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Instituto C&A de Desenvolvimento Social

Organização
O Instituto C&A é uma Organização, sem fins lucrativos, de inte-

resse público, que oferece apoio técnico e financeiro a programas e
projetos voltados à educação de crianças e adolescentes. As ativida-
des da Organização são mantidas por doações efetivadas pela C&A
e por doações diretas dos acionistas.

Finalidade
Promover e qualificar o processo de educação de crianças e ado-

lescentes no Brasil, fortalecendo estrategicamente as organizações
sociais parceiras e contribuindo para o desenvolvimento do terceiro
setor;

Dar apoio técnico e financeiro a programas e projetos desenvolvi-
dos por instituições da sociedade civil, também dedicadas à educa-
ção de crianças e adolescentes.

Beneficiários
Adolescentes, jovens e crianças, Organização da Sociedade civil

e outros. Áreas em que atuam as Lojas C&A Modas.

Forma de Acesso
E-mail: instituto@institutocea.org.br
Site: www.institutocea.org.br

Forma de Apoio
Projetos de ONGs, institutos e fundações empresariais, para Pro-

jetos do Setor da Educação de qualidade para crianças e adolescen-
tes.

Outras Informações
Alameda Rio Negro, 585, edifício Padauiri – 5º andar – Barueri-SP.
Site: www.institutocea.org.br
E-mail: instituto@institutocea.org.br
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Telefone: (11) 4166-9105
Fax: (11) 4166-9524
E-mail: instituto@cea.com.br
Nome da pessoa de contato: Alais Ribeiro Ávila
Endereço do Site: www.institutocea.org.br
Área de atuação geográfica - Estados AC, AL, AM, AP, BA, CE,
DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN,
RO, RR, RS, SC, SE e SP.

Organização
Organização não-governamental, sem fins lucrativos, o Instituto

Ayrton Senna tem por meta principal trabalhar para criar oportunida-
des de desenvolvimento humano a crianças e jovens brasileiros, em
cooperação com empresas, governos, prefeituras, escolas, universi-
dade e ONGs.

Finalidade
Oferecer oportunidades de desenvolvimento, por meio de uma

educação de qualidade, ao maior número possível de crianças e jo-
vens de baixa renda é o objetivo do Instituto Ayrton Senna. Essa é
sua resposta frente ao desafio de diminuir a desigualdade social que
macula o cenário brasileiro. Todo o trabalho é voltado à criação de
oportunidades de desenvolvimento humano a crianças e jovens.

Beneficiários
Crianças e adolescentes
Formadores/agentes educativos
Jovens

Forma de Acesso
E-mail: ias@ias.org.br
Site: www.senna.org.br

Instituto Ayrton Senna
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Forma de Apoio
Educação - criar oportunidades de desenvolvimento humano a

crianças e jovens brasileiros, em cooperação com empresas, gover-
nos, prefeituras, escolas, universidade e ONGs.

Outras Informações
Telefone: (11) 6974-3000
Fax: (11) 6950-8007
E-mail: ias@ias.org.br
Endereço do Site: www.senna.org.br
Site: www.ias.org.br
Área de atuação geográfica - Estado AC, AL, AM, AP, CE, DF,
ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO,
RS, SC, SE, SP e TO.

Organização
Instituição privada, sem fins lucrativos, que atua no chamado Ter-

ceiro Setor da economia, desenvolvendo projetos voltados para o en-
sino formal e informal, bem como projetos educacionais visando à
preservação e a  revitalização do patrimônio histórico, cultural e natu-
ral nos mais diversos pontos do Brasil.

Como princípio de realização, optou pelo modelo de parceria em
todos os seus projetos, desenvolvendo-os em conjunto com empresas
privadas, entidades governamentais, associações comunitárias, orga-
nismos internacionais e sindicatos – imprimiu um caráter educativo.

Finalidade
Desenvolver projetos educacionais em todo o país, nas áreas de

ensino básico, educação extracurricular, patrimônio histórico e cul-
tural, e meio ambiente.

Beneficiários
Sociedade civil em geral
Empresas
Poder público

Fundação Roberto Marinho
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Forma de Acesso
Site: www.frm.org.br

Forma de Apoio
Educação, educação Fundamental
Elaboração de material didático e informativo
Projetos Patrimônio Histórico, Cultura e Meio Ambiente
Transforma projetos de preservação do patrimônio e de ecologia
em projetos de educação patrimonial e de educação ambiental.

Outras Informações
Telefone: (21) 2502-3233
Fax: (21) 3232-8800 / 2293-0898
E-mail: fundacao@frm.org.br
Endereço do Site: www.frm.org.br
Área de atuação geográfica - Estado AC, AL, AM, AP, BA, CE,
DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN,
RO, RR, RS, SC, SE, SP e TO.

Organização
GIFE – Grupo de Institutos, Fundações e Empresas que congrega

cerca de 40 instituições que, voluntariamente, aportam recursos téc-
nicos, humanos e financeiros para projetos no setor social, nas áreas
de educação, saúde, meio ambiente, assistência social e cultura. O
site contém uma Agenda de eventos e várias listas com discussões
sobre o Balanço Social.

Finalidade
Contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável do

Brasil, por meio do fortalecimento político-institucional e do apoio à
atuação estratégica de institutos e fundações de origem empresarial
e de outras entidades privadas que realizam investimento social vo-
luntário e sistemático, voltado para o interesse público. Aperfeiçoar

GIFE – Grupo de Institutos,
Fundações e Empresas
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e difundir conceitos e práticas do uso de recursos privados para o desen-
volvimento do bem comum.

Beneficiários
Investimento social privado é o repasse voluntário de recursos

privados de forma planejada, monitorada e sistemática para projetos
sociais, ambientais e culturais de interesse público.

Incluem-se neste universo as ações sociais protagonizadas por
empresas, fundações e institutos de origem empresarial ou instituí-
dos por famílias ou indivíduos.

Forma de Acesso
Todas as propostas são analisadas individualmente. O primeiro

contato deve ser feito pelo e-mail redegife@gife.org.br

Forma de Apoio
Projetos sociais, ambientais e culturais de interesse público, ou

seja, que beneficiem a sociedade.

Outras Informações
A sede do GIFE está localizada no bairro da Jd. América, em São
Paulo-SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.413, 1º andar. O
CEP é 01452-000.
Site: www.gife.org.br

Organização
Uma Organização não-governamental, campanha criada pelo sociólo-

go Herbert de Souza – Betinho, atua no desenvolvimento de atividades
contra a exclusão social. Com representação em todo o Brasil, a Ação da
Cidadania tem promovido diferentes ações contra a fome e a miséria,
geração de trabalho e renda, bem como a promoção da arte e cultura.

Ação da Cidadania Contra a Fome,
a Miséria e Pela Vida
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Finalidade
Promover campanhas de combate à fome e a miséria; priorizar o

apoio ao desenvolvimento de projetos para a geração de emprego e
renda; capacitar lideranças comunitárias para exercer seus direitos e
deveres de maneira ampla e, sem preconceitos e com justiça, desen-
volver suas melhores qualidades.

Beneficiários
Crianças e adolescentes
Famílias
Sociedade civil em geral

Forma de Acesso
Pelo Site: www.acaodacidadania.com.br

Forma de Apoio
Arte-educação
Campanhas de esclarecimento e mobilização social
Defesa de direitos

Outras Informações
Telefone: (21) 2233-7460
Fax: (21) 2253-8177
E-mail: acao@acaodacidadania.com.br
Endereço do Site: www.acaodacidadania.com.br
Área de atuação geográfica - Estado AC, AL, AM, AP, BA, CE,
DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN,
RO, RR, RS, SC, SE, SP e TO.

Organização
O IBAM é uma Organização de natureza não-governamental, sem

IBAM



17

fins lucrativos, vocacionada para o fortalecimento do governo munici-
pal, sob a ótica de uma sociedade democrática, cujos objetivos abran-
gem o estudo, a pesquisa e a busca de solução dos problemas municipais
e urbanos, no quadro do desenvolvimento regional e nacional. Os com-
promissos estratégicos do IBAM, traduzidos em ações cotidianas, de-
correm de uma atenção permanente as mudanças e tendências sociais,
políticas e econômicas, no mundo e no Brasil, bem como da flexibilidade
nas formas de atuação e da capacidade de inovar tecnologicamente.

Finalidade
Promover o Município como esfera autônoma de Governo, forta-

lecendo sua capacidade de formular políticas, prestar serviços e fo-
mentar o desenvolvimento local, objetivando uma sociedade demo-
crática e valorizando a cidadania.

Beneficiários
Membros de conselhos municipais/estaduais/federais
Sociedade civil em geral
Poder público

Forma de Acesso
Pelo site: www.ibam.org.br

Forma de Apoio
Avaliação e monitoramento de políticas e de organismos públicos
Capacitação/formação
profissional/qualificação
Pesquisas e estudos

Outras Informações
Telefone: (21) 2536-9752
Fax: (21) 2527-5146
Endereço do Site: www.ibam.org.br
Área de atuação geográfica - Estado AC, AL, AM, AP, BA, CE,
DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN,
RO, RR, RS, SC, SE e SP.
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Organização
Vitae Civilis – Instituto para o Desenvolvimento, Meio Ambiente

e Paz é uma Organização Não-Governamental (ONG), sem fins lucra-
tivos, que tem como objetivo contribuir para a construção de socie-
dades sustentáveis, ou seja, sociedades que conciliam a dignidade e
qualidade de vida de todos os seres, com os meios sociais, econômi-
cos, tecnológicos e políticos adequados, também, para garantir a
paz, a justiça e a conservação ambiental. O instituto adotou o nome
Vitae Civilis que significa (em latim) “para a sociedade civil”, indican-
do uma opção em buscar a sustentabilidade, preferencialmente, por
meio do fortalecimento da cidadania e de organizações da sociedade
e do diálogo entre todos os segmentos.

