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Fechamento do Plano 
Bienal 2020-2021

Dois eventos híbridos marcaram o encerramento do Plano Bienal de 
Atividades 2020-2021 do Instituto Brasil Solidário, reunindo educadores de 
13 municípios parceiros distribuídos pelo território nacional. 

Boas Iniciativas

Pelo terceiro ano, o Instituto Brasil Solidário é reconhecido como 
uma das 100 melhores ONGs do Brasil! pág. 3

As escolas parceiras estão colocando 
em prática os conceitos de educação 
ambiental! Confira! pág. 8

Educação Ambiental

Minha história

Deixei de ser
uma leitora solitária e

me tornei uma sedenta 
mediadora de leitura!

Lena Rodrigues,
educadora em Tianguá/CE

Dezembro 2021

/BrasilSolidario /DialogosIBS@brasilsolidario /institutobrasilsolidario

O Instituto Brasil Solidário apoia os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

https://www.youtube.com/BrasilSolidario
https://www.youtube.com/DialogosIBS
https://www.instagram.com/brasilsolidario/
https://www.facebook.com/institutobrasilsolidario
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Boas iniciativas

Municípios participam de evento 
de encerramento do Plano Bienal

Após dois anos de muita produ-
ção, inovação e criatividade com-
partilhadas de forma remota, 
durante as aulas interativas das 
Formações EaD do IBS, a equipe 
do Instituto Brasil Solidário pre-
parou uma jornada intensa para 
os municípios parceiros das ati-
vidades do Plano Bienal Brasil 
Solidário 2020/2021. Por meio 
de uma ação híbrida (presencial 
e online), foram realizados des-
de um intercâmbio virtual entre 
os educadores multiplicadores da 
proposta até uma programação 
com oficinas práticas de leitura, 
artes e educomunicação nas es-
colas envolvidas. 

A proposta contou com transmis-
são simultânea online em todos 
os municípios, sendo realizada 
em duas semanas, em diferentes 
regiões do Brasil. Foram observa-
das todas as medidas de seguran-
ça e prevenção nesse período do 
distanciamento social, sem aglo-
merações nas escolas sede das 
atividades em campo.  

A primeira semana de evento hí-
brido foi realizada entre os dias 

17 e 19 de novembro, com parti-
cipação dos municípios de Luis 
Eduardo Magalhães (BA), Dias 
D’Ávila (BA), Campo Verde (MT), 
Petrolina (PE) e Porto Nacional 
(TO). Já a segunda etapa ocorreu 
entre os dias 1º e 03 de dezembro, 
atendendo as cidades de Cabacei-
ras (PB), Tianguá (CE), Ubajara 
(CE), Serra do Mel (RN), Barreiri-
nhas (MA), Primavera (PA), São 
Raimundo Nonato (PI), Lençóis 
(BA), Irecê (BA), além de uma 
nova ação em Dias D’Ávila (BA). 

Com muitos relatos emocionados 
e calorosos dos gestores muni-
cipais e educadores que partici-
param das atividades do projeto, 
a programação foi marcada pelo 
protagonismo das próprias es-
colas parceiras. Todas elas se 
envolveram nos momentos inte-
rativos da transmissão ao vivo, 
e surpreenderam nas atividades 
práticas das oficinas presenciais, 
ressaltando várias propostas pe-
dagógicas, como contação de his-
tórias e mediação de leitura, até 
apresentações com os fantoches 
e teatro de bonecos construídos 

em suas produções das oficinas 
online. 

“As formações do Instituto Brasil 
Solidário trouxeram temas e pro-
postas inovadoras que vieram so-
mar e enriquecer as atividades do 
currículo escolar do município”, 
destacou, durante a transmis-
são ao vivo, João Grilo, gerente de 
programas e projetos educacio-
nais da Secretaria de Educação de 
Dias D’Ávila. “Podemos dizer que 
as ações reforçaram uma educa-
ção de qualidade na qual gente 
acredita, precisa e merece.”  

