório

Projects 2008
3rd report

Projects 2008
4th report

Evento de
apresentação
dos projetos
selecionados
e oficinas
de capacitação
Award Presentation
for selected grantees
and beginning of
the grant period

6o Baile Anual
de captação
de recursos
6th fund-raising
Annual Gala
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2. Capacitação de empreendedores
sociais

2. Training social project leaders

Com o intuito de qualificar o investimento social nos
projetos que seleciona e apóia, a BrazilFoundation
desenvolve o Programa de Capacitação, do qual
participam 2 líderes-gestores de cada uma das
instituições apoiadas. Com metodologia criada sob
demanda para pequenas e médias organizações da
sociedade civil, a capacitação é estratégica para o
fortalecimento das entidades apoiadas e sua
sustentabilidade.

To strengthen its investment in funded projects,
BrazilFoundation has developed a Capacity Building
Program, in which two management leaders from each
funded organization are selected to participate. With a
methodology created by demand, for small- and
medium-sized civil society organizations, the training is
strategically oriented to strengthening the organization
and supporting its sustainability.

Para os nossos projetos oferecemos oficinas de gestão e
comunicação institucional. Gestores de cada uma das
22 instituições selecionadas em 2008 foram trazidos
para um encontro no Rio de Janeiro, onde participaram
da capacitação nos dias 16 e 17 de agosto de 2008. 46
gestores foram distribuídos em quatro oficinas, de
acordo com o seu domínio de conteúdo.
A mesma metodologia é desenvolvida para capacitar
gestores de instituições e projetos apoiados por
institutos e empresas parceiras.

Project leaders from each of the 22 institutions,
selected in 2008, were brought to a meeting in Rio de
Janeiro, where they attended workshops in
Management and Institutional Communication on 16
and 17 August 2008. 46 managers were distributed
among four workshops, according to their field of
competence.
The same methodology is developed for the workshops
of leaders of institutions and projects funded by
partners.

Gestão
Inclui planejamento estratégico, gestão financeira, mobilização de recursos e sustentabilidade, cooperação e
atuação em rede.

Comunicação
Comunicação estratégica, posicionamento, ferramentas de comunicação, assessoria de imprensa e
marketing social.

Management Workshops
Includes strategic planning, financial management, fundraising and sustainability, community building and
networking.

Communications Workshops
From the basics of defining themselves and their projects,to strategic communication,branding,public
relations,
and social marketing.
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Teatro: uma ferramenta educativa e de sensibilização
.

Estratégico para o envolvimento dos gestores de projetos nas oficinas e para a sensibilização sobre as temáticas da
Capacitação, o teatro é uma ferramenta de valor que permite a reflexão sobre práticas do cotidiano de muitas das
organizações apoiadas.
Para os nossos gestores apresentamos a peça teatral Lá no Morro Azul, criada pela fundação, que conta a história de uma
comunidade fictícia diante da necessidade de se organizar para sobreviver e se adaptar às mudanças sociais e econômicas.
Os personagens descobrem que precisam formalizar uma associação para continuar vendendo seus produtos artesanais e
se desenvolverem. Cada personagem da peça representa um tipo característico dentro do contexto comunitário. A peça
reflete algumas das dificuldades e desafios dos líderes sociais para a gestão de recursos, descentralização de
responsabilidades e tomadas de decisão.
Em seu terceiro ano, o teatro se tornou um diferencial do Programa de Capacitação da BrazilFoundation. Três outras peças
foram criadas para gestores e parceiros de projetos sociais com foco em geração de renda e desenvolvimento
participativo. 554 gestores e parceiros de projetos sociais assistiram às peças desde 2006.

THEATRE : A tool for educating and building awareness
.

BrazilFoundation developed a strategy for capturing the participatory interest, and building awareness, among project
managers in the Capacity Building workshops: Theatre. It is a valuable tool to create a space for reflection, and dealing
with daily practices of many of the grantees.
The play, There on the Blue Hill, created by BrazilFoundation, tells the story of a fictitious community needing to organize
itself to survive, thereby adapting to economic and social changes. The characters discover the need to form an association
for selling their artisanal products, and to develop. Each protagonist in the play represents a recognizable character from
the community context. The play offers some reflection on the difficulties and challenges social leaders face in managing
resources, delegating responsibility, and decision-making.
In its third year, the theatre has turned into a distinctive part of BrazilFoundation’s Capacity Building Program. Three other
plays were created for managers and partners in social projects dealing with Income Generation and Citizen
Consciousness.

46

Gestores Sociais e Parceiros Capacitados
Project Leaders and Corporate Partners trained in Capacity Building
Workshops

38
47

101

322

2006

2007

2008

Através de Parcerias | Corporate Partner Projects
Através de Seleção Anual | BrazilFoundation Grantees
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3. Monitoramento e avaliação

3. Monitoring and evaluation

O Programa de Monitoramento e Avaliação da
BrazilFoundation desenvolveu metodologia para
acompanhar a aplicação dos recursos investidos em
cada projeto e avaliar os resultados nas comunidades
impactadas. O Monitoramento promove um processo
participativo de definição de indicadores e de reflexão,
análise e avaliação estratégica.

BrazilFoundation’s Monitoring and Evaluation Program
has developed methodology to monitor the resources
invested in each project, and to evaluate the results on
the communities impacted. Monitoring promotes a
participatory process for defining strategic indicators,
and for reflection, analysis and evaluation.

Adequado à realidade das pequenas e médias
organizações de base, com foco no desenvolvimento
institucional, o monitoramento é realizado através de
relatórios trimestrais e assistência técnica por telefone e
e-mail, além de visitas, quando necessário.

Appropriate to the realities of small- and medium sized
organizations, with a focus on institutional
development, monitoring is conducted through
trimestral reports and technical assistance, conducted
by phone, e-mail, and visits, when necessary.

Público beneficiado pelos projetos apoiados entre agosto de 2007 e setembro de 2008:
Tally of the public that has benefited from BrazilFoundation funded projects between Aug 07 and Sep 08:
pessoas capacitadas através dos projetos apoiados tiveram acesso a novos conhecimentos e aprenderam sobre
novas técnicas, ferramentas e mecanismos para formação de lideranças, acesso a redes de proteção social e
geração de trabalho e renda e qualificação profissional.

1250
people trained through funded projects gained access to new knowledge, and learned new techniques, tools and
mechanisms for producing leadership, accessing social protection networks, generating work and income, and
attaining professional qualifications.

crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco pessoal foram atendidos em projetos de
atendimento e acompanhamento psicossocial, reforço e complementação escolar e arte-educação.

317

children and adolescents in high-risk situations were evaluated and placed in service projects, with
accompanying psychosocial care and monitoring that reinforced and complemented their school and art
education programs.

agricultores familiares de comunidades rurais foram beneficiados por ações de capacitação em técnicas e
ferramentas para aumentar a produtividade de suas pequenas propriedades, receberam assistência técnica
especializada para aplicação desses novos conhecimentos e acessaram estruturas de suporte à produção, tais
como bancos de sementes e sistemas de irrigação em regiões semi-áridas.

522
rural community family farms benefited from capacity building activities using new techniques and tools to
increase the productivity of their small properties. They received technical assistance, specifically for applying this
new knowledge, and access to production support, such as seed banks and irrigation systems in semi-arid
regions.
jovens de comunidades rurais foram atendidos por projetos que os capacitaram para serem protagonistas em
suas comunidades – mobilizando essas comunidades em torno de temas como preservação do meio ambiente e
organização para influenciar em políticas públicas.

67
rural community youth were served by projects that trained them to be active protagonists in their
communities — mobilizing these communities around issues such as environmental preservation and
lobbying to influence public policy.
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jovens de baixa renda foram beneficiados em projetos de qualificação profissional e geração de trabalho e renda,
como também em ações de atendimento psicossocial e formação de lideranças.

160
low-income youth benefited from professional qualification projects, generating employment and income, as well
as receiving psychosocial services and leadership training.

moradores de comunidade de remanescentes de quilombo, em situação de violência fundiária, receberam
assessoria jurídica para buscar a certificação de suas terras e foram capacitados sobre instrumentos jurídicos para
poderem acessar órgãos que efetivem seus direitos sociais e humanos.

224
residents of a community of descendents of the quilombo, in situations of land-use violence, received legal advice
in seeking the land’s title. They were trained in the use of legal tools to access agencies that enforce social and
human rights.

usuários de drogas pesadas, em situação de extremo risco pessoal e social, foram atendidos e acompanhados por
psicólogos e assistentes sociais, em estratégias de redução de danos – essenciais para prevenir a contaminação
desses usuários por doenças transmissíveis por comportamentos de risco (como compartilhamento de seringas):
HIV/AIDS e hepatite, por exemplo.

243
243 heavy drug users, in high-risk personal and social situations, were attended to and observed by psychologists
and social workers. Damage reduction strategies were used to protect drug users from risky behavior (like sharing
needles) – these strategies are essential to prevent transmittable disease contamination, such as HIV/AIDS and
Hepatitis, for example.

lideranças indígenas da região norte da floresta amazônica foram capacitadas em técnicas para proteção de seu
território (área demarcada) – que vem sofrendo constantes ataques de biopirataria.

28
indigenous leaders from the northern region of the Amazon forest were trained in techniques to protect their
territory (demarcated area) – which has suffered constant biopiracy attacks.

mulheres de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social foram atendidas por projetos nas áreas de
geração de trabalho e renda (especialmente no campo de qualificação do artesanato produzido pelas mulheres,
importante contribuição para renda familiar) e de formação de lideranças.

119
women of low-income, in high-risk situations, participated in projects devoted to job and income generation
(especially in developing skills in the field of artisanal objects produced by woman, an important contribution to
their domestic income) and leadership training.

pessoas impactadas pelos 31 projetos sociais apoiados entre agosto de 2007 e setembro de 2008.

7.800
people directly impacted by 31 social projects funded by the BrazilFoundation
between August 07 and September 08.

| 21

4. Banco de Projetos

4. Project Bank

A BrazilFoundation oferece a investidores sociais nos
Estados Unidos e no Brasil um Banco de Projetos que
reúne organizações anteriormente apoiadas pela
fundação, e que alcançaram sólidos resultados. Assim, a
BrazilFoundation dá visibilidade às instituições que
geraram impacto social, viabilizando maior apoio aos
seus programas. Apoiar estas instituições possibilita ao
investidor maior segurança no retorno do investimento
social.

BrazilFoundation offers social investors in the United
States and in Brazil a Project Bank where organizations
that have reached solid results, and that were previously
supported by the Foundation, are gathered. In this way,
BrazilFoundation provides visibility to the institutions
that are generating social impact, creating
opportunities for additional program support. Investing
in these organizations guarantees investors greater
return on their social investment.

O investidor pode escolher uma ou mais instituições
para apoio por área temática e/ou região geográfica. O
Banco de Projetos inclui informações sobre o perfil
institucional, as experiências e as tecnologias sociais
desenvolvidas por cada instituição. Investidores nos
Estados Unidos podem deduzir suas doações do
imposto de renda americano, de acordo com o Código
de Imposto de Renda americano.

The investor can choose one or more organizations to
support by subject field and/or geographical region. The
Project Bank includes institutional profiles, as well as
information about the experience and social
technologies developed by each organization. Investors
in the United States can deduct their donations from US
Income Tax, in accordance with the IRS tax code.

ROBÓTICA PARA ESTIMULAR IDÉIAS E INOVAÇÃO
A pedido da LEGO Education no Brasil, a BrazilFoundation indicou 20 entidades de sua rede em todo
o Brasil, atuantes na área de Educação, para participarem do Programa “Bloco a Bloco: O Brasil que
queremos”. Utilizando peças de LEGO, cinema e robótica educacional, o projeto estimula a reflexão de
estudantes na solução criativa de desafios enfrentados por suas comunidades, visando à construção de
um país mais justo. Laboratórios de robótica estão sendo montados nas 20 organizações indicadas, que
trabalham com adolescentes e jovens de 10 a 17 anos. A BrazilFoundation está intermediando as
relações com as entidades beneficiadas e dando suporte durante a implantação da metodologia.
ROBOTICS TO STIMULATE IDEAS AND INNOVATIONS is an example of how the Bank can
function
At the request of LEGO Education in Brazil, BrazilFoundation recommended 20 organizations, from
its network across Brazil, active in the field of Education, and working with adolescents and youth from
10-17 years of age, to participate in the program “Block by Block: the Brazil that we want.” Using
LEGO pieces, movies, and educational robotics the project stimulates students to contemplate creative
solutions to challenges faced by their communities, envisioning the construction of a more just country.
Robotics laboratories are being set up in the 20 recommended organizations. BrazilFoundation is
mediating relations between the beneficiary organizations and LEGO Education, and providing
support during the implementation of this methodology.
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Investimentos Sociais através do Banco de Projetos (US$) 2001 - 2008
Social Investments through the Project Bank (US$) 2001 - 2008
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Lista de organizações no Banco de Projetos que receberam doações em 2008
List of Project Bank organizations that received grants in 2008
Cidadania | Participatory Development

Saúde | Health

Ação Moradia

Casa de Santa Ana

Uberlândia/ MG

Housing Action

Rio de Janeiro/ RJ

Santa Ana House

Cidadania | Participatory Development

Educação | Education

Associação de Pais e Amigos de Surdos de Campinas

Instituto Coração de Estudante

Campinas/ SP

Fortaleza/ CE

Association of Parents and Friends of the Deaf
of Campinas

Heart of the Student Institute

Educação | Education

Cultura | Culture

Casa do Zezinho

Instituto Reciclarte

São Paulo/ SP

Niterói/ RJ

Zezinho's House

Recylart Institute

Saúde | Health

Direitos Humanos | Human Rights

Associação Lua Nova

OCA - Instituto de Assistência,
Tratamento, Capacitação e Pesquisa
em Saúde, Educação e Cultura

Araçoiaba da Serra/ SP

New Moon Association

Teresópolis/ RJ

Direitos Humanos | Human Rights
Associação Projeto Quixote
São Paulo/ SP

Institute of Care, Treatment,
Training and Research in Health,
Education, and Culture

Project Quixote Association
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de onde vêm os recursos
were do the resources came from

?

De onde vêm os recursos?
O escritório de Nova York da BrazilFoundation utiliza uma série de estratégias para captação de recursos
destinados a projetos sociais no Brasil.

Where do the resources come from?
BrazilFoundation’s New York office uses a series of fundraising strategies to secure the financial resources
it directs to social projects in Brazil.
1. GERANDO CONHECIMENTO E CONFIANÇA
2. CAPTAÇÃO DE RECURSOS
3. DOAÇÃO RECOMENDADA
4. SERVIÇOS NA ÁREA SOCIAL

1.
GENERATING KNOWLEDGE AND TRUST
2.
FUND-RAISING
3.
DONOR-ADVISED GRANT PROJECTS
4.
SERVICES IN THE SOCIAL FIELD

1. Gerando conhecimento e
confiança

1.
Generating knowledge and trust

A BrazilFoundation gera conhecimento sobre o Terceiro
Setor brasileiro e a atuação da fundação no campo
social no Brasil através da realização de palestras,
eventos e campanhas educativas.

BrazilFoundation shares knowledge, about the
Brazilian Third Sector and BrazilFoundation’s activities
in the field in Brazil, by means of lectures, events, and
educational campaigns.

PALESTRA DE ODED GRAJEW NA FORD FOUNDATION
Oded Grajew, fundador do Instituto Ethos de Empresas
e Responsabilidade Social e idealizador do Fórum Social
Mundial, fez uma palestra no auditório da Ford
Foundation em Nova York na véspera da realização do
Gala da BrazilFoundation, onde foi homenageado.