Finalidade
Contribuir para a construção de uma sociedade sustentável, pre-

ferencialmente por meio do fortalecimento da cidadania e de organi-
zações da sociedade  e do diálogo entre todos os segmentos.

Beneficiários
Sociedade civil em geral, empresas e poder público.

Forma de Acesso
Pelo site: www.vitaecivilis.org.br

Forma de Apoio
Avaliação e monitoramento de políticas e de organismos públicos;
Educação ambiental; Pesquisas e estudos.

Outras Informações
Telefone: (11) 4686-1814
Fax: (11) 4686-1965
E-mail: rborn@vitacivilis.org.br
Endereço do Site: www.vitaecivilis.org.br

VITAE CIVILIS –  Instituto para o
Desenvolvimento, Meio Ambiente e Paz
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Área de atuação geográfica - Estado AC, AL, AM, AP, BA, CE,
DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN,
RO, RR, RS, SC, SE, SP e TO.

Organização
A CESE é uma entidade ecumênica sem fins lucrativos, composta por

Igrejas que se unem no compromisso de afirmar a vida, com base na
promoção, garantia e defesa de Direitos, Justiça e Paz. A CESE entende
que afirmar a vida é fortalecer organizações populares empenhadas na
luta para promover a plena cidadania e buscar o desenvolvimento econô-
mico viável e socialmente justo, de acesso democrático aos recursos na-
turais e de respeito à diversidade cultural.

Finalidade
Apoiar pequenos projetos de entidades do movimento popular,

atender a situações de pobreza, marginalização ou exclusão. Proble-
mas ou necessidades objetivas das comunidades, ao mesmo tempo
em que procura a erradicação das causas fundamentais de tais pro-
blemas, promovendo a realização de direitos econômicos, políticos,
sociais e culturais.

Beneficiários
Comunidades em geral.

Forma de Acesso
 A instituição apresenta uma sugestão de roteiro de elementos

básicos para a análise de qualquer projeto.  Site: www.cese.org.br

Forma de Apoio
Direitos Humanos, Diaconia e Cidadania
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente

CESE - Coordenadoria
Ecumênica de Serviço
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Saúde Popular, Educação
Comunicação e Cultura

Outras Informações
Endereço: Rua da Graça, 164 - Graça - CEP 40150-055 -
Salvador–BA
Telefone: (71) 336-5457 - Fax: (71) 336-0733
E-mail: cese@cese.org.br
Site: www.cese.org.br

Organização
A Inter-American Foundation (IAF) é um órgão independente do

governo dos Estados Unidos que oferece doações a organizações
não-governamentais e de base comunitária da América Latina e do
Caribe a programas de auto-ajuda inovadores, sustentáveis e
participativos. A IAF foi criada como alternativa experimental aos
programas de ajuda externa dos EUA, com o objetivo de promover
estratégias de desenvolvimento de base.

Finalidade
Financiar primordialmente parcerias entre organizações de base e

sem fins lucrativos, empresas e governos locais, destinadas a me-
lhorar a qualidade de vida das pessoas de baixa renda e a fortalecer
a participação, responsabilidade e as práticas democráticas.

Beneficiários
Pequenos produtores rurais, pescadores
Assalariados rurais e urbanos e moradores de periferia urbana
Crianças e adolescentes, mulheres, índios e negros

Forma de Acesso
Site: www.iaf.gov

Inter-American Foundation
Fundação Interamericana
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Forma de Apoio
Desenvolvimento local e reforma urbana
Investimento social e educação não formal
Cooperação internacional

Outras Informações
Endereço: 901 N. Stuart Street - 10th Floor - Arlington, Virginia
22203 Estados Unidos
Telefone: (703) 306-4336 - Fax: (703) 306-4365
E-mail: jmorrison@iaf.gov, proposals@iaf.gov, info@iaf.gov
Site: www.iaf.gov
No Brasil:
Serviço de Apoio e Articulação Local (SEAL)
Endereço: Rua Ribeiro de Brito, 1002, sala 410 - Boa Viagem –
Recife-PE / CEP: 51021-310
Telefone: (81) 3465-4517

Organização
A Cáritas Brasileira faz parte da Rede Caritas Internationalis, rede da

Igreja Católica, de atuação social composta por 162 organizações pre-
sentes em 200 países e territórios, com sede em Roma. Organismo da
CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, foi criada em 1956
e é reconhecida como de utilidade pública federal. Trabalha com os
excluídos, muitas vezes, em parceria com outras instituições e outros
movimentos sociais. Atualmente, a Cáritas Brasileira tem quatro diretri-
zes institucionais: defesa e promoção de direitos; incidência e controle
social de políticas públicas; construção de um projeto de desenvolvi-
mento solidário e sustentável e fortalecimento da Rede Cáritas.

Finalidade
Promover e animar o serviço da solidariedade ecumênica libertadora,

participar da defesa da vida, da Organização popular e da construção de
um projeto de sociedade a partir dos excluídos e das excluídas, contri-
buindo para a conquista da cidadania plena para todas as pessoas.

Cáritas Brasileira
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Beneficiários
Pessoas em situações emergenciais.

Forma de Acesso
Site: www.caritasbrasileira.org
E-mail: caritas@caritasbrasileira.org

Forma de Apoio
Produção e comercialização
Geração de renda, combate a  pobreza
Reforma agrária
Políticas públicas
Criança e adolescente

Outras Informações
Endereço: SDS - Bloco P - Ed. Venâncio III - Salas 410/414 –
CEP:70393-900 - Brasília–DF
Telefone: (61) 3325-7473 - Fax: (61) 226-0701
E-mail: caritas@caritasbrasileira.org ou
projetos@caritasbrasileira.org
Site: www.caritasbrasileira.org

Organização
A Fundação Telefônica foi criada em março de 1999, com o obje-

tivo de coordenar o investimento social do Grupo Telefônica no Bra-
sil. Desenvolve programas de sua própria iniciativa, em parceria com
entidades sem fins lucrativos de reconhecida competência, como
também programas que financiam projetos da comunidade, especial-
mente por meio de concursos de projetos envolvendo os Conselhos
dos Direitos da Criança e do Adolescente.

A Fundação Telefônica privilegia, em seus projetos, a inclusão
digital como estratégia preferencial, entendendo-a como um impor-
tante meio de inclusão social de populações menos favorecidas, pro-
porcionando, assim, a utilização das TICs (Tecnologias de Informa-

Fundação Telefônica
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ção e Comunicação) como um instrumento para a construção e o exer-
cício da cidadania.

Finalidade
Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos segmentos

menos favorecidos da sociedade, por meio de projetos sociais e cul-
turais, preferencialmente por meio da aplicação das tecnologias de
telecomunicação e informação.

Beneficiários
O público-alvo da Fundação são os segmentos mais carentes da

população ou os grupos em situação de risco.
Crianças, jovens e idosos
Grupos em situação de extrema fragilidade ou risco social

Forma de Acesso
Site: www.telefonica.com.br
E-mail: fundacao@telefonica.org.br

Forma de Apoio
Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Cultural.

Outras Informações
Endereço: Rua Joaquim Floriano, nº. 1052 - 9º andar - Itaim
Bibi - São Paulo, CEP 04534-004
Telefone: (11) 3706-1955 - Fax: (11) 3706-1950
E-mail: fundacao@telefonica.org.br
Site: www.telefonica.com.br

Organização
O Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF está pre-

UNICEF - Fundo das Nações Unidas
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sente no Brasil desde 1950, liderando e apoiando algumas das mais im-
portantes transformações na área da infância e da adolescência no país,
como as grandes campanhas de imunização e aleitamento, a aprovação
do artigo 227 da Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do
Adolescente, o movimento pelo acesso universal à educação, os progra-
mas de combate ao trabalho infantil, as ações por uma vida melhor para
crianças e adolescentes no semi-árido brasileiro.

Finalidade
Apoiar projetos que atuem com crianças e adolescentes, nas seis

áreas temáticas descritas abaixo.

Beneficiários
Crianças e adolescentes.

Forma de Acesso
Projetos de intervenção e de pesquisa, em parcerias com ONGs e

instituições governamentais.
Site:www.unesco.org.br

Forma de Apoio
Mobilização social
Direitos da criança e do adolescente
Educação
Meio ambiente
Políticas sociais
Saúde

Outras Informações
Nome e Endereço do Responsável:
Endereço: SEPN 510, Bloco A - Ed. INAN - 2º andar, Brasília–
DF - 70.750-521, Caixa Postal 08485 - CEP 70312-970
Telefone: (61) 3035-1900 - Fax: (61) 349-0606
E-mail: brasilia@unicef.org.br
Site: www.unicef.org.br
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Organização
UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência

e a Cultura foi fundada em 16 de novembro de 1945. Para esta agência
especializada das Nações Unidas, não é suficiente construir salas de aula
em países desfavorecidos ou publicar descobertas científicas. Educação,
Ciências Sociais e Naturais, Cultura e Comunicação são os meios para con-
seguir atingir um objetivo bem mais ambicioso: construir paz nas mentes
dos homens.