Em Irecê (BA), a educadora Gra-
ciete Dourado pontuou que o 
trabalho das Formações EaD re-
presentou muito mais que uma 
capacitação para os educadores, 
proporcionando um crescimento 
pessoal e profissional nos parti-
cipantes do projeto. “Os cursos do 
IBS foram um acalento nesse pe-
ríodo pandêmico. Mais do que o 
trabalho escolar, saímos das for-
mações pessoas melhores, com 
uma visão mais ampla em todos 
os sentidos”, comemorou. 

Luis Eduardo Magalhães- BA
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IBS está entre as 100 
melhores ONGs do Brasil

A região do Sertão de Crate-
ús, no Ceará, berço do Projeto 
LEVE – Local de Entrega Vo-
luntária Escolar, iniciado em 
2012, recebeu uma equipe 
para a gravação documental 
dessa ação continuada que se 
expandiu e se fortaleceu no 
território, passando a ser refe-
rência e inspiração para muni-
cípios.

A gestora ambiental, Márcia 
Andrade, formadora das ações 
do IBS e pioneira no projeto, 

esteve em campo com a equipe 
de gravação do IBS para coletar e 
registrar depoimentos.

O projeto já está dando retorno fi-
nanceiro para as escolas, familia-
res dos alunos engajados na cole-
ta seletiva e proporcionando um 
calendário de ações educacionais 
na comunidade, com a parceria 
da prefeitura, que disponibiliza 
os carros para a coleta de reciclá-
veis já prontos para o reaprovei-
tamento e a comercialização com 
os catadores.

O Instituto Brasil Solidário aca-
ba de ser reconhecido como uma 
das 100 Melhores ONGs do Brasil 
pela terceira vez consecutiva em 
2021!

O anúncio dos ganhadores do 
Prêmio Melhores ONGs deste ano 
foi apresentado na cerimônia de 
premiação realizada no dia 09 
de dezembro, em transmissão ao 
vivo pelo Youtube do Canal Futu-
ra. No site oficial do Prêmio, a or-
ganização preparou uma página 

IBS grava ações do Projeto LEVE na região do Sertão de Crateús

dedicada à doação direta para as 
organizações sociais seleciona-
das, criando uma ponte impor-
tante entre quem busca apoiar as 
causas sociais e as instituições 
que passaram por todo o critério 
de avaliação do juri em termos de 
impacto social e transparência 
na gestão dos projetos.

Você também pode apoiar as 
ações do IBS. Basta acessar a pá-
gina do Prêmio Melhores ONGs 
para doar, clicando aqui!

https://doa.re/l7k7
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Celebrando a Semana da Cons-
ciência Negra, os educadores de 
Serra do Mel, Rio Grande do Nor-
te, prepararam atividades sobre 
o tema, aproveitando diferentes 
ambientes e propostas literárias 
para promover reflexões de for-
ma leve e dinâmica.

Na Vila Pernambuco, a educadora 
Meire Victor trabalhou o assunto 
durante o Projeto 30 Minutos pela 
Leitura, com o Texto na Garrafa. 
Os alunos escolhem uma garrafa 
para fazerem a leitura comparti-
lhada do texto já selecionado que 
se encontra lá dentro. “Foi um 
momento incrível! Eu li o livro O 
Ônibus de Rosa, do escritor Fa-
brizio Silei, do acervo doado pelo 
IBS, e a turma até se emocionou. 
Alguns alunos do 3º e 4º anos 
apresentaram uma poesia e to-
das as turmas participaram des-
sa atividade”, destacou.

Já na Vila Alagoas, as crianças do 
1º, 2º e 3º anos participaram de 
atividades de leitura e pintura 
na sala multifuncional, fazendo 
ilustrações e produção textual 
sobre o tema. “Fizemos várias ati-

A Escola da Vila Paraná (RN), 
em Serra do Mel, preparou um 
cantinho acolhedor para as ati-
vidades de leitura, com o mate-
rial doado pelo Projeto Ventos 
que Transformam. Caixotes, 
tapetes, almofadas e árvore li-
terária para o despertar do uni-
verso leitor de forma criativa 
nas ações promovidas com os 
alunos. Os professores já plane-
jam a inauguração do espaço!

