
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Informativo nº 31 (janeiro a junho de 2014) 

 Projetos apoiados 

 
 
 
 
Encaminhamos esta mensagem 
a vocês ainda abalados por uma 
triste notícia. Nossa instituidora, 
Rose Marie Muraro, faleceu no 
último dia 21 de junho, no Rio 
de Janeiro. Pioneira do 
movimento feminista, Rose 
Marie contribuiu imensamente 
para a efetivação dos direitos 
humanos no país. Confira nossa 
homenagem na última página 
deste informativo.  

Inspirados por Rose Marie 
seguimos trabalhando. É com 
este espírito que informamos ter 
reunido o maior montante de 
recursos destinados ao apoio a 
projetos em um ano, desde o 
nosso primeiro edital em 2007. 
Em 2014, doaremos R$ 1,6 
milhão para projetos e este 
valor ainda pode crescer.  

Além dos recursos doados para 
as organizações, aumentamos o 
investimento em Comunicação, 
por meio do projeto 
“Fortalecendo o protagonismo 
de redes e articulações na 
promoção de direitos humanos 
no Brasil”, que nos possibilita 
destinar cerca de R$ 1,5 milhão 
para formação e 
desenvolvimento de produtos de 
comunicação para as redes. 

Tivemos também a 
oportunidade de aprovar um 
novo plano de captação de 
recursos que tem como foco o 
engajamento de indivíduos.  

Aproveitamos desde já a 
oportunidade para agradecer a 
todos e todas que de alguma 
forma contribuíram para que 
alcançássemos resultados tão 
positivos. Seu apoio é 
fundamental! 

 
Ana Valéria Araújo,  

Coordenadora Executiva 

 

 Com a palavra... 

 
Fundo Brasil destina R$ 1,6 mi a 45 iniciativas em 2014 

O Fundo Brasil divulgou o resultado de três editais de seleção de projetos neste 
primeiro semestre. As três chamadas vão destinar R$ 1,6 milhão para 45 iniciativas 
propostas por organizações de direitos humanos, com diferentes linhas de atuação. 
Confira aqui a lista geral de projetos apoiados neste ano e veja as informações por 
edital no mapa abaixo.  

Justiça criminal - Ainda neste ano, em parceria com a OAK Foundation, o Fundo Brasil 
vai apoiar organizações que combatem violações de direitos humanos decorrentes dos 
abusos no regime de prisão provisória. Este processo de seleção foi realizado por meio 
de cartas convite, contou com a participação de um comitê consultivo independente e 
alcançou organizações do Rio de Janeiro e de São Paulo. Em breve divulgaremos os 
resultados. 

Visitas - Dando continuidade às atividades de monitoramento dos projetos apoiados, a 
assistente de projetos, Maria Chiriano, visitou três grupos no Paraná, em fevereiro: a 
Associação Comunitária do Faxinal Salso, o Comitê Popular da Copa de Curitiba e o 
Setor de Educação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. 

 
 

 Giro rápido 

 

Nova conselheira - A diretora de programas  
da Conectas Direitos Humanos, Juana Kweitel, 
tomou posse e passou a integrar o Conselho 
Curador do Fundo Brasil, na última  
reunião do colegiado, dia 29 de maio. 

Agradecimento - Nessa oportunidade 
agradecemos a relevante contribuição  
de Lucia Seabra, Oded Grajew e Oscar 
Vilhena que deixaram o Conselho Curador 
entre o final de 2013 e o início deste ano. 

 

     Edital Anual 2014 - Combate à discriminação  
    e à violência institucional  
    R$ 560 mil destinados a 14 projetos de até R$ 40 mil cada 
    Clique aqui para ver o resultado!  

    Edital Megaeventos esportivos  e direitos humanos 2014* 
    R$ 570 mil destinados a 19 projetos no valor de até R$ 30 mil cada 
    Clique aqui para ver o resultado!  

    Edital 2014 - Litigância estratégica, advocacy e comunicação  
    para promoção, proteção e defesa de direitos humanos* 
    R$ 455 mil** destinados a 12 projetos no valor de até R$ 80 mil cada 
    Clique aqui para ver o resultado! 

    * Realizados em parceria com a Fundação Ford. 
    ** Este edital prevê um total de R$ 910 mil em doações, sendo R$ 455 mil em 2014 e outros R$ 455 mil em 2015. 
 

      
Os processos seletivos dos editais do Fundo Brasil têm várias etapas e a participação de diversos profissionais. 
Após uma pré-seleção, envolvendo a equipe executiva e a diretoria da fundação, os projetos são remetidos a 
um Comitê de Seleção externo, que indica as iniciativas a serem apoiadas, para a decisão final da diretoria ou 
do Conselho Curador do Fundo Brasil.  

