
Desde que foi fundado, o Fundo Brasil tem 

a missão de contribuir para a realização 

de direitos humanos no Brasil, por meio 

de mecanismos inovadores e sustentáveis. 

Esses mecanismos possibilitam a 

canalização de recursos para fortalecer 

organizações da sociedade civil e para 

desenvolver a filantropia de justiça social. 

Dar visibilidade às organizações da 

sociedade civil e à defesa de direitos 

humanos é parte importante da missão 

da fundação. É fundamental que o 

trabalho dos ativistas seja conhecido e 

reconhecido pela sociedade em geral. 

A campanha “Diga SIM aos Direitos 

Humanos no Brasil”, recém-lançada pelo 

Fundo Brasil, faz parte desta estratégia. 

Por meio de vídeos divulgados na internet, 

abordamos dados relacionados a diversos 

temas e pedimos o apoio da sociedade. 

A divulgação tem o objetivo de engajar a 

sociedade na defesa de causas sociais. 

Causas estas que beneficiam a todos.

Também no primeiro trimestre do ano, o 

Fundo Brasil deu mais um passo em sua 

estratégia de comunicação ao ter anúncios 

publicados em revistas da editora Abril. 

Foram peças escolhidas por jurados do 

Prêmio Jovens Criativos, uma das categorias 

do Prêmio Abril de Publicidade 2014. 

Também importante foi a publicação de 

artigo assinado por Denise Dora, diretora 

de Formação do Fundo Brasil, em vários 

veículos de comunicação, entre eles o 

“Correio Braziliense”. Em comemoração 

ao Dia Internacional da Mulher, Denise 

faz uma reflexão sobre as conquistas e os 

desafios ainda existentes para o feminismo. 

Levar à população o conhecimento 

sobre a importância do trabalho dos 

ativistas é fundamental, principalmente 

em um momento em que enfrentamos 

riscos de retrocessos e ainda lutamos 

pelo fim das violações de direitos. 

Esse conhecimento significará apoio às 

causas sociais e à construção de uma 

sociedade mais justa e democrática. 

Ana Valéria Araújo,

Coordenadora Executiva

O Fundo Brasil de Direitos Humanos lançou 
no início de março a campanha “Diga SIM 
aos direitos humanos no Brasil”, com o ob-
jetivo de conquistar o apoio de pessoas em 
favor de causas sociais. 
Vídeos divulgados na internet abordam 
diversos temas relacionados aos direitos 
humanos, como igualdade racial, enfrenta-
mento ao trabalho escravo e ao tráfico de 
pessoas, direitos da criança e combate à 
violência contra a mulher.
A campanha conta com a participação das 

Os dois editais abertos pelo Fundo Bra-
sil de Direitos Humanos em dezembro de 
2014 receberam 736 propostas até o dia 27 
de fevereiro.
O edital “Combate à violência institucional 
e à discriminação” recebeu a inscrição de 
625 propostas. Anual, este edital vai dispo-
nibilizar um total de R$ 800 mil para proje-

Apoio

Diga SIM!Com a palavra...
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Fundo Brasil lança campanha com artistas

Editais da fundação recebem 736 propostas 

tos. O edital “Enfrentamento ao tráfico de 
pessoas” recebeu 111 propostas e vai con-
ceder um total de R$ 360 mil.  
O resultado do edital “Enfrentamento ao 
tráfico de pessoas” será divulgado em 
maio. O resultado do edital “Combate à  
violência institucional e à discriminação” 
sai em julho. 

atrizes Letícia Sabatella e Jéssica Ellen e do 
ator Vinícius Romão, engajados na defesa 
de causas sociais. 
A divulgação da campanha é feita por meio 
do Facebook, de e-mails e da publicação de 
matérias em veículos de comunicação, que 
convidam cada um de nós a conhecer de 
perto o trabalho da fundação e a colaborar, 
por meio de doações, com os esforços por 
um país mais justo 
Para saber mais e aderir à campanha,  
clique aqui!

http://digasim.org.br


Nota Fiscal
De 2010 a 2014, o Programa Nota Fis-
cal Paulista rendeu ao Fundo Brasil 
R$ 448.547,24. O programa permite 
o recebimento da devolução de par-
te do ICMS recolhido pelo governo 
estadual. Entre julho e dezembro de 
2014, o valor arrecadado foi de R$ 
68.291,73. A equipe do Fundo Brasil 
prepara para este ano novidades para 
incrementar o relacionamento com 
os lojistas que contribuem com o pro-
grama. 

