
              

 

OI NOVOS BRASIS – SELECIONADOS 2012 
 
 

 

ACRE  
 
Organização: Associação SOS Amazônia  
Projeto: Extrativismo e Cultivo de fibras para gerar renda e conservar o meio ambiente  
Objetivo: Capacitar as famílias das comunidades Foz do Rio das Minas, Gasta Sal, 
Paraíso, Três Bocas, Cachoeira, Porto Seguro, Duga e Foz do Conselheiro, localizadas 
no Parque Nacional da Serra do Divisor, a utilizar de forma responsável a piaçava.  
 

AMAPÁ  
 
Organização: Associação Educacional e Cultural Essência – AECE  
Projeto: Escola Livre de Tecnologia AECE  
Objetivo: Implementação e fortalecimento de tecnologias sociais que promovam o 
desenvolvimento socioeconômico e turístico da Área de Proteção Ambiental do 
Quilombo do Curiaú, através da capacitação profissional de jovens e adolescentes.  

 
AMAZONAS  
 
Organização: Associação dos Amigos para a Proteção ao Peixe-Boi da Amazônia – 
AMPA  
Projeto: Ecoturismo Amigo do Boto-Vermelho da Amazônia  
Objetivo: Desenvolver um modelo de ecoturismo e interação com botos-vermelhos na 
Região Amazônica, para melhorar a renda de uma comunidade ribeirinha, promover o 
bem-estar de crianças portadoras de necessidades especiais e contribuir para 
conservação do animal.  

 
Organização: Grupo de Apoio à Criança com Câncer do Amazonas – GACC/AM  
Projeto: Terapia Ocupacional: Resgatando as habilidades artísticas, minimizando a dor 
e gerando renda durante e após o tratamento de CA  
Objetivo: Promover atividades que resgatem as habilidades artísticas socioculturais e 
econômicas de crianças e jovens que recebem tratamento contra o câncer.  
 

BAHIA  
 
Organização: Comitê para Democratização da Informática - Seção Bahia  
Projeto: Lixo Tecnológico para a Transformação Social  
Objetivo: Promover em Salvador e Simões Filho a conscientização dos riscos do lixo 
tecnológico, com a constituição de cooperativas de reciclagem e formação cidadã.  



              

 
Organização: Grupo Ambientalista de Lençóis  
Projeto: Recicla Lençóis  
Objetivo: Promover a gestão participativa e criativa das atividades de coleta e 
beneficiamento de resíduos recicláveis dos integrantes do projeto Recicla Lençóis.  
 
Organização: Instituto de Permacultura da Bahia  
Projeto: Formação Cidadã e Portal dos Canteiros Coletivos  
Objetivo: Oferecer tecnologias sociais aos grupos gestores dos canteiros recuperados 
para garantir a manutenção e uso dos espaços trabalhados e criar um diálogo mundial 
entre projetos semelhantes através de um portal de informação e comunicação.  
 

CEARÁ  
 
Organização: Cáritas Brasileira Regional Ceará  
Projeto: Tecendo Redes de Solidariedade  
Objetivo: Fortalecer a Rede Bodega na comunicação e multiplicação das ações de 
produção, comercialização e consumo, baseadas nos princípios da economia solidária 
e práticas de manejos sustentáveis dos agro ecossistemas.  
 
Organização: Instituto da Infância – IFAN  
Projeto: Navegando na Hora do Jogo  
Objetivo: Contribuir para a melhoria da aprendizagem de crianças entre 7 e 12 anos, 
por meio de metodologia lúdica e digital.  
 

ESPÍRITO SANTO 
 
Organização: Associação Ateliê de Ideias  
Projeto: Varal Agência de Comunicação  
Objetivo: Contribuir para que jovens empreendedores possam desenvolver 
ferramentas de comunicação e marketing acessíveis e capazes de gerar renda regular 
moradores de comunidades carentes da Grande Vitória.  

 
MARANHÃO  
 
Organização: Centro de Promoção da Vida de Crianças e Adolescentes  
Projeto: Fábrica de Desmontação  
Objetivo: Ampliar as chances de inserção no mercado do trabalho de jovens de baixa 
renda com a capacitação profissionalizante que trate do manejo do lixo eletrônico.  
 

 
 
 



              

MATO GROSSO DO SUL  
 
Organização: Instituto de Arte, Cultura e Desenvolvimento – RessoArte  
Projeto: Orquestra Indígena Teko Arandú  
Objetivo: Implantar uma Orquestra Indígena de Metais e Percussão com os alunos das 
escolas das aldeias de etnia terena e guarani dos municípios de Anastácio e 
Aquidauana/MS, com vistas à promoção da diversidade e visibilidade da identidade 
cultural dos povos tradicionais de Mato Grosso do Sul e do Brasil.  
 

MINAS GERAIS  
 
Organização: Associação Comunitária do Parauninha (ASPA)  
Projeto: Rede Social para a Valorização dos Patrimônios Ambientais e Culturais em 
Região da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço, entorno do Parque Estadual da 
Serra do Intendente  
Objetivo: Estruturar e implementar uma rede social que tenha como escopo a 
valorização dos patrimônios ambientais e culturais da região, a indissociabilidade 
sustentável entre sociedade, cultura e meio ambiente, e a integração dos diversos 
atores sociais e entidades envolvidas em prol da gestão participativa.  
 