O D E D G R A J E W L E C T U R E S AT T H E F O R D
FOUNDATION
Oded Grajew, president of the Ethos Institute for
Business and Social Responsibility and founder of the
World Social Forum, gave a lecture in the auditorium of
the Ford Foundation, in New York, on the eve of
BrazilFoundation’s 2008 Gala, where he was honored.

LÍDER DE PROJETO APOIADO DÁ PALESTRA EM NOVA
YORK
Em 3 de março de 2008, o engenheiro Oswaldo Setti fez
uma palestra no escritório de Nova York sobre o
trabalho da Ação Moradia, organização mineira de
Uberlândia, fundada e dirigida por ele e apoiada pela
BrazilFoundation. A instituição faz um trabalho
inovador na construção de moradias de baixo custo
através de uma tecnologia de fabricação de tijolos
ecológicos e construção de casas populares em regime
de mutirão.

LEADER OF FUNDED PROJECT LECTURES IN NEW
YORK
On March 3, 2008, the engineer Oswaldo Setti, founder
and director of Ação Moradia (Housing Action), gave a
talk in BrazilFoundation’s New York office about the
work this BrazilFoundation supported organization
based in Uberlândia, Minas Gerais. Ação Moradia
constructs innovative low-cost housing. They
developed an ecological technology for manufacturing
Green bricks, and a collective building methodology
used to build their Green homes.
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Construindo casas de forma coletiva e ecológica
Oswaldo Setti explicou que a construção de cada casa é o resultado de um processo que pode levar até
um ano e meio. Durante este período, a Ação Moradia realiza reuniões freqüentes com as famílias
participantes do programa habitacional, onde são ensinadas, entre outras tecnologias, a técnica de
produção dos tijolos ecológicos fabricados sem queima de combustível, utilizados na construção das
casas. O custo das casas é 30% menor do que as construídas pelo governo. Atualmente a Ação Moradia
integra o Banco de projetos da Caixa Econômica Federal.
Collectively Constructing Ecological Homes
Oswaldo Setti explained that the construction of each house is the result of a process that can take up
to a year and a half. During this period, Ação Moradia (Housing Action) holds frequent meetings with
families participating in the housing program, where they are taught, among other technologies,
Green brick technology. These bricks are produced without fuel combustion and are used in the
construction of houses. The houses cost 30% less than government built housing. The Ação Moradia
(Housing Action) was chosen to be part of the Caixa Econômica Federal’s project bank.

|
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2. Captação de recursos

2.
Fund-raising

GALA ANUAL
O VI Gala Anual da BrazilFoundation, que acontece em Nova York, carro-chefe de capitação de captação
de recursos para apoio a projetos sociais no Brasil, foi celebrado em 10 de setembro de 2008. Reuniu mais
de 420 pessoas no Cipriani de Nova York e captou 318.000 USD que serão destinados aos projetos sociais
selecionados através da Seleção Anual de 2009.
Oded Grajew foi homenageado por seu trabalho em prol da responsabilidade social empresarial e da
equidade social, no Brasil e no mundo. Os atores Bruna Lombardi e Carlos Alberto Riccelli foram os
mestres de cerimônia.
A apresentação artística ficou a cargo dos violinistas Walter e Wagner Caldas. Os gêmeos vieram
diretamente de Iowa onde estão estudando na Escola de Música da Iowa Northern University com bolsa
de estudos ganha após sua primeira apresentação no Gala de 2006.

ANNUAL GALA
The VI BrazilFoundation Annual Gala, a the lead fundraising event to support social projects in Brazil,
occurred on 10 September 2008, in New York. More than 420 people gathered at Cipriani’s and US$
318.000,00 were raised, monies that will be earmarked for social projects selected through the 2009
Annual Project Selection.
Oded Grajew was honored for his work in favor of corporate social responsibility and social equity in
Brazil, and worldwide. Actors Bruna Lombardi and Carlos Alberto Riccelli were the Masters of
Ceremony.
Violinists Walter and Wagner Caldas were in charge of giving an artistic performance. The twins came
directly from Iowa where they are studying at the University of Northern Iowa Music School, on
scholarships secured after their performance at the 2006 Gala.
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CAMPANHA AMIGOS da BrazilFoundation

BrazilFoundation’s FRIENDS CAMPAIGN

Indivíduos nos Estados Unidos que desejam participar
do trabalho da fundação podem se tornar AMIGOS da
BrazilFoundation. Através de uma doação anual entre
US $30 e US $1.000, os AMIGOS passam a fazer parte
de uma rede de pessoas nos EUA que, com o cartão
fidelidade, acessam benefícios e descontos em
estabelecimentos comerciais e informações sobre
eventos e campanhas da fundação.
Em 2008, a Campanha AMIGOS captou um total de US
$ 54.687,37. Os parceiros comerciais da campanha,
que ofereceram descontos e benefícios em 2008, foram:

Individuals across the United States, who wish to, may
participate in the work of the BrazilFoundation with an
annual donation of US$ 30 and US$ 1,000, becoming
part of a loyal network of card-carrying FRIENDS in the
United States. With their Friend of the BrazilFoundation
card they can access shopping benefits and discounts,
and they receive regular updates about
BrazilFoundation events and campaigns.
In 2008, BrazilFoundation’s FRIENDS campaign raised
a total of US$ 54,687.37. The campaign’s 2008
partners in trade – those who offer business discounts
and benefits – were:

Boteco Brazilian Bar - Miami, FL
Brazil in Chicago – Chicago, IL
Brastilo Living - Online
Buzina Pop - New York, NY
Churrascaria Plataforma – New York, NY
Churrascaria Tribeca – New York, NY
H. Stern - New York, NY e Miami, FL
Chima Steakhouse - Fort Lauderdale, FL
Osklen - New York, NY
Piola Hallendale - Hallendale Beach, FL
My Brazilian Coffee – New York, NY
Piola - New York, NY
Piola - Washington, DC

Boteco Brazilian Bar - Miami, FL
Brazil in Chicago - Chicago, IL
Brastilo Living - Online
Horn Pop - New York, NY
Churrascaria Plataforma - New York, NY
Churrascaria Tribeca - New York, NY
H. Stern - New York, NY and Miami, FL
Chim Steakhouse - Fort Lauderdale, FL
Osklen - New York, NY
Piola Hallendale - Hallendale Beach, FL
My Brazilian Coffee - New York, NY
Piola - New York, NY
Piola - Washington, DC

AMAZÔNIA BRASIL

AMAZONIA BRAZIL

A Campanha AMIGOS firmou parceria com duas
organizações não-governamentais brasileiras - Saúde
e Alegria e Grupo de Trabalho Amazônico (GTA) – que
organizaram uma exposição intitulada
Amazônia Brasil, com o objetivo de
conscientizar e captar recursos em prol de
projetos sociais e ambientais na região
amazônica. Os recursos captados foram
intermediados para as duas organizações
através do Programa de Doação
Recomendada da fundação.

Through the FRIENDS campaign, BrazilFoundation
established partnerships with two Brazilian nongovernmental organizations – Saúde e Alegria
(Health and Happiness) and Grupo de
Trabalho Amazônico GTA (Amazon
Working Group). Together, they organized
an exhibition entitled Amazônia
Brasil/Amazonian Brazil, with the objective
of awareness building and fundraising to
support social and environmental projects
in the Amazon region. The funds raised
were directed to the two organizations via
BrazilFoundation’s Donor-Advised Grant
Projects program.

A exposição, que aconteceu no South Street
Seaport em Nova York, do dia 22 de abril ao
dia 13 de julho de 2008, mostrou uma
multiplicidade de informações sobre a
região, com toda sua diversidade natural,
potencial e contradições, e incluiu uma
réplica do Rio Amazonas no local (Píer 17).
Na mesma época, a BrazilFoundation organizou um
tributo ao biólogo brasileiro Marcio Ayres no
Smithsonian Museum of the American Indian, como
parte da exposição Amazônia Brasil. Marcio Ayres
idealizou a criação das reservas de Desenvolvimento
Sustentável Mamirauá e Amanã, com principal
atenção à preservação das populações locais.
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The exhibition, which took place at South
Street Seaport in New York, from 22 April to
13 July 2008, demonstrated complex
information about the region, its natural
diversity and potential contradictions, and included a
replica of the Amazon River, on site, at Pier 17.
Concurrently, as part of AMAZÔNIA BRASIL,
BrazilFoundation organized a tribute to the Brazilian
biologist Marcio Ayres at the Smithsonian Museum of
the American Indian. Marcio Ayres is responsible for
the establishment of reserves for Sustainable
Development, and of the organization Mamirauá
Amanã, attentive to the preservation of local
populations.

PRIMEIRO FESTIVAL DE FILME BRASILEIRO EM LOS
ANGELES (LABRFF)

1st BRAZILIAN FILM FESTIVAL OF LOS ANGELES
(LABRFF)

A BrazilFoudation participou como parceira no Festival,
que aconteceu de 7 a 9 de março de 2008. Na véspera,
uma recepção Pré-Festival promovido pela
BrazilFoundation reuniu 150 pessoas para prestigiar o
festival, com a presença da Embaixadora do Brasil
Thereza Maria Machado Quintella, que foi
homenageada.

BrazilFoundation was a partner in the 1st Brazilian Film
Festival in Los Angeles held from 7 to 9 March 2008.
BrazilFoundation hosted a Pre-Festival reception that
150 people attended. The Ambassador of Brazil,
Thereza Maria Machado Quintella, was honored.

VOLUNTÁRIA JAYMA CARDOSO REÚNE FUNDOS PARA
PROJETOS DA BrazilFoundation
Foram arrecadados mais de US$ 22.000,00 entre
ingressos e doações em nome da aniversariante da
noite que gentilmente abriu as portas da Cain Luxe para
o evento dos AMIGOS da BrazilFoundation. A
arrecadação foi revertida para a BrazilFoundation e
para os projetos apoiados pela Fundação em 2008.
CAMPANHA DIVULGA E BENEFICIA PROJETOS NO
SERTÃO SEMI-ÁRIDO BRASILEIRO
A BrazilFoundation firmou parceria com o artista pop
Romero Britto e a distribuidora de bebidas
saudáveis One World Enterprises
International para o lançamento de uma
edição limitada da água de coco O.N.E. nos
Estados Unidos. Os fundos gerados com as
vendas serão repassados para projetos de
segurança hídrica beneficiando famílias que
vivem sem acesso à água potável no semiárido do Nordeste brasileiro.
A parceria teve seu lançamento em junho em
uma recepção oferecida na casa de Patricia e
Nicholas Lobaccaro, diretora da fundação e
conselheiro, onde mais de 100 pessoas compareceram
para conhecer o trabalho da BrazilFoundation e seu
apoio a projetos sociais no Brasil que atendem a
famílias que sofrem com a falta de água.

VOLUNTEER JAYMA CARDOSO FUNDRAISES FOR
BrazilFoundation PROJECTS
Jayma Cardoso raised over US$ 22,000.00 from ticket
sales and donations at her birthday bash. This FRIEND
kindly opened the doors of Cain Luxé to benefit
BrazilFoundation’s work in 2008.

FRUIT JUICE AD CAMPAIGN BENEFITS PROJECTS IN
SERTÃO, THE SEMI-ARID REGION IN NORTHEASTERN
BRAZIL
The BrazilFoundation established a partnership with
pop-artist Romero Britto and One World
Enterprises International - distributor of
100% natural fruit juice beverages – to
launch a limited edition of O.N.E.™
Coconut Water in the United States, to
disseminate information and to raise
monies in support of projects that are
working to eradicate this problem. The
funds generated from O.N.E. sales will be
allocated by the BrazilFoundation to water
security projects benefiting families living
without access to drinking water in the
semi-arid region of Northeastern Brazil.
The partnership was launched in June at a reception
offered by Patricia and Nicholas Lobaccaro,
BrazilFoundation’s board director and advisory board
member. More than 100 supporters came to their
home to learn about BrazilFoundation and its work
with social projects that serve families in Brazil suffering
from lack of water.

EVENTO MUSICAL DE SAMBA SOUL ARRECADA PARA
PROJETOS DE PREVENÇÃO DA AIDS NO BRASIL

SAMBA SOUL MUSICAL EVENT: COLLECTION FOR
PROJECTS WORKING TOWARD THE PREVENTION OF
AIDS IN BRAZIL

Nos dias 4 e 5 de dezembro, no BAM Howard Gilman
Opera House, em Nova York, o evento musical Red Hot
+ Rio 2 saúda Samba Soul prestou tributo à música e
cultura brasileiras com apresentações de Bebel Gilberto,
Céu, Curumin, José Gonzáles, Otto e João Parahyba. Em
reconhecimento do Dia Mundial Contra a AIDS, uma
parte da arrecadação do evento, no valor de US
$15,000, foi doada para beneficiar um projeto com
foco na prevenção de HIV/ AIDS. O projeto Cidadania
LGBTT – Essa Garantia Começa por Você, em Santa
Catarina, foi selecionado através da Seleção 2009 da
BrazilFoundation para receber este apoio.

Hosted in the BAM Howard Gilman Opera House in New
York, 4 and 5 December 2008, the musical event Red Hot
+ Rio 2 welcomed Samba Soul in a tribute to Brazilian
music and culture, with performances by Bebel Gilberto,
Céu, Curumin, José González, Otto and João Parahyba.
In recognition of the worldwide Day Against AIDS, a part
of the event’s earnings — in the value of US$ 15,000.00
— was donated to benefit Cidadania LGBTT – Essa
Garantia Começa por Você (LGBT Citizenship – This
Guarantee Begins With You), in Santa Catarina, Brazil, a
project focusing on the prevention of HIV / AIDS, to be
chosen through BrazilFoundation’s 2009 Selected
Projects to receive this support.
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3. Doação Recomendada

Donor-Advised Program
3.

A BrazilFoundation atua como um mecanismo confiável
quando pessoas físicas ou jurídicas nos Estados Unidos
desejam apoiar uma organização não governamental e
sem fins lucrativos no Brasil e a recomendam para
receber o seu apoio. A BrazilFoundation, constituida
nos Estados Unidos para viabilizar e realizar apoios
financeiros à projetos sociais no Brasil, verifica as
credenciais e documentos da organização
recomendada antes de receber os recursos do doador.
Após a aprovação do Conselho Diretor o doador é
informado se o apoio poderá ser efetivado.

BrazilFoundation serves as a trusted mechanism when
individuals and corporations wish to recommend a nonprofit organization for grant support in Brazil. As an
international grant maker, BrazilFoundation will
c o n s i d e r d o n o r- r e c o m m e n d e d n o n - p r o f i t
organizations, diligently review their credentials and,
with the approval of BrazilFoundation Board of
Directors, receive the grant resources from the donor.

Em 2008, 42 apoios, no total de US$933,096.83 foram
feitos pela BrazilFoundation a organizações sem fins
lucrativos no Brasil, através do seu Programa de Doação
Recomendada.
Contribuições para BrazilFoundation, cujo registro é EIN
134131482 e com status de sem fins lucrativos
estabelecido pela Seção 501©3 do Código Tributário
dos Estados Unidos, são dedutíveis dentro dos limites
permitidos pela lei americana. Pessoas físicas podem
deduzir até 50% de sua renda bruta ajustada. Pessoas
jurídicas podem deduzir até 10% da renda sujeita a
impostos, antes de descontar o investimento com
finalidades filantrópicas.
É preciso notar que de acordo com as leis fiscais
americanas, BrazilFoundation detém controle legal
exclusivo sobre os recursos recebidos, sendo sua
responsabilidade fazer a decisão sobre a qualificação da
organização recomendada para receber o apoio. Ao
doador, a BrazilFoundation fornece um recibo que
poderá apresentar junto com a sua declaração de
imposto de renda.
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In 2008, 42 donations, totaling US$933,096.83
reached recommended non-profit organizations in
Brazil through the BrazilFoundation Donor-Advised Gift
Program.
Contributions to BrazilFoundation, EIN 13 4131482
and non-profit status under Section 501©3 of the US
Tax Code, are deductible to the full extent permitted by
law. Individuals can deduct up to 50% of their adjusted
gross income; companies may deduct up to 10% of
taxable income, prior to discounting the philanthropic
i n v e s t m e n t . B r a z i l Fo u n d a t i o n p r o v i d e s a n
acknowledgement of the contribution it receives.
BrazilFoundation retains exclusive legal control over
donations for recommended non-profit organizations.
It will take donor recommendation under advisement,
making the ultimate decision on whether the entity is
qualified for the disbursement of funds.