A UNESCO funciona como um laboratório de idéias e como uma
agência de padronização para formar acordos universais nos assuntos
éticos emergentes. A Organização também serve como uma agência do
conhecimento – para disseminar e compartilhar informação e conheci-
mento – enquanto colabora com os Estados Membros na construção
de suas capacidades humanas e institucionais em diversos campos.

Finalidade
Apoiar estudos e projetos científicos e tecnológicos sobre segu-

rança e saúde do trabalhador.

Beneficiários
Sociedade em geral.

Forma de Acesso
Enviar carta de apresentação com proposta resumida do projeto.

Acessar site.

Forma de Apoio
Educação, Ciência e Cultura
Direitos Humanos
Desenvolvimento Social e Meio Ambiente
Pesquisa e publicações

Outras Informações
Endereço: SAS, Quadra 5, Bloco H, Lote 6 Ed. CNPq/IBICT/

UNESCO - Organização das Nações Unidas
 para a Educação, a Ciência e a Cultura
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UNESCO, 9º andar, CEP 70070-914 - Brasília–DF - Caixa Postal
08563
Telefone: (61) 321-3525 - Fax: (61) 322-4261
E-mail: uhbrz@unesco.org
Site: www.unesco.org.br

Organização
Com sede em Nova Yorque, é considerada uma das maiores

empresas no ramo de serviços financeiros do mundo. Sua for-
mação foi em 07 de abril de 1998, a partir da fusão do Citicorp
com o Travelers Group.

Foi a primeira a unir seguros com serviços bancários desde a
grande Depressão de 1929.  A empresa possui 300.000 funci-
onários e mais de 200 milhões de clientes em mais de 100
países.

Finalidade
O Citi acredita que tem o compromisso de contribuir com as

comunidades em que atua, por meio do Investimento Social Priva-
do  e do incentivo ao engajamento voluntário de seus funcionári-
os. Com o apoio da Fundação Citigroup, que financia projetos ao
redor do planeta, a Organização contribui com o desenvolvimento
de projetos sociais no Brasil. Essas ações têm Educação e Desen-
volvimento Comunitário como focos prioritários. Desenvolvimen-
to da Economia Popular e Educação Social e Ambiental.

Beneficiários
Adolescentes, Jovens, Crianças, Organização da Sociedade Civil.

Forma de Acesso
Site: www.latam.citibank.com

CITIGROUP
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Forma de Apoio
Projetos sociais na área da Educação, reforça seu compromisso com
o “Todos pela Educação”. Conheça mais sobre o movimento,
acessando o site www.todospelaeducacao.org.br

Outras Informações
Av. Paulista, 1111 - 15º andar - Cerqueira César, CEP: 01311-
920 - São Paulo–SP
Telefone: (11) 4009-3880 - Site: www.citibank.com
Região de Atuação: Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul.

Organização
Organização da Sociedade Civil, de interesse público, destinada a

promover e operar programas de inclusão social, bem como, desen-
volvemos e difundimos tecnologias sociais no âmbito dos programas
da Rede Sol (isto é: programas desenvolvidos sob a inspiração do
Conselho da Comunidade Solidária).

Finalidade
Promover, apoiar, monitorar e avaliar ações em parceria e progra-

mas inovadores de desenvolvimento social, bem como iniciativas de
participação solidária dos cidadãos voltadas para a superação da
pobreza e da exclusão. Valores: parcerias, solidariedade e inclusão
social.

Beneficiários
Sociedade civil em geral.

Forma de Acesso
Site: www.redejovem.org.br

COMUNITAS: Parcerias para
o Desenvolvimento Solidário
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Forma de Apoio
Experimentação e difusão de tecnologias e métodos alternativos,

geração de trabalho e renda, voluntariado e outros.

Outras Informações
Telefone: (21) 3874-5544
Fax: (21) 3874-5910
E-mail: comunitas@comunitas.org.br
Endereço do Site: www.redejovem.org.br
Área de atuação geográfica – estados
AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MS, MT, PA, PB,
PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP e TO.
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES, PROJETOS REALIZADOS E
PRINCIPAIS PRODUTOS:
Programa Rede Jovem -  promoção da inclusão digital de jovens,
por meio da instalação e manutenção de Espaços Jovens (de acesso
livre a internet). Animação do site www.redejovem.org.br. Pro-
grama Artesanato Solidário – geração de trabalho e renda em
comunidades de artesanato tradicional. Programa Voluntários –
promoção da cultura do voluntariado. Apoio a iniciativas de
voluntariado.
Operação do site www.portaldovoluntario.org.br.

Organização
A Rede de Informações para o Terceiro Setor (RITS) é uma enti-

dade privada sem fins lucrativos, autônoma política, administrativa e
financeiramente. Com objetivo de oferecer informações e conheci-
mento sobre e para o terceiro setor  e proporcionar-lhe acesso aos
mais modernos recursos tecnológicos de comunicação e gerência de
informação. A RITS está convicta de que a difusão desses instru-
mentos repercutirá diretamente sobre a qualidade e a eficácia da
atuação do setor.

Finalidade
Produzir e disseminar informações úteis ao desenvolvimento sus-

RITS – Rede de Informações
para o Terceiro Setor
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tentado do país, beneficiando, sobretudo, as camadas da população de
baixa renda;

Apoiar, assessorar e treinar pessoas e/ou organizações voltadas para
a promoção social das áreas mais carentes da sociedade;

Promover a interação de iniciativas e projetos, por meio do uso
efetivo de tecnologias da informação e comunicação (TICs) – em
especial da internet, fator indispensável para a promoção do desen-
volvimento humano e social;

Contribuir para a apropriação crítica das TICs pelas organizações
da sociedade civil, pelos movimentos sociais, por cidadãs e cidadãos.

Beneficiários
As camadas da população de baixa renda.

Forma de Apoio
a) entidades privadas, sem fins lucrativos;
b) projetos sociais, educacionais, culturais, artísticos ou científi-
cos, organizados e executados sem fins lucrativos, de entidades
privadas com fins lucrativos (empresas);
c) iniciativas sociais, educacionais, culturais, artísticas ou cientí-
ficas, organizadas e executadas sem fins lucrativos, de indivídu-
os ou grupos não constituídos em pessoas jurídicas;
d) projetos governamentais realizados em parceria com entidades
privadas sem fins lucrativos ou que estimulem o desenvolvimento
do terceiro setor; e
e) instituições e pesquisadores individuais que realizem pesquisas
sobre o terceiro setor ou áreas de seu interesse.

Forma de Acesso
Pelo site: www.rits.org.br

Outras Informações
Endereço:
Rua Álvaro Alvim, 21 – 16º andar
Cinelândia (Centro) - Rio de Janeiro/ RJ - Brasil
Cep: 20031-010
Telefone: (21) 2215 0605
Telefone: (21) 2524 1157
Informações institucionais: rits@rits.org.br
Site: www.rits.org.br
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Organização
Sociedade civil sem fins lucrativos – desenvolve e apóia projetos

voltados para a educação e a juventude. A Ação Educativa tornou-se
referência nacional e internacional no que diz respeito a políticas de
Educação e Juventude. Presta serviços para governos e outras orga-
nizações não-governamentais.

Finalidade
Promover a justiça social, a democracia participativa e o desen-

volvimento sustentável, mediante ações voltadas à Educação e Ju-
ventude.

Beneficiários
Comunidades urbanas
Formadores / agentes educativos
Jovens

Forma de Acesso
Pelo Site: www.acaoeducativa.org.br

Forma de Apoio
Alfabetização
Arte-educação
Defesa de direitos

Outras Informações
Telefone/Fax: (11) 3151-2333
Endereço do Site: www.acaoeducativa.org.br/
Área de atuação geográfica - Estado AC, AL, AM, AP, BA, CE,
DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO,
RR, RS, SC, SE, SP e TO.

Ação Educativa
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Organização
O Instituto Ronald McDonald é uma sociedade civil brasileira, sem

fins lucrativos, e com total autonomia administrativa, em que jovens,
adolescentes e crianças recebem apoio para combate ao câncer infanto-
juvenil.

Finalidade
Dar apoio para o combate ao câncer infanto-juvenil.

Beneficiários
Adolescentes, jovens e crianças portadoras de câncer no Brasil.

Forma de Acesso
Pelo site: www.instituto-ronald.org.br

Forma de Apoio
Propiciar o tratamento de combate ao câncer.

Outras Informações
Site: www.instituto-ronald.org.br
Fone: (21) 2176–3800
Fax: (21) 2176-3802

Organização
Responsável pela execução da política de responsabilidade social

do Unibanco, tem seu foco voltado para a educação, com preferên-
cia para as ações que possibilitem as inclusões sociais de adolescen-
tes e jovens menos favorecidos, além de projetos de educação

Instituto Ronald McDonald

Unibanco Ecologia
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ambiental. O UNIBANCO ECOLOGIA é um programa do Instituto
Unibanco, com estratégia de pulverizar recursos, patrocinando muitos
projetos pequenos e poucos de grande e médio porte.