Novo espaço 
literário

Incentivo à leitura

Semana da Consciência Negra
com muita leitura em Serra do Mel

vidades interativas com as crian-
ças. Eles escolheram um livro, 
fizeram desenhos com base em 
sua leitura e teve até produção 
de bonecos, reforçando os temas 
Igualdade e Respeito”, destacou 
a educadora Maria das Graças, 
que promoveu as atividades com 
os alunos.



IBS Notícias5

Trabalhando o livro A árvore que 
dava dinheiro, de Domingos Pel-
legrini, a turma da Escola Parque 
Ineny Nunes Dourado, em Irecê, 
Bahia, participou de uma progra-
mação preparada pela educadora 
Macicleide Pires.

“Toda sexta-feira eu organizava 
grupos para que os alunos discu-
tissem os capítulos, e cada grupo 
poderia apresentar da forma que 
achasse viável. Poderia ser com 
apresentações teatrais, com re-
latos orais, escritos ou desenhos. 

Projeto de leitura com o tema Empreendedorismo na Bahia

Teve ainda outro momento, com 
joguinhos de perguntas interpre-
tativas. Trouxemos muito diálogo 
e debatemos sobre os diversos va-
lores apresentados no livro”, res-
saltou a educadora.

No final do trabalho, os alunos 
confeccionaram uma árvore e, 
além do dinheiro, penduraram nos 
galhos os valores que foram abor-
dados ao longo da história e que 
também estão presentes em nos-
sa realidade quando tratamos de 
educação financeira.

A Escola José Ribeiro Américo, 
no povoado Currais, em São Rai-
mundo Nonato, Piauí, realizou 
uma atraente ação de incentivo 
à leitura, construindo uma tenda 
colorida e aconchegante no pátio 
da escola.

Como resistir ao encontro com os 
livros num ambiente tão agradá-
vel e cuidadosamente preparado 
pela equipe pedagógica?

A cor da leitura em
São Raimundo Nonato
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Com o tema “Um olhar sobre nós”, 
o 3º Concurso de Fotografia foi 
promovido pela Rede Municipal 
de Ensino de Irecê, Bahia, com a 
finalidade de despertar o interes-
se pelas paisagens e pela cultura 
tradicional do município. Estudan-
tes de todas as escolas da rede de 
ensino concorreram em quatro 
categorias: Cultura e Arquitetura, 
Fauna e Flora, Retrato e Paisagem.

A iniciativa homenageou os irmãos 
José e João de Ambrósio, que atua-
ram como fotógrafos itinerantes na 
região na década de 1950 e, mais 
tarde, montaram uma loja espe-
cializada. A dupla foi responsável 
pela documentação fotográfica 
de várias gerações de ireceenses.

O evento de premiação ocorreu 
na noite de 26 de novembro, com 
uma grande exposição das foto-
grafias selecionadas e premiadas.

Educomunicação

Concurso de fotografia em Irecê 
revela talentos fotográficos
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Os alunos da Escola Municipal de 
Angical, em Irecê, Bahia, esban-
jaram talento e criatividade nas 
atividades promovidas pela edu-
cadora Rosicleia Santos, partici-
pante das formações EaD de Te-
atro de Bonecos e Oficinas Cria-
tivas do IBS. A professora, que 
leciona Arte, preparou uma pro-
posta sequencial de ações peda-
gógicas com o reaproveitamento 
de materiais, para a qual os alu-
nos produziram personagens, 
cenário e até roteiro para a apre-
sentação do teatro de bonecos.

Segundo Rosicleia, foi durante 
as formações do IBS que ela am-
pliou sua perspectiva do plane-
jamento, com aproveitamento 
de materiais reutilizáveis de fácil 
acesso na comunidade.