Passo-a-passo:
•O doador deve entrar em contato com a BrazilFoundation em Nova York para recomendar a
organização sem fins lucrativos que gostaria de beneficiar.
•O escritório da fundação no Rio de Janeiro entrará em contato com a organização recomendada
para solicitar documentação que demonstra sua condição de entidade não governamental e sem fins
lucrativos (Ata de Constituição, Estatuto e CNPJ).
•A organização a ser beneficiada preenche um formulário descrevendo como os recursos seriam
utilizados. Com base nesta informação a BrazilFoundation faz a determinação sobre a qualificação da
instituição recomendada a receber seu apoio. O Conselho Diretor ratifica este parecer.
•O doador é informado que pode realizar sua contribuição para a BrazilFoundation por cheque
nominal ou transferência eletrônica diretamente para a conta bancária da BrazilFoundation em Nova
York.
•Ao receber os recursos, o recibo da doação será emitido para o doador pela BrazilFoundation.
•A BrazilFoundation recolhe uma taxa administrativa padrão de 8% se o valor da doação for inferior
a US$ 50,000.00, ou de 5% se for superior a esse valor. A tarifa bancária é adicional.
•A BrazilFoundation transfere os recursos diretamente para a conta bancária, no Brasil, da
organização beneficiada.

Step by Step:
Once a donor approaches BrazilFoundation with a recommendation of a non-profit organization in
Brazil they would like to benefit with a grant, BrazilFoundation’s office in Rio de Janeiro will contact
that recommended organization and request documentation demonstrating its non-governmental, nonprofit status (including documents of incorporation, annual report, and a valid Brazilian Tax ID,
CNPJ). In addition, the recommended organization will complete a form, describing how these
resources will be used. Based on this information, BrazilFoundation will determine the viability of
making the grant.
After verification is completed, BrazilFoundation alerts the donor to make his/her contribution by check
written out to BrazilFoundation or wire transfer directly to the BrazilFoundation bank account in New
York.
BrazilFoundation collects a standard administrative fee of 8%, if the amount of the gift is under
US$50,000, or 5% if it is above. The bank transfer fee is additional
After verification is completed, BrazilFoundation alerts the donor to make his/her contribution by
check written out to BrazilFoundation or wire transfer directly to the BrazilFoundation bank account
in New York.
BrazilFoundation collects a standard administrative fee of 8%, if the amount of the gift is under
US$50,000, or 5% if it is above. The bank transfer fee is additional.
BrazilFoundation transfers the contribution directly to the benefited organization bank account in
Brazil.
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PARCERIA PARA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DE AÇAÍ
NA AMAZÔNIA

PARTNERSHIP FOR THE SUSTAINABLE PRODUCTION
OF AÇAÍ IN THE AMAZON

Em 2008, a BrazilFoundation juntou-se à Parceria
Amazônia Sustentável, uma iniciativa para promover a
produção sustentável do açaí na floresta Amazônica. A
parceria é uma colaboração com a empresa americana
Sambazon, que realiza negócios junto a pequenas
comunidades produtoras de açaí, um dos frutos
amazônicos mais apreciados. A iniciativa contribui
para melhorar a renda das famílias produtoras,
promovendo desenvolvimento local sustentável.

In 2008, BrazilFoundation joined the Parceria
Amazônia Sustentável (Partnership For A Sustainable
Amazon), an initiative to promote the sustainable
production of açaí in the Amazon rainforest. It’s a
collaborative partnership with Sambazon, a U.S.
company, which conducts its business in collaboration
with small açaí farming communities. Açaí is one of the
Amazon’s most appreciated fruits. The initiative helps
to improve the incomes of family producers, promoting
sustainable local development.

Com sua entrada nesta parceria, a BrazilFoundation,
através do Programa de Doação Recomendada,
possibilitou um investimento da Sambazon no
trabalho do Instituto Peabiru, uma ONG brasileira que
está realizando um plano de cinco anos voltado para a
sustentabilidade da cadeia produtiva do açaí na
Amazônia.

An outcome of this partnership: through
BrazilFoundation’s Donor-Advised Grant Projects
Program Sambazon invested in the Institute Peabiru, a
Brazilian NGO that is working on a five-year plan of
sustainable açaí production in the Amazon.

Instituições que receberam doação recomendada em 2008
Organizations that received donations through BrazilFoundation’s Donor-Advised Grant Program in 2008
Instituto Acaia | Acaia Institute - São Paulo -SP
Associação de Assistência à Criança Cardíaca e a Transplantada de Coração |Association for Assistance to Children
with Cardiac Problems and Heart Transplants - São Paulo - SP
Asilo Coronel Gustavo Ribeiro | Asylum Colonel Gustavo Ribeiro - Caconde - SP
Associação Indígena Wamaki - Parque Indígena do Xingu - Mato Grosso
Associação Mulheres em Ação | Women in Action Association - Porto Seguro -BA
Associação José Pereira de Farias | José Pereira de Farias Association - Paragominas - PA
Associação Obra do Berço | Cradle of Work Association - São Paulo -SP
Associação Saúde Criança Recomeçar | Recomeçar Child Health Association - Rio de Janeiro - RJ
Associação Talento do Esporte - Rio de Janeiro - RJ
CEASM - Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré |Maré Center for Study and Solidarity - Rio de Janeiro - RJ
Centro Edelstein | Edelstein Center - Rio de Janeiro - RJ
Centro Infantil Mãe Chica | Chica Infant Mother Center - Cláudio/MG
Comunidade Inamar Educação e Assistência Social | Inamar Community Education and Social Welfare - Diadema -SP
FADA - Fundação Mercedes de Andrade Martins | Mercedes de Andrade Martins Foundation - São Paulo -SP
Fundação Estudar | To Study Foundation - São Paulo - SP
Instituto da Criança | Children's Institute - Rio de Janeiro - RJ
Instituto Embraer de Educação e Pesquisa | Institute of Education and Research Embraer - São José dos Campos -SP
Instituto Giramundo Mutuando| Institute Turning World - Botucatu - SP
Instituto Peabiru | Institute Peabiru - Belém - PA
Instituto Sou da Paz | I Am Peace Institute - São Paulo - SP
Instituto Veris (IBMEC) | Versa Institute - São Paulo- SP
ONG Parceiros Voluntários NGO Partner Volunteers - Porto Alegre - RS
OSB - Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira | The Brazilian Symphonic Orchestra - Rio de Janeiro - RJ
RENCTAS - Brasília - DF
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Summary of Key Metrics
Measurements

2001

2002

2003

2004

Captação de Recursos / USD
Fundraising / USD

$114.110

$1.728.584

$622.902

$836.815

Nº de Doadores
# of Donors

56

205

509

521

775

910

684

669

Nº de Voluntários
# of Volunteers

5

12

25

40

50

76

93

122

300

700

1500

2800

4278

4756

6233

6727

Nº de Prospostas Recebidas
# of Proposais

-

73

891

1078

1071

760

975

714

Doações BF
# Discretionary Funds

-

4

17

25

31

33

31

22

Doações Recomendadas
Donor Advised

1

18

19

25

40

47

37

42

Mala Direta
Mailing List

2005

2006

2007

2008

$1.190.073 $2.424.199 $1.981.756 $1.892.866

Captação de recursos 2000 - 2008
Fundraising 2000 - 2008
$2.500.000,00

USD

$2.000.000,00
$1.500.000,00
$1.000.000,00
$500.000,00
$0,00
Gala
Doação Recomendada
Donor Advised
Fundações
Foundations
Empresas
Corporations
Indivíduos
Individuals
AMIGOS
Friends
CFC
Outros
Other

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

$0,00
$10.900,00

$0,00
$0,00

$0,00
$232.972,00
$1.567.724,78 $196.116,00

$315.119,50
$387.576,00

$316.760,00 $328.050,00
$417.114,94
$642.942,42 $1.465.179,28 $852.929,50

$371.810,00
$914.321,55

$0,00

$80.000,00

$92.482,00

$163.985,00

$78.401,26

$261.915,00 $282.145,60

$15.700,00

$239.547,00

$23.569,99

$10.900,00

$88.000,00

$64.516,10

$57.855,94

$64.233,81

$16.986,90

$124.804,99

$61.184,15

$23.569,99

$23.569,99

$59.566,35

$15.749,74

$8.162,55

$19.888,12

$23.159,44

$26.861,10

$150.897,83

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$737,00

$24.698,94

$54.687,37

$0,00
$0,00

$0,00
$0,00

$0,00
$0,00

$0,00
$0,00

$0,00
$6.604,87

$14.002,95
$12.261,00

$12.683,40
$30.246,45

$25.961,41
$103.880,53

$14.889,27
$29.764,16

Year
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4. Serviços na área social
A BrazilFoundation realiza vários serviços na área social,
para empresas e instituições, nacionais e internacionais,
com o objetivo de qualificar os investimentos nesta área.
Utilizando conhecimentos adquiridos em oito anos de
atividade no Brasil, a fundação oferece serviços de:
•Seleção de projetos;
•Monitoramento e avaliação;
•Capacitação de gestores sociais.

4.
Services in the social field
BrazilFoundation has gained unique experience in
grant‑
making and capacity building,working with
nonprofits at the grassroots level in Brazil and
partnering with national and international small
businesses and philanthropic institutions to strengthen
investments in the social arena.Using knowledge
acquired during eight years of activity,
BrazilFoundation
offers services in:
• Project Selection;
• Monitoring and Evaluation;
• Training Social Managers.

Através desta atuação, a BrazilFoundation coopera para
uma utilização mais efetiva dos recursos investidos no
campo social, assim criando capital social e
contribuindo para o desenvolvimento local sustentável
no Brasil. Foram parceiros em 2008:

1. Instituto HSBC Solidariedade
2. Instituto Alcoa/ Alumar
3. Inter-American Foundation
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Through this activity, BrazilFoundation cooperates in
producing a more effective use of financial investment
in the social arena, creating social capital and
contributing to local development and sustainability in
Brazil. Partners in 2008 were:

1.Instituto HSBC Solidariedade (HSBC
Solidarity Institute)
2. Instituto Alcoa/ Alumar (Alcoa Institute)
3. Inter-American Foundation

1. Instituto HSBC Solidariedade

1. Instituto HSBC Solidariedade

Criando uma cultura de responsabilidade social e
voluntariado

Creating a culture of voluntary social responsibility

A BrazilFoundation e o Instituto HSBC Solidariedade
firmaram uma parceria inovadora para capacitar
gerentes do banco HSBC, de todo o Brasil, voluntários
em projetos sociais apoiados pelo Instituto. O
Programa de Investimento Social em Parceria com
Colaboradores do Grupo HSBC - Brasil visa oferecer
aos gerentes noções de como escolher e acompanhar
projetos sociais. O programa motiva e sensibiliza os
funcionários voluntários a utilizarem seus
conhecimentos e talentos para contribuírem no
desenvolvimento e sustentabilidade das instituições,
criando assim uma cultura de responsabilidade social. O
Programa desenvolveu todo o material didático e
recursos como teatro e atividades de integração entre
colaboradores HSBC –Brasil e os gestores dos projetos.
66 gerentes foram capacitados em três oficinas: em
março (Curitiba), 27 e 28 de setembro (Recife) e 18 e 19
de outubro (São Paulo).

BrazilFoundation and Instituto HSBC Solidariedade
created an innovative partnership to train managers of
the HSBC Bank, throughout Brazil, who volunteer for
Bank supported social projects. The Program of Social
Investment in partnership with the HSBC Brasil
Group collaborators offers managers ideas about how
to select and monitor social projects. The program
motivates employees and raises awareness among
them, uses their knowledge and talent to contribute to
the development and sustainability of the sponsored
organizations, thereby creating a culture of social
responsibility. In 2008, the program created special
material didático,new plays and integrational activities
among HSBC Brasil collaborators and the managers of
the projects. 66 managers were trained in three
workshops: in March (Curitiba), 27 and 28 September
(Recife) and 18 and 19 October (São Paulo).

Educação Rural no Nordeste

Rural Education in the Northeast

Uma parceria firmada em 2007 entre a
BrazilFoundation e o
Instituto HSBC
Solidariedade deu início a
um programa de três anos
para apoio a projetos
atuantes na área de
educação rural no
Nordeste brasileiro, região
com os mais baixos índices
de educação no país. Em
2008, ao fim do primeiro
ano de apoio, analistas da
BrazilFoundation
visitaram alguns dos
projetos para ver de perto
e analisar os avanços. Até
2010, cada projeto terá
recebido o total de R$75
mil do Instituto HSBC
Solidariedade e seus
avanços terão sidos monitorados e avaliados pela
fundação.

A partnership, established in 2007, between the
BrazilFoundation and
HSBC Solidarity Institute
initiated a 3-year program
to support projects active
in the area of Rural
Education in the Brazilian
Northeast, a region with
the lowest education
levels in the country. In
2008, after the first year
o f
s u p p o r t ,
BrazilFoundation analysts
visited some of the
projects to see them up
close and review their
progress. By 2010, each
project will have received
a total of R$ 75,000 from
Instituto HSBC
Solidariedade and its
progress will have been monitored and evaluated by
BrazilFoundation.
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Parcerias com empresas socialmente responsáveis - 2008
Em 2008, a BrazilFoundation capacitou 256 gestores sociais de 152 organizações não
governamentais apoiadas por parceiros empresariais e apoiadores da fundação.
Através deste trabalho, a fundação habilita uma ampla rede de gestores sociais a gerenciar
melhor os seus recursos, avaliar seus impactos e, através de comunicação estratégica,
construir redes de cooperação e parcerias.
Gestão e comunicação: 94 instituições, 5 turmas, 188 gestores sociais;
Avaliação: 48 instituições, 2 turmas, 48 gestores sociais;
Investimento social em parceria com colaboradores: 66 gerentes do banco HSBC/ Grupo
Losango, 3 turmas;
Formação de Lideranças: 10 instituições, 20 gestores, 4 turmas.

Partnerships with socially responsible companies - 2008
In 2008, BrazilFoundation trained 256 social managers from 152 non-governmental
organizations, supported by BrazilFoundation business partners and supporters.
BrazilFoundation thereby enables a broad network of social managers to better manage their
resources, evaluate their impact, and through strategic communication, build networks of
cooperation and partnership.
Management and Communication workshops: 94 institutions, 188 social managers;
Assessment workshops: 48 institutions, 48 social managers;
Workshops for 66 managers of the HSBC Bank / Losango;
Leadership Training workshops: 10 institutions, 20 managers.
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2. Instituto ALCOA/ ALUMAR
Diagnóstico de contexto social
A BrazilFoundation firmou parceria com o Instituto
Alcoa para avaliar os resultados de seu investimento
social em 10 comunidades no entorno da planta
industrial da ALUMAR/ Alcoa apoiados nos últimos 3
anos, na área rural de São Luis, Maranhão. Nas visitas às
comunidades, com o apoio logístico dos funcionários,
os analistas da BrazilFoundation coletaram dados
através de observação de
campo, analisaram
indicadores e entrevistaram
lideranças comunitárias e
gestores das entidades
beneficiadas.
A avaliação permitiu um
estudo do tecido social que
detalha os desafios e as
oportunidades nas 10
comunidades visitadas. O
resultado desta avaliação na
região poderá nortear futuras
estratégias de investimento
social do Instituto Alcoa.
De acordo com análise desenvolvida nas comunidades
visitadas, a BrazilFoundation desenvolveu um
programa de capacitação em Formação de Lideranças.
Através desse programa, a BrazilFoundation identificou
líderes em potencial, estimulando a criação de redes de
cooperação entre os projetos do Instituto Alcoa e
desenvolvendo mecanismos que facilitam o
protagonismo local. As quatro oficinas de capacitação,
em dezembro de 2008, atenderam 20 gestores sociais.

