
              

 

OI NOVOS BRASIS – SELECIONADOS 2011 
 
 
 

ALAGOAS E PERNAMBUCO 
 
Organização: Associação Rádio Comunitária Campestre FM 
Projeto: Guardiões do Vale do Jacuípe 
Campo de Atuação: Ampliação do acesso aos direitos humanos, econômicos, sociais, 
culturais ou ambientais. 
Objetivo: Desenvolver conhecimentos e habilidades voltadas à preservação do meio 
ambiente, garantindo sua sustentabilidade, e atitudes reativas de prevenção às 
enchentes e formas de proteção à vida. Capacitar os moradores das comunidades 
ribeirinhas quanto às práticas ambientais. Orientar os moradores para as estratégias 
de ação em situações críticas. Fomentar a interação da comunidade com os recursos 
naturais. 
 

BAHIA 
 
Organização: Casa Familiar Agroflorestal do Baixo Sul da Bahia (CFAF) 
Projeto: Joias do Quilombo 
Campo de Atuação: Qualificação profissional voltada para a geração de trabalho e 
renda. 
Objetivo: Produção de biojoias elaboradas do coquilho da piaçava por comunidades 
tradicionais e remanescentes quilombolas, e ações de inclusão digital que estimulem a 
venda das peças e a integração das comunidades, no Baixo Sul da Bahia, em um 
remanescente florestal no Corredor Ecológico Central da Mata Atlântica. 
 
Organização: Casa Familiar Rural de Igrapiúna CFR-I 
Projeto: Formação de Jovens Empresários Rurais 
Campo de Atuação: Qualificação profissional voltada para a geração de trabalho e 
renda. 
Objetivo: Contribuir para a formação de jovens empreendedores rurais por meio da 
pedagogia da alternância, com conhecimento aplicado ao campo, para atuarem como 
agentes multiplicadores de tecnologias apropriadas à produção e beneficiamento de 
pupunha, seringueira, cacau e banana. 
 
Organização: Instituto de Permacultura da Bahia 
Projeto: Aroeira – Centro de Diversidade 
Campo de Atuação: Qualificação profissional voltada para a geração de trabalho e 
renda. 
Objetivo: Transformar a propriedade rural da Associação de Policultores em unidade 
demonstrativa de práticas sustentáveis baseadas em princípios agroecológicos. 
 



              

CEARÁ 
 
Organização: Agência de Desenvolvimento Econômico Local - Adel 
Projeto: Rede de Jovens Empreendedores Rurais no Semiárido Cearense 
Campo de Atuação: Qualificação Profissional voltada para a geração de trabalho e 
renda. 
Objetivo: Contribuir para formação de jovens empreendedores rurais na microrregião 
do Médio Curu, no semiárido cearense, para que sejam agentes do aprimoramento das 
atividades produtivas e comerciais em suas comunidades, aumentando a 
produtividade e a rentabilidade na agricultura familiar na região. 
 

DISTRITO FEDERAL 

 
Organização: Instituto Mãos de Arte 
Projeto: Mente Aberta 
Campo de Atuação: Ações educacionais complementares ao sistema de educação 
formal. 
Objetivo: Adaptação de tecnologias de informação e comunicação e interfaces 
“touchscreen” para a educação lúdica, promovendo a redução de dependência e a 
integração de pessoas com transtornos do desenvolvimento mental, incluindo autistas 
e semelhantes. 
 

MATO GROSSO DO SUL 

 
Organização: Sociedade Eunice Weaver de Campo Grande 
Projeto: Oficina de Panificadora 
Campo de Atuação: Qualificação profissional voltada para a geração de trabalho e 
renda. 
Objetivo: Promover a capacitação de adolescentes na área de panificação. 
 

MINAS GERAIS 

 
Organização: Cooperativa Dedo de Gente 
Projeto: Jogos do Vale - Fabriqueta de Jogos Digitais 
Campo de Atuação: Qualificação Profissional voltada para a Geração de 
Trabalho e Renda 
Objetivo: Formar jovens, oriundos da Fabriqueta de Softwares, para criação de jogos 
educativos digitais, expandindo-a, como alternativa de formação para jovens do Vale 
do Jequitinhonha, e disponibilizando jogos educativos de qualidade através de portal 
colaborativo. 
 

 
 
 



              

PARAÍBA 
 
Organização: CEPFS - Centro de Educação Popular e Formação Social 
Projeto: Convivência com a realidade semiárida - Socializando Saberes 
Campo de Atuação: Ampliação do acesso aos direitos humanos, econômicos, sociais, 
culturais ou ambientais. 
Objetivo: Promover o fortalecimento da organização de famílias e comunidades, 
resgatando práticas de solidariedade que possam, com inovações, contribuir para a 
qualidade de vida com base nos potenciais locais e na gestão participativa de recursos 
humanos, financeiros, materiais (incluindo os naturais), em Fundos Rotativos 
Solidários. 
 