A apresentação da turma teve 
como mote a biografia do xilógra-
fo Pita Paiva, renomado artista 
baiano, reforçando a importância 
de sua trajetória na zona rural, 
com o encantamento pela xilo-
gravura por meio dos cordéis, tão 
presentes na Região Nordeste.

Arte e Cultura

Teatro de Bonecos em mostra 
cultural aberta para a comunidade

Usando a técnica da impressão da natureza, apresentada na Oficina de Xilogravura do IBS, a educadora Vera 
Lúcia Olivindo da Silva reuniu crianças da educação especial de duas escolas da comunidade de Valparaíso, em 
Tianguá, Ceará, para produzirem seus próprios cartões de Natal com folhagens dos canteiros do entorno!

Professora multiplica técnica de impressão da natureza
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O município de Lagoa Nova, no 
Rio Grande do Norte, tem desen-
volvido muitas atividades rela-
cionadas à conscientização da 
população, à sustentabilidade e 
à valorização da natureza, refle-
tindo, dessa forma, um grande 
avanço na multiplicação de ações 
de educação ambiental.

A Secretaria de Meio Ambiente, 
por exemplo, está empenhada na 
entrega dos coletores do Projeto 
LEVE – Local de Entrega Volun-
tária Escolar, com o objetivo de 
alcançar 100% das escolas mu-
nicipais até o final deste ano. Nas 
primeiras semanas de dezembro, 
o projeto já foi apresentado em 4 
novas escolas. “Começamos a en-
trega dos coletores sustentáveis 
do LEVE e a ideia é chegar nas 20 
escolas do município, incluindo 2 
estaduais e uma particular”, des-
tacou João da Mata Bezerra, Se-
cretário de Meio Ambiente.

A Escola João XXIII, que foi sede 
das oficinas presenciais de Edu-
cação Ambiental do IBS, realizou 
uma Feira de Ciências com vários 
trabalhos ligados à questões am-
bientais, destacando o protago-
nismo estudantil. O evento, reali-
zado entre os dias 30 de novem-
bro e 03 de dezembro, contou 

Município potiguar avança em 
ações de educação ambiental

Educação Ambiental

com uma programação intensa e 
a apresentação de diversas pro-
postas sustentáveis inspiradas 
nas formações EaD e presencial 
do IBS.

Até mesmo as Olimpíadas de Lín-
gua Portuguesa da Escola Ange-
lita Félix Bezerra receberam um 
aporte ambiental. A educadora 
Débora Oliveira teve a ideia de 
premiar os vencedores com va-
sinhos de cacto preparados na 
própria escola, com a ajuda dos 
alunos.

Assim, mobilizando a comunida-
de escolar de forma envolvente 
e criativa, todas as instâncias do 
município de Lagoa Nova têm 
contribuído para um futuro me-
lhor no planeta Terra! 
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Sob as árvores do quintal produti-
vo da Escola Família Agrícola An-
tônia Suzete de Olivindo da Silva, 
em Tianguá, Ceará, uma casinha 
feita de paletes reaproveitados 
com uma mesa de madeira para 
acolher as ideias debatidas por 
alunos dos 6º e 7º anos.

O espaço abriga uma iniciativa de 
educação ambiental: uma coope-
rativa liderada pelos estudantes, 
que promove diversas atividades. 
“Do Presidente ao Tesoureiro, to-
dos são alunos da escola e se re-
únem durante a semana para pla-
nejarem as atividades e conversa-

Escola promove cooperativa
ambiental liderada por alunos

rem sobre como o dinheiro arreca-
dado no bazar e na coleta seletiva 
podem ajudar nas atividades da 
escola. A ideia é ampliarmos o 
grupo quando retornarmos às au-
las presenciais”, enfatiza Marize-
te José da Silva, Diretora da EFA 
Antônia Suzete de Olivindo Silva.