Organização: Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva - CEDEFES  
Projeto: Agentes quilombolas socioambientais: o turismo como geração de renda no 
Médio Jequitinhonha  
Objetivo: Fomentar a atividade turística para as comunidades quilombolas e os 
municípios participantes, diminuindo dificuldades socioeconômicas locais e gerando 
alternativas de trabalho, tendo por objetivo o fim da migração de trabalhadores.  
 
Organização: Instituto Biotrópicos  
Projeto: Sustentabilidade na Vereda: Sol, Tecnologia e Biodiversidade no Rio 
Carinhanha  
Objetivo: Promover as tecnologias sociais que usam a energia solar para melhoria da 
qualidade de vida e uso adequado dos recursos naturais, através de capacitação e 
conscientização ambiental dos moradores das margens do Rio Carinhanha, Minas 
Gerais e Bahia.  

 
PARÁ  
 
Organização: Instituto Universidade Popular  
Projeto: Jovens Comunicadores da Amazônia: democratizando o acesso à informação  
Objetivo: Estimular adolescentes e jovens a desenvolverem ações individuais e 
coletivas pela promoção e garantia de direitos, a partir da compreensão e apropriação 
da complexidade dos processos comunicacionais e das ferramentas de TIC – 
Tecnologia da Informação e Comunicação.  

 



              

PARAÍBA  
 
Organização: Associação dos Moradores do Bairro do Areal – AMBA  
Projeto: Eco Feira Iandé  
Objetivo: Fomentar práticas agroecológicas de feirantes de hortifruti no bairro do 
Areial, visando implantação de políticas públicas em Economia Solidária e Agricultura 
Familiar no município de Mamanguape/PB.  
 

PARANÁ  
 
Organização: Instituto Agroflorestal Bernardo Hakvoort  
Projeto: Geração de Renda através da Sustentabilidade  
Objetivo: Implantar unidades demonstrativas de agricultura orgânica de baixo 
impacto, visando à qualificação de pequenos agricultores para a produção de plantas 
medicinais, condimentares e aromáticas.  

 
RIO DE JANEIRO  
 
Organização: Escola de Gente  
Projeto: Agentes de Promoção da Acessibilidade  
Objetivo: Formar moradores de localidades com UPPs Sociais, entre 15 e 29 anos, no 
Rio de Janeiro, como Agentes de Promoção de Acessibilidade, por meio de oficinas de 
mídias acessíveis, com conteúdos e práticas inovadoras no Brasil, para que 
multipliquem estas vivências e reflexões em quaisquer espaços sociais.  

 
SANTA CATARINA  
 
Organização: CEPAGRO – Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo  
Projeto: Revolução dos Baldinhos: Gestão comunitária de resíduos orgânicos como 
base para a agricultura urbana  
Objetivo: Manter, ampliar, promover e divulgar o modelo comunitário de gestão de 
resíduos orgânicos e agricultura urbana, bem como gerar renda ao grupo comunitário 
através de um empreendimento de base comunitária com a venda dos compostos 
orgânicos produzidos excedentes.  

 
Organização: Cooperativa Ecológica dos Agricultores, Consumidores e Artesãos da 
Região Serrana  
Projeto: Promoção da Sócio biodiversidade e Segurança Alimentar e Nutricional com 
Geração de Renda no Planalto Catarinense  
Objetivo: Qualificar a produção e comercialização de produtos da Agricultura Familiar 
de Base Ecológica e incluir novas famílias, tendo como prioridade o fornecimento de 
Alimentos Ecológicos/Orgânicos para o Mercado Institucional (PAA e Alimentação 
Escolar-PNAE) e Mercado Justo e Solidário.  

 



              

SÃO PAULO  
 
Organização: Instituto de Reciclagem do Adolescente  
Projeto: Oficina de Reciclagem de Papel  
Objetivo: Proporcionar aos adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social 
oportunidades de educação e aprendizado profissional. 
 

SERGIPE  
 
Organização: Instituto de Pesquisas em Tecnologia e Inovação  
Projeto: Arte Naturalista – meio ambiente e empreendedorismo sustentável  
Objetivo: Consolidar tecnologia social voltada à geração de trabalho e renda e à 
educação para a sustentabilidade, para comunidades de regiões de alta 
vulnerabilidade social, econômica e ambiental, a partir de uma estratégia que 
relaciona arte, ciência e ecologia, gerando produtos de baixo impacto ambiental. 

Organização: Sociedade de Estudos Múltiplos, Ecológica e de Artes - Sociedade Semear  
Projeto: Projeto para Surdos  
Objetivo: Fomentar e consolidar a cultura surda no estado de Sergipe, através das 
novas tecnologias da informação e Comunicação (TICs), permitindo sua inserção no 
mercado de trabalho e o seu reconhecimento como portador de direitos.  
 