 

http://www.fundodireitoshumanos.org.br/v2/pt/projects
http://www.fundodireitoshumanos.org.br/v2/pt/page/view/resultado-edital-anual-2014
http://www.fundodireitoshumanos.org.br/v2/pt/page/view/resultado-edital-megaeventos-esportivos-e-direitos-humanos-2014
http://www.fundodireitoshumanos.org.br/v2/pt/page/view/resultado-edital-2014-litigancia-estrategica-advocacy-e-comunicacao


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nota fiscal paulista 

 Comunicação 

 Formação de redes 

   

Integrantes de redes participam de oficinas 

Duas oficinas reuniram integrantes de grupos que participam do projeto 
“Fortalecendo o protagonismo de redes e articulações na promoção de 
direitos humanos no Brasil", realizado pelo Fundo Brasil, com o patrocínio 
da Petrobras.  
Em abril, aconteceu em Brasília, a terceira edição da "1ª Oficina de Redes - 
Comunicação e Direitos Humanos", com representantes de organizações 
indígenas e quilombolas. Em maio, em São Paulo, ocorreu a "2ª Oficina de 
Redes - Direito à Comunicação e produção de conteúdos". Para saber mais, 
clique aqui. 

Nova cartilha - Os participantes do evento em São Paulo receberam 
exemplares da segunda cartilha produzida pelo Fundo Brasil no âmbito 
deste projeto. Com o tema "Direito à Comunicação e produção de 
conteúdos", o documento foi elaborado pelo facilitador da oficina, Pedro 
Ekman, e serviu como base para o trabalho do grupo. O documento pode 
ser baixado aqui. 

Evento público - Paralelamente à oficina, foi ainda realizado o lançamento 
da campanha “Somos todxs defensorxs”, uma iniciativa desenvolvida pela 
Plataforma de Direitos Humanos - Dhesca Brasil, pelo Intervozes - Coletivo 
Brasil de Comunicação e pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos 
(MNDH). A campanha é também um dos frutos do projeto de Redes. 

Peças remetem a Dia da Mulher e impactos da Copa 

Neste primeiro semestre,  
o Fundo Brasil fez novos  
esforços para dar visibilidade 
 às causas de direitos  
humanos. Em parceria com 
a agência Tarso Estratégia  
e Comunicação foram  
produzidos dois anúncios  
temáticos, um com foco no  
Dia Internacional das  
Mulheres, em março, e o  
outro, nos impactos da  
realização da Copa do Mundo de 2014, em junho. As peças foram 
veiculadas em nossas redes sociais na internet (Facebook e Twitter) e em 
revistas impressas. Em referência às mesmas datas, foram realizados dois 
vídeos. O primeiro, relacionado aos direitos das mulheres, foi produzido 
por alunos e alunas das Faculdades Rio Branco. Para assistir, acesse aqui. 
O segundo, sobre a Copa, foi feito pela produtora Funkee e está neste link.  

     

Programa rende R$ 307,3 mil  
à fundação desde 2010 

Inscrito no Programa Nota Fiscal Paulista, que 
permite o recebimento da devolução de parte 
do imposto (ICMS) recolhido pelo Governo do 
Estado, o Fundo Brasil obteve, em abril, os 
créditos referentes às notas fiscais coletadas no 
segundo semestre de 2013. O valor arrecadado 
foi de R$ 96,1 mil. No total, desde 2010, a 
iniciativa já rendeu à fundação R$ 307,3 mil, o 
equivalente ao apoio a pelo menos sete 
projetos selecionados via edital anual. 

Campanha - Ciente de que é o empenho de 
cada lojista parceiro que possibilita esse 
retorno, desde 2011, o Fundo Brasil realiza, em 
parceria com a Natura Comésticos, campanhas 
em alusão a datas relacionadas a temas de 
direitos humanos, como forma de agradecê-los 
pela colaboração. Em março deste ano, quando 
é celebrado o Dia Internacional da Mulher (8),  
a ação abordou a importância de defender os 
direitos das mulheres, atingindo 431 
funcionários de 58 lojas parceiras. 

 
Davi dos Santos Cunha, Layssa Sales do Nascimento, Carlos 
Cruz e Marcos Vinícius Almeida, da Mr.Cat / Shopping Eldorado 

 
Ingrid Freitas Corrêa, Silvia Estevão Fonseca, Luciana  
Aparecida Bahia, da Empório Naka / Shopping Eldorado 

 
Edinéia Donizete dos Santos e Denise S. Oliveira, do Empório 
Naka / Shopping Jardim Sul 