Em cada cantinho da sede da co-
operativa, é possível ver a essên-
cia das ações promovidas dentro 
da escola, que já participou das 
formações do IBS e tem cada vez 
mais fortalecido e multiplicado os 
projetos que dão asas e protago-
nismo aos alunos da região.

Educadores do Ceará mobilizam ação de limpeza do Rio Choró

Mais de 150 kg de resíduos sólidos 
foram recolhidos do Rio Choró, em 
Cascavel, Ceará, numa ação promo-
vida por quatro educadores da Esco-
la Deputado Raimundo Queiroz. Com 
base no conteúdo do Kit Práticas de 
Educação Ambiental do IBS, os pro-
fessores têm organizado mutirões 
de limpeza, convidando todos para 
participarem da iniciativa.

A comunidade local agradece a ini-
ciativa, ressaltando a importância 
da ação para a sensibilização de to-
dos os moradores para o problema.
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IBS pedagógico

Apoio material e pedagógico 
A iniciativa promovida nesses 
dois anos de atuação do projeto 
conseguiu fomentar, além do su-
porte aos educadores e a doação 
de materiais pedagógicos, como 
a entrega de 200 livros para o 
acervo literário de cada cidade, 
um calendário de capacitações 
promovidas de forma gratuita, 
envolvendo áreas como Xilo-
gravura, Artes Cênicas, Música, 
Patchwork, Pintura e Desenho, 
Produção Audiovisual, Teatro de 
Bonecos e Incentivo à Leitura, 
com orientações e práticas que 
podem ser trabalhadas tanto no 
ensino remoto como nas ativi-
dades em sala de aula de forma 
transversal no currículo escolar.

Com um modelo de aprendiza-
gem ativa proporcionado nas 
Formações EaD e todo o conteú-
do disponibilizado nas platafor-
mas digitais, os educadores que 
passaram pelas oficinas seguem 
como multiplicadores das ativi-
dades em seu município, contan-
do com todo o apoio da equipe 
pedagógica do IBS. Mesmo com 
o fechamento do ciclo formativo, 
todas as escolas foram inseridas 
em grupos formados pelas re-
des de parceiros das ações IBS. 
Assim, os participantes seguem 
fortalecendo essa corrente de so-
lidariedade e transformação so-
cial por meio da educação. 

Durante o evento, a Secretaria de 
Educação de Ubajara (CE), refor-
çou que vem promovendo uma 
ação continuada das propostas 
na rede de ensino, e já planeja a 
montagem de um estúdio de fo-
tografia em cada escola, com todo 
o aprendizado visto durante as 
oficinas presenciais e online. “O 
IBS nos mostra como é possível 
fazer grandes ações com poucos 
materiais. Durante a Formação 
EaD de Fotografia, recebemos di-

cas de como fazer um rebatedor 
de luz com materiais reciclados. 
Aqui em Ubajara, nossa intenção 
é levar o curso para toda a rede 
de ensino”, enfatizou Jeandre 
Mendonça, técnico da Secretaria 
de Educação do município.

Os projetos de leitura e artes esti-
veram também em destaque nas 
falas emocionadas dos profes-

sores, que têm aproveitado todo 
o acervo doado nas escolas para 
promover o incentivo à leitura 
com atividades criativas e dinâ-
micas. Muitos planos e projetos 
para serem fortalecidos na reto-
mada das aulas presenciais. “Nós 
só temos a agradecer pelo IBS ter 
essa missão tão linda de trans-
formar a nossa nação em um país 
de verdadeiros leitores. Esse é o 
caminho para nossas escolas não 
serem gaiolas e sim asas, como 
menciona Rubem Alves sobre a 
escola que transforma”, ressal-
tou Vanuza Vieira, educadora do 
município de Luis Eduardo Maga-
lhães (BA).