PARANÁ 

 
Organização: CEDEJOR 
Projeto: Espaços de Juventude e Cidadania– estreitando as tramas da Rede 
Juvenil Chão de Sonho 
Campo de Atuação: Ações educacionais complementares ao sistema de educação 
formal 
Objetivo: Manutenção do jovem rural em seus locais de origem através do estímulo ao 
desenvolvimento de projetos empreendedores sociais, culturais e econômicos. Serão 
oferecidos: Espaços de Juventude e Cidadania (discussão sobre direitos, deveres e 
cotidiano dos jovens e oportunidades de trabalho e renda) para o aumento da atração 
pelo ambiente rural, valorização do jovem rural; criação de ateliês de projetos para 
geração de renda; e apoio técnico aos projetos desenvolvidos em 2011. Reunião virtual 
periódica e simultânea de grupos de jovens agricultores no Brasil, incluindo os 
pequenos agricultores que atuam com turismo de base comunitária no meio rural ao 
acesso às tecnologias da informação e comunicação. 
 
Organização: D+eficiente Portal 
Projeto: Portal D+acesso 
Campo de Atuação: Ampliação do acesso aos direitos humanos, econômicos, sociais, 
culturais ou ambientais. 
Objetivo: Portal com um sistema de informação e gestão do conhecimento voltado à 
ampliação do acesso de pessoas com deficiência, e dos gestores públicos e privados, 
integrantes da rede de proteção e atendimento às pessoas com deficiência em 
Curitiba, a serviços disponíveis, projetos em desenvolvimento, políticas públicas, 
orçamentos públicos, legislação, boas práticas, tecnologias sociais e novas 
metodologias de atendimento. 
 

PIAUÍ 

 
Organização: Instituto Comrádio do Brasil 
Projeto: Um Olhar para a Cidadania 
Campo de Atuação: Ampliação do acesso aos direitos humanos, econômicos, sociais, 
culturais ou ambientais. 



              

Objetivo: Debater e apresentar soluções concretas que favoreçam a inclusão do 
deficiente visual, através do rádio, utilizando a internet como plataforma. 
 

RIO DE JANEIRO 
 
Organização: Audioteca Sal & Luz 
Projeto: Audioteca Sal & Luz 
Campo de Atuação: Ampliação do acesso dos deficientes visuais a obras literárias. 
Objetivo: Confecção de audiolivros e formação de ledores (pessoas que leem para 
outros ouvirem). 
 
Organização: Grupo Alfazendo-Brasil-RJ 
Projeto: ECO REDE - Rede Comunitária de Desenvolvimento Socioambiental 
Campo de Atuação: Qualificação profissional voltada para a geração de trabalho e 
renda. 
Objetivo: Promover o desenvolvimento social, econômico e ambiental das 
comunidades de Cidade de Deus e do Morro do Timbau (no Complexo da Maré), a 
partir de projeto de educação ambiental e de geração de trabalho e renda. 
 
Organização: ODH - Projeto Legal 
Projeto: Instituto de Aprendizagem Cidadania XXI 
Campo de Atuação: Ações educacionais complementares ao sistema de educação 
formal. 
Objetivo: Curso de qualificação profissional em Comunicação para habilitação no uso 
de novas mídias e demais tecnologias de informação e comunicação. 
 
Organização: CEDAPS Centro de Promoção da Saúde 
Projeto: Jovens Construtores - Educação, Comunidade, Inclusão e 
Sustentabilidade 
Campo de Atuação: Qualificação profissional voltada para a geração de trabalho e 
renda. 
Objetivo: Formação Integral (inter-relacional, social e técnica) de jovens na Construção 
Civil com edificação de ativo comunitário. 
 

SÃO PAULO 
 
Organização: IPÊ – Instituto de Pesquisas Ecológicas 
Projeto: Construção coletiva de conhecimentos para a sustentabilidade socioambiental 
do Pontal do Paranapanema. 
Campo de Atuação: Implementação e fortalecimento de tecnologias sociais que 
promovam o desenvolvimento sustentável e a conservação do meio ambiente 
Objetivo: Propiciar espaços para aquisição de conhecimentos, competências e 
disseminação de formações para desenvolver ações de conservação dos recursos 
hídricos, florestais e biodiversidade. 
 
 
 



              

Organização: ONG JD 
Projeto: O Bom Combate - Mapeamento Digital dos Diabéticos | SP 
Campo de Atuação: Ampliação do acesso aos direitos humanos, econômicos, sociais, 
culturais ou ambientais. 
 

SERGIPE 
 
Organização: Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe – 
IPAESE 
Projeto: Conectado ao Brasil 
Campo de Atuação: Qualificação Profissional voltada para a Geração de 
Trabalho e Renda 
Objetivo: Profissionalização dos surdos e ouvintes em Administração de Redes com 
capacitação em Língua Brasileira de Sinais e em Língua Portuguesa. 
Promovendo integração e convivência em um projeto profissionalizante. 

 


