
              

 

OI NOVOS BRASIS – SELECIONADOS 2009 
 

 
 

ALAGOAS  

 
Organização: Associação Artística Saudáveis Subversivos  
Projeto: Tá Kombinado  
Objetivo: Aproximar diferentes experiências em “educomunicação”, sobretudo as que 
utilizam ferramentas audiovisuais com foco em educação e inclusão digital e social. O 
projeto tem como estratégia a construção de uma rede social que promova a troca de 
experiências e ações compartilhadas simultaneamente de capacitação e distribuição 
dos bens produzidos entre instituições e comunidades atuantes. Local de Realização: 
Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e 
Sergipe. www.saudaveissubversivos.org  
 

AMAZONAS  

 
Organização: Navegar Amazônia  
Projeto: Expedição Oi Amazônia _ A Voz de um Novo Brasil  
Objetivo: Promover oficinas de vídeo, fotografia, arte, alfabetização digital com foco 
na formação e inclusão social e digital nas comunidades mais remotas do interior da 
Amazônia. Trata-se de um barco/laboratório multimídia (expedição fluvial) aliado a 
expedições terrestres. O projeto terá o impacto direto em quatro municípios, 
contabilizando mais de 100 mil pessoas diretamente expostas ao impacto das 
atividades. Local de Realização: Barcelos, Caapiranga, Manacapuru e Novo Airão.  
www.navegaramazonia.org.br / www.tvnavegar.com.br  
 

BAHIA  

 
Organização: Associação de Policultores de Cafarnaum  
Projeto: Sertão.net na escola  
Objetivo: Projeto de educação ambiental envolvendo estudantes das 4ª e 5ª séries do 
ensino fundamental em três escolas públicas, incluindo aí suas comunidades tem como 
objetivo colocar em prática as trocas de conhecimento via videoconferências entre os 
alunos das duas escolas da área rural de cafarnaum e os alunos da escola da área 
urbana, em Salvador. Como resultado, o projeto terá hortas e viveiros de mudas 
implantadas tanto nas áreas das escolas rurais quanto na escola urbana. A proposta é a 
formação do jovem de hoje que será o agricultor de amanhã. Local de realização: 
Cafarnaum e Salvador. 
 
 
 
 



              

Organização: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Umburanas  
Projeto: Mãos na Terra  
Objetivo: Proposta de implantação de uma horta comunitária junto aos agricultores 
familiares do município de Umburanas (BA), por meio de práticas e tecnologias 
adequadas para a convivência no semiárido. Um sistema produtivo coletivo garantirá a 
segurança alimentar e nutricional de 30 famílias, cerca de 120 pessoas, e fortalecerá 
uma feira agroecológica que já funciona no município. As atividades desenvolvidas 
serão fotografadas e filmadas servindo de material para apresentação em 
intercâmbios virtuais com agricultores indianos para troca de conhecimento e 
informação. Local de Realização: Bahia e Índia  
 

DISTRITO FEDERAL  

 
Organização: INDICA – Instituto dos Direitos da Criança e do Adolescente  
Projeto: Animação Bem-Me-Quer, Material Paradidático  
Objetivo: Sensibilizar e conscientizar crianças, adolescentes e jovens para a valorização 
e o respeito à diversidade e à não discriminação através da realização de uma série de 
nove filmes de animação digital com aproximadamente dois minutos cada, com 
adaptação dos textos e ilustrações da coleção de livros Bem-Me-Quer, em português e 
espanhol.  
 

MATO GROSSO DO SUL  
 
Organização: Associação Cultural Oficina de Criação Teatral  
Projeto: Mídias Contemporâneas /Narrativas Populares  
Objetivo: Promover a identidade cultural de comunidades de baixo IDH, através da 
capacitação e treinamento em produção audiovisual. Um dos objetivos é alcançar um 
novo patamar de discussão para a questão das culturas populares, com a ampliação do 
debate sobre diversidade cultural. Local de Realização: Campo Grande, Dourados, 
Caarapó, Bonito, Nova Andradina, Corumbá. www.oficinadecriacaoteatral.org.br  
 

PARANÁ E SANTA CATARINA 
 
Organização: Centro de Formação Juan Diego  
Projeto: Fortalecer: Compartilhando Oportunidades  
Objetivo: Formação do núcleo de comunicação para a Rede Solidária Popyguá para 
organização e melhoria das perspectivas futuras das etnias indígenas Guarani e 
Kaingang. Serão selecionados cinco pontos geograficamente centralizados em 
diferentes regiões. Em cada um destes pontos um jovem indígena (agente de 
comunicação) será responsável pelo registro do desenvolvimento dos projetos nas 
aldeias de seu entorno. As informações serão processadas em uma central no Centro 
de Formação Juan Diego, onde a equipe técnica será responsável pela diagramação 
final do material. Trata-se de população indígena marginalizada, vítima de forte 
discriminação diante das características de colonização da região.  
 