 

http://www.fundodireitoshumanos.org.br/v2/pt/news/view/2a-oficina-de-redes-debateu-direito-a-comunicacao-e-producao-de-conteudos
http://www.fundodireitoshumanos.org.br/comunicaredes/files/pdf/cartilha_2_encontro_de_redes.pdf
https://www.facebook.com/SomosTodxsDefensorxs?fref=ts
http://www.fundodireitoshumanos.org.br/v2/pt/campaign/view/dia-da-mulher-2014
http://www.fundodireitoshumanos.org.br/v2/pt/campaign/view/dia-da-mulher-2014
http://www.fundodireitoshumanos.org.br/v2/pt/campaign
http://facebook.com/fundobrasil
https://twitter.com/fundobrasil
https://www.youtube.com/watch?v=iYp4P_nUc3I&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=u4Hu3WqRS9M&list=UU4RRNwq2EP74pCeQhZDHZTQ&feature=share
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"A história do feminismo no Brasil pode ser dividida entre 

antes e depois de Rose Marie Muraro. Ela foi capaz de 

pautar, em nosso País, o debate internacional sobre 

sexualidade e controle do corpo. A ativista foi uma mulher 

de forte atuação política, corajosa, que se expunha na luta 

em defesa dos direitos das mulheres e que nos inspira a 

seguir nessa caminhada. Ao mesmo tempo, foi capaz de 

propor reflexões inovadoras sobre a posição da mulher, os 

fatores estruturais que a definem e o que deveria ser  

 Homenagem 

Rose Marie Muraro morre aos 83 anos 

 

 Breve história 

"Não existe verdadeira luta pelos direitos humanos sem focar 

também nos direitos humanos da mulher. Muitas vezes esses 

 direitos estão escondidos sob práticas cotidianas de violência que 

todos acham muito naturais. Todos e todas, sem exceção,  

precisamos refletir sobre isso”.  

Rose Marie Muraro (1930-2014) 

 

Rose Marie Muraro foi pioneira do movimento feminista 
no Brasil. Suas ideias libertárias romperam paradigmas e 
trouxeram uma nova perspectiva de justiça social. Suas 
ações contribuíram para a mobilização da sociedade civil 
no país e tiveram ressonância internacional.  

Todos(as) os(as) integrantes do Fundo Brasil de Direitos 
Humanos se sentem honrados(as) de ter contado com o 
apoio de Rose Marie na criação da fundação, ao lado de 
Abdias do Nascimento (1914-2011), Margarida Genevois e 
Dom Pedro Casaldáliga. Reverenciamos a escritora 
feminista por uma vida que inspirou muitas gerações de 
ativistas. E é também por ela que nós, e muitos outros(as) 
ativistas de direitos humanos, levaremos adiante nosso 
trabalho em busca de transformações na sociedade. 

Em nossa revista comemorativa dos cinco anos da 
fundação, há uma reportagem especial em homenagem a 
ela. Confira aqui! 

 

 Depoimentos 

Rose Marie Muraro esteve à frente 
da fundação do Movimento de 
Libertação da Mulher e do 
Movimento da Teologia da 
Libertação, com o teólogo Leonardo 
Boff. Durante os últimos 40 anos 
escreveu mais de 30 livros, como 
“Automação e o futuro do homem” 
(1966), “Libertação sexual da 
mulher” (1975) e “Sexualidade da 
mulher brasileira: Corpo e classe 
social no Brasil” (1983).  

Nascida praticamente cega, 
recuperou a visão apenas aos 66 
anos. Foi diagnosticada com câncer 
na medula óssea há 10 anos, e 
faleceu no dia 21 de junho de 2014, 
aos 83 anos, em decorrência de 
complicações após um tratamento 
de quimioterapia. Foi velada no 
Memorial do Carmo, no Rio, e teve 
seu corpo cremado no dia 22. 

Expediente 

 

 

"Eu conheci Rose Marie na década de 1970,  

quando o feminismo surgiu como movimento  

político no Brasil. Ela era uma referência para  

todas nós que estávamos inaugurando essa  

agenda. Tive o privilégio de conviver com ela no 

Conselho Nacional da Mulher, órgão muito  

atuante na defesa dos direitos das mulheres  

durante a Constituinte. Renunciamos juntas, em 1989, em protesto contra a 

interferência do Ministério da Justiça na autonomia do colegiado. Na última década, 

no final do Governo Lula, fomos homenageadas como instituidoras da Casa da 

Mulher Brasileira. Ela estava bastante debilitada, em cadeira de rodas, mas ainda 

mantinha uma força, uma perseverança, e muitos planos. Rose Marie era uma 

mulher de muitas dimensões e, se tivesse de descrevê-la em uma palavra, seria 

'ousadia'. Ela sempre foi uma mulher corajosa, antenada com o futuro." - Jacqueline 

Pitanguy, conselheira, ex-presidente do Conselho Curador do Fundo Brasil 

 

transformado. Seus livros são essenciais ainda hoje para quem quer ter alguma 

formação nessa área." - Denise Dora, conselheira e diretora do Fundo Brasil 

 

http://www.fundodireitoshumanos.org.br/v2/pt/news/view/2a-oficina-de-redes-debateu-direito-a-comunicacao-e-producao-de-conteudos
www.facebook.com/fundobrasil
twitter.com/fundobrasil
http://www.fundodireitoshumanos.org.br/v2/uploads/files/reportagem_RoseMarie.pdf