Finalidade
Utilizar a estratégia de pulverização de recursos para atingir o

maior número possível de praças. Assim, o Programa patrocina pou-
cos projetos de grande porte, alguns de médio porte e muitos de
pequeno porte.

Beneficiários
Organizações da sociedade civil.

Forma de Acesso
Pelo Site: www.institutounibanco.org.br
E-mail: institutounibanco@institutounibanco.org.br

Forma de Apoio
Coleta seletiva de lixo
Educação ambiental
Recuperação do meio ambiente

Outras Informações
Endereço: Al. Gabriel Monteiro da Silva, 263 – Jardim Paulista
– CEP: 01441-000 - São Paulo–SP
Telefone: (11) 3898-1136
E-mail: instituto.unibanco@institutounibanco.org.br
Site:www.institutounibanco.org.br

Organização
A Rede WWF é a maior Organização global de conservação da

natureza. Com quase cinco milhões de associados distribuídos em

WWF Brasil
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cinco continentes, seus escritórios desenvolvem milhares de projetos
em todo o planeta.

Finalidade
Apoiar projetos que atuem com natureza e sociedade, treinamen-

to para profissionais na área de conservação, por meio de bolsas de
aperfeiçoamento técnico e acadêmico.

Beneficiários
Programa Natureza e Sociedade.

Forma de Acesso
Solicitar regulamento e formulário pelo site: www.wwf.org.br

Forma de Apoio
Pesquisa
Capacitação Meio Ambiente

Outras Informações
Endereço: SHIS EQ QL 06/08, conj. E, 2º andar
CEP 71620-430 - Brasília–DF
Telefone: (61) 248-2899 - Fax: (61) 364-7474
E-mail: panda@wwf.org.br
Site: www.wwf.org.br

Organização
A BASF é a empresa química, líder mundial, cuja meta é crescer

de forma rentável e melhorar ainda mais seu próprio valor. Busca
ajudar os clientes a atingir o sucesso por meio de soluções inteligen-
tes e produtos de alta qualidade. O portfólio da BASF abrange desde
produtos químicos, plásticos, produtos performance para agricultura

BASF - S/A
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e química fina, até óleo cru e gás natural. Por meio de novas formas de
tecnologia, podemos ativar novas oportunidades de mercado. A condu-
ção dos negócios é feita de acordo com os princípios do desenvolvimen-
to sustentável.

Finalidade
Valorizar a cidadania por meio do comprometimento com as co-

munidades interna e externa, aplicando recursos e conhecimentos
para o desenvolvimento social, respeitando a cultura e as necessida-
des dessas comunidades e o meio ambiente.

Beneficiários
Iniciativas voltadas para a inclusão social das comunidades de

baixa renda, próximas as suas unidades, por meio de projetos e ações
voltadas para a educação e a melhoria da qualidade de vida da popu-
lação.

Forma de Acesso
Pelo site: www.basf.com.br
Todos os investimentos sociais da BASF são aprovados pelo Co-

mitê de Sustentabilidade da Empresa.

Forma de Apoio:
Educação
Meio Ambiente
Cultura
Saúde
Outros

Outras Informações
www.basf.com.br
Fone (67) 3349 -1884
        (67)3341- 6076
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Organização
É uma fundação de caridade internacional com sede em Oxford,

Reino Unido, que luta contra a fome e a exclusão social. Fundada em
1942 na Inglaterra com missão de enviar alimentos através das li-
nhas aliadas para as cidades ocupadas pelos nazitas na Grécia. Hoje
com atuação em 70 países, dedica-se a incentivar ações de desen-
volvimento social de combate a pobreza.

Finalidade
Aliviar a pobreza e o sofrimento humano nos países em que atua.

Beneficiários
Pequenos produtores rurais
Assalariados rurais
Moradores da periferia urbana
Mulheres
Índios
População em geral

Forma de Acesso
Pelo site: www.oxfam.org.br

Forma de Apoio
Desenvolvimento rural sustentável
Gestão das cidades
Direitos humanos
Desigualdade entre Gêneros

Outras Informações
Endereço: Rua Dr. Silva Ferreira, nº. 122 –
Santo Amaro - CEP 50040-130 - Recife–PE
Telefone: (81) 3231-5449 - Fax: (81) 3221-5319
E-mail: oxfam@oxfam.org.br
Site: www.oxfam.org.uk

OXFAM
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Organização
Instituto Algar de Responsabilidade Social é uma Organização do

Grupo Algar, que assumiu o compromisso em ser uma liderança edu-
cadora na área de atuação de suas empresas. Esta decisão é revela-
da na relação com seus diferentes públicos e, de maneira bastante
estruturada, com as comunidades nas quais o grupo está inserido.
Exemplo disso é o investimento na comunidade com foco em educa-
ção de crianças.

Finalidade
Promover a realização de projetos sociais voltados ao ensino fun-

damental.

Beneficiários
Os projetos sociais desenvolvidos pelo Instituto Algar têm como

foco a Educação - ensino Fundamental.

Forma de Acesso
Pelo site: www.institutoalgar.org.br -  “fale conosco”, selecionar

opção “solicitações”.

Forma de Apoio
Ações Estratégicas
Programas Sociais

Outras Informações
Site: www.institutoalgar.org.br
E-mail: contato@institutoalgar.org.br
Telefone: (34) 3218-3027
Fax.:   (34) 3212-0293

Instituto Algar de Responsabilidade Social
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Organização
Programa de Assistência para Projetos Comunitários (APC).

Finalidade
O Governo Japonês oferece um programa de assistência econô-

mica para projetos de desenvolvimento em nível comunitário, conce-
bidos para atender as diversas necessidades dos países em desen-
volvimento.

Beneficiários
Comunidade em geral.
Organizações não-governamentais (ONG’s), hospitais, estabele-

cimentos de ensino fundamental e outras organizações sem fins lu-
crativos.

Forma de Acesso
Entrar em contato com a embaixada ou consulado do Jap ão.

Forma de Apoio
Dá-se especial atenção aos projetos nas seguintes áreas: cuida-

dos da saúde básica, educação básica, alívio da pobreza, bem-estar
público e meio ambiente. Também recebe atenção especial projetos
que incluam a mulher em atividades de desenvolvimento.

Outras Informações
Consulado Geral do Japão em São Paulo:
Av. Paulista, 854, 3.º andar
01310-913, São Paulo–SP
Fone: (11)287-0100
Fax: (11)288-9460 gov.br
Área em que atua: SP/MT/MS, Consulado em São Paulo
Site: www.sp.br.cmb-japan.

Embaixada do Japão
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Organização
Responsável pela execução da política de responsabilidade social

do Unibanco, tem seu foco voltado para a educação, com preferên-
cia para as ações que possibilitem a inclusão social de adolescentes
e jovens menos favorecidos, além de projetos de educação ambiental.

Finalidade
Facilitar a inserção de adolescentes e jovens adultos no mercado

de trabalho e na promoção da educação ambiental.

Beneficiários
Educação voltada a adolescentes e jovens adultos.
Atua, preferencialmente, em comunidades menos favorecidas, no

desenvolvimento e na implementação de projetos educacionais ino-
vadores e multiplicáveis, que facilitem a inserção de adolescentes e
jovens adultos no mercado de trabalho e na promoção da educação
ambiental.

Forma de Acesso
Pelo site: www.unibanco.com – “envie seu projeto”, entrar na

opção “como enviar”.

Forma de Apoio
Projetos voltados à formação de jovens e preservação do meio

ambiente. Projetos nas áreas de defasagem escolar, capacitação pro-
fissional para jovens de baixa renda, capacitação de professores e
educação ambiental.

Outras Informações
Site: www.unibanco.com
E-mail: instituto.unibanco@institutounibanco.org.br

Instituto Unibanco
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Organização
A Visão Mundial é uma Organização Não-Governamental (ONG)

Cristã, Humanitária e de Desenvolvimento, criada em 1950 e pre-
sente em aproximadamente 100 países. Trabalhando no Brasil, des-
de 1975, com o enfrentamento da pobreza e da exclusão social, a
Visão Mundial prioriza em seus programas as crianças e os adoles-
centes que vivem em comunidades pobres e em situação de
vulnerabilidade, para promover o bem-estar das pessoas.

Finalidade
Apoiar projetos que atuem com  comunidades que trabalham a

questão da criança, de forma coletiva e integral; projetos com ativi-
dades agroecológicas; testemunho cristão; programas com ênfase
em saúde, educação, desenvolvimento comunitário, desenvolvimen-
to econômico, promoção da justiça e emergência/reabilitação e
microcrédito.

Beneficiários
Sociedade em geral.

Forma de Acesso
Pelo site: www.visaomundial.org.br

Forma de Apoio
Criança
Mulher
Saúde
Educação
Geração de renda
Agroecologia

Outras Informações:
Endereço: Rua Tupis, 38, 20º andar - CEP 30190-060 - Belo
Horizonte–MG
Telefone: 0800 312 320 / (31) 3074 0101 - Fax: (31) 3074 0102
E-mail: vmb_brasil@wvi.org
Site: www.visaomundial.org.br

Visão Mundial – MG
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Organização
A iniciativa da BOVESPA e das empresas participantes do projeto

Em Boa Companhia demonstra o poder do investimento socialmente
responsável para o desenvolvimento econômico sustentável do país,
que  ao viabilizar perspectivas de melhorias em longo prazo, se refle-
te no bem-estar da sociedade como um todo.

