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Aniversário

2016, um ano difícil, marcado por crises e
desmontes de políticas públicas na área dos
direitos humanos, chega ao final cheio de incertezas. Não podemos deixar de constatar
que as conjunturas nacional e internacional
são ameaçadoras e que tudo isso assusta.
Para o Fundo Brasil, o ano foi de muito
trabalho, avaliação e planejamento. Mas pudemos também comemorar o nosso aniversário
de dez anos. A fundação completou uma década consolidada, com boa capacidade para
apoiar as organizações de direitos humanos,
o que é mais do que nunca necessário. Temos
a certeza que nosso trabalho fez a diferença
até agora e será ainda mais fundamental nos
próximos anos para a resistência de grupos
pequenos e médios da sociedade civil.
Neste último informativo do ano, não é tarefa fácil falar ao mesmo tempo do cenário de
retrocessos e da alegria que sentimos ao completar uma década de atuação. No entanto, é
importante celebrar o fato de estarmos prontos e fortes para o futuro, por mais desafiante
que ele seja.
É essencial apoiar a todos que estejam sob
ameaça no campo; é preciso estar ao lado dos
que lutam para que continuem resistindo; e
ainda há que se garantir as conquistas de direitos para que novos avanços sejam possíveis.
Encerramos 2016 já projetando os trabalhos de 2017. Um belo show de Teresa Cristina marcou o início do processo de seleção de
projetos que serão apoiados por meio de dois
editais.
Além disso, como um marco simbólico, ao
completar uma década o Fundo Brasil recebeu
menção honrosa na 13ª Edição do Prêmio Innovare, a mais importante premiação da Justiça brasileira.
É um reconhecimento que nos anima a seguir em frente para garantir o protagonismo
da sociedade civil na luta por direitos.
Desejamos um bom 2017 para todas e todos!
Ana Valéria Araújo
Coordenadora executiva

Fundo Brasil lança revista especial
para comemorar dez anos
A revista Brasil de Direitos, editada pelo jornalista e conselheiro Bruno Torturra, mostra a importância do apoio a organizações da sociedade civil
ao contar histórias de alguns dos defensores e defensoras de direitos humanos que o Fundo Brasil
apoiou em uma década.
Dez jornalistas foram especialmente convidados e mostram que a parceria da fundação com
esses atores possibilitou o combate à escravidão;
o apoio a grupos LGBT vítimas da discriminação; a
aliança com mães que perderam filhos para a violência; a busca do reconhecimento da paternidade; o protagonismo de mulheres, homens e jovens

negros e negras; a luta pelos direitos indígenas; e
o enfrentamento aos impactos provocados pelas
grandes obras de infraestrutura e por megaeventos esportivos.
“Os direitos humanos são uma das expressões
mais agredidas hoje. Acho que isso pode ser mudado por meio da contação de histórias e de uma
outra forma de entender o país”, disse Torturra sobre a publicação.
Os temas da revista, que pode ser lida aqui, foram
debatidos em uma roda de conversa com a participação de jornalistas, conselheiros, conselheiras, ex
-integrantes do Conselho e equipe do Fundo Brasil.
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Com a palavra...
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Seleção
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Show de Teresa Cristina marca lançamento de editais do Fundo Brasil
Durante o lançamento, o vice-presidente do Fundo Brasil, Marcos José
Pereira da Silva, falou sobre os dez anos recém-completados da fundação e
disse que, diante dos retrocessos dos últimos tempos, o trabalho realizado é
ainda mais relevante do que há uma década. Ao final, citou a pergunta feita
pelo jovem Douglas Rodrigues, 17 anos, ao ser baleado por um policial militar
em 2013: “Por que o senhor atirou em mim”?
Outro destaque foi o elogio da cantora Teresa Cristina às defensoras e aos
defensores de direitos humanos que estavam na plateia: “Vocês são pessoas
muito especiais”.