3. Inter-American Foundation

2. ALCOA Institute / ALUMAR
Findings in the field
BrazilFoundation established a partnership with the
Alcoa Institute. BrazilFoundation assessed the results of
Alcoa’s social investment in 10 communities around its
ALUMAR / Alcoa industrial plant. These communities in
the rural area of São Luis, Maranhão, have received
support for the past 3 years. BrazilFoundation analysts
made visits to these communities, and with the logistical
support of company
employees and
observation in the field,
collected data, analyzed
indicators, and
interviewed community
leaders and the funded
program’s managers.
The assessment became a
study in the social fabric
that details the challenges
and opportunities of these
10 communities. The
result of this assessment in
the region will guide
future strategies for Alcoa’s social investment.
Based on the analysis carried out in the communities it
visited, BrazilFoundation was able to develop a program
of Capacity Building for its Leadership Training. Through
this program, BrazilFoundation identified potential
leaders, stimulated the creation of a network of
cooperation between Institute Alcoa’s many projects,
and developed mechanisms to facilitate more local social
activities. 20 social managers attended the four training
workshops in December 2008
.

3. Inter-American Foundation

Parceria rumo ao desenvolvimento local
A Partnership leading to participatory development
Em seqüência a uma parceria que iniciou em 2006, a
Inter-American Foundation (IAF) e a BrazilFoundation
juntaram forças para apoiar projetos na promoção de
desenvolvimento local em comunidades periféricas ou
rurais em todo o Brasil. Em 2008, a parceria apoiou sete
projetos selecionados através do edital anual da
BrazilFoundation, cinco dos quais na área de Cidadania
- projetos voltados a criar condições para que as pessoas
possam participar ativamente da vida política, cultural,
econômica e social de suas comunidades. Estes projetos
receberam capacitação em gestão e comunicação e
estão atualmente sendo monitorados pela
BrazilFoundation.

Evolving out of a partnership that began in 2006, the
Inter-American Foundation (IAF) and
BrazilFoundation joined forces to support projects
promoting local development in rural or remote
communities throughout the country. In 2008, the
partnership supported seven projects, selected through
the BrazilFoundation’s Annual Selection, five of them
were in the area of Participatory Development —
projects aimed at creating conditions for people to
participate actively in political life, and also in the
cultural, economic and social development of their
communities. These projects received capacity building
in Management and Communication and
BrazilFoundation’s analysts are currently monitoring
these projects.
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EXEMPLOS DE PROJETOS REFERENCIAIS APOIADOS 2007- 2008
Até 2008, a BrazilFoundation apoiou 162 projetos de organizações
da sociedade civil nas cinco regiões do país nas áreas de Educação,
Saúde, Direitos Humanos, Cidadania e Cultura. As organizações
apoiadas representam os desafios sociais enfrentados por
comunidades em todo o Brasil. Conheça, a seguir, algumas das
soluções encontradas por organizações apoiadas em 2008 para
superar estes desafios.
EXEMPLARY FUNDED PROJECTS 2007 - 2008
By 2008, BrazilFoundation had supported 162 civil society
organization's projects,in five regions of Brazil,in the areas of
Education,Health,Human Rights,Participatory Development,
and Culture.Supported organizations reflect the social challenges
faced by communities throughout the country.Get to know,in the
following examples,some of the creative solutions found by
organizations to overcome these challenges.

Cidade

City

O crescimento e proliferação das favelas é um dos
grandes problemas sociais atuais nos centros urbanos
brasileiros. Por ano, estima-se que milhões de pessoas
migrem para as cidades em busca de melhores
condições de vida, deparando-se com a deficiência de
políticas públicas na área habitacional. A especulação
imobiliária contribui para o aumento no fluxo de
famílias para estas comunidades. No Rio de Janeiro,
segunda maior cidade do Brasil com uma população de
mais de 6.1 milhões, existem 950 favelas em
crescimento onde cerca de 3,75 milhões de pessoas
vivem. Entre elas está Vila Aliança, comunidade
localizada no bairro periférico de Bangu. O início de sua
ocupação remonta à política de remoção da população
pobre para conjuntos habitacionais na periferia do
município, na década de 1960*. As favelas são
comunidades que sofrem de precariedade na infraestrutura, falta de serviços públicos básicos como
educação e saúde e políticas públicas ineficientes que
não garantem acesso aos direitos e deveres sociais e
políticos de seus moradores.

The growth and proliferation of favelas (slums) is
currently a major social problem in urban Brazil. Each
year, it is estimated that millions of people migrate to
cities in search of better living conditions, in response to
a deficiency in public habitation policies. Property
speculation contributes to the rising tide of families
coming into these communities. In Rio de Janeiro,
Brazil's second largest city with a population of over 6.1
million, there are 950 growing favelas, where about
3.75 million people live. Among them is Vila Aliança, a
community located in the suburbs of Bangu. The
beginning of this occupation dates back to the 1960s
and a policy of removing the poor to low-income
housing on the outskirts of the municipality *. The
favelas are communities that suffer from poor
infrastructure, lack of basic public services, like
education and health, and inefficient public policies
that do not safeguard residents’ rights, or demand their
social and political obligations.
*Portal Geo - Prefeitura do Rio de Janeiro (Geo Portal, Rio de
Janeiro Mayor’s Office)

* Portal Geo – Prefeitura do Rio de Janeiro

Rede Ação

Action Network

Instituto ProMundo

Instituto ProMundo | (ProWorld
Institute)

Rio de Janeiro - RJ

Articulou uma rede de 48 instituições sociais na
comunidade de Vila Aliança, zona Oeste do Rio de
Janeiro, melhorando os serviços oferecidos à
população da favela carioca e promovendo
desenvolvimento local.
O Instituto ProMundo, apoiado pela BrazilFoundation,
tornou-se uma organização de referência em Vila
Aliança. Capacitou diversas organizações sociais da
comunidade para elaborar e gerir seus projetos,
gerando novas ações de desenvolvimento local.
Mapeou as demandas da comunidade, direcionando
os investimentos de um fundo comunitário que
beneficia organizações locais. Os recursos do fundo
são usados para melhoria do centro comunitário,
elaboração de projetos, eventos e atividades
comunitárias. Do projeto nasceu um Instituto - Rede
Ação - que se tornou uma agência de fomento ao
desenvolvimento local.
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Rio de Janeiro - RJ

Articulated a network of 48 social organizations in
the community of Vila Aliança, in the Western zone
of Rio de Janeiro, improving services offered to the
population of the favela and promoting local
development.
With BrazilFoundation support, Institute Promundo
became an exemplary organization in Vila Aliança. It
enabled various community social organizations to
develop and manage their projects, creating new
initiatives in local development. It mapped the
demands of the community and directed the
Community Fund’s investments to benefit local
organizations. The resources of the fund were used to
improve the community center, to develop projects,
events, and community activities. From this project an
Institute was born - Action Network - which became
an agency for promoting local development.

Campo

Country

Quase metade da população ativa do Brasil (49,6%) está
concentrada na área rural*, desenvolvendo atividades
relacionadas à agropecuária e ao manejo dos recursos
naturais. Do campo vem o alimento e a matéria-prima
indispensável ao sustento de todos. Ainda assim, a
população rural convive com desafios sociais causados
por desigualdade na distribuição de terras, falta de
investimento em infra-estrutura e ausência de políticas
públicas adequadas, impactando diretamente a
educação, saúde e segurança desta população. Um
desafio mais recente é a falta de capacitação de
trabalhadores rurais que conseguiram empréstimos
para aquisição de equipamentos e insumos, através do
PRONAF*, resultando em crescentes dívidas e a perda de
suas terras. Este quadro agrava a pobreza e os efeitos do
êxodo rural. Viabilizar a agricultura familiar e estimular a
produção local, através de programas de qualificação
técnica e geração de renda e trabalho no campo, é
caminho importante para o desenvolvimento do país. A
BrazilFoundation apoiou até hoje 40 projetos em áreas
rurais, que contribuem para o desenvolvimento local e
formação de lideranças.

Almost half of Brazil’s active population (49.6%) is
concentrated in rural areas*, developing activities
related to agro-ranching and natural resource
management. It is from the countryside that food and
raw materials, sustenance essential to all, are derived.
Still, the rural population lives with social challenges
caused by unequal distribution of land, lack of
investment in infrastructure, and lack of adequate
public policies that directly impact the education,
health, and safety of this population. A more recent
challenge is the lack of training for rural workers who
have received loans to purchase equipment and supplies
through PRONAF*, resulting in rising debt and the loss
of their land. This framework exacerbates poverty and
the effects of rural depopulation. To make family
farming viable, it is necessary to stimulate local
production through training programs that impart
technical skills and generate work and income in the
countryside. This is an important path for Brazil’s
development. BrazilFoundation has supported 40
projects to date in rural areas, contributing to local
development and leadership training.

*IBGE
*Programa Nacional de Apoio aos Agricultores Familiares

* IBGE
*Programa Nacional de Apoio aos Agricultores Familiares (National
Program of Support for Family Farmers)

Feira Livre dos Agricultores
Familiares
Centro de Agricultura Alternativa
Vicente Nica – CAV
Turmalina - Minas Gerais

Farmers' Market
Centro de Agricultura Alternativa
Vicente Nica - CAV | (Center for
Alternative Agriculture Vicente Nica)
Turmalina - Minas Gerais

Fortaleceu as redes de comércio dos produtos
regionais através da mobilização de produtores
locais e capacitação para gerir empreendimentos
sustentáveis, contribuindo para o desenvolvimento
do pequeno município.
A mobilização do Centro de Agricultura Alternativa
Vicente Nica, gerou um aumento de 28 para 75
pequenos agricultores afiliados à associação local.
Os associados receberam treinamento em práticas
sustentáveis e foram qualificados para gestão e
escoamento da produção na feira livre local. O
projeto estimulou a valorização dos produtos
regionais e fomentou a economia, fortalecendo o
mercado produtor e consumidor.

Strengthened the trade networks for regional
products through mobilization of local producers and
training to manage sustainable enterprises,
contributing to the development of the small
municipality.
Mobilization efforts by the Centro de Agricultura
Alternativa Vicente Nica increased affiliation of
independent farmers to the local farm association,
raising the count from 28 to 75.
Members received training in sustainable practices for
management and distribution at the local farmers’
market. The project created value for regional products
and stimulated the economy, strengthening the market
producer and consumer-
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Amazônia

Amazon

Na Amazônia, 3,8 milhões de pessoas vivem em
situação de extrema pobreza, com renda inferior a 1
dólar por dia. Com menos de 2 dólares, vivem 10,1
milhões de habitantes, ou 45% da população da
região*. Esta realidade é agravada pela ausência de
programas de geração de trabalho e renda e por
políticas de desenvolvimento que incentivam o
desmatamento da floresta e a expansão da pecuária
extensiva. Promover desenvolvimento econômico e
social de forma sustentável é o grande desafio
amazônico. O investimento em ações de
desenvolvimento sustentável, com geração de renda
para as populações locais, é crucial para a
transformação desta realidade e a preservação dos
recursos naturais.

In the Amazon, 3.8 million people live in extreme
poverty, with incomes less than $1 per day. 10.1 million
live with less than $2 that is 45% of the population of
the region*. This reality is exacerbated by an absence of
programs to generate employment and income, and
due to development policies that encourage
deforestation and the expansion of extensive livestock
ranching. The Amazonian challenge is to promote
economic and social development in a sustainable
manner. Investment in sustainable development, with
income generation for local populations, is crucial to the
transformation of the current reality, and the
preservation of natural resources.
* Ipea, 2006

*Ipea, 2006

Estruturando uma Cooperativa
para a Produção de Móveis
Artesanais de Reservas Florestais
Comunitárias

Structuring a cooperative for the
Production of Artisanal Furniture
from Community Forest Reserves

Cooperativa de Oficinas Caboclas – OCT

Cooperativa de Oficinas Caboclas - OCT
(Cooperative of Rural Workshops)

Santarém - Pará

Santarém – Pará

Fortaleceu um grupo de artesãos para assumir a
gestão de seus negócios. Feitos com madeira
ecológica. A cooperativa fabrica móveis artesanais,
um meio sustentável de sobrevivência para esta
população amazônica.

Strengthened a group of craftsmen to undertake
the management of their business, artisanal
furniture made with environmentally friendly
wood. The cooperative produces a sustainable
means of survival for this Amazonian population.

A Cooperativa de Oficinas Caboclas é formada por
artesãos ribeirinhos de diversas comunidades vizinhas,
atuando em rede, no Parque Nacional de Tapajós, no
Pará. Fabricam móveis com madeira de árvores que
caíram naturalmente, preservando deste modo a mata
local. O apoio da BrazilFoundation possibilitou a
capacitação de 18 artesãos para a administração do
empreendimento, gestão financeira e comercialização
dos produtos oriundos de uma reserva extrativista.
Implantaram uma loja no centro da cidade de
Santarém para comercializar seus produtos e exportálos nacional e internacionalmente. Os produtos foram
apresentados em Nova York na feira Amazônia,
Design, Moda e Eco mercado, como parte da mostra
Amazônia Brasil, realizada de 17 de abril a 13 de
julho.

The Cooperative of Rural Workshops is formed by
artisans from various riverside, neighboring
communities, working in network, in the Tapajos
National Park, in Pará. They manufacture furniture
with wood from trees that have fallen naturally, thus
preserving the local forest. BrazilFoundation's support
enabled 18 craftsmen to be trained in the enterprise’s
administration, financial management, and product
marketing from an extractive reserve. They established
a shop in the center of the city of Santarém to market
their products, and export them nationally and
internationally. The products were presented in New
York at AMAZÔNIA BRASIL, held from 17 April to 13
July, a design, fashion and eco-market, as part of the
display from the Brazilian Amazon.
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Nordeste

Northeast

A maior parte da população no Nordeste do Brasil é
afrodescendente,* uma herança social do Brasil Colônia, quando milhares de africanos foram trazidos
para trabalharem como escravos. O litoral nordestino
serviu como portão de entrada para a escravidão, que
perdurou por mais de 300 anos. Esta época foi marcada
pelo surgimento dos quilombos, comunidades de
resistência lideradas por escravos foragidos que
aspiravam à justiça social. Hoje, há mais de 2.300
comunidades remanescentes de quilombos no país*,
muitas concentradas no Nordeste. As comunidades
mais isoladas sofrem com a falta de acesso a bens e
serviços essenciais à sua sobrevivência e ao
desenvolvimento humano.

Most of the population in Northeastern Brazil is of
African descent*, a social legacy from colonial times,
where thousands of Africans were brought to Brazil as
slaves. The Northeast coast served as a gateway to
slavery, which lasted for over 300 years. This era was
marked by the emergence of quilombos, communities
of resistance led by fugitive slaves who aspired to social
justice. Today, there are more than 2,300 communities
in the country that are remnants of these quilombos *,
many are concentrated in the Northeast. The more
remote communities suffer from lack of access to goods
and services essential to their survival, and to human
development.

*Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial,
2008
*UnB / CIGA. Cadastro dos Territórios Étnicos no Brasil, 2009

* Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
(Special Secretariat of Policies to Promote Racial Equality), 2008
* UnB / CIGA. Cadastro dos Territórios Étnicos no Brasil
(UnB / Ciga. Registration of Ethnic Areas in Brazil), 2009

Direito para Todos

Justice for All

Núcleo de Estudos Brasileiros – NEB

Núcleo de Estudos Brasileiros - NEB
(Center for Brazilian Studies)

Natal – Rio Grande do Norte

Alcançou um marco ao conseguir reconhecimento
oficial das terras ancestrais do Quilombo de Acauã
– o que abriu um precedente para outras 42
comunidades quilombolas da região.
O Núcleo de Estudos Brasileiros ofereceu assessoria
jurídica para a comunidade quilombola de Acauã.
Apesar de concebida em 2007, a certificação de suas
terras ancestrais foi questionada pelos latifundiários
da região, que continuam a pressionar. O projeto
também mobilizou os quilombolas para a
estruturação da recém - formada Associação de
Moradores do Quilombo de Acauã. Em 2008, com o
grande avanço representado pela conquista de suas
terras, a BrazilFoundation tornou a apoiar os
quilombolas para o resgate de suas manifestações
culturais e práticas de uso coletivo da terra,
abandonados por várias décadas, fortalecendo assim
a comunidade de 290 descendentes de escravos.

Natal - Rio Grande do Norte

Reached a milestone achievement of official
recognition for its ancestral lands —creating a
precedent for 42 other quilombo communities in
the region.
The Center for Brazilian Studies offered legal advice to
the community of the Acauã Quilombola. Although
the title to their ancestral lands was deeded in 2007,
landowners in the region, who continue to apply
pressure, challenged it. The project also mobilized the
quilombo community to structure the newly formed
Association of Residents of the Acauã Quilombo. In
2008, with the great advance represented by the
conquest of their land title, BrazilFoundation focused
on supporting the quilombo's efforts to revive their
tradition of collective land use and their cultural
practices, which had been abandoned for decades,
thereby strengthening the community of 290 slave
descendants.
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Litoral

Seaside

O litoral brasileiro, banhado pelo Oceano Atlântico, se
estende por mais de nove mil km, considerando suas
saliências e reentrâncias. Populações de cidades
litorâneas que vivem da atividade pesqueira sofrem pela
poluição da águas, pelos efeitos da sobrepesca, pelas
práticas dos atravessadores. Grande parte da população
residente nas proximidades da Praia do Perequê, no
Guarujá, no estado de São Paulo, que sobrevive de
atividades ligadas à pesca de camarão, sofre desafios
similares. A pesca predatória, que reduz a quantidade
de pescado, e a especulação imobiliária tornam cada dia
menos viável a permanência dos pescadores, das
descascadeiras e dos vendedores nas áreas costeiras,
levando-os a se deslocar de forma não-planejada para
as cidades, aumentando a favelização.

The Brazilian coastline, bathed by the Atlantic Ocean,
extends for more than nine thousand kilometers, taking
into consideration its land projections and inlets.
Coastal city populations that depend on fishing
activities suffer with the pollution of their waters, the
effects of overfishing, the practices of trespassers. Much
of the population living near the beach of Perequê in
Guaruja, in São Paulo state, which survives on activities
related to shrimp fishery, face similar challenges.
Predatory fishery, which reduces the amount of fish, and
property speculation make each day less viable for the
continued livelihood of fishermen, from the shellers to
the sellers in coastal areas, causing them to move,
unexpectedly, to the cities, increasing the population in
the favelas (slums).

Manejo Responsável da Pesca do
Camarão

Responsible Management of
Shrimp Fishery

Instituto Maramar

Instituto Maramar

Guarujá - São Paulo

Guarujá - São Paulo

Gerou renda para pescadores de pequeno porte
através da disseminação de técnicas de pesca
artesanal não predatória e influenciou política
pública para adoção de práticas sustentáveis de
pesca e regulação do uso do espaço marinho.

Dissemination of non-predatory, artisanal fishing
techniques generated income for small fishermen
and influenced public policy for the adoption of
sustainable fishing practices and for regulating the
use of marine space.

O Instituto Maramar conduziu uma pesquisa de
mercado para identificar pontos de comercialização
dos produtos pesqueiros. Legitimado pela mobilização
de 1.100 pescadores locais, a entidade encaminhou
uma proposta à Câmara de Vereadores para a criação
de zonas exclusivas de pesca artesanal, onde será
proibida a pesca predatória ou em larga escala.
Pescadores foram assessorados para obtenção de
crédito junto aos órgãos públicos - 30 pescadores
acessaram uma linha de crédito de R$150 mil,
gerando expansão da atividade pesqueira artesanal na
região.

The Maramar Institute conducted market research to
identify points of commercialization of fishery
products. The mobilization of 1,100 local fishermen,
provided legitimacy to the entity that sent a proposal
to the City Council for the creation of exclusive zones
for artisanal fisheries, where predatory or large-scale
fishing is banned. Fishermen were taught how to
obtain credit from public institutions — 30 fishermen
accessed a credit line of R$150,000, generating the
expansion of artisanal fishing activity in the region.
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Semi-árido

Semi-arid

Apesar de o Brasil concentrar 12%* de toda a água doce do
mundo, este recurso não chega às populações mais
vulneráveis, especialmente às comunidades no semi-árido
brasileiro. O efeito social dos longos períodos de seca é
agravado pela falta de investimentos em infra-estrutura e de
políticas públicas compatíveis. Hoje, 36 milhões de brasileiros
que vivem na região enfrentam desafios sociais decorrentes da
falta de acesso à água, tais como o desemprego, a
contaminação da água causada pela falta de saneamento
básico, as altas taxas de mortalidade infantil, o baixo nível
educacional e a falta de segurança alimentar. Acesso à água é
um direito básico, permitindo que comunidades se
desenvolvam e possam gerir os recursos naturais de forma
sustentável.

Although the Brazil has a concentration of 12%* of all the
freshwater in the world, this resource does not reach the
most vulnerable populations, especially communities in
the Brazilian semi-arid countryside. The social effect of
long periods of drought is compounded by lack of
investment in infrastructure and compatible public
policies. Today, 36 million Brazilians living in the region
face social challenges arising from lack of access to water,
such as unemployment, water contamination caused by
lack of sanitation, high infant mortality rates, low
education levels, and lack of food security. Access to water
is a basic right, allowing communities to develop, and to
manage natural resources sustainably.

* Almanaque Brasil Socioambiental, 2005.

* Almanaque Brasil Socioambiental (Brazil Socio-Environmental
Almanac), 2005.

Difusão de Tecnologia para Segurança
Hídrica no Semi-árido

Technology for Hydraulic Safety in
the Semi-Arid Reality

Centro de Educação Popular e Formação
Social (CEPFS)

Centro de Educação Popular e Formação
Social - CEPFS (Center for Popular
Education and Social Training)

Texeira - Paraíba

Desenvolvendo e aplicando tecnologias próprias de
captação, gerenciamento e tratamento de recursos
hídricos, construiu 37 cisternas de placas, beneficiando 65
famílias que não tinham acesso à água, nem sequer para
beber, no sertão semi-árido paraibano.

Texeira, Paraíba

Developing and applying its own technologies to the
capture, management and treatment of water
(hydraulic resources), built 37 cisterns, benefiting 65
families who had no access to water, not even for
drinking, in the semi-arid hinterland of Paraiba.

Em 2006, o CEPFS expandiu a aplicação das cisternas de
placas para captar água da chuva, melhorando a qualidade
da água consumida e evitando doenças derivadas de água
contaminada, maior causa da mortalidade infantil na região
semi-árida. Capacitou 90 famílias e lideranças comunitárias
para gerenciamento dos recursos hídricos, aumentando a
eficiência no uso da água e elevando em 20% a participação
dos moradores nas assembléias em seis comunidades. O
fortalecimento dos laços comunitários contribuiu para a
implantação efetiva de fundos rotativos comunitários, que
hoje dispõem de recursos para apoios emergenciais às
famílias.

In 2006, the CEPFS expanded its application of cisterns to
capture rain water, improving the quality of consumable
water and preventing diseases caused by contaminated
water, the leading cause of infant mortality in this semiarid region. It trained 90 community leaders and families
to manage hydraulic resources, increasing efficiency in
water use, and increased resident participation in six
community assemblies by 20%. Strengthening of
community ties contributed to the effective
implementation of a revolving community fund, which is
now a resource of emergency support for families.

Desde então, o CEPFS ganhou reconhecimento nacional. O
coordenador do projeto, José Dias, foi selecionado em 2008
para ser Empreendedor Social da Ashoka, organização
internacional de apoio a líderes sociais. O projeto também
ganhou reconhecimento através do Prêmio da Agência
Nacional de Águas (ANA), na categoria Água para a Vida, em
2006, e o Prêmio Von Martius de Sustentabilidade, na
categoria Humanidade, em 2008. A BrazilFoundation apoiou
mais uma vez o CEPFS, para sistematizar e difundir suas
tecnologias sociais de segurança hídrica que tanto
melhoraram a vida das comunidades no semi-árido
paraibano.

Since then, the CEPFS has won national recognition. The
project's coordinator, José Dias, was selected as the 2008
Ashoka Social Entrepreneur. Ashoka is an international
organization supporting social leaders. The project also
gained recognition through the National Water Agency
(ANA) Award in the category Water for Life, in 2006, and
the Von Martius Sustainability Award in the category
Humanity. In 2008, Brazilfundation gave once again a
grant to the CEPFS, to systematize and disseminate their
social technologies for hydraulic security, because they
improved community life so much in the semi-arid areas
of Paraiba.
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Projetos Selecionados
Selected Projects

2007
2007

EDUCAÇÃO
EDUCATION
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
ENVIRONMENTAL EDUCATION
Canoagem Ambiental e Cidadã
Associação Santo Dias
Fortaleza – Ceará

Jovens e adolescentes de baixa renda aprenderam a preservar o meio ambiente, inclusive
as matas ciliares que protegem o rio que corta a cidade, através de formação como
agentes ambientais e em aulas de canoagem.

Canoeing for the Citizen and the Environment
Associação Santo Dias
Fortaleza - Ceará

Disadvantaged youth and teenagers have learned to preserve the environment, including
the Ciliary Forest protecting the river that bisects their city, by getting degrees as
environmental agents and taking canoeing classes.

Estrelas do Mar
Instituto Ilhas do Brasil
Florianópolis – Santa Catarina

Jovens Ilhéus, filhos de pescadores, aprenderam a valorizar a atividade pesqueira
responsável e técnicas de preservação da biodiversidade marinha, visando a
sustentabilidade dos recursos naturais indispensáveis ao seu modo de vida.

Sea Stars
Islands of Brazil Institute
Florianópolis - Santa Catarina

With the intention of bolstering the sustainability of natural resources essential to their
way of life, Ilhéus youth, children of fishermen, learned to value responsible fishery and
marine biodiversity preservation techniques.

Educação para Cidadania
Education for Citizenship
Fortalecendo a Capacidade Indígena para a Conservação Ambiental
ACT Brasil
Santa Isabel do Rio Negro – Amazonas

Lideranças indígenas do Amazonas promoveram proteção territorial e conservação
ambiental em suas terras, através de mapeamento territorial pelo método de
geoprocessamento e articulação política.

Strengthening the Indigenous Capacity for Environmental Conservation
ACT Brazil
Santa Isabel do Rio Negro - Amazonas

Using methods of geoprocessing and political articulation for territorial mapping,
indigenous leaders of the Amazonas promoted the territorial protection and
environmental conservation of their lands.
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Inclusão Social Através da Arte e Cultura Popular
Grupo de Apoio aos Meninos e Meninas de Rua – GAMR
Gravatá – Pernambuco

Crianças e adolescentes em situação de rua foram reinseridos em redes de proteção social
através da arte e cultura. A organização tornou-se Ponto de Cultura do Ministério da
Cultura.

Social Inclusion Through the Arts and Popular Culture
Support Group for Boys and Girls of the Streets
Gravatá - Pernambuco

Children and adolescents caught in the life of the streets were reintegrated into social
protection networks through art and culture. The organization became a Point of Culture
of the Ministry of Culture.

Partilhando Comunicação com a Comunidade
Rádio Comunitária Santa Luz
Santa Luz – Bahia

A rádio comunitária Santa Luz foi implementada como ferramenta de comunicação
popular, com programas produzidos por jovens da comunidade sobre temas de interesse
público.

Sharing Communication with the Community
Santa Luz Community Radio
Santa Luz - Bahia

The Santa Luz Community Radio was founded as a tool of popular communication, and
produced programs by community youth on issues of public interest.

Saci-Tererê Vai à Escola
OCA - Instituto de Assistência, Tratamento, Capacitação e Pesquisa em Saúde, Educação
Cultura
Teresópolis – Rio de Janeiro

Crianças vítimas de violência doméstica disseminaram os direitos das crianças e
adolescentes, por meio de livro e peça de teatro de sua autoria.

Saci-Tererê Goes to School
OCA - Office for Care, Treatment, Training, and Research in Health, Education, Culture
Teresópolis - Rio de Janeiro

Victims of child domestic violence wrote books and plays by which they disseminated
information on children’s and adolescent’s rights.

| 51

EDUCAÇÃO
EDUCATION
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSIONAL TRAINING
Educação no Campo
Associação Casa da Família Rural – Litoral Norte do Rio Grande do Sul
Torres – Rio Grande do Sul

A produtividade e a renda de agricultores familiares aumentaram, através da capacitação
em técnicas de produção agrícola e do modelo cooperativo, a fim de reduzir o êxodo rural
e gerar desenvolvimento local.

Rural Education
House of the Rural Family Association - North Coast of Rio Grande do Sul
Torres - Rio Grande do Sul

Farmers’ productivity and income increased through training in agricultural production
techniques and by examining cooperative models that will lead to a reduced rural exodus
and generate local development.

Manejo Responsável para Pesca de Camarão
Instituto Maramar para o Manejo Sustentável dos Recursos Naturais
Guarujá – São Paulo

A prática da pesca artesanal tornou-se viável e rentável, através de formação de
pescadores locais em técnicas não-predatórias, gestão sustentável e influência em
políticas públicas, trazendo desenvolvimento local à comunidade costeira.

Responsible Management of Shrimp Fisheries
Maramar Institute for Sustainable Management of Natural Resources
Guaruja - São Paulo

The practice of artisanal fishery became viable and profitable by training local fishermen in
non-predatory techniques, sustainable management and the ways of influencing public
policy, bringing development to the local coastal community.

Negócios em Família
Associação Comunitária Pró-Morato
Francisco Morato – São Paulo

O comércio local foi fortalecido e gerou renda para a comunidade, através da capacitação
de jovens filhos de micro-empresários na elaboração de planos de negócios,
possibilitando a sustentabilidade das atividades realizadas por seus pais.

Family Business
Community Association Pro-Morato
Francisco Morato - São Paulo

Training young children of micro-entrepreneurs in the development of business plans, to
enable the sustainability of activities carried out by their parents, stimulated local trade
and generated community income.
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SAÚDE
HEALTH
Complexo Maré Saúde
Grupo ASAS – Grupo de Assistência Solidária e Ação Social
Rio de Janeiro – Rio de Janeiro

O estimulo à produção de alimentos saudáveis em uma horta comunitária na favela
carioca contribuiu, em especial, para a melhoria da saúde dos moradores da terceira
idade.