Finalidade
Desenvolvimento de  projetos na área de responsabilidade social,

demonstrando o  comprometimento do mesmo com um futuro me-
lhor para todos.

Beneficiários
Adolescentes, Jovens e Crianças.

Forma de Acesso
Pelo site: www.bovespa.com.br

Forma de Apoio
Projetos na área de Educação, Esportes, Saúde, Cultural,
Comunidade, Cidadania,   Capacitação Profissional, Ambiental,
entre outros.

Outras Informações
Região de atuação: Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul.
Rua XV de Novembro, 275, CEP 01013-001 - São Paulo–SP
www.bovespa.com.br

BOVESPA
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Organização
Diakonia é uma Organização cristã de desenvolvimento  social

que trabalha com parceiros locais, para promover uma mudança sus-
tentável a população mais vulnerável do mundo através da educa-
ção. A matriz está situada na Suécia, com  regionais na África, Ásia,
América Latina e no Oriente Médio.

Finalidade
Apoiar projetos voltados para os direitos humanos, a democracia,

a igualdade de gênero, a prevenção e informação sobre AIDS.

Beneficiários
Populações de baixa renda
Mulheres
Crianças e adolescentes
Negros
Sem-Terra

Forma de Acesso
Pelo site: www.diakonia.se
E-mail: diakonia@diakonia.se

Forma de Apoio
Direitos humanos e jurídicos de populares
Campanhas de opinião pública
Políticas públicas
Informação preventiva de Aids

Outras Informações
Endereço: Box 1774 111 87 - Stockholm – Suécia
Telefone: (46 8) 453-6900 - Fax: (46 8) 453-6929
E-mail: diakonia@diakonia.se
Site: www.diakonia.se

DIAKONIA - Ação Ecumênica Sueca
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Organização
O INSTITUTO BRASILEIRO DO TERCEIRO SETOR, também de-

signado pela sigla IBTS, constituído em 20 de março de 2002, é uma
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos.

Finalidade
Defender as organizações não-governamentais, as empresas ci-

dadãs e o voluntariado brasileiro na guerra pelo desenvolvimento
social brasileiro.

Beneficiários
Formadores / agentes educativos
Membros de conselhos municipais/estaduais/federais
Organizações do terceiro setor

Forma de Acesso
Pelo site: www.ibtsonline.org

Forma de Apoio
Assistência e acompanhamento jurídico
Banco de dados / documentação
Lobby

Outras Informações
Telefone/Fax: (61) 3224-4327
E-mail: institucional@ibtsonline.org
Endereço do Site: www.ibtsonline.org
Área de atuação geográfica - Estado AC, AL, AM, AP, BA, CE,
DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO,
RR, RS, SC, SE, SP e TO.
Edição do livro ONG’S - ONDE OBTER RECURSOS FINANCEIROS.
Edição do livro COMO CRIAR UMA ONG.

IBTS - Instituto Brasileiro do Terceiro Setor
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Organização
Transformar a sociedade e contribuir para um mundo mais justo e

generoso. A Avon convida suas Revendedoras a inspirar positiva-
mente a vida de diversas pessoas, famílias e comunidades com o
Fundo Viva o Amanhã.

As Revendedoras Avon indicaram organizações sem fins lucrati-
vos, que atendam ao regulamento, para concorrer a recursos que
viabilizarão seus projetos socioculturais.

Finalidade
O Fundo Viva o Amanhã  é promovido pela Avon Cosméticos

Ltda.  e tem por objetivo potencializar a transformação da sociedade
por meio do exercício de valores femininos.

O Fundo Viva o Amanhã é investido na realização de projetos e
iniciativas  propostos por entidades sem fins lucrativos, devidamen-
te constituídas e reconhecidas como OSCIPs (Organização da Socie-
dade Civil de Interesse Público) ou portadoras de Certificado de Uti-
lidade Pública Federal, na forma da legislação vigente.

Beneficiários
Mulheres.

Forma de Acesso
Informações por telefone: 0800-708-AVON (2866)
ou pelos sites: www.vivaoamanha.com.br e www.avon.com.br

Forma de Apoio
Assistência Social e Saúde.

Outras Informações
Região de atuação: Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul.
Av. Interlagos, 4300
CEP 04660-907 - São Paulo–SP
Telefone: (11) 5546-7938 - Fax: (11) 5546-7396
www.avon.com.br

Instituto Avon
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Organização
É uma associação civil, de direito privado, de caráter sócio-

ambientalista, sem fins lucrativos (Organização Não-Governamen-
tal), que promove em todos os seus aspectos a preservação ambiental,
mediante campanhas de ações e prevenção, educação ambiental,
pesquisas e estudos.

Finalidade
Promover a educação ambiental; promover a defesa de bens e

direitos sociais, coletivos e difusos relativos ao meio ambiente, ao
patrimônio cultural, aos direitos humanos e dos povos;  estimular o
aperfeiçoamento e o cumprimento de legislação que instrumentalize
a consecução dos presentes objetivos.

Beneficiários
Formadores/ agentes educativos
Jovens
Sociedade civil em geral

Forma de Acesso
Pelo site: www.pick-upau.org.br

Forma de Apoio
Educação
Meio-ambiente
Pesquisa

Outras Informações
Telefone/Fax: (11) 3542-3480
E-mail: contato@pick-upau.com.br
Endereço do Site: www.pick-upau.org.br
Área de atuação geográfica - Estado AC,  AL,  AM,  AP,  BA,
CE,  DF,  ES,  GO,  MA,  MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ,
RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP e TO.

Agência Ambiental Pick-Upau
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Organização
A AjudaBrasil é uma associação civil sem fins lucrativos, que tem

como objetivo facilitar o encontro entre potenciais doadores e/ou
voluntários e entidades que necessitem deste tipo de apoio, usando
a internet como principal meio. Fundada em 2003, a AjudaBrasil
está fisicamente estabelecida na Cidade do Rio de Janeiro-RJ.

Finalidade
Criar, por força da comunicação, uma cultura de atuação social

no país, incentivando os brasileiros a serem ativos na ajuda ao próxi-
mo.

Beneficiários
Organizações do terceiro setor
Sociedade civil em geral

Forma de Acesso
Pelo site: www.ajudabrasil.org

Forma de Apoio
Campanhas de doação/ arrecadação de bens
Campanhas de esclarecimento e mobilização social
Campanhas de ações e prevenção
Promoção de voluntariado

Outras Informações
Telefone: (21) 3277-1470
E-mail: faleconosco.ajudabrasil@gmail.com
Endereço do Site: www.ajudabrasil.org
Área de atuação geográfica - Estado AC, AL, AM, AP, BA, CE,
DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO,
RR, RS, SC, SE, SP e TO.

AJUDABRASIL
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Organização
A agência Canadense para o Desenvolvimento Internacional (CIDA/

ACDF) é o órgão do governo federal do Canadá responsável pelo
planejamento e implementação do apoio ao desenvolvimento
internacional.

Finalidade
Apoiar o esforço de desenvolvimento econômico e social das co-
munidades menos favorecidas;
Estimular a participação ativa e a Organização das próprias popu-
lações para a solução de seus problemas;
Fortalecer a atuação de entidades não-governamentais e das or-
ganizações de representação dos interesses dos segmentos me-
nos favorecidos da população.

Beneficiários
Crianças e adolescentes em situação de desvantagem.
Mulheres

Forma de Acesso
O programa dispõe de um Guia de Apresentação de Projetos.
Site: www.canada.org.br

Forma de Apoio
Saúde e Nutrição: ações curativas e preventivas em saúde e ações
direcionadas para a melhoria da situação alimentar/nutricional de
crianças e adolescentes;
Educação: ações em apoio a educação formal e informal (incluindo
educação comunitária e exercício da cidadania) de crianças e adoles-
centes e cursos técnicos e profissionalizantes para adolescentes;
Direitos Humanos: projetos que visem auxiliar para a eliminação
do trabalho infantil e no combate a exploração sexual e maus-
tratos de crianças e adolescentes.
Igualdade de gênero.

Embaixada do Canadá
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Outras Informações
Divisão de Cooperação Técnica (CIDA-ACDI)
da Embaixada do Canadá
Divisão de Cooperação e Desenvolvimento
Embaixada do Canadá - SES - Avenida das Nações,
Quadra 803 - Lote 16
70410-900 Brasília–DF - Caixa Postal 341 - CEP: 70359-970
Tel: (61) 244-8526
E-mail: fundocanada@uol.com.br
Site: www.international.cg.ca

Organização
O programa de Ajuda Direta (DAP) é um programa de pequenas

concessões flexíveis para países recipientes selecionados, financia-
do pelo governo australiano através do Ausaid e gerenciado pelo
Departamento de Relações Exteriores e Comércio da Austrália.

Finalidade
Apoiar a atividades/projetos de pequena escala, que proporcio-

nem desenvolvimento e que envolvam beneficiários diretamente na
identificação, estruturação e no gerenciamento dos projetos.

Beneficiários
Comunidades carentes, crianças, outros grupos desfavorecidos e

meio ambiente.

Forma de Acesso
Embaixada da Austrália - DAP.