Monitoramento
O Coletivo de Advogados em Direitos 
Humanos (CADHu) recebeu neste 
primeiro trimestre a visita de Taciana 
Gouveia, coordenadora de Projetos 
do Fundo Brasil. O grupo trabalha 
para garantir os direitos humanos de 
adolescentes e mulheres internas em 
sistemas de privação de liberdade e 
é apoiado pela fundação por meio do 
edital anual 2014.  Entre outras ativi-
dades, encaminha à Justiça casos de 
maus tratos e torturas ocorridas na 
Fundação Casa, em São Paulo. 
 
Bons Fluidos

A Coordenadora Executiva do Fundo 
Brasil, Ana Valéria Araújo, é uma das 
entrevistadas na matéria “Ativistas 
do século 21” – Eles podem mudar 
o mundo”, da edição especial de 15 
anos da revista “Bons Fluidos”, publi-
cada pela editora Abril. “Felizmente, 
há uma onda de engajamento na so-
ciedade que há muito não se via”, ela 
afirma na matéria. “Todo aquele que vê 
no dia a dia violações de direitos e desi-
gualdades com as quais não concorda 
e quer fazer algo para além da indigna-
ção é um ativista em potencial”. 

Comemorado em 8 de março, o Dia Inter-
nacional da Mulher foi para o Fundo Brasil 
um momento de reflexão sobre os direitos 
já conquistados e o que ainda é preciso al-
cançar.
Em artigo publicado em vários veículos de 
comunicação, Denise Dora, diretora vice
-presidente de Formação do Fundo Brasil, 
analisou os avanços a partir da IV Confe-
rência Mundial sobre a Mulher, realizada 
em Pequim, na China, há 20 anos. 
A ampla discussão teve como temas as 
desigualdades, as discriminações, os avan-
ços, as conquistas e os desafios.

Publicidade Giro Rápido

Dia das Mulheres
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Editora Abril divulga campanha do Fundo Brasil

Diretora do Fundo Brasil escreve sobre luta feminista

A editora Abril divulgou no primeiro trimes-
tre de 2015 a campanha institucional do 
Fundo Brasil vencedora do Prêmio Jovens 
Criativos, uma das categorias do Prêmio 
Abril de Publicidade 2014. A campanha foi 
divulgada em revistas e sites da editora. 
Os vencedores foram os publicitários  
Alexandre de Oliveira Siqueira e Rodrigo 
Soares Pires. Eles criaram uma campanha 
que compartilha notícias reais, publicadas 
em revistas da Abril, assinada com a frase: 
“Já tem muita gente atrapalhando. Ajude a 
construir um país melhor”.
Duzentos e seis estudantes ou jovens 
publicitários participaram do prêmio e 
criaram campanhas de acordo com o 
briefing encaminhado pelo Fundo Brasil.  
Vinte e três foram selecionados pela Abril 
e submetidos a uma banca examinadora, 
que contou com profissionais reconheci-
dos no mercado publicitário.

Entre os veículos que publicaram o artigo 
da diretora está o “Correio Braziliense”, de 
Brasília (DF). 
Confira aqui.
Por meio de texto divulgado no site do 
Fundo Brasil e em nossas redes sociais,-
Taciana Gouveia, coordenadora de Pro-
jetos da fundação, também refletiu so-
bre a data e as conquistas das mulheres.  
Leia o texto aqui.
“Não conseguimos nem a metade do que 
gostaríamos. Tivemos algumas mudanças, 
mas não uma modificação radical. E sur-
gem novas questões”, disse.
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