Nesses dois anos de projeto, o 
Plano Bienal Brasil Solidário con-
seguiu formar 4.112 educadores 
de 109 municípios, que tiveram 
a oportunidade de partilhar suas 
vivências com escolas de vários 
cantinhos do país, num intercâm-
bio de aprendizado e muitas prá-
ticas inspiradoras. O objetivo é 
auxiliar as práticas pedagógicas 
nesse período de tantos desafios, 
que exige uma reformulação das 
atividades com foco também no 
ensino remoto ou híbrido.

Dias d’Ávila - BA

Irecê  - BA
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Depois

Antes

Depois Depois

Depois

Repaginação para a multiplicação 
em escola maranhense

Antes e depois

A Unidade Escolar Antônio 
Diniz, reconstruída em 2012 
em uma parceria entre IBS e 
Prefeitura de Barreirinhas, 
chega ao fim do ano repa-
ginada. Foram realizadas 
obras estruturais e insta-
lados novos equipamentos 
para o desenvolvimento 
de ações de multiplicação, 
como leitura, arte, educa-
ção ambiental e educação 
financeira. A parceria já 
soma nove anos, e a es-
cola se tornou uma refe-
rência no Povoado Croas, 
onde está inserida.
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Estudantes da Bahia criam 
cachepôs sustentáveis

Giro Solidário

Os alunos da turma do professor Adalberto Martins, em Irecê, Bahia, têm transformado recipientes plásticos 
em vasos cheios de criatividade. O material criativo é fruto de atividades transversais, que envolvem as disci-
plinas de Linguagens e suas Tecnologias, Manifestações Artísticas e o tópico Agroecologia, de Geografia.
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Em 2018, o Projeto Ventos que 
Transformam levou o Instituto 
Brasil Solidário aos municípios 
vizinhos de Tianguá e Ubajara, 
no Ceará. Em Tianguá, na Comu-
nidade de Valparaíso, estabeleci-
da a partir de um assentamento 
agrário, Lena Rodrigues, educa-
dora na Escola Francisco Nemé-
sio Cordeiro, teve contato com as 
ações do projeto.

Lena conta que, “recém-chegada 
na Educação, sem experiência al-
guma, tinha apenas a teoria ad-
quirida na universidade. A prin-
cípio, não tinha ideia do impacto 
que o IBS traria para a constru-
ção da minha prática pedagógi-
ca, ou melhor, da minha própria 
formação enquanto docente”. 

Logo no primeiro dia de oficina, a 
novata educadora teve a oportu-
nidade de conhecer o trabalho de 
Levina Borges, formadora do IBS, 
na produção de recursos para a 
mediação de leitura, participan-
do da produção de aventais e bol-
sas. Mas foi no segundo dia, ob-
servando a oficina de mediação 
de leitura com a também forma-
dora Zenaide Campos, que Lena 
se apaixonou pelo Incentivo à 
Leitura. “Dentro daquela sala, em 

meio àquela riqueza de livros, en-
contrei a oportunidade de apren-
der a mediar leitura. O ato de ler 
sempre fez parte da minha vida. 
Aprendi ler com 5 anos de idade 
em um tempo em que a educação 
infantil não era acessível a todos. 
Os anos se passaram e o gosto 
pela leitura só cresceu. Entretan-
to, eu exercia uma leitura ego-
ísta, apenas minha. A partir da 
formação, adquiri uma nova pos-
tura: compartilhar a magia que 
há nos livros. Cada palavra, cada 
indicação e cada leitura realizada 
por Zenaide serviu como inspira-
ção para que, daquela sala, saís-
se alguém melhor, alguém que 
levasse sonhos, magia e encan-
tamento através da leitura”.

Não demorou muito para Lena 
começar a colocar em prática os 
conhecimentos despertados pela 
formação. “Abraçamos o Proje-
to 30 Minutos pela Leitura com 
compromisso e, mesmo durante 
a pandemia, quando tudo pare-
cia contrário à execução do pro-
jeto, nos reinventamos para dar 
continuidade às atividades”, con-
ta Lena.