Embaixada da Austrália

www.canada.org.br
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Forma de Apoio
Prioridade é dada a projetos voltados para o desenvolvimento, parti-

cularmente àqueles destinados as comunidades carentes, questões de
gênero, crianças e outros grupos desfavorecidos, bem como projetos
com impacto positivo no meio ambiente. Exemplos de áreas que o DAP
apóia: saúde comunitária, educação, projetos de infra-estrutura de pe-
queno porte, saneamento e desenvolvimento rural.

O DAP está disponível para pessoas físicas, grupos comunitários
e ONGs envolvidas em atividade de desenvolvimento, em países de-
signados, sem finalidade de lucro.

Outras Informações
Programa de Ajuda Direta - DAP
SES Qd. 801, Conjunto K, Lote 7
70200-010 - Brasília–DF
Fone: (61) 3226-3111 - Fax: (61) 3226-1112
E-mail: embaustr@dfat.gov.au
Para mais informações em português, acesse o
site www.brazil.embassy.gov.au
Obs: Notícias de jornal ou outros meios de divulgação
relativos à entidade também poderão ser de auxílio
na triagem das solicitações.

Organização
A Ashoka é uma Organização mundial, sem fins lucrativos, pio-

neira no trabalho e apoio aos empreendedores sociais - pessoas com
idéias criativas e inovadoras, capazes de provocar transformações
com amplo impacto social. Criada há 25 anos pelo norte–americano
Bill Drayton, a Ashoka teve seu primeiro foco de atuação na Índia.
Presente em 60 países e no Brasil desde 1986, a Ashoka é pioneira
na criação do conceito e na caracterização do empreendedorismo
social como campo de trabalho. Após identificar e selecionar o em-
preendedor social, a Ashoka oferece uma bolsa mensal por três anos,
para que ele possa se dedicar exclusivamente ao seu projeto e con-
tribui para a sua profissionalização, provendo serviços como seminá-
rios e programas de capacitação.

Pelo processo de seleção rigoroso e qualificado, a busca perma-

ASHOKA - Empreendedores Sociais
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nente pela inovação, o apoio aos empreendedores sociais nos diferentes
estágios de desenvolvimento de suas idéias e investimento em pessoas,
não em projetos, fazem da Ashoka uma Organização única, que se dife-
rencia no contexto do setor cidadão no Brasil e no mundo.

Finalidade
Apoiar indivíduos inovadores e empreendedores que buscam so-

luções para problemas sociais.

Beneficiários
Toda a população.

Forma de Acesso
Pelo site: www.ashoka.org.br

Forma de Apoio
Toda as áreas humanas.

Outras Informações
Endereço: Rua Alves Guimarães, 715 - Pinheiros –
CEP 05410-001 - São Paulo–SP
Telefone: (11) 3085-9190
E-mail: ashoka@ashoka.org.br, cces@ashoka.org.br
Site: www.ashoka.org.br

Organização
A empresa Alphaville Urbanismo S.A. criou a Fundação AlphaVille,

instituição que desenvolve atividades ligadas ao meio ambiente, a
cultura e, principalmente, a programas sociais. Um bom exemplo é o
trabalho desenvolvido no Centro de Convivência e Aprendizado da
Graciosa, que resultou na atribuição a AlphaVille Urbanismo do prê-
mio Top Social 2003, concedido pela ADVB (Associação dos Dirigentes

Fundação Alphaville
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de Vendas e Marketing do Brasil). Situado no município de Colombo–PR,
no limite com Pinhais, o Centro tem programas voltados à educação
ambiental, atividades esportivas e de lazer para crianças e jovens, e
cursos profissionalizantes para os adultos da Vila Zumbi dos Palmares,
comunidade carente próxima a AlphaVille Graciosa.

Finalidade
Contribuir com aspectos como a formação profissional, a educa-

ção e um conjunto de atividades lúdicas e esportivas. A Fundação
estende os benefícios da instalação dos empreendimentos AlphaVille
a sociedade como um todo. Desenvolvimento da Economia Popular,
Educação.

Beneficiários
População em geral.

Forma de Acesso
Pelos sites:
www.alphaville.com.br
www.fundacaoalphaville.org.br
www.alphaville.com.br

Forma de Apoio
Assistência Social, Desenvolvimento Comunitário, Desenvolvimen-

to da Economia Popular, Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável.

Outras Informações
Av. Cauaxi, 293
CEP 06454-080 - Barueri–SP
Telefone: (11) 4197-1937 - Fax: (11) 4195-4644
Região de atuação: Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul.
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Organização
A Fundação O Boticário de Proteção à Natureza é uma Organização

sem fins lucrativos, criada e mantida pelo grupo O Boticário, para pro-
mover e realizar ações de conservação da natureza, para garantir a vida
na Terra.

A Fundação O Boticário concretiza seus ideais por intermédio do
incentivo a iniciativas de proteção e pesquisa de conservação da
natureza, pela efetiva proteção do ambiente natural e pela educação
e mobilização das pessoas para a conservação da natureza. A Fun-
dação já consolidou o seu papel como financiadora de projetos de
conservação nesta área, no Brasil.

Finalidade
Apoiar projetos de conservação da natureza.

Beneficiários
Sociedade civil em geral, para projetos de áreas verdes, unidades

de conservação, pesquisa e proteção da vida silvestre.

Forma de Acesso
Pelo site: www.fundacaoboticario.org.br
E-mail: fundacao@kbpm.org.br

Forma de Apoio
A Fundação O Boticário trabalha por meio de três programas:
Incentivo à Conservação da Natureza, que oferece apoio financei-
ro a iniciativas conservacionistas a projetos que contemplem pes-
quisa e proteção da fauna, flora e ecossistemas, criação,
implementação e manutenção de unidades de conservação, eco-
desenvolvimento e eventos de abrangência nacional e publica-
ções sobre conservação da natureza.
Áreas Naturais Protegidas, implanta e incentiva a criação de reser-
vas privadas e colabora no monitoramento de áreas naturais protegi-
das públicas.

Fundação o Boticário
de Proteção à Natureza
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 Educação e Mobilização, dissemina conhecimentos, valores e atitu-
des conservacionistas, por meio de exposições fotográficas, cursos
de capacitação em conservação da biodiversidade, eventos técnico-
científicos e publicações da revista Natureza & Conservação, livros,
livretos e folders sobre o tema.

Outras Informações
Endereço: Av. Rui Barbosa, 3450 - CEP 83065-260 - São José
dos Pinhais–PR
Telefone: (41) 3381-7396 - Fax: (61) 382-4179
E-mail: fundacao@fbpn.org.br
Telefone: (41) 3340-2636
Telefone para falar sobre voluntariado: (41) 482-1506
Fax: (41) 3340-2635
Endereço do Site: www.fundacaoboticario.org.br
Área de atuação geográfica - Estado AC, AL, AM, AP, BA, CE,
DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN,
RO, RR, RS, SC, SE, SP e TO.

Organização
Agência multilateral ligada a Organização das Nações Unidas

(ONU), especializada nas questões do trabalho, entre eles o projeto
Programa Internacional para a Erradicação do Trabalho Infantil.

Finalidade
Eliminar progressivamente o trabalho infantil, por meio do fortale-

cimento da capacidade nacional de atender os problemas de crian-
ças trabalhadoras e criação de um movimento mundial de combate.

Beneficiários
Crianças que trabalham em situação de risco e em condições

OIT - Organização Internacional

do Trabalho
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perigosas, crianças em trabalho forçado, crianças exploradas sexual-
mente e tráfico de crianças.

Forma de Acesso
Após aprovação final da proposta  é firmado contrato.
Site: www.oitbrasil.org.br

Forma de Apoio
Instituição envolvida com a questão do trabalho infantil, desen-

volvendo ações diretas, participativa na formulação de políticas pú-
blicas com capacidade institucional para implementar ações que efe-
tivamente venham a contribuir com a eliminação do trabalho na agri-
cultura, na indústria, no serviço doméstico, no extrativismo, na cons-
trução civil e exploração sexual.

Outras Informações
OIT - IPEC
Coordenadora Nacional do IPEC
SEN lote 35
70800-400, Brasília–DF

Organização
O programa Itaú Social foi o primeiro instrumento de consolida-

ção de ações de investimento social como parte da política social-
mente responsável que permeia a atuação do Banco Itaú.

Finalidade
Garantir a permanência e o sucesso da criança e do jovem no

sistema público de ensino. Construir uma ponte entre escolas e ONGs,
desenvolvendo crianças e jovens. Mobilizar a sociedade brasileira
para a geração e multiplicação de iniciativas semelhantes. Fortaleci-

Programa Educação e Participação
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mento da proteção social e educação. Promover o debate e a formula-
ção de políticas públicas para a infância e adolescência.

Beneficiários
Alunos das escolas públicas.

Forma de Acesso
Por intermédio da Fundação Itaú Social.
Site: www.fundacaoitausocial.org.br

Forma de Apoio
Ações que favoreçam o sucesso escolar e o desenvolvimento
integral de crianças e adolescentes.