Maré Health Complex
ASAS - Solidarity Assistance and Social Action Group
Rio de Janeiro - Rio de Janeiro

Stimulating the production of a community garden in a Rio favela to grow healthy food,
contributed, in particular, to improving the health of senior residents.

Os Nômades: Multiplicadores de Cultura Antimanicomial
Espaço Terapêutico Antonin Artaud
Rio de Janeiro – Rio de Janeiro

Este projeto apoiou o método de terapia antimanicomial, que utiliza a atividade teatral
para o tratamento e a socialização de pessoas com distúrbios psíquicos.

The Nomads: Spreading Antimanicomial Culture
Espaço Terapêutico Antonin Artaud (Antonin Artaud Therapeutic Space)
Rio de Janeiro – RJ

This project supports anti-institutional methods of therapy that use theater activities for
the treatment and socialization of people with mental disorders.
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DIREITOS HUMANOS
HUMAN RIGHTS
Dando a Volta por Cima
Associação das Mulheres de Nazaré da Mata
Nazaré da Mata – Pernambuco

Organização liderada por mulheres utilizou o Maracatu – dança folclórica tradicional da
região – como meio de integrar jovens e crianças em ambiente social adequado,
quebrando ciclos de violência e trabalho infantil.

Making a Comeback
Association of the Women of Nazaré da Mata
Nazaré da Mata - Pernambuco

This women-led organization used Maracatu – a traditional folk dance of the region – as a
means of integrating young people and children in an appropriate social environment,
breaking cycles of violence and child labor.

Plantando Cidadania
Instituto Ambiental Cafundó
Cachoeiro de Itapemirim – Espírito Santo

Nove detentos do presídio Monte Líbano foram qualificados como viveiristas,
capacitando-os na produção de mudas nativas e exóticas, auxiliando na reinserção social
e colaborando para o reflorestamento na mata atlântica.

Planting Citizenship
Environmental Institute Cafundó
Cachoeiro de Itapemirim - Espírito Santo

Nine inmates at Monte Líbano prison were trained as nursery caretakers to raise native
and exotic seedlings; their activity assists in social reentry while reforesting the Atlantic
rainforest.

Redução de Danos – Uma Questão de Saúde e Cidadania
Rede Brasiliense de Redução de Danos do Distrito Federal
Brasília – Distrito Federal

O projeto reduziu o risco de contaminação de doenças infecciosas em mais de 240
dependentes químicos em situação de rua, através de oficinas e divulgação realizadas por
ex-usuários.

Harm Reduction - A Question of Health and Citizenship
Brazilian Network for Harm Reduction in the Federal District
Brasília - Distrito Federal

Via workshops and information dissemination activities led by former users, this project
reduced the risk of infectious disease contamination for more than 240 drug users on the
streets.

Transformando o Mundo, Reinventando o Futuro
ABRAÇO – Associação de Rádio Difusão do Amapá
Macapá – Amapá

Trinta lideranças femininas foram mobilizadas para multiplicarem, através de programas
de rádio, a informação sobre os direitos das mulheres, em região onde há alto índice de
violência contra a mulher.

Transforming the World, Reinventing the Future
HUG - Association of Radio Broadcasting of Amapá
Macapá – Amapá

30 women leaders were mobilized to disseminate information on women's rights
through radio programming in a region where there is high rate of violence against
women.
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CIDADANIA
PARTICIPATORY DEVELOPMENT
DESENVOLVIMENTO LOCAL
LOCAL DEVELOPMENT
Desenvolvimento Socioeconômico e Ambiental da Comunidade Primeiro do Sul
Associação dos Assentados da Fazenda Primeiro do Sul
Campo do Meio – Minas Gerais

A modernização de técnicas produtivas e promoção de modelo cooperativo
possibilitaram o aumento da renda de famílias produtoras de café de um assentamento
em Minas Gerais.

Socioeconomic and Environmental Development of the Primeiro do Sul
Community
Settlers’ Association of Primeiro do Sul Farm
Campo do Meio - Minas Gerais

The modernization of modes of production and the promotion of a cooperative model
rendered increased income for families in this coffee producing settlement in Minas
Gerais.

Estruturando uma Cooperativa para a Produção de Móveis Artesanais de
Reservas Florestais Comunitárias
Cooperativa de Oficinas Caboclas – OCT
Santarém - Pará

A produção de móveis artesanais fabricados por artesãs da floresta Amazônica, com
madeira certificada, foi qualificada e sua comercialização foi ampliada. Os produtos
foram apresentados em feira internacional sobre Amazônia em Nova York.

Structuring a Cooperative for the Production of Artisanal Furniture by Forest
Reserve Communities
Cooperative of Rural Workshops
Santarém – Pará

Expanding the production and marketing of artisanal furniture, made by local artisans,
from certified woods of the Amazon rainforest. Their work was presented among the
Amazonian products at Amazônia Brasil, an international trade fair in New York.

Feira Livre dos Agricultores Familiares
Centro de Agricultura Alternativa Vicente Nica – CAV
Turmalina – Minas Gerais

O projeto aumentou a produtividade de pequenos agricultores e fortaleceu a feira livre
local para melhor escoamento e valorização da produção, contribuindo para o
desenvolvimento sustentável do município.

Farmers Market
Vicente Nica Center of Alternative Agriculture
Turmalina - Minas Gerais

Created a better exhibition site for the Farmers market, increasing distribution and
providing greater value for local products, and increased small farmers’ productivity,
contributing to the sustainable development of the municipality.
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CIDADANIA
PARTICIPATORY DEVELOPMENT
Geração de Emprego e Renda para o Município de Barão de Melgaço
Associação Ecológica Melgassense
Barão de Melgaço – Mato Grosso

Trinta e seis jovens de baixa renda foram treinados como guias, com ênfase no turismo
ambiental e cultural, desenvolvendo o potencial turístico da região e colaborando para
geração de renda.

Employment and Income Generation for the Municipality of Barão de Melgaço
Melgassense Ecological Association
Barão de Melgaço - Mato Grosso

36 low-income youth were trained as tour guides, with an emphasis on
environmental and cultural tourism, developing the tourist potential of the region and
helping to generate income.

Olho Vivo
ONG Pivot Maranhão
Paulino Neves - Maranhão

Este projeto teve como objetivo a elaboração de um plano de manejo sustentável do
buriti – vegetal típico da região – para empreendimentos de geração de renda para as
famílias locais, incluindo formação de parcerias na comercialização do artesanato feito
de linho de buriti.

Keen Eye
ONG Pivot Maranhão
Paulino Neves - Maranhão

A sustainable management plan for buriti enterprises was elaborated for generating
local family income - it included the formation of partnerships for marketing of
handicrafts made of buriti thread. Buriti is a local vegetable.

Rede Ação
Instituto ProMundo
Rio de Janeiro – Rio de Janeiro

A formação de uma rede de 48 instituições sociais contribuiu para o melhoramento dos
serviços oferecidos à população da favela carioca e para a promoção do desenvolvimento
comunitário.

Action Network
ProWorld Institute
Rio de Janeiro - Rio de Janeiro

The formation of a network of 48 social institutions contributed to the improvement
of services to the favela population in Rio and, thereby, to community development.
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CIDADANIA
PARTICIPATORY DEVELOPMENT
GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA
GENERATION OF WORK AND INCOME
Mulheres Gerando Renda e Cidadania
Centro de Ação Cultural – CENTRAC
Campina Grande – Paraíba

A estruturação de uma cooperativa de produtos alimentícios capacitou 25 cooperadas de baixa
renda para a comercialização da produção excedente dos alimentos, contribuindo para a geração de
renda e segurança alimentar das famílias locais.

Women Generating Income and Citizenship
Center for Cultural Action
Campina Grande – Paraíba

The organization of a food cooperative training of 25 low-income members in marketing surplus
food, contributed to the generation of income and food security for local families.

Resgates das Tradições Culturais de Grupo de Mulheres Rurais
Broto-Brasilis – Associação para o Ecodesenvolvimento
Aiuruoca – Minas Gerais

Com a formação de uma cooperativa, 30 artesãs foram capacitadas para gerenciarem o negócio e
ampliarem a comercialização através da expansão de pontos de venda, visando dar sustentabilidade
ao trabalho.

Recovery of the Cultural Traditions of a Rural Women’s Group
Broto-Brasilis - Association for Eco-development
Aiuruoca - Minas Gerais

Through the formation of a cooperative, 30 female artisans were trained to manage business
and they broadened their market through the expansion of sales outlets, with the goal of
creating sustainability for their work.

DIREITOS ESSENCIAIS
HUMAN RIGHTS
Direitos para Todos
Núcleo de Estudos Brasileiros – NEB
Natal – Rio Grande do Norte

Este projeto obteve certificação das terras ancestrais do Quilombo de Acauã para uso coletivo e
mobilizou os 290 quilombolas na formação de uma associação para fortalecimento dos laços
comunitários.

Rights for Everyone
Center for Brazilian Studies
Natal - Rio Grande do Norte

The Quilombo de Acauã obtained their ancestral land titles, for communal use, and mobilized
290 quilombo residents to strengthen community ties through the creation of a community
association.
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CIDADANIA
PARTICIPATORY DEVELOPMENT
Povos Tradicionais: Visibilidade Social, Direitos Coletivos e Emancipação
Social
IEEP – Instituto Equipe de Educadores Populares
Irati – Paraná

150 faxinalenses – pequenos produtores rurais que trabalham em sistema coletivo –
foram mobilizados para defenderem seus direitos a terra, visando mitigar conflitos
fundiários na região.

Traditional Peoples: Social Visibility, Collective Rights, and Social
Emancipation
IEEP – Team of Popular Educators Institute
Irati – Paraná

150 ‘faxinalenses’ – small farmers working collectively – were mobilized to defend
their land rights, with the aim of mitigating local agricultural conflicts.

Ritmos da Vida
AVIDA – Associação de Valorização e Inclusão de Pessoas com Deficiência de Araras
Araras – São Paulo

Pessoas com deficiência conquistaram autonomia e independência tanto em tarefas de
rotina como no acesso a bens e serviços sociais, efetivando sua cidadania.

Life Rhythms
AVIDA - Association to Increase Value and Inclusion of People with Disabilities in
Araras
Araras - São Paulo

People with disabilities achieved autonomy and independence in routine tasks as well
as in access to goods and social services, effectively realizing their citizenship.
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CULTURA
CULTURE
Arte na Roça
Associação de Desenvolvimento Agrícola e Comunitário de Lagoa da Boa Vista
Seabra - Bahia

As relações comunitárias foram fortalecidas através de atividades culturais e manifestações
folclóricas voltadas para crianças e adolescentes, filhos de pequenos agricultores, atuando em
parceria com a escola e oferecendo atividades de complementação escolar.

Art on the Farm
Agricultural and Community Development Association of Lagoa da Boa Vista
Seabra – Bahia

Through cultural and folkloric events geared for the children and adolescents of small farm
families, and partnering with the school to offer activities complementing their class-work,
this project was able to strengthen community relations.

Resgate da Arte Cabocla através de Oficinas de Bordado
Grupo de Tradição Marajoara Cruzeirinho
Soure – Pará

Fortalecendo a identidade comunitária entre jovens e adolescentes, por meio de atividades
culturais, o projeto resgatou o bordado marajoara como manifestação da cultura tradicional.

Recovering Rural Art through Embroidery Workshops
Marajoara Cruzeirinho Tradition Group
Soure - Pará

Strengthening community identity among youth and adolescents through cultural activities,
while recovering the lost art of Marajoara embroidery, a manifestation of traditional culture.

Meninas-Mães: Experiência de Vida, Arte e Educação
Instituto Eco das Artes
São Paulo – São Paulo

Jovens mães de baixa renda tiveram acesso à cultura como uma forma de resgatar a afetividade
e criar um ambiente saudável para o desenvolvimento das mães e seus bebês.

Girl-Mothers: Life Experience, Art, and Education
Echo of the Arts Institute
São Paulo - São Paulo

Provided young mothers from low-income areas access to culture, as a means of creating an
environment full of affection and health, for the wellbeing and development of mothers
and their babies.

Palco para Todos
CRAVO – Centro de Revitalização Alternativa da Vila Operária
Rio de Janeiro – Rio de Janeiro

Espaços de convivência foram criados para atividades teatrais, a fim de diminuir a evasão
escolar de jovens de 14 a 21 anos da periferia.

A Stage for All
CRAVO – Center for Alternative Revitalization of Vila Operária
Rio de Janeiro – Rio de Janeiro

Created intimate, shared spaces for theatre activities for young people –14 to 21
years – from the periphery, with the goal of reducing dropout rates.
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EDUCAÇÃO
EDUCATION
Portal do Saber Solidário - Portas
Instituto Maria Quitéria (IMAQ)
Feira Santana – Bahia

Professores e funcionários da Instituição utilizam temas relacionados ao contexto da vida
local no processo de educação em 4 assentamentos no semi-árido baiano. Trabalho de
resgate da história, tradição e costumes das comunidades para compartilhamento e
elaboração de conteúdo escolar para gerações futuras.

Portal of Solidarity Knowledge - Doors
Maria Quitéria Institute
Feira Santana – Bahia

Professors and workers use themes related to the local life context, in the education
process, in four squatter communities, in the semi-arid countryside of Bahia. The work
centers on rescuing history, tradition, and the communities’ customs to share and
elaborate for educational content for future generations.

Cores , Livros e Vida no Semi-Árido
Associação Comunitária Boágua – Assentamento Curumatã
Itapiúna - Ceará

A reforma da associação dos assentados de Curumatã possibilitou o uso do espaço como
escola e biblioteca comunitária para os 200 moradores, tornando-se um centro de
educação e cultura para a comunidade.

Colors, Books, and Life in the Semi-arid Zone
GoodWater Community Association - Curumatã Settlement
Itapiúna - Ceará

Reform to the Squatters Association of Curumatã made it possible to offer its space for a
school and community library for 200 residents, turning into a center of education and
culture for the community.

Escola Cultural de Dança Popular
União Popular Pela Vida (UPPV)
Missão Velha - Ceará

A escola de dança é o local onde crianças e adolescentes, expostos ao alto índice de uso de
drogas na região, resgatam a cultura local através das danças folclóricas nordestinas e
desenvolvem um sentido de cidadania.

Cultural School of Popular Dance
Popular Unity for Life
Missão Velha - Ceará

A dance school is the location where children and adolescents, who are exposed to a high
index of drug use in the region, salvage local culture through Northeastern folk dances
and produce a feeling of citizenship.
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Reciclar é Pensar no Futuro
Associação de Pais e Professores da Escola de Educação Básica São José de Herval d’ Oeste
Herval d’ Oeste - Santa Catarina

Conscientização e mobilização de 1400 alunos, 300 pais e 70 professores para ações
ambientais ligadas à coleta seletiva de lixo, a fim de preservar a mata ciliar dos rios que
cortam o município e criar uma cultura de sustentabilidade.

To Recycle is to Think about the Future
Parents and Professors Association of the Primary School of Education of São José de
Herval d’ Oeste
Herval d’ Oeste - Santa Catarina

Awareness building and mobilization, of 1400 students, 300 parents, and 70 teachers,
for environmental actions linked to selective trash collection, the goal being to preserve
the Ciliary forest, along the river that cuts through the municipality, and create a culture of
sustainability.

Aproximando Escola de Comunidade
Associação de Desenvolvimento Agrícola e Comunitário da Lagoa da Boa Vista
Seabra - Bahia

A Associação recebeu o complemento do Prêmio Incentivo de 2007 e ampliou sua ação
estabelecendo uma parceria com a escola local. Com isso, melhorou o rendimento escolar
dos alunos, estreitou o relacionamento entre pais e professores e incentivou grupos de
capoeira, teatro, futebol e dança como atividades extracurriculares, transformando a
escola em um espaço de cultura e socialização.