As mídias sociais se tornaram 
aliadas das práticas pedagógicas 
e os alunos e suas famílias foram 
impactados, com sucesso. Se o 
aluno não podia vir à escola, a 
escola foi ia até o aluno. Segundo 
Lena, fundamentados no lema 
do IBS, “Juntos Construímos”, a 
equipe seguiu acreditando que, 
por meio da Educação, desenvol-
veria uma sociedade melhor e 
mais justa. 

Lena encerra seu relato dizendo 
que foi “lindo o que o Instituto 
fez na minha vida. Aprendi mais 
do que em cinco anos nos bancos 
da universidade. Aprendi para a 
vida em sociedade, aprendi a ser 
humana, aprendi a enxergar po-
tencial do próximo”.

A educadora Lena Rodrigues se 
tornou um Anjo da Leitura

Minha história
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“O ano de 2021, mesmo com a pande-
mia, o medo e os imprevistos, foi um 
ano de realizações. Podemos dizer 
que a pandemia veio para nos en-
sinar que não existe obstáculo que 
não possa ser vencido, que podemos 
sempre inovar e sermos criativos.

Uma das maiores preocupações era 
como eu poderia manter o sonho de 
ajudar a comunidade, após iniciar a 
missão de promover saúde, educa-
ção e sustentabilidade via jogo de 

futebol. Trazer, através do esquema 
tático do futebol, o hábito de fortale-
cer os laços sociais, culturais e edu-
cacionais. Buscamos reforçar e for-
talecer o time. Foi aí que a inovação 
e a criatividade entraram em campo. 
Nada foi feito do dia para a noite, 
mas, ao mesmo tempo, não podería-
mos deixar para amanhã, tínhamos 
que agir. 

Buscamos copiar ideias bem-suce-
didas que serviram de inspiração 
na minha infância. O desafio era 
despertar o interesse de patrocina-
dores como parte do crescimento 
institucional, acompanhando algu-
mas ações inspiradoras do IBS, como 
Incentivo à Leitura e Educação Am-
biental. Complementamos o tempo 
disponível das crianças, já que as 
escolas não tinham voltado às au-
las presenciais. Buscamos voluntá-
rios que amam fazer cada atividade, 
como se fossem o zagueiro no fute-

Parceiros Financeiros

ExpEdiEntE
Direção editorial: Luis Eduardo Salvatore
Projeto gráfico: Diogo Salles Amaral
Editoração eletrônica: Carolina Lopes
Redação: Carolina Lopes e Gabriela Martins
Colaboração: Danielle Haydée e Zenaide Campos
Revisão e edição: Luis Eduardo Salvatore, 
Zenaide Campos, Diogo Salles e Carolina Lopes
Siga o nosso Blog: brasilsolidario.org.br/blog

Programas e Projetos IBS

instagram.com/brasilsolidario

youtube.com/BrasilSolidario

youtube.com/DialogosIBS

facebook.com/institutobrasilsolidario

twitter.com/brasilsolidario

Prêmios

bol, o atacante, o goleiro, sem impro-
visos. Pessoas com conhecimentos 
diversos que agregaram ao time ati-
vidades como montagem de bicicle-
ta, artes, educação ambiental e lei-
tura literária, fortalecendo a equipe.

Nosso sonho continua sendo deixar 
o voluntariado e institucionalizar o 
trabalho, bem como as atividades 
de futebol. Além de trazer outras 
atividades para enriquecer o proje-
to, temos como meta preencher os 
três turnos, com o objetivo de não 
dar tempo para a nossa maior adver-
sária, a ociosidade. Já fazemos tudo 
isso sem muitos recursos. Se um dia 
tivemos recursos, faremos muito 
mais. 

Somos gratos por tudo o que aconte-
ceu esse ano. A todas as pequenas 
e grandes vitórias. Somos gratos 
ao IBS por nos proporcionar conhe-
cimento e nos inspirar. Espero que 
essa parceria sempre se renove”.

Daniel Rocha e seu projeto Cumbuco 
Bom de Bola seguem firmes 

Jovens empreendedores
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