Outras Informações
Telefone: 0800-7017104
Site: www.fundacaoitausocial.org.br

Organização
Companhia integrada que atua na exploração, produção, refi-

no, comercialização e transporte de petróleo e seus derivados no
Brasil e no exterior. Empresa de energia com ernome responsabi-
lidade social e profudamente preocupada com a preservação do

meio ambiente

Finalidade
Buscar alternativas de inserção de adolescentes e jovens no mer-

cado de trabalho, por meio da educação, considerando a arte e a
cultura negra instrumentos pedagógicos no fortalecimento da auto-
estima. Os sentimentos são expressos pela fala, dança, música, voz
e pelo poder de transformação de suas vidas.

Programa Sonho dos Erês
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Beneficiários
Adolescentes e jovens que não estão inseridos no mercado de traba-

lho.

Forma de Acesso
Por intermédio da  Fundação Petrobrás.
Site: www2.petrobras.com.br

Forma de Apoio
Custeio de ações afirmativas de enfrentamento a exclusão social,

promovendo o fortalecimento da auto-estima, da identidade étnica e
racial dos adolescentes e jovens de risco social, por meio de ativida-
des de capacitação profissional.

Outras Informações
Telefone: 0800-259001
Site: www2.petrobras.com.br

Organização
Como um dos maiores conglomerados financeiros do mundo, o

Grupo HSBC atua de maneira alinhada com os princípios da respon-
sabilidade social corporativa e da sustentabilidade em todos os paí-
ses em que se faz presente. Para a empresa, praticar responsabilida-
de social significa gerenciar seus negócios buscando perenidade e
sucesso financeiro em longo prazo, colaborando para o crescimento
social e econômico das comunidades em que atua e para a preserva-
ção do meio ambiente.

A missão é transformar positivamente vidas e lugares.

Finalidade
Promover, com foco nas crianças e nos adolescentes, eventos de

Grupo HSBC – Instituto HSBC

Solidariedade
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conscientização ambiental e projetos educacionais para colaboradores,
familiares, clientes e comunidade.

Beneficiários
Está direcionado para as comunidades em que estão presentes crian-

ças e adolescentes.

Forma de Acesso
Por intermédio da área de Responsabilidade Social do HSBC.
E-mail: hsbc.solidariedade@hsbc.com.br
Site: www.porummundomaisfeliz.org.br

Forma de Apoio
Educação
Meio Ambiente
Geração de renda para a Comunidade
Responsabilidade Social Individual

Outras Informações
Contato: a área de Responsabilidade Social do HSBC
E-mail: hsbc.solidariedade@hsbc.com.br
Instituto HSBC Solidariedade
Site: www.porummundomaisfeliz.org.br

Organização
A Fundação Banco do Brasil nasceu em 1985 dentro da

Organização Banco do Brasil S.A. com suas funções voltadas para
o desenvolvimento social do país. Sua proposta é financiar projetos
que busquem soluções para problemas sociais.

Finalidade
Seu propósito é o de experimentar uma metodologia de alfabeti-

Projeto Alfa-Inclusão
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zação aliada ao desenvolvimento da consciência empreendedora por parte
dos alfabetizandos, com vistas à inserção propositiva na realidade social
e no mundo do trabalho.

Beneficiários
Jovens e adultos não-alfabetizados.

Forma de Acesso
Por intermédio da Fundação Banco do Brasil.
Site: www.fbb.org.br

Forma de Apoio
Ações que promovam a educação a jovens e adultos.

Outras Informações
Telefone: 0800-990001
www.fbb.org.br

Organizaçao
A Fundação Cultural de MS foi criada em 6 de dezembro de 1983

concedendo personalidade jurídica de direito público, autonomia ad-
ministrativa e financeira com patrimônio próprio e sede e foro em
Campo Grande. A FCMS tem por finalidade planejar, promover, in-
centivar e executar as atividades voltadas tanto a difusão artística
como o patrimônio, objetivando o desenvolvimento cultural do Esta-
do.

Finalidade
O Fundo de Investimentos Culturais – FIC/MS tem por finalidade

proporcionar suporte financeiro à administração estadual das políti-

Fundo de Investimentos
Culturais de Mato Grosso do Sul
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cas de cultura desenvolvida pela Fundação de Cultura de MS e prestar
apoio financeiro a projetos culturais da comunidade sul-mato-grossense,
por meio da iniciativa de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas de Direi-
to Público ou Privado.

Beneficiários
Pessoas físicas ou jurídicas de Direito Público ou Privado com

base em diretrizes culturais.

Forma de Acesso
Por intermédio de editais públicos elaborados pela Fundação de

Cultura.

Forma de Apoio
Custeio de ações que visam ao fomento e estímulo à  Produção

Artística e Cultural do Estado de Mato Grosso do Sul, bem como a
promoção do livre acesso da população aos bens, espaços e servi-
ços culturais.

Outras Informações
E-mail: ficms.gere@gmail.com
Telefone: (67) 3316-9319/9320
Site: www.ms.gov.br
       www.fundaçãodecultura.ms.gov.br

Organização
BrazilFoundation - ponte Brasil–Estados Unidos.
A BrazilFoundation apóia organizações não-governamentais

(ONGs) que trabalham em prol da transformação social no Brasil.
A BrazilFoundation  é uma Organização que financia e apóia pro-
jetos sociais de instituições sem fins lucrativos. A fundação apóia

BRAZILFOUNDATION
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projetos de todas as regiões do Brasil, nas áreas de Educação, Saú-
de, Direitos Humanos, Cidadania e Cultura.

Finalidade
Estimular mudanças sociais ao apoiar soluções criativas e eficazes

que gerem resultados significativos na realidade de comunidades e gru-
pos sociais em situação de vulnerabilidade. Os projetos selecionados são
monitorados durante pelo menos um ano e recebem apoio técnico em
gestão e comunicação.

Beneficiários
Comunidades e grupos sociais em situação de vulnerabilidade.

Forma de Acesso
Podem ser obtidos no site www.brazilfoundation.org

Forma de Apoio
Educação
Saúde
Direitos Humanos
Cidadania
Cultura

Outras Informações
Av. Calógeras, 15 / 13º andar - cobertura
Rio de Janeiro–RJ, 20030-070 - Brasil
Tel: (021) 2532-3029
Fax: (021) 2532-2998
info@brazilfoundation.org
Site: www.brazilfoundation.org
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Organização
O Fundo de Investimento Social foi criado pelo governo do Estado

para destinar recursos exclusivamente para obras na área social.

Finalidade
Fundo que envolve programas de inclusão social em Mato Grosso

do Sul, como o Bolsa-Escola, o Banco do Povo, o Cidadania da Famí-
lia, as Comunidades Indígenas, a Habitação Popular, o Prove-Panta-
nal, a Reforma Agrária e o Segurança–Alimentar.

Beneficiários
População indígena, população de baixa renda e sem-terra.

Forma de Acesso
Por intermédio da Secretaria do Estado Trabalho, Assistência Social

e Economia Solidária.

Forma de Apoio
Custeio de ações que promovem a inclusão social do cidadão sul-

mato-grossense.

Outras Informações
Telefone: (67) 3318-4141
Site: www.ms.gov.br

Organização
O Programa Itaú Social foi o primeiro instrumento de consolida-

ção de ações de investimentos social como parte da política social-
mente responsável que permeia a atuação do Banco Itaú.

Fundo de Investimentos
Sociais de Mato Grosso do Sul

Programa Escrevendo o Futuro
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Finalidade
Estimular o desenvolvimento de competências de escrita, a partir de

uma situação definida (prêmio), fornecendo subsídios e material de apoio
pedagógico (Kit Itaú de Criação de Textos) para que os professores rea-
lizem oficinas de leitura e escrita com alunos. A idéia é que todos os
alunos de 4ª a 5ª  séries se beneficiem, sendo ou não selecionados para
concorrer. Contribuir para que escolas e professores revejam os méto-
dos convencionais de ensino de escrita e passem a empregar métodos
que mobilizem seus alunos para a produção e o aperfeiçoamento de
textos, identificar, valorizar e divulgar textos que mostrem a competên-
cia dos alunos da escola pública no uso da Língua Portuguesa.

Beneficiários
Alunos da 4ª a 5ª  séries do ensino Fundamental das escolas

públicas.

Forma de Acesso
Por intermédio da Fundação Itaú Social..br
Site: www.fundacaoitausocial.org

Forma de Apoio
Ações que incentivam a leitura e a escrita dos alunos da 4ª. a 5ª.

Série do ensino Fundamental das escolas públicas.

Outras Informações
Telefone: 0800-7017104
Site: www.fundacaoitausocial.org

Organização
Surgiu  há mais de um século, com a criação de um produto

voltado para crianças com problemas de desnutrição. No decorrer de
sua história, manteve-se criando e inovando. São centenas de lança-
mentos voltados para a alimentação e nutrição de pessoas em todo
o mundo, nas mais variadas fases de suas vidas, dedicando atenção

Fundação Nestlé Brasil
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especial às comunidades em que está inserida.
Atualmente, dá-se o nome de Responsabilidade Social a atitudes

que o Grupo mantém como valores corporativos, formados e sedimentados
ao longo dos anos. No Brasil, a Empresa sempre desenvolveu iniciativas
sociais que marcaram sua presença no país. Estas iniciativas são
diversificadas e contemplam projetos de interesse da comunidade, da
cultura, da educação e do meio ambiente.

Finalidade
Apoiar projetos culturais e de responsabilidade social da Nestlé.

Beneficiários
Adolescentes, Jovens e Crianças.