O Fundo Brasil lançou no dia 7/12 dois editais para apoiar projetos em todas
as regiões do país. Realizado no Sesc Pinheiros, o evento “Diálogos Musicais
em Direitos Humanos” contou com a apresentação do espetáculo Teresa Cristina canta Cartola.
O edital anual “Combate à Violência Institucional e à Discriminação”
vai apoiar projetos de até R$ 40 mil relacionados às seguintes temáticas: direito a cidades justas e sustentáveis; direito à livre expressão, organização e
manifestação; direito à livre orientação sexual e identidade de gênero; direito
à terra e ao território; direito dos povos indígenas; direitos das populações
quilombolas e tradicionais; direitos socioambientais no âmbito dos megaprojetos; enfrentamento ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo; direito das
mulheres; direito de crianças e adolescentes; direito das juventudes; enfrentamento ao racismo; garantia do Estado de Direito e justiça criminal.
O edital “Litigância estratégica, advocacy e comunicação para promoção, proteção e defesa dos direitos humanos” vai apoiar, em parceria
com a Fundação Ford, a atuação em casos paradigmáticos, de forma inovadora e interdisciplinar, visando a implementação de políticas públicas e
da legislação, assim como a aplicação de remédios judiciais estruturais que
conduzam à transformação social.

Reconhecimento

No dia 6 de dezembro, a coordenadora executiva do Fundo Brasil, Ana Valéria Araújo, recebeu em nome da fundação a menção honrosa na categoria
Justiça e Cidadania na 13ª Edição do Prêmio Innovare.
O Fundo Brasil, com o edital “Litigância estratégica, advocacy e comunicação para promoção, proteção e defesa dos direitos humanos”, realizado
em parceria com a Fundação Ford, foi premiado em meio a 207 inscritos na
categoria.
A cerimônia de premiação foi realizada no Salão Branco do STF (Supremo
Tribunal Federal), em Brasília. O Innovare valoriza iniciativas que buscam soluções para os enormes desafios enfrentados por todos que atuam no sistema
de justiça, sejam eles de natureza administrativa ou judiciária.
Os 11 casos emblemáticos apoiados por meio do edital são apresentados
na publicação “Litigância Estratégica em Direitos Humanos – Experiências e
reflexões”, lançada recentemente e que pode ser lida aqui.

Fotos: M. Zaobon Photo Art Design / Divulgação

Edital em parceria com a Fundação Ford recebe menção
honrosa no Prêmio Innovare
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Encontro

Ronny Santos / Acervo Fundo Brasil

Representantes de projetos participam de atividades em São Paulo
Representantes de projetos apoiados pelo Fundo Brasil se reuniram em São Paulo de 5 a 9 de
dezembro para participar de atividades formativas
e reflexivas sobre o conceito de violência institucional, riscos, ameaças, segurança digital, tecnologias, visibilidade e comunicação.
O Encontro de Projetos é realizado anualmente
pela fundação. Os participantes representavam projetos apoiados por meio do edital anual 2016 e do
edital específico “Juntos/as contra a violência que
mata a juventude brasileira”.
As atividades também são uma oportunidade de
interagir pessoalmente com os representantes de
outras organizações de defesa dos direitos humanos, discutir e aprimorar estratégias institucionais
por meio do diálogo e da troca de experiências.

Giro Rápido
Monitoramento

Mariana

Nota Fiscal

Taciana Gouveia, coordenadora de projetos do
Fundo Brasil, visitou em novembro organizações
apoiadas no Rio de Janeiro. Os grupos visitados
atuam em questões como a militarização das favelas e os impactos das UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora) na vida dos jovens negros; os
direitos de crianças e adolescentes; os direitos da
população LGBT; e o direito à liberdade religiosa
dos povos de terreiros.

Maíra Junqueira, coordenadora executiva adjunta
e coordenadora de relacionamento com a sociedade do Fundo Brasil, participou no final de outubro, em Mariana (MG), do “Seminário Rio de Gente: como recuperar o Rio Doce?”, realizado pelo
Greenpeace Brasil e pelo projeto Rio da Gente. Ela
foi uma das debatedoras da mesa “Direitos das
populações afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão: Povo Krenak”. Para ler sobre essa
experiência, clique aqui.

O Dia Internacional dos Direitos Humanos foi o
tema da campanha do Programa Nota Fiscal Paulista realizada na primeira quinzena de dezembro.
Os lojistas parceiros receberam um cartão sobre
a importância da data, junto com um brinde da
Vult, parceira do Fundo Brasil no programa.
O escritório do Fundo Brasil ficará fechado do
dia 23 de dezembro ao dia 2 de janeiro. Boas
festas e um bom Ano Novo a todas e todos!
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