
              

 

OI NOVOS BRASIS – SELECIONADOS 2008 
 

 
 

AMAZONAS  

 
Organização: Instituto Certi Amazônia  
Projeto: Empreender  
Objetivo: Elaboração de game educativo voltado para o empreendedorismo e a 
administração de pequenos negócios. O mesmo será utilizado nas escolas de Manaus, 
Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva.  
 

BAHIA  

 
Organização: Instituto de Permacultura da Bahia  
Projeto: Sertão.Net  
Objetivo: Formação de agricultores do semiárido baiano em técnicas de permacultura, 
por meio do intercâmbio com especialistas da Índia. Isto será feito através de 
plataformas digitais, como visitas virtuais, videoconferência e atividades de ensino a 
distância. Permacultura é um conjunto de métodos sustentáveis para a agricultura.  
 
Organização: Thydewas  
Projeto: Celulares Indígenas  
Objetivo: Produção de conteúdo de 200 indígenas a partir do celular. Os objetivos são: 
resgatar a identidade local, denunciar abusos dos direitos humanos, promover o 
diálogo entre as tribos e buscar benefícios junto ao poder público.  
 

CEARÁ  

 
Organização: Comunicação e Cultura  
Projeto: Clube do Jornal Multimídia  
Objetivo: Formação de alunos de 75 escolas, no CE, PE e SP, para a elaboração de 
jornais virtuais. Através da formação de rede e de metodologia consolidada, os jovens 
usarão técnicas de mídia educação para melhorar o desempenho escolar e também 
promover a liberdade de expressão e os direitos humanos através da comunicação. O 
projeto tem o reconhecimento do MEC.  
 

MINAS GERAIS  

 
Organização: Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento (CPCD)  
Projeto: Bornal de Jogos Eletrônicos  
Objetivo: Elaboração de jogos eletrônicos a partir da Fabriqueta de Softwares – fábrica 
de software, de módulos de baixa complexidade, no Vale do Jequitinhonha realizada 
em 2007 em parceria com o Oi Novos Brasis. Os jogos serão distribuídos para pelos 



              

canais da Oi: telefonia móvel e internet. Os games serão versões digitais de 204 jogos 
de tabuleiros desenvolvidos por crianças do Vale do Jequitinhonha e distribuídos para 
escolas da região.   
 
Organização: Favela é Isso Aí  
Projeto: Vendo ou Troco  
Objetivo: Montar banco de dados sobre empreendidos formais e informais em favelas 
de Belo Horizonte. A partir daí, serão desenvolvidas atividades para a circulação destas 
informações, com website, quiosques eletrônicos, boletins impressos e virtuais, 
publicidade para celulares cadastrados e vinhetas para rádios comunitárias.  
 
Organização: Instituto Hartmann Regueira  
Projeto: Alô Cidadão!  
Objetivo: Expansão do bem sucedido projeto Alô Cidadão! – que envia torpedos com 
mensagens de opções gratuitas de lazer, vagas de empregos e outras oportunidades 
para jovens de comunidades de baixa renda – com a inserção de mensagens de voz 
para moradores cegos das favelas de Belo Horizonte. A ideia é garantir a Rede Alô 
Cidadão! com parcerias no Rio de Janeiro, Fortaleza e Salvador.  
 

PARÁ  
 
Organização: Peabiru  
Projeto: Oi, Guia-me Belém!  
Objetivo: Criação de um guia turístico virtual para a plataforma de celulares. O 
conteúdo será produzido por jovens mulheres das ilhas do entorno de Belém e poderá 
ser acessado por diferentes linguagens – texto, som e vídeo – diretamente em cada 
ponto turístico.  
 

RIO DE JANEIRO  
 
Organização: Bem TV - Educação e Comunicação  
Projeto: Tela Interativa  
Objetivo: Constituição de um núcleo de produção de materiais para TV Digital, 
integrado por jovens moradores de cinco comunidades de baixa renda de Niterói.  
 
Organização: Galpão Aplauso  
Projeto: Centro Espacial  
Objetivo: Formação de 25 jovens em arte e tecnologia através do celular, softwares de 
computação gráfica, animação digital, interatividade e ambientes tridimensionais. O 
meio ambiente será o tema central deste ano. A coordenação é do artista Vik Muniz e 
o conteúdo será utilizado para a geração de renda.  
 
Organização: Rede Jovem - Comunitas  
Projeto: Wiki Mapa Jovem  
Objetivo: Construção de mapa georeferenciado de oportunidades de trabalho e cursos 
para jovens em comunidades de baixa renda do Rio de Janeiro. A produção será feita 



              

por celular – texto, som, imagem e vídeo – e o conteúdo ficará disponível em portal 
wiki, que será acessado, especialmente, dos telecentros da Rede Jovem.  
 

SÃO PAULO  
 
Organização: Associação Cidade Escola Aprendiz  
Projeto: Agência de Notícias da Vila Madalena/Pinheiros  
Objetivo: Criação de uma agência de notícias para veicular as informações locais; 
formação de jovens comunicadores provenientes de escolas públicas do bairro; 
formações de professores e outros agentes para realização de produtos de 
comunicação: formação de grupo de discussão virtual. 

 