Forma de Acesso
Pelo site: www.nestle.com.br

Forma de Apoio
Assistência Social, Educação, Projetos Culturais.

Outras Informações
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, 13 andar, CEP
04578-902 - São Paulo–SP
Região de atuação: Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e
Sul.

Organização
Fundação Itaú.

Programa Melhoria da Educação

no Município
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Finalidade
Motivar a construção e o desenvolvimento de ações coletivas para a

solução de problemas educacionais nos lugares mais vulneráveis do pon-
to de vista social do país. O programa tem a responsabilidade, ainda, de
criar condições para atender a criação de atividades extraclasse.

Beneficiários
Alunos das escolas públicas.

Forma de Acesso
Por intermédio da Fundação Itaú Social.
Site: www.fundacaoitausocial.org.br

Forma de Apoio
Custeio de ações que promovam soluções de problemas educaci-

onais.

Outras Informações
Telefone: 0800-7017104
Site: www.fundaçãoitausocial.org.br

Organização
Fundação Itaú.

Finalidade
Conquistar um padrão de escolarização de melhor qualidade.

Beneficiários
Alunos das escolas públicas.

Forma de Acesso

Programa Raízes e Asas
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Por intermédio da Fundação Itaú Social.

Forma de Apoio
Ações que promovam a melhoria na qualidade de ensino.

Outras Informações
Telefone: 0800-7017104
Site: www.fundaçãoitausocial.org.br

Organização
Petrobrás.

Finalidade
Buscar contribuir para que as pessoas com necessidades especi-

ais possam exercer seus direitos fundamentais.

Beneficiários
Pessoas com necessidades especiais.

Forma de Acesso
Por intermédio da Petrobrás.
Site: www2.petrobras.com.br

Forma de Apoio
Investimento em ações que visam contribuir para que a sociedade

se adapte, para atender as necessidades específicas dessas pessoas.
Outras Informações

Programa Avançado de Assistência
e Tratamento a Pessoas Especiais
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Telefone: 0800-259001
Site: www2.petrobrás.com.br

Organização
Petrobrás.

Finalidade
Desenvolver ações específicas de combate à exploração sexual e

ao trabalho infantil, fazendo divulgação em meios de comunicação e
sensibilizando a sociedade para o problema.

Beneficiários
Crianças e adolescentes que sejam vítimas de exploração sexual

e trabalho infantil.

Forma de Acesso
Por intermédio da Petrobrás.
Site: www2.petrobras.com.br

Forma de Apoio
Custeio de ações que garantam os direitos da criança e do ado-

lescente.

Outras Informações
Telefone: 0800-259001
Site: www2.petrobras.com.br

Programa Siga Bem Criança
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Organização
Criada em 1956 por Amador Aguiar, o fundador do Banco Bradesco.

A Fundação Bradesco tem como objetivo proporcionar educação e
profissionalização a crianças, jovens e adultos.

Finalidade
Promover o estímulo à prática pedagógica, aos momentos de di-

álogo, de integração e debates, tornando possível a reOrganização
do conhecimento pelos próprios educadores e educandos.

Beneficiários
Alunos regularmente matriculados nas escolas da Fundação

Bradesco e nas escolas públicas.

Forma de Acesso
Por intermédio da Fundação Bradesco.
Site: www.fb.org.br

Forma de Apoio
Custeio de ações que incentivam a realização de projetos científi-

cos ou comunitários voltados à educação.

Outras Informações
Telefone: (11) 3684-4248
Site: www.fb.org.br

Organização
Fundação Banco do Brasil.

Finalidade

Fundação Bradesco

Cadeia Produtiva de Recicláveis



67

A iniciativa tem o objetivo de promover a inclusão social de catadores
de resíduos sólidos, levando a uma inserção mais digna e autônoma na
produção dos recicláveis.

Beneficiários
Catadores de resíduos sólidos.

Forma de Acesso
Por intermédio da Fundação Banco do Brasil.
Site: www.fbb.org.br

Forma de Apoio
Custeio de ações que promovam a inclusão social dos catadores de

resíduos sólidos.

Outras Informações
Telefone: 0800-990001
Site: www.fbb.org.br

Organização
Fundação Banco do Brasil.

Finalidade
Melhoria da produtividade e oferta de carne, leite e peles.

Beneficiários
Produtores, diretos e indiretos, nas regiões Norte, Nordeste e Cen-

tro-Oeste.

Cadeia Produtiva de Ovinocaprinocultura
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Forma de Acesso
Por intermédio da Fundação Banco do Brasil.
Site: www.fbb.org.br

Forma de Apoio
A iniciativa contempla ações de capacitação gerencial, dissemina-

ção tecnológica e acesso aos mercados, por meio da implantação de
agroindústrias, resultando na melhoria da produtividade e oferta de car-
ne, leite e peles.

Outras Informações
Telefone: 0800-990001
Site: www.fbb.org.br

Organização
Fundação Banco do Brasil.

Finalidade
Criar novos empregos e elevar a renda dos produtores de mandi-

oca.

Beneficiários
Produtores de mandioca.

Forma de Acesso
Por intermédio da Fundação Banco do Brasil.
Site: www.fbb.org.br

Cadeia Produtiva da Mandioca
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Forma de Apoio
Ações que promovam a implantação de unidades industriais para produ-

ção de fécula, implantação de unidades industriais para produção de bioplástico,
técnicas de cultivo e beneficiamento da raiz de mandioca.

Outras Informações
Telefone: 0800-990001
Site:www.fbb.org.br

Organização
Fundação Banco do Brasil.

Finalidade
Revitalizar e construir mini-fábricas de beneficiamento de castanhas,

com o objetivo de criar novos empregos e elevar a renda dos produtores.

Beneficiários
Produtores de cajú.

Forma de Acesso
Por intermédio da Fundação Banco do Brasil.
Site: www.fbb.org.br

Forma de Apoio
Ações que promovam criação de novos empregos e aumento na

renda dos produtores de cajú.

Outras Informações
Telefone: 0800-990001
Site: www.fbb.org.br

Cadeia Produtiva de Cajucultura
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Organização
Fundação Banco do Brasil.

Finalidade
Sensibilizar, esclarecer e mobilizar as comunidades para as questões

de segurança e soberania alimentar.

Beneficiários
População de baixa renda.

Forma de Acesso
Por intermédio da Fundação Banco do Brasil.
Site: www.fbb.org.br

Forma de Apoio
Ações que promovam a saúde, por meio de uma alimentação

saudável sustentável.

Outras Informações
Telefone: 0800-990001
Site: www.fbb.org.br

Organização
Fundação Banco do Brasil.

Projeto Alimentação Sustentável

Projeto Alfabetização Quilombola
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Finalidade
Contribuir para o desenvolvimento socioeconômico de comunidades

remanescente de quilombos.

Beneficiários
Comunidades remanescentes de quilombos.

Forma de Acesso
Por intermédio da Fundação Banco do Brasil.
Site: www.fbb.org.br

Forma de Apoio
Ações de alfabetização, consultas oftalmológicas, custeio de óculos

e práticas de consumo sustentável de alimentos.

Outras Informações
Telefone: 0800-990001
Site: www.fbb.org.br

Organização
Fundação Banco do Brasil.

Finalidade
Contribuir para a superação do analfabetismo no país, por meio

de atividades educacionais voltadas à alfabetização e promoção da
cidadania entre jovens e adultos.

BB Educar
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Beneficiários
O Programa destina-se a jovens e adultos não-alfabetizados, a partir

de 15 anos, sem limite máximo de idade.

Forma de Acesso
Por intermédio da Fundação Banco do Brasil.
Site: www.fbb.org.br

Forma de Apoio
Ações que promovam a alfabetização de jovens e adultos.

Outras Informações
Telefone: 0800-990001
Site: www.fbb.org.br

Organização
Fundação Banco do Brasil.

Finalidade
Combater a exclusão social, por intermédio da inclusão digital.

Beneficiários
População de baixa renda.

Forma de Acesso
Por intermédio da Fundação Banco do Brasil.
Site: www.fbb.org.br

Estação Digital
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Forma de Apoio
Computadores, internet e capacitação de educadores.

Outras Informações
Telefone: 0800-990001
Site: www.fbb.org.br
       www.fundacaobancodobrasil.com.br

Organização
Criada pela Companhia Vale do Rio Doce em 1968, a Fundação

Vale do Rio Doce tem como missão implementar a ação social por
meio de projetos que contemplem as áreas de educação e desenvol-
vimento social em comunidades que estejam sob influência das ativi-

dades da Vale, com o objetivo de promover bem-estar.

Finalidade
Implementar a ação social por meio de projetos que contemplem

as áreas de educação e desenvolvimento social em comunidades
que estejam sob influência das atividades da vale, com o objetivo de
promover bem-estar.

Beneficiários
Sociedade em geral.

Forma de Acesso
Por intermédio da Vale do Rio Doce.
Site: www.cvrd.com.br

Fundação Vale do Rio Doce
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Forma de Apoio
Custeio de ações que promovam o desenvolvimento sustentável dos

territórios onde a Vale está presente. Esses investimentos são focados
nas áreas de educação, cultura e econômica local – vetores estratégi-
cos do processo de desenvolvimento territorial.

Outras Informações
Telefone: 0800-670101
Site: www.cvrd.com.br

Organização
Fundação Banco do Brasil.

Finalidade
