
Proclamada em 1948, a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos ainda 
está longe de ser cumprida integralmente 
no Brasil, país que convive com a triste es-
tatística de 50 mil pessoas assassinadas 
por ano e com o fato de ser um dos luga-
res mais violentos do mundo.  

Sem ter conseguido resolver todos os 
seus antigos problemas estruturais de 
violação de direitos, o país ainda enfrenta 
a retomada de uma agenda conservadora 
no Congresso Nacional, que coloca em 
risco direitos conquistados a partir da 
Constituição de 1988.

No ano em que são comemorados os 
67 anos da Declaração, mais do que nunca 
a força do cidadão comum e das organiza-
ções de direitos humanos é fundamental. 

Há quase dez anos trabalhando para 
promover os direitos humanos e sensi-
bilizar a sociedade para que apoie inicia-
tivas capazes de gerar novos caminhos 
e mudanças significativas para o país, o 
Fundo Brasil acaba de lançar dois editais 
para doar mais de R$ 1 milhão a projetos 
apoiados em todo o país.

O lançamento, realizado no Sesc Vila 
Mariana com show de Letícia Sabatella, 
conselheira de nossa fundação, foi tam-
bém um manifesto em defesa dos direitos 
de todas e todos. 

Nosso presidente, Jorge Eduardo 
Durão, fez questão de citar violações re-
centes. Ao mesmo tempo, ressaltou a 
inspiração vinda de defensores de direitos 
humanos apoiados pela fundação. 

Uma parte desses defensores partici-
pou em São Paulo de um Encontro de Pro-
jetos em que refletiram sobre a violência, 
o racismo e a comunicação para a defesa 
e promoção dos direitos humanos, temas 
cruciais no cenário atual.

Chegamos ao final de mais um ano e 
quero agradecer a todos que contribuí-
ram e compartilharam os propósitos do 
Fundo Brasil. Que possamos continuar 
juntos por um país mais justo.

Boas festas e que sigamos fortes em 2016!

Ana Valéria Araújo
Coordenadora Executiva

EditaisCom a palavra...
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Fundo Brasil vai doar mais de
R$ 1 milhão a projetos de todo o país

O Fundo Brasil de Direitos Humanos lançou no 
dia 2/12 dois editais que juntos vão proporcionar a 
doação de mais de R$ 1 milhão em 2016 a projetos 
em todo o país. O lançamento foi feito no evento 
“Diálogos Musicais em Direitos Humanos”, realiza-
do no Sesc Vila Mariana.   

O Edital Anual 2016 vai apoiar projetos que 
pretendam combater a violência institucional e a 
discriminação. O total a ser distribuído entre as ini-
ciativas selecionadas será de até R$ 800 mil. 

O edital “Juntos/as contra a violência que 
mata a juventude brasileira” vai distribuir R$ 560 
mil a projetos que tenham como foco a juventude 
no enfrentamento à violência, principalmente a ju-
ventude negra.  

Em ambas as chamadas cada organização ou 
grupo selecionado receberá uma doação de até    
R$ 40 mil para o período máximo de um ano. 

As propostas serão recebidas até o dia 26 de 
fevereiro de 2016.

Informações sobre como apresentá-las e os cri-
térios de seleção estão disponíveis no site do Fun-
do Brasil e nas páginas da fundação no Facebook 
e no Twitter. 

Em quase dez anos de atuação, o Fundo Brasil já 
destinou R$ 11,7 milhões a cerca de 300 projetos 
em todas as regiões do país. 

http://www.fundodireitoshumanos.org.br/v2/pt/proposals
http://www.fundodireitoshumanos.org.br/v2/pt/proposals/index/special
http://www.fundodireitoshumanos.org.br/v2/pt/proposals/index/special
http://www.fundodireitoshumanos.org.br/v2/pt/
http://www.fundodireitoshumanos.org.br/v2/pt/
https://www.facebook.com/fundobrasil/
https://twitter.com/fundobrasil


Diálogos Musicais
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Show foi manifesto em defesa dos direitos humanos

Realizado desde 2009 para lançar os editais 
do Fundo Brasil, o evento “Diálogos Musicais em 
Direitos Humanos”, realizado em parceria com o 
Sesc São Paulo, este ano contou com a apresen-
tação da atriz e cantora Letícia Sabatella, que faz 
parte do Conselho Curador da fundação.

Letícia apresentou o espetáculo “Caravana Ton-
teria” e, no palco, elogiou as ações desenvolvidas 
pelo Fundo Brasil. A apresentação dela também foi 
marcada pela participação de um grupo de crian-
ças refugiadas que fazem parte do coro Coração 
Jolie, projeto musical da organização IKMR - Eu 
Conheço Meus Direitos em parceria com o Centro 
Universitário Belas Artes de São Paulo e apoio da 
Agência ONU para Refugiados.  

Diretor do Sesc São Paulo, Danilo Miranda abriu 
o “Diálogos Musicais” ressaltando o prazer em par-

ticipar do lançamento de editais com a presença 
na plateia de representantes de projetos apoiados 
pelo Fundo Brasil em todo o país. 