 



              

RIO DE JANEIRO  
 
Organização: Associação Excola  
Projeto: Agência de Mídia Livre Madame Satã  
Objetivo: Formar uma massa crítica jovem e reflexiva sobre matérias jornalísticas e os 
meios de comunicação, além de estimular a produção de conteúdos. A ideia é 
trabalhar a comunicação de uma maneira global, desdobrada para as mídias e 
linguagens: rádio, web radio, jornal, internet, podcasts e audiovisual. A Agência de 
Mídia Livre Madame Satã será monitorada por um Sistema de Gerenciamento de 
Demandas Midiáticas - SIGEDEM, desenvolvido exclusivamente para o projeto.  
www.excola.org.br  
 
Organização: Associação Ponto Solidário  
Projeto: Rede Limpa de Exibição  
Objetivo: Projeto Piloto de implementação de novas tecnologias de exibição, alinhadas 
à preservação do Meio Ambiente, em cinco Núcleos de Exibição de Cinema nas 
Escolas, montados a partir do Projeto Oficine-se, nos Municípios de Aperibé, Carmo, 
Piabetá, Rio Bonito e Rio das Flores. Além da captação, armazenamento e utilização da 
energia solar para a exibição de filmes brasileiros, todo o projeto será inventariado 
pela Ong Iniciativa Verde (parceira do projeto), e receberá o Selo Carbon Free. A 
energia não limpa será compensada com plantio de árvores para reflorestamento da 
mata Atlântica. Duas vezes por ano, nesses municípios haverá ainda uma mostra de 
filmes realizados a partir de captação feita através de celulares.  
 
Organização: Banco da Providência  
Projeto: Agência Jovem de Comunicação  
Objetivo: Capacitar jovens das comunidades de Jardim América e Parque Columbia na 
utilização de TIC's em favor do desenvolvimento local de suas comunidades, geração 
de renda com inserção no mundo do trabalho. Objetiva ainda o fortalecimento do 
protagonismo juvenil, desenvolvendo habilidades para identificar problemas e propor 
soluções viáveis de desenvolvimento pessoal e comunitário. www.providencia.org.br  
 
Organização: Conselho Nacional de Cineclubes Brasileiros  
Projeto: Cinema Comunitário  
Objetivo: Implantar um cineclube nas comunidades de Chapéu Mangueira e Babilônia. 
O projeto formará uma equipe de produção audiovisual e instrutores líderes em 
comunidades com baixo índice de desenvolvimento humano, fornecendo estrutura 
necessária para um intercâmbio cultural, de equipamentos, apoio profissional e 
supervisão para o sucesso do projeto.  
 
Organização: Instituto Contemporâneo de Projetos e Pesquisa  
Projeto: Crianças de Lá e de Cá  
Objetivo: A organização justifica a inserção da tecnologia num projeto de literatura na 
medida em que entendem a necessidade de conexão da arte literária com outras 
formas de expressão a fim de que o valor da leitura seja ressignificado mediante as 
demandas trazidas pela contemporaneidade. Além disso, vai possibilitar a ampliação 
de uma rede social que, por fatores sócio, econômico, culturais e políticos, torna-se 



              

mais viável virtualmente. Bairros atendidos: Méier, Caju, Laranjeiras. 
www.cineclubes.org.br 
 
Organização: Instituto GPS  
Projeto: Quer que eu conte?  
Objetivo: Criar histórias a serem roteirizadas, produzidas e publicadas pelos pacientes 
psiquiátricos da Colônia Juliano Moreira e do Instituto Municipal Nise da Silveira. A 
metodologia de 'digital storytelling' prevê o desenvolvimento destas capacidades 
juntamente com a apresentação de uma proposta de apropriação das tecnologias para 
o seu uso crítico e significativo na transformação de realidades individuais e sociais. Ao 
final do projeto, as histórias de vida dos beneficiados serão sistematizadas e reunidas.  
 
