
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
Com o anúncio do resultado de 
seu primeiro edital específico, o 
Fundo Brasil chega à marca de 34 
projetos apoiados neste ano. As 
13 iniciativas escolhidas nessa 
nova modalidade de edital 
somam-se às 21 propostas 
vencedoras do edital anual 2012, 
anunciadas em junho. Desde 
2007, alcançamos 175 projetos 
apoiados. 

O edital específico é resultado dos 
esforços do Fundo Brasil em 
ampliar parcerias e, 
consequentemente, o número de 
iniciativas apoiadas. Esse tipo de 
chamada possibilita que os 
recursos cheguem a regiões 
geográficas e/ou temas 
específicos dentro do campo dos 
direitos humanos. 

A próxima chamada é o Edital 
Anual 2013. Convidamos você a se 
juntar a nós no lançamento. Em 
parceria com o SESC-SP, 
realizaremos mais uma edição dos 
'Diálogos Musicais em Direitos 
Humanos', com show de Fabiana 
Cozza, conforme podem conferir 
neste informativo.  

Por fim, disponibilizamos em nosso 
site o Relatório de Atividades 2010 
e 2011 do Fundo Brasil. A iniciativa 
cumpre o compromisso de dar 
transparência às contas e ações 
empreendidas nos dois últimos 
anos. Veja também nesta 
publicação. 

Agradecemos a todos e todas que 
seguem conosco nessa trajetória. 

Boa leitura! 

Ana Valéria Araújo,  
Coordenadora Executiva 

 

 

 

Conversa sobre 
direitos humanos na 
sede do Fundo Brasil 

Voluntárias que atuam no 
Fundo Brasil tiveram a 
oportunidade de reunirem-se 
com a equipe, para uma 
conversa sobre direitos 
humanos. Foi abordada, 
especialmente, a participação 
da fundação na Rio+20  e a 
visita a um projeto indígena no 
Acre. O encontro ocorreu, no 
dia 28 de setembro. 

 Voluntárias 

 

    

 

 
Informativo nº 26 (julho a outubro de 2012) 

 Edital Específico  Com a palavra... 

 Novos 13 projetos 
começam a colocar 
atividades em prática 

Os projetos a serem apoiados por 
meio do Edital Específico Direitos 
Humanos e Desenvolvimento 
Urbano, realizado em parceria 
com a Fundação Ford, começam a 
desenvolver as ações propostas 
neste e no próximo mês. Foram 
selecionadas 13 iniciativas de 
nove Estados brasileiros, 
incluindo o Distrito Federal. 
Dessas, 11 se relacionam às 
violações de direitos humanos 
que vêm ocorrendo em função 
dos preparativos para a Copa do 
Mundo de 2014 e as  Olimpíadas 
de 2016 no Brasil; e duas voltam-
se à luta pelos direitos de 
quilombolas urbanos no Rio de 
Janeiro. Clique aqui para 
informações mais detalhadas 
sobre os projetos escolhidos.  

Para conferir os 
34 selecionados, 
clique aqui! 

 Lançamento do Edital 2013 

 

Fotos: Acervo Fundo Brasil 

 

 

Pelo quarto ano consecutivo, o Fundo 

Brasil firma parceria com o SESC-SP 

para o lançamento do edital anual de 

seleção de projetos. O evento marcado 

para 30 de novembro, no SESC Bom  

Retiro, é mais uma edição dos Diálogos 

 Musicais em Direitos Humanos e,  

dessa vez, o show é de Fabiana Cozza.  

Por meio do Edital Anual 2013, o Fundo Brasil vai apoiar iniciativas em todo o País, que 

tenham como foco o combate à discriminação e à violência institucional. Este é o sétimo 

edital anual da fundação. O convite foi criado pela agência Tarso Estratégia e Comunicação. 

 

 

         Edital Específico 2012 

       
 

 Edital anual 2012 

 

 

A exemplo do que ocorre nos editais anuais, realizados desde 2007, coube ao comitê de 
seleção externo a indicação dos projetos que deveriam ser contemplados, para decisão final 

da diretoria do Fundo Brasil. Os especialistas convidados para essa seleção foram  
Betânia Alfonsin, Itamar Silva, Letícia Osório e Taciana Gouveia. 

 
 

* Desses, 40 foram desclassificados por não serem oriundos de regiões 
metropolitanas de Capital, conforme previa este edital 

 

  

   

 Publicado relatório com atividades  

e prestação de contas de 2010/2011 

 
Publicamos este mês em nosso site o Relatório 

de Atividades 2010/2011 do Fundo Brasil. A 

peça virtual traz, em 17 páginas, o trabalho 

realizado nos últimos dois anos e presta conta 

dos recursos recebidos e gastos no período. O 

projeto gráfico é da  Tarso Estratégia e 

Comunicação e os textos da jornalista Natália 

Suzuki. Clique aqui e confira! 

Expediente 

 

http://www.fundodireitoshumanos.org.br/v2/pt/projects/view/associacao-dos-produtores-e-agroextrativistas-hunikui-do-caucho
http://www.fundodireitoshumanos.org.br/v2/pt/projects/view/associacao-dos-produtores-e-agroextrativistas-hunikui-do-caucho
http://www.fundodireitoshumanos.org.br/v2/pt/news/view/fundo-brasil-apoiara-13-projetos-de-direitos-humanos-e-desenvolvimento
http://www.fundodireitoshumanos.org.br/v2/pt/projects/year/2012/all
http://www.fundodireitoshumanos.org.br/v2/uploads/documents/fundo_document_73c652d6e3.pdf