“Uma vida com qualidade pressupõe a universa-
lização dos direitos”, disse ao defender os direitos 
humanos.

Presidente do Fundo Brasil, Jorge Eduardo Du-
rão foi aplaudido pelo público ao falar sobre as 
ameaças recentes aos direitos humanos. Como 
exemplos, citou a repressão às manifestações de 
estudantes em São Paulo e o assassinato de cinco 
jovens negros em Costa Barros, na zona norte do 
Rio de Janeiro. 

Também deu um recado especial aos ativistas 
apoiados pela fundação presentes no evento.

“Saibam que vocês nos inspiram diariamente a 
continuar”.
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Monitoramento
Com o objetivo de oferecer apoio técnico e es-
tratégico, a coordenadora de Projetos do Fundo 
Brasil, Taciana Gouveia, acompanhada da as-
sessoria de comunicação da fundação, visitou 
várias organizações apoiadas nos meses de 
outubro e novembro. Os grupos visitados atuam 
em Rondônia, Amazonas, Rio de Janeiro, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. Em setembro fo-
ram visitadas organizações no Piauí e no Ceará. 
A presença da assessoria de comunicação tem 
o objetivo de estreitar o relacionamento com os 
projetos e produzir material que proporcione 
visibilidade aos direitos humanos e às organiza-
ções. Além das visitas, os projetos desenvolvidos 
recebem acompanhamento permanente. 

Marcha das Mulheres Negras
A Articulação de Organizações de Mulheres 
Negras Brasileiras recebeu apoio emergencial 
do Fundo Brasil para participar da Marcha das 
Mulheres Negras Brasileiras 2015: Contra o Ra-
cismo, a Violência e pelo Bem Viver. A marcha 
foi realizada no dia 18 de novembro, em Brasília, 
com a participação de representantes de vários 
estados. 

Tráfico de pessoas
Em outubro, nove grupos apoiados pelo Fundo 
Brasil por meio do edital “Enfrentamento ao 
tráfico de pessoas” reuniram-se em São Paulo 
durante dois dias para debater e refletir sobre 
os problemas enfrentados em várias regiões 
do país sob o amplo “guarda-chuva” do tráfico 
de pessoas. A antropóloga Maia Sprandel foi a 
responsável pelas dinâmicas. O encontro teve o 
objetivo de fortalecer as organizações parceiras 
apoiadas. 

Recesso
Comunicamos que o Fundo Brasil estará em re-
cesso do dia 23 de dezembro de 2015 até o dia 4 
de janeiro de 2016.

Encontro de projetos Giro Rápido

Nota Fiscal Paulista 
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Violência, racismo e comunicação
foram os temas de atividades

O Encontro de Projetos do Fundo Brasil em 2015 
foi realizado nos dias 1, 2 e 3/12, em São Paulo. Vio-
lência, racismo e comunicação para a defesa e pro-
moção dos direitos humanos foram os temas que 
estiveram no centro das atividades. 

Representantes de 22 projetos apoiados por 
meio do edital anual 2015 e mais quatro organi-
zações convidadas participaram dos trabalhos de 
formação. 

O Encontro de Projetos contou com as presenças 
do antropólogo Osmundo Pinho, professor da Uni-
versidade do Recôncavo da Bahia; e da jornalista 
Nilza Iraci, presidenta e coordenadora de comuni-
cação do Géledes – Instituto da Mulher Negra. Eles 
facilitaram os debates e as dinâmicas de reflexão. 

Os representantes de projetos também participa-
ram de oficinas técnicas coordenadas pela equipe 
do Fundo Brasil sobre comunicação e elaboração de 
relatórios de atividades e financeiro.  

Para o Fundo Brasil, esses encontros são uma 
oportunidade de interagir pessoalmente com os 
representantes de organizações de defesa dos di-
reitos humanos apoiadas em todo o país, discutir 
e aprimorar estratégias institucionais por meio do 
diálogo e da troca de experiências. 

O Dia Internacional dos Direitos Humanos, come-
morado em 10 de dezembro, foi o tema da campa-
nha junto a 56 lojistas que participam do programa 
Nota Fiscal Paulista do Fundo Brasil este mês. 

A data lembra a Declaração Universal dos Direi-
tos Humanos, proclamada em 1948 pela Assem-
bleia Geral das Nações Unidas.

Os lojistas receberam um cartão que mostra a 

importância da data. O Dia Internacional dos Direi-
tos Humanos é importante para não esquecermos 
a necessidade diária de enfrentamento às violações 
que afetam a dignidade da pessoa humana. 

Junto com o cartão, foram entregues produtos da 
Vult Cosmética como forma de agradecer a parceria 
de lojistas e comerciários. A Vult é parceira da fun-
dação no Projeto Nota Fiscal Paulista. 

Visitas a lojistas lembram Dia Internacional dos Direitos Humanos

Visita à Associação Comunitária Rural de Imbituba – Acordi, em 

Santa Catarina.
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www.fundodireitoshumanos.org.br
www.facebook.com/fundobrasil
www.twitter.com/fundobrasil
mailto:comunicacao%40fundodireitoshumanos.org.br?subject=