Organização: Instituto Stimulu Brasil  
Projeto: Galpão Aplauso  
Objetivo: Promover formação em linguagem multimídia, através da produção 
audiovisual de conteúdo para celular sobre arte urbana. A proposta inclui estudo dos 
segmentos de captação, produção e distribuição de produtos audiovisuais nas 
linguagens de história em quadrinho, filmes documentais, de ficção e jornalismo. O 
projeto também objetiva assegurar a representatividade dos jovens em sua 
comunidade e a formação de um banco de imagens de suas comunidades. 
www.aplauso.art.br  
  

SÃO PAULO  
 
Organização: Instituto de Socio-economia Solidária - ISES 
Projeto: Inclusão Digital e Comércio Justo: ampliação da viabilidade econômica de 
negócios inclusivos  
Objetivo: Inclusão digital para os empreendimentos de comércio incubados pelo ISES, 
em parceria com a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da FGV (ITCP-
FGV). A metodologia de incubação é realizada através do Banco de Trocas Solidárias 
(BTS), que oferece, além da incubação, microcrédito e acesso ao mercado para criar 
um ambiente propício ao treinamento das pessoas. Local de Realização: Subprefeitura 
de Sé, Santo Amaro e Jabaguara. 
 
Organização: ONG JD  
Projeto: Zelous - Telemedicina preventiva a favor das crianças e adolescentes 
diabéticos insulino-dependentes  
Objetivo: Desenvolvimento de software público (web based) que atenda às 
necessidades específicas dos diabéticos tipo 1 e seus cuidadores, assim como a 
promoção ampla do tratamento preventivo pautada na vigilância in domicilio, com 
visão holística do paciente/família, permitindo ainda, o controle automatizado 
administrativo-financeiro da entidade gestora. Uma vez disponibilizado como software 
livre (GPL, copyleft, GNU, Commons), via web, o ZELOUS possibilitará a replicabilidade 
em escala nacional e internacional do tratamento preventivo do diabetes tipo 1. 
Realizado em Campinas. www.prodiabeticos.org.br  
 



              

SERGIPE  
 
Organização: IPTI – Instituto de Pesquisa em Tecnologia e Inovação  
Projeto: Educação Inclusiva  
Objetivo: Desenvolver atividades pedagógicas (em linguagem e aritmética), através do 
software de avaliação e ensino Enscer, que vai introduzir conceitos e metodologias 
derivadas de pesquisas em neurociências. As atividades oferecidas aos alunos da rede 
pública de ensino promoverão o desenvolvimento cognitivo de cada criança. Local de 
Realização: Santa Luzia do Itanhy. www.ipti.org.br  

 
RIO GRANDE DO NORTE E PARAÍBA 
 
Organização: Associação Comunitária de Carnaúba dos Dantas  
Projeto: Educação Multimídia no Seridó  
Objetivo: Desenvolver um programa de educação na Região Seridó utilizando diversos 
instrumentos de mídia, dentre eles o rádio, a internet, exibição de vídeos e a 
realização de palestras e debates com a sociedade. Dessa forma, serão passadas 
informações de grande utilidade para os cerca de 330 mil habitantes do Seridó. Local 
de Realização: Micro regiões do Seridó Ocidental e Oriental.  

 
TOCANTINS  
 
Organização: Instituto Ecológica Palmas  
Projeto: Inclusão Digital e Profissional de Jovens em Comunidades Rurais do Tocantins  
Objetivo: Capacitar jovens do município de Pium e entorno em designer gráfico e web 
site, proporcionando a qualificação profissional e a inserção no mercado de trabalho. A 
instituição pretende ir mais além: melhorar os recursos de sustentabilidade do grupo 
(social, natural, biodiversidade, financeiro, carbono e humano), através da 
Metodologia do Carbono Social. Local de Realização: Pium. www.ecologica.org.br 
 

TODOS OS ESTADOS 
 
Organização: CEOS – Centro de Estratégias para Organizações Sociais  
Projeto: Fortalecimento Institucional de Organizações Sociais  
Objetivo: Contribuir para a sustentabilidade de organizações sociais através do 
investimento no Fundo de Investimento em Organizações Sociais (FIOS). O projeto 
também vai democratizar o acesso, via Web, aos recursos desse Fundo e ao 
conhecimento em gestão social estratégica, evitando que questões geográficas sejam 
barreiras ao desenvolvimento institucional.  

http://www.ecologica.org.br/