Bringing School and Community Together
The Association of Agricultural and Cultural Development of Lagoa da Boa Vista
Seabra - Bahia

The association received the honor of the Incentive Prize in 2007 and enlarged its reach by
establishing a partnership with a local school. Thus, it bettered the educational efficiency
of its students, corrected the relationship between parents and students, and provided
incentive through extracurricular groups in capoeira, drama, soccer, and dance,
transforming the school into a space for culture and socializing.
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SAÚDE
HEALTH
Levando a Prevenção e Cidadania à População GLBTT (Gays, Lésbicas, Bissexuais,
Transexuais e Travestis)
SEIVA – Serviço de Esperança e Incentivo à Vida Agora
Ilha Solteira (Região de Araçatuba) – São Paulo

O aumento de informação sobre HIV/AIDS e outras DSTs entre a população GLBTT,
estimulará o fortalecimento da cidadania e a implantação de políticas públicas em
cidades do interior onde o preconceito e o descaso são mais acentuados.

Levando a Prevenção e Cidadania à População LGBTT (Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Transexuais e Travestis)
(Taking Prevention and Citizenship to the LGBT Community)
SEIVA- Service of Hope and Incentive for Life Now
Ilha Solteira - São Paulo

Increased information about HIV/AIDS, and other STDs prevalent in the LGBT population,
will stimulate stronger citizenship and the incorporation of public policy in cities of the
interior where prejudice and disregard are most accentuated.

Mais Saúde e Nutrição para o Povo Pankararu
Associação Nossa Tribo
São Paulo - São Paulo

Originários da Aldeia Brejo dos Padres no sertão de Pernambuco, um grupo de índios
Pankararu se estabeleceu na favela paulistana Parque Real. O projeto propõe disseminar
informações sobre nutrição e saúde infantil, através da produção por jovens indígenas de
uma cartilha e um vídeo, visando diminuir o alto índice de mortalidade infantil.

More Health and Nutrition for the Pankararu People
Our Tribe Association
São Paulo - São Paulo

Disseminates information about infant health and nutrition between the two nuclei of
the Pankararu tribe, through a pamphlet and a video produced by indigenous youth,
aiming to reduce the high index of infant mortality.
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DIREITOS HUMANOS
HUMAN RIGHTS
Somos do Circo
Instituto Pombas Urbanas
São Paulo – São Paulo

Vivendo no maior complexo de conjuntos habitacionais da América Latina, com alto
índice de violência, crianças e adolescentes participam de cursos de linguagem circense e
diversas oficinas com o objetivo de resgatar o sentido de cidadania e estimular a
cooperação.

We Are From The Circus
Urban Doves Institute
São Paulo – São Paulo

Living in the largest low-income housing projects in Latin America, with a high index of
violence, children and adolescents participate in circus courses, and various other
workshops, with the objective of rescuing the meaning of citizenship and stimulating the
economy.

Grito do Futuro
Instituto Transformance: Cultura e Educação
Eldorado do Carajás - Pará

Em comunidade inserida num quadro de violência, onde há conflitos fundiários,
educadores e jovens são capacitados para desenvolver projeto cultural com foco nos
direitos humanos. A memória de uma das mais trágicas chacinas do país vivida pela
comunidade em 1996, Eldorado de Carajás, é o catalisador.

Shout of the Future
Institute Transformance: Culture and Education
Eldorado do Carajás - Pará

In a community ensconced in a violent quadrant, where there are land conflicts,
educators and students are taught tools to develop cultural projects with a focus on
human rights. The catalyst is the memory of one of the most tragic massacres in the
country that occurred in 1996, in Eldorado de Carajás.

| 65

DIREITOS HUMANOS
HUMAN RIGHTS
Oficina de Direitos - Uma campanha de acesso à justiça
Grupo Mulher Maravilha – GMM
Recife - Pernambuco

Projeto dissemina a Lei Maria da Penha – que protege mulheres contra violência - entre
mulheres em situação de risco pessoal e social, que se tornarão multiplicadores dos
direitos das mulheres em comunidades rurais e quilombolas no sertão pernambucano,
onde violência contra mulher é um desafio histórico.

Workshop of Rights - A Campaign of Access to Justice
Group Wonder Woman
Recife - Pernambuco

This project disseminates Maria da Penha law – protecting women from violence – to
women in situations of personal and social risk, who will be trained as disseminators of
information within their rural communities and quilombos, in the Pernambuco semi-arid
countryside, where violence against women is a historical challenge.

Projeto Farol: Prevenção à Violência Sexual nas Escolas
CEDECA - Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Yves de Roussan
Salvador - Bahia

Professores capacitados para identificar crianças vítimas de violência e orientar pais e a
comunidade escolar na proteção a vítimas e prevenção de abusos.

Project Lighthouse: Prevention of Sexual Violence in the Schools
CEDECA – Center for Defense of the Child and the Adolescent Yves de Roussan
Salvador - Bahia

Teachers trained to identify children who are victims of violence and to guide parents and
the school community to protect victims and prevent abuse.

66 |

CIDADANIA
PARTICIPATORY DEVELOPMENT
Formação Popular Jurídica em Gentio do Ouro
SINDSERV - Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público no Município de Gentio do
Ouro
Gentio do Ouro - Bahia

Lideranças comunitárias são capacitadas para entender sobre processos jurídicos,
garantindo à comunidade clareza nos seus direitos e contribuindo para a governança
local.
Popular Legal Preparation in the Community of Gentio do Ouro
SINDSERV - Workers in the Public Service Union of the City of Gentio do Ouro
Gentio do Ouro - BA

Community leaders are trained to understand legal processes, guarantees the community
knowledge of their rights, and the possibility of their contribution to local governance.

A Defesa do Direito à Educação de Crianças e Adolescentes
CEDECA - Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará
Fortaleza - Ceará

Através do aprimoramento de políticas sociais e participação popular, este projeto
constrói novos olhares para a Defesa do Direito à Educação e amplia a mobilização da
sociedade para garantir acesso à educação de qualidade.

In Defense of Children’s and Adolescents’ Rights to Education
CEDECA - Center for Defense of the Child and the Adolescent
Fortaleza - Ceará

Through the improvement of social policy and community participation, this project
constructs new regard for the Defense of the Right of Education, and speeds society’s
mobilization to guaranty access to quality education.

Arte de Apreender: gerando renda e cidadania
Associação Acordar
São Miguel do Oeste - Santa Catarina

Mulheres artesãs passam por um processo de qualificação técnica, a fim de
profissionalizar seu negócio e ampliar a comercialização de seu artesanato. Na produção,
usam a lã excedente de tosquia de ovelhas, doada por ovinocultores locais.

Art for Learning: generating Income and Citizenship
Association WakeUp
São Miguel do Oeste - Santa Catarina

Women artisans go through a process of technical qualification, with the goal of
professionalizing their business and increasing the commercialization of their artisanal
arts, using exceedingly sheer sheeps’ wool donated by local breeders.
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CIDADANIA
PARTICIPATORY DEVELOPMENT
Encontro com as Diferenças
Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Campinas
Campinas - São Paulo

Projeto aproxima crianças ouvintes e surdos, através dos recursos lúdicos de uma
brinquedoteca, rompendo com o mito de que a diferença é um elemento limitador para a
convivência.

Encounter with Differences
Association of Parents and Friends of the Deaf of Campinas
Campinas - São Paulo

This project brings together hearing and deaf children, through the playful resources of a
toy library and playroom, breaking the myth that difference is a limiting element for those
who are trying to get along.

Célula Social Produtiva
Associação Comunitária dos Agricultores de Canafístula
Apuiarés - Ceará

Técnicas modernas de produção e capacitação implementadas para profissionalizar
produtores de caprinos e ovinos, elevando a produtividade e a comercialização de
produtos de qualidade.

Productive Social Cell
Community Agricultural Association of Canafístula
Apuiarés - Ceará

Modern technology applied to production and capacity building for small ranchers
raising ewes and goats, improved genetic stock and commercialization of quality
products.

Difusão de Tecnologias de Segurança Hídrica no Semi-Árido
CEPFS – Centro de Educação Popular e Formação Social
Teixeira - Paraíba

Novas tecnologias hídricas são implantadas e jovens líderes locais capacitados para
desenvolver, aplicar e difundir essas tecnologias em comunidades do semi-árido.

Promotion of Water Safety Technologies in the Semi-Arid
Center of Popular Education and Social Development
Teixeira - Paraíba

Innovative hydraulic technologies are implemented, and local youth leaders are trained
to develop these technologies in the rural community of the semi-arid countryside of
Paraiba.
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Eco-Turismo: vista-se desta identidade
Alecrim Cultura & Saúde
Itatiaia - Rio de Janeiro

Com a formalização da Cooperativa de Costureiras e a capacitação das artesãs, seus
produtos ganham um design contemporâneo, e qualidade adequada às exigências dos
consumidores, aumentando assim a renda das mulheres bordadeiras.

Ecotourism – Identify yourself
Rosemary Culture & Health
Itatiaia - Rio de Janeiro

With the incorporation of a seamstress cooperative and capacity building of local artisans,
products gain a contemporary design and quality suited to the demand of consumers,
thereby raising the income of the embroiderers.

Formação de Lideranças Jovens no Parque Nacional do Saint Hilaire/Lange
Instituto de Ecoturismo do Paraná – IEPR
Curitiba - Paraná

A Governança Participativa do Parque Nacional proporciona aos jovens líderes locais
maior diálogo com governos e órgãos ligados à preservação do parque.

Youth Leader Preparation of Saint Hilaire/ Lange National Park
Ecotourism Institute of Paraná
Curitiba - Paraná

Participatory government of the National Park gives young leaders opportunity for dialog
with governing agencies and organizations linked to the preservation of the park.
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CULTURA
CULTURE
Fortalecimento da Banda Revoltosa
Sociedade Musical 5 de Novembro - Banda Revoltosa
Nazaré da Mata – Pernambuco

Formada por trabalhadores rurais e cortadores de cana, uma tradicional banda local
resgata o sentimento de pertencimento e amplia a perspectiva dos moradores da pequena
cidade rural.

Funded Project: Reinforcement of Rebellious Band
5th of November Musical Society - Rebellious Band Nazaré da Mata – Pernambuco
Formed by local workers and sugarcane cutters, this traditional local band revives a feeling
of belonging and widens the perspective of residents from this small rural town.

Cultura para Cidadania Quilombola
Associação de Moradores do Quilombo de Acauã
Poço Branco - Rio Grande do Norte

O resgate histórico, o registro de memórias e a difusão das manifestações ancestrais do
Quilombo de Acauã fortalecem a identidade cultural e consequentemente a comunidade
na luta por suas terras ancestrais.

Culture for Quilombo Citizenship
Resident Association of Quilombo de Acauã
Poço Branco - Rio Grande do Norte

An historical rescue, a registry of memories, and diffusion of ancestral manifestations in the
Quilombo of Acauã strengthens cultural identity, and consequently the community that is
fighting for its ancestral land.

Educação, Prevenção e Identidade
Associação Grupo Só Instrumentos
Recife - Pernambuco

Iniciativas de valorização cultural e artística aplicadas por jovens da comunidade
proporcionam o resgate da tradição e história do Maracatu em comunidade de Manguezal
em Recife.

Education, Prevention, and Identity
Only Instruments Group Association
Recife - Pernambuco

Increasing the value of culture and the production of art, among youth in thecommunity,
by reviving the tradition and history of Maracatu, in the community of Manguezal in Recife.
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The BrazilFoundation, Inc.
Summary Statement of Financial Position
December 31, 2008

Assets
Cash
Investments
Unconditional promises to give
Other assets

Total Assets

Total
$

464.680
522.535
202.732
61.475

$ 1.251.422

Liabilities and Net Assets
Liabilities
Grants payable and accrued expenses

$

1.199.872

Net Assets

Total Liabilities and Net Assets

51.550

$ 1.251.422

For a full copy the 2008 Financial statements that
has been audited by Michael S. Libock and Company, LLC, CPA´s
please contact the BrazilFoundation at 212-244-3663.

Auditoria no Brasil feita por INDEP Auditores Independentes.
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72 |

Lekra Holding
Luana Lia Gentil Uliana
Manuela Giannini Pacheco
Adam Michael Masin
Marcello Estevão Filho
Alain Belda
Marcello Genzini
Albert Levy
Marcos Cohen
Alexandre de Moura
Allan Silverstein Family Foundation Inc. Marcus Magarian
Maria C. Ganut
Allegro Foundation
Maria Fernanda Rocha Barros
Ana Luiza de Siqueira S Sigaud
Maria Helena Yung
Angela Magarian
Maria Pierotti
Anonymous Donor
Mark Lopez
Anthony Edward Gibbons
Mary Kent
Antonio da Costa
Michael W. Ueltzen
Augusto Mendonça
Microsoft Giving Campaign
Barbara Greenberg
Nancy Englander
Bendiner & Schlesinger Inc.
Nanda Anand
Bernt Reitan
Nina Lesavoy
Bridgewater Associates, Inc.
Oren Bramson
Britto Foundation
Pannonia Foundation
Bulgari Retail USA
Patricia Pericas
Carlos Aguinaga
Patricia Saferstein
Carlos Guimarães
Patrick Brennan
CFC Consulting Group Inc
Philip Mindlin
CMGRP, Inc.
Ricardo Hallack
Dario B de Rosa
Richard Hodosh
David Remnitz
Ronaldo Stern
De Lange International, Inc.
Sandra Gilban Cohen
Dish Network
Sherman Haley
Douglas Freeman
Soros Fund Charitable Foundation
Dr. Eugene G. Zappi
Stela
Maria Ferra Alvim
Edvige F. Rossellini
Tarte
Inc.
Elaine Lewis
Tereza Ruivo
Elisa C A Botelho
The Sunflower Foundation
Ephim Shluger
Theodore & Renee Weiler Foundation
Ettore Biagiono
Tony H. Bonaparte
Eva Tokarczyk
Trevor Atwell
Fabienne Lamont
United Way Of New York City
Fernando Filho
Valmor Bratz
Franklin L. Feder
Victor Alcantara da Graça
Helmut Wieser
Vijay K Anand, Physican P.C
Helna Astor
William Bethlem
Heloisa Holden
William F. McManus
Henry Welch
William L. Truscott
Hervé Linder
Hsiang Chen
Humberto M. Carvalho
IBM employees
International Monetary Fund
Jack Erlanger
Jacquelyn Weld
Jair M Ribeiro Silva
Jamian Krause
Jeane C. L Muniz
Judy Price
Karin Dauch
Karyna Steinberg
SUPPORTER $1,000 - $4,999

FRIENDS up to $999
A J Dube
Adam Michael Masin
Adriana Adelson
AJ Majumdar
Albert Foreman
Alec Nedelman
Alessandra Emmanuel
Alessandra Lerario
Alessandra Ribeiro
Alexandre da Veiga
Alexandre Jung
Alfredo de Almeida
American Express Charitable Fund
Amisha Kaura
Ana Alice de Azevedo
Ana Clara Herrmann
Ana da Silva
Ana Elisa Schmidt
Ana Luiza Sigaud
Ananda Saba
Andrea Cabral
Andrea Halberian
Andrea Soriani
Andrés & Robina Seren
Andres Vivas
Andrew P. Kransdorf
Angela & Gary Retelny
Angela de Mello
Anna Marie Goldani
Annette Hester
Annette Silber
18 Anonymous Donor
Anonymous Donor (Piola Event)
Anthony Derosa
Antonia T. Mari
Ariel Frankel
Ariel Turkiencz
Arthur & Norma Warady
Arthur & Marcia P Monroe
Arthur Nazarian
Atwell
Audio Help Associates, Inc.
Augusto Reis
Barbara Langaro
Bardia Mesbah
Beat Faessler
Beatriz Vasconcellos
Bernadette Franco
Bernardo Villella Motta e Silva
Bertrand Saliba
Bianca Padovano
Brastilo Inc.
Brazil in Chicago
Brian de Nicola
Bruce F. Variano
Bruno Padilha
Bruno Schirch
Cameron C. Dubes

