
              

 

OI NOVOS BRASIS – SELECIONADOS 2004 
 
 
 

ALAGOAS 

 
Organização: Instituto Eco-Engenho 
Projeto: Comunidades Remotas 
Objetivo: A ação visa à inclusão digital de comunidades de Alagoas que não dispõem 
de rede elétrica convencional, servidas apenas por energia solar fotovoltaica. Após a 
implantação de laboratórios de informática nas escolas, serão ministrados cursos de 
educação contextualizada, cidadania e ensino a distância.  
 

CEARÁ 

 
Organização: Alpendre 
Projeto: No ar - De Olho No Poço 
Objetivo: Criação e implantação de uma TV comunitária em Poço da Draga - CE, 
envolvendo 45 jovens de 16 a 21 anos que passarão por um processo de formação 
durante 10 meses. O vídeo será o elemento central do projeto, que também vai 
incorporar fotografia, internet e jornalismo como linguagens constitutivas.  
 
Organização: Fundação Casa Grande-Memorial do Homem Kariri  
Projeto: Formação de Lideranças  
Objetivo: A ação visa capacitar 70 jovens na elaboração de produtos de comunicação - 
nas áreas de rádio, vídeo, cinema, jornal, quadrinhos e website - a serem utilizados 
como ferramentas pedagógicas para a integração e desenvolvimento de seis 
municípios de baixo IDH na região do Cariri, no sertão do Ceará.  
 
Organização: Pública Governador Menezes Pimentel 
Projeto: Setor Braille 
Objetivo: A ação visa modernizar e ampliar a capacidade de atendimento do Setor 
Braille da BPGMP, em Fortaleza - CE, através de investimento em pessoal, 
equipamentos de informática e terminais para leitura sonora. Uma equipe que inclui 
três deficientes visuais já está apta a atender novos usuários do setor.  
 

ESPÍRITO SANTO 

 
Organização: Instituto Ecofuturo 
Projeto: Ler é Preciso 
Objetivo: A proposta prevê a implantação de uma biblioteca autônoma em Aymorés - 
ES, investindo na formação de novos leitores e na conscientização da comunidade para 
a importância desse espaço como pólo difusor de cultura. A biblioteca estará ligada a 
uma rede de bibliotecas já implantadas em todo o País.  



              

 

MINAS GERAIS 
 
Organização: Humbiumbi 
Projeto: Rádio Jovem no Ar 
Objetivo: Após um itinerário formativo que incluiu atividades como análise critica da 
mídia e encontros culturais, estudantes de 16 a 21 anos moradores da região oeste de 
Belo Horizonte começam a produzir programas de rádio em escolas, desencadeando 
um processo multiplicador de conhecimento dessa mídia.  
 
Organização: Missão Ramacrisna 
Projeto: Tecendo a Rede 
Objetivo: A iniciativa vai potencializar as ações do Núcleo de Artesãos, com a criação, 
via internet, de uma rede para unir os profissionais de vários pontos de Minas. A idéia 
é incrementar a troca de informações e, posteriormente, estabelecer um canal de 
venda dos produtos, garantindo a geração de renda.  
 

PERNAMBUCO 
 
Organização: Núcleo Social Nassau  
Projeto: Associação Núcleo Social Nassau  
Objetivo: Estruturação de um núcleo de informática nesta unidade de 
desenvolvimento social, visando a capacitação de mil jovens de Goiana - PE como 
multiplicadores de conhecimentos em suas comunidades e nas localidades vizinhas, 
através de ações de arte-educação, desenvolvimento esportivo e profissional.  
 

RIO DE JANEIRO  
 
Organização: Abrapia 
Projeto: Telefone Amigo 
Objetivo: Projeto inédito que criará um sistema gratuito de atendimento, 
disponibilizando para crianças e adolescentes um canal de orientação própria. As 
informações serão monitoradas, podendo, no futuro, subsidiar a formulação de novas 
políticas públicas para a garantia de direitos da infância e da adole. 

Organização: Enda Brasil 
Projeto: Se Liga na Escola  
Objetivo: Através da implantação de uma rádio-escola na comunidade de Rio das 
Pedras - RJ, o projeto Se Liga na Escola visa ampliar o acesso à cultura e a redes de 
comunicação. Busca, ainda, estabelecer intercâmbio cultural com as demais unidades 
de ensino da região, artistas locais, rádios e TVs comunitárias.  
 
Organização: Excola  
Projeto: Ondas da Cidadania 
Objetivo: Criar uma web rádio, um cyber café e um laboratório de informática 
integrados a uma rádio comunitária no Centro do Rio de Janeiro. Os novos espaços 



              

ampliarão o alcance das atividades dos projetos realizados com jovens ex-moradores 
de rua do bairro e de comunidades vizinhas.  
 
Organização: Do Papel à Tela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Projeto: Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Objetivo: Desenvolvida pelo projeto Redes, da UFRJ, a proposta visa promover a 
leitura em ambientes digitais para incentivar nos jovens o hábito de ler. "Do Papel à 
Tela" já está em andamento, a partir de dois subprojetos que começam a ser aplicados 
em escolas participantes de programas do Instituto Telemar.  
 

RIO GRANDE DO NORTE 
 
Organização: Grupo Colméias 
Projeto: Inclusão Digital - Rede Abelha 
Objetivo: O projeto pretende promover a inclusão digital dos jovens apicultores 
vinculados à Rede Abelha do Rio Grande do Norte, assim como das famílias e de todos 
os outros envolvidos na cadeia da apicultura, por meio de uma rede on line, 
acelerando a articulação e a transformação social de 12 comunidades.  
 

RECIFE 
 
Organização: Fundação Joaquim Nabuco 
Projeto: Nação Criança 
Objetivo: Primeira etapa de um grande projeto que visa zerar o número de crianças 
nas ruas de Recife, o Nação Criança propõe assegurar por meio de ações conjuntas 
com vários setores da sociedade um atendimento permanente - incluindo escolaridade 
em informática - incentivando o retorno à família e à escola.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


