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Confira a seguir as iniciativas apoiadas pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos que têm com foco específico no combate aos impactos adversos da 
realização dos megaeventos esportivos no País: 

 

Projeto Proponente Cidade Ano 

Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa e Olimpíadas: monitorando as violações de direitos 
humanos e articulando ações integradas peras resistência e participação popular 
http://www.fundodireitoshumanos.org.br/v2/pt/projects/view/instituto-jubileu-sul-brasil-sao-paulo 

Instituto Jubileu Sul Brasil São Paulo 2012 

Formando para a luta, garantindo direitos 
http://www.fundodireitoshumanos.org.br/v2/pt/projects/view/comite-popular-da-copa-de-sao-paulo-sao-paulo 

Comitê Popular da Copa  
de São Paulo 

São Paulo 
2012 

 

O projeto olímpico e as violações de direitos humanos: Mobilização popular e a luta pelo direito à cidade 
http://www.fundodireitoshumanos.org.br/v2/pt/projects/view/comite-popular-da-copa-e-olimpiadas-do-rio-de-janeiro 

Comitê Popular da Copa e 
Olimpíadas do Rio Janeiro 

Rio de Janeiro 2012 

Promoção e defesa dos direitos das pessoas e comunidades ameaçadas de remoção e dos trabalhadores 
informais afetados pelas obras e ações relacionadas à Copa 2014 em BH/MG 
http://www.fundodireitoshumanos.org.br/v2/pt/projects/view/comite-popular-dos-atingidos-pela-copa-em-belo-horizonte-
copac-bh 

Comitê Popular dos Atingidos 
pela Copa de Belo Horizonte 

Belo Horizonte 2012 

Afinal, a Copa é para Quem? - Processo de produção e troca de conhecimentos em tempos de 
desinformação 
http://www.fundodireitoshumanos.org.br/v2/pt/projects/view/forum-mato-grossense-de-meio-ambiente-e-desenvolvimento-
formad-mato-grosso 

Fórum Mato-Grossense de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 

Cuiabá 2012 

Comitê Popular da Copa de Curitiba: Garantia dos direitos humanos, articulação e construção coletiva do 
conhecimento 
http://www.fundodireitoshumanos.org.br/v2/pt/projects/view/instituto-ambiens-de-pesquisa-educacao-e-planejamento-parana 

Instituto Ambiens de Pesquisa, 
Educação e Planejamento 

Curitiba 2012 

"Gol de Placa" - Mulheres Negras discutindo a Lei Geral da Copa e Fazendo Gol! 
http://www.fundodireitoshumanos.org.br/v2/pt/projects/view/odara-instituto-da-mulher-negra-bahia 

Odara - Instituto da Mulher 
Negra 

Salvador 2012 
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Pesquisa da mobilidade nas cidades sede da Copa 2014, tomando como base o estudo de caso do DF: 
Avaliação do índice de mobilidade de algumas regiões administrativas (RA's) do DF 
http://www.fundodireitoshumanos.org.br/v2/pt/projects/view/sociedade-das-bicicletas-distrito-federal 

Sociedade das Bicicletas 

 
Distrito Federal 2012 

Comitê Popular da Copa: uma iniciativa cidadã para construir uma Copa que respeite os direitos de todos 
http://www.fundodireitoshumanos.org.br/v2/pt/projects/view/associacao-acao-solidaria-madre-cristina 

Associação Ação Solidária 
Madre Cristina 

Porto Alegre 2011 

Comitê Popular da Copa: Resistência e protagonismo da ação popular 
http://www.fundodireitoshumanos.org.br/v2/pt/projects/view/comite-popular-da-copa-de-porto-alegre-rio-grande-do-sul 

Comitê Popular da Copa de 
Porto Alegre 

Porto Alegre 2012 

De olho na cidade - Educomunicação para o fortalecimento da luta em defesa do direito a terra urbana 
http://www.fundodireitoshumanos.org.br/v2/pt/projects/view/olho-magico-educomunicacao-audiovisual-em-midias-moveis 

Olho Mágico - Educomunicação 
Audiovisual em Mídias Móveis 

Fortaleza 2011 

Daqui não saio, daqui ninguém me tira; a luta contra a remoção das comunidades atingidas pela Copa do 
Mundo 
http://www.fundodireitoshumanos.org.br/v2/pt/projects/view/articulacao-das-comunidades-ameacadas-de-remocoes-ceara 

Articulação das Comunidades 
Ameaçadas de remoções 

Fortaleza 2012 

A comunidade dá as coordenadas: mapeamentos sociais de territórios em conflitos socioambientais em 
Fortaleza (CE) 
http://www.fundodireitoshumanos.org.br/v2/pt/projects/view/comite-popular-da-copa-de-porto-alegre-rio-grande-do-sul 

Coletivo Flor de Urucum Fortaleza 2011 

Direito à resistência: A luta da comunidade Poço da Draga pelo direito à moradia e contra a violência 
institucional 
http://www.fundodireitoshumanos.org.br/v2/pt/projects/view/coletivo-flor-de-urucum-assessoria-em-direitos-humanos-
comunicacao-e-justica-ceara-1 

Coletivo Flor de Urucum Fortaleza 2013 

Nossa terra, nossa gente, nosso direitos: Fortalecendo a luta por moradia em um cenário de 
megaeventos 
http://www.fundodireitoshumanos.org.br/v2/pt/projects/view/movimento-dos-trabalhadores-sem-teto-mtst-coletivo-estadual-
do-ceara 

Movimento dos Trabalhadores 
sem Teto - Coletivo Estadual CE 

Fortaleza 2012 

Profissionais do sexo em defesa dos direitos 
http://www.fundodireitoshumanos.org.br/v2/pt/projects/view/associacao-das-profissionais-do-sexo-de-pernambuco-app-pe 

Associação das Profissionais do 
Sexo de Pernambuco 

Recife 2013 
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