Camila Pierott
iCape Fear Area United Way, Inc.
Capital Area CFC
Carina Carreira
Carlo Padovano
Carlos Aguinaga
Carlos Figueira
Carlos H. Saldanha
Carlos Ponce
Carmen Gusmão Uliana
Carolina BG Widmer
Carolina Camargos
Carolina Giovanini
Carolyn Concannon
Catherine Giblin
Cecelia Merces
Celio Martins
Central California Coast CFC
CFC - Northern Shenandoah Valley
CFCNCA
Charles E. Womack
Charles Zyngier
Chris Kruse
Chris Rebstock
Christian Frank
Christina Dacauaziliqua
Christian Deseglise
Christina K. Lopes
Christopher Lawler
Christopher Porto
Churrascaria Plataforma
Clare Nelson
Claudia Duran
Claudio Ziegler
Cleber Mori
Clelia de Toledo Leite Moraes
Coachella Valley & Twentynine Palms Area
Colin Corgan
Colin Grimes
Combined Federal Campaign
Combined Federal Campaign of Maricopa Cty
Combined Federal Campaign of N. Texas
Combined Federal Campaign-FL
Combined Federal Campaign-PA
Combined Federal Campaign-VA
Combined Federal Campaign of Chittenden, VT
Cornelius Bates
Cozier Associates, LLC
Crisitina Incisa di Camerana
Cristian Cardoso
Cristiane Cavalcante
Cristina Queiroz
Cunha General Construction LLC
Dale A. McMullen & James F. McMullen
Daniel J. Baxter
Daniel Kenna
Daniel Yamamoto
Daniela Abadi
Daniela Carramaschi
Daniela Palacio

Danielle Leonel
Daphne David
Darcyana Moreno
Darren Blumenfield
Darryl & Mary Freedman
David & Patricia Baker
David Byrne
David Hattery
David L. Dodson
Delemar A. Rodrigues
Demetrius Washington
Dennis Lemont
Devon Davey
Diana Taylor
Diego Fuentes
Dina Golas
Dina Pinos
Donald & Karen Reinfurt
Donald B. Thomas
Donald F. Clifford, Jr.
Donald M.Toresco
Donna J. Hrinak
Douglas Banker
Dror Zadok
Eastern Massachusetts CFC
Edineria Soares
Edsel Williams
Eduardo & Graciela Haim
Eduardo & Katrina Vidal
Eduardo Belmont Correh
Eduardo Regueira
Elain Waldman
Elaine R. Sugimura
Elena Ibarzabal
Elissa Zanetti
Elliot Favus
Emily Johns
Eric Kriegstein
Eric Mark Meyers
Estela Morales
Esther Karlik Dodo
Eva Tokarczyk
Evelyn C. Sochodolak
Fabia Yazaki
Fabiano Riberio
Fabienne Klotz Lamont
Fabio Peixoto
Fabricio Voznika
Fernando Avellar
Fernando Santos Filho
Flavia Riberio
Helcio Riberio
Flavia Amaral
Flavia Amon
Flavia Cattan-Naslausky
Flavia Cortes
Florence T. Nash
Francyni Salido
Frederick Schilling
Gabriela Barreto

| 73

Gabriela P Saad
Gabriela Rodrigues
Galerie Rienzo, LTD
GAP-Foundation
Gary Debode
Gary Ticoll
Gavin Kolt
Gianna Lahainer
Gil Shemesh
Gilberto Klein
Gilvanete Gullihur
Gisele Narisana
Giselle Rouvier
Glen Lagerstrom
Glenn & Judith Morris
Global Impact
GoodSearch
Greater Minnesota-Dakotas CFC
Gregory Thomas
Groundspring.Org
Guilherme Bottura
Guilherme Ferreira
Gustavo Barreto
Gustavo Varo
H. Stein Jewelers, Inc.
Hamilton & Maura da Silva
Haoua Idrissahmed
Harriet Harkovy
Harvey Fuchs
Heather Anne Lamont
Heather Lee
Helena Mottin
Helene Zipper
Helna Astor
Hoyoee Mararangoni
Hudson Ribas & Suzana Martinez
Ian Mckee
Ignez J. Penna
Important Gifts, Inc.
Inajar APS Soares
Ingrid Rodi
Inland Northwest CFC
Irina Super
J. Arthur Baez Garcia
Jack Biderman
Jack Vartanian
Jacob Forman
James Burks
James Collins
James L. Junker
James Murphy
Jane Heap
Janea Padilha
Jason Miller
Jeffrey Kunkel
Jennifer Carvalho
Jennifer Warren

74 |

JJeremie Sebban
Jeremy Levkoff
Jerome Levy
erome Prisyon
Jim Siegel
Joan Boyle
John & Holly Robbins
John B. Burchett
John Lymn
John Percy
John Vallentine
Jon Greene
Jonah Goodhart
Jonathan Wanoro
Jonathas Valle
Jonee Sopher
Jonice Padilha
Jorge Gonzalez
Jose Alfredo & Mariza Graça Lima
Jose Canales
Jose Eduardo Fernandes
Jose Leme
Jose Santos
Joseph Forte
Gilda Forte
Joseph Kaczmarek
Josh Guberman
Josh Seegopaul
Joshua & Michelle Kurzban
Joy Brazil Coffee Inc.
Juan & Monika Mantilla
Julia Melim
Julian Thomka-Gazdik
Juliana Siqueira
Julio Messer
Justin Soffer
Justo Lorenzotti
Karin Dauch
Karl Sauvant & Silvana da Silva
Katherine Ponte
Katherine Tignor
Kathleen Maloney
Kenneth Ferreira
Kingdon Capital Management LLC
La Tonia Fisher
Lam Paturle
Latin America Fund
Laura Garcia
Laura Neves
Laura Pires-Hester, PhD
Lawrence Appel Associates, Inc
Lawrence Sage
Lazaros P. Mavrides
Leigh R. Bass
Leona S. Forman
Leonardo & Tina de Oliveira
Leonardo Facci

Leonardo Oliveira
Leticia C. Coelho
Lidia McCarthy
Lilian Miller
Lillian J. Levy
Lisa Beck
Lorenzo Madrid
Lucas Mendes Campos
Lucia G. Cano
Luciana F M Curtis
Luciana Lins
Luciana Lyrio
Luciana Misura
Lucianna Sanches
Luciano Mandryk
Luis Reis
Luiz C. Ribeiro
Luiz Carlos Ferreira
Luz Amparo Krestin
M. Carolina Gedeon-Pugh
Ma Favela Chic LLC
Maggie Kottmann Interiors, Inc.
Manfred Wellington
Manoel de Almeida e Silva
Marc Bosc
Marc Mitchell
Marcel Abe
Marcela Noronha
Marcela Pereira Soares
Marcello & Flavia Hallake
Marcello Estevão Filho
Marcelo Vasconcelos
Marcia Perel
Marco Inglesi
Marco Pereira da Silva
Maria Helena Fisher
Maria A. Infantine
Maria Fernanda R. Barros
Maria Oliveira
Maria Rubinstein
Mariam Noureddin
Mariana Boranga
Mariele Capssa
Marilia Carvalho
Marina Roesler
Mario Biazzi
Maristela M. Ferreira
Mark Engel
Mark Horn
Mark L. Paulk
Mark Lopez
Markus U. Buergler & Renee Robin Buegler
Marla Wyche
Martin Johnson
Martin Mitchell
Mary GiblinMary P Bruce
Matias Vammalle

Matthew Bradley
Mercedes de A. B. Simonsen
Metropolitan Arts Partnership
Metropolitan Transport Authority
Michael DeWitt
Michael Engestrom
Michael J. Valentinas
Michael Kirkman
Michael W. Hodin
Michael W. Ueltzen
Michelle Javian
Michelle Viana
Microsoft Giving Campaign
Monica L. Schwafaty Carrier
Monica Vieira
Morgan Stanley
Nadine Shubailat
Nancy Clapp-Channing
Nancy Ohara
Nathalie Klotz
Nathan Engelhard
Naveen Kumar
Nayla Paschoa
Network For Good
New York City CFC
Nicholas Kogan
Nicholas Unger
Nick Liveris
Nihan & Reza Ali
Olavo Multini Filho
Omar Yacoub
Omeed Malik
Osklen USA Corp
Owen Breck
Patricia Pericas
Patricia Toledo
Patrick & Mary Lou Fermo
Paul Abrahimzadeh
Paul F Clarke
Paul Jenkins
Paula Haza
Paula Magalhães
Paula Milla Kreutz
Paula Pontes
Paulo Almeida
Paulo Baia
Paulo Cesar Janotti
Pedro Lichtinger
Peter & Lynn Tishman Fund Inc.
Peter Avellone
Pfizer United Way Campaign
Plamen & Villiana Kossev
Pooja Trehan
Priscila Rodrigues
Puerto Rico Combined Federal Campaign
Rachel Tavares de Melo
Rafael Catelli

Rafael de Araujo
Rafael Parente
Ralph Gibson
Randy Hartshorn
Raphael Costa
Raphael Ghelman
Raquel Davies
Raymond J. Lee
Rebecca Fink
Rebecca Reichmann
Remus Zaharescu
Renata Correia
Renato M. Tichauer
Renato Martins
Ricardo Amorim
Ricardo Hallack
Richard & Maritza Williamson
Richard B. Thompson
Richard Bennett
Richard Lockwood
Roal W. Carlson
Robert B. Carey & Patricia M. Carey
Robert Mitchell Rosen
Robert S. Mcintyre
Robert Strand
Roberta Colcci
Roberto S. Filho
Rodney & Leigh Wynkoop
Rodney Alves
Rodrigo Botti
Rodrigo Hermann
Rosa & Fernando Tavares
Rosa M. Besu
Rosane K. Gertner
Rose Lobo
Rosemarie Sheahan
Sagatiba USA Corp.
Sailaja Gosula
Salwa & Robert Smith
Samuel Canineu
Samuel Rubin Foundation
Sandra Winick
Sarah R. Johnson
Scott Campbell
Sean Lieb
Selina Matthews
Sergio Zanini
Sharon Mansur
Sheila Szymonowicz
Shepard Forman
Shlomo & Caroline Freidfertig
Silvana da Silva
Sonia de Morais
Sophia Le
Sophia Shluger
Stacey Remnitz
Stela Maria Brandão
Stela Maria Ferra Alvim

Stephanie Morin
Steven Horkay
Stuart Uram
Susan Galvani
Susan N. Conti
Susetta Mion
Suzanne Schweitzer
Swati Patel
Sylvia Alvarino
Sylvia Kokis
Tai Hummerjohann
Tamar Benzaken
Tatiana Martins
Tempest Entertainment Ltd
The Capital Group Companies Charitable Fund
The Greater New Orleans Foundation
The Pershing Square Foundation
The Ripplewood Foundation, Inc.
Thereza Rinaldi
Thiago Rocha
Third Avenue Open MRI, Inc.
Thomas Burr
Tiffany Kary
Timothy Bickham
Trent E. Walker
Tula Kraiser
Tyler Peters
Tyler Yandall
United Way Greater Twin Cities
United Way of Central Carolinas
United Way of Metropolitan Atlanta, Inc.
United Way Of New York City
United Way-PCFO
Valcur International Inc.
Valeria Hoffmann
Valucha Hamovitz
Vera & Levon Nazarian
Vera Joffe
Vicky McLaughlin
Victor M. M. de Souza
Viky Tognini
Vincent Roche
Vivian B. Jenkins
Vivian R. Bastos
Viviane Moos
Vivianne P. Vianna
Vlad Artamonov
Waldemar N. Jezler
Walter Miller
Werner & Helga Hiller
William D. Carmichael
William S. Carbine
William Saferstein
Yael Kaufman
Yael Sonia Designs Ltd.
Yan Grossman
YUMA Area CFC
Zebi Designs
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Conselho Diretor
Board of Directors

Gestão e Administração
Management and Administration

Leona Forman

Presidente/CEO
President/CEO

.

Leona Forman
Presidente/CEO
President/CEO

Susane Worcman
Vice-Presidente
Vice-President

Marcello Hallake
Diretor Jurídico
Legal Director

.

Elatia Abate
Diretora Executiva / Nova York
Executive Director / Nova York
.

Susane Worcman
Diretora Executiva / Rio de Janeiro
Executive Director / Rio de Janeiro
.

Pedro Toledo
Consultor Financeiro
Financial Consultant
.

Roberta Mazzariol
Tesoureira
Treasurer

Catia Costa
Gerente Administrativa
Administrative Manager
.

Ana Inglesi

Diretores
Directors
Christina Molloy
Marcus Vinícius Ribeiro
Patrícia Lobaccaro
Vanessa Simone Pereira

Gerente de Voluntários e Escritório / Nova York
Volunteer and Office Manager / Nova York
.

Nádia Lemos
Secretaria
Secretary

Programas e Projetos
Programs
.

Sheila Nogueira
Gerente de Programa e Cordenadora de Capacitação
Program Manager

Conselho Consultivo
Advisory Board

.

Armando Strozenberg
Claudius Ceccon
Donna Hrinak
Edmar Lisboa Bacha
Gelson Fonseca Jr.
Gilberto Gil
Hélio Mattar
José Alfredo Graça Lima
Julio Cesar Gomes dos Santos
Kenneth Maxwell
Marcílio Marques Moreira
Nancy Englander
Nicholas Lobaccaro
Pedro Lichtinger

.

Coselho Fiscal / Rio de Janeiro
Fiscal Advisory / Rio de Janeiro

Gláucio Bezerra Gomes
Coordenador de Monitoramento e Avaliação
Monitoring and Evaluation Official

Raquel Sousa
Analista de Projetos
Project Analyst
.

Carla Lima
Analista de Informação e Pesquisa
Project Analyst
.

Clarissa Moreira
Assistente de Programa
Program Assistant
.

Marielle Franco
Assistente de Programa
Program Assistant

Lívia Duarte
Estagiária
Trainee

Comunicação
Communication
.

Fábio Nonô
Pedro Toledo
Evaldo Ramos
Safira Saragossy

Thiago Sabatinelli
Assessor de Comunicação
Communication Assessor
.

Alice do Valle
Assessora de Comunicação
Communication Assessor
.

Cecilia de Freitas
Webmaster
.

Paula Aguirrezabal
Jornalista Voluntária
Volunteer Journalist
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PARCEIROS

Ficha Técnica
Coordenação
Susane Worcman
Elaboração e Revisão do Texto
Alice do Valle
Carla Lima
Danielle Fantini
Lívia Duarte
Versão para o Inglês
Alex Forman
Fotos
Acervo BrazilFoundation
Christina Bhan
Projeto Gráfico
premiatadesign.com
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BRASIL | RIO DE JANEIRO
Av. Calógeras, 15 / 13º and - cobertura
CEP 20030-070
Tel: (021) 2532-3029 Fax: (021) 2532-2998
info@brazilfoundation.org

U.S.A. | NEW YORK
345 Seventh Ave. #1401
ZIP CODE 10001
Tel: (212) 244-3663 Fax: (212) 244-4334
newyork@brazilfoundation.org

www.brazilfoundation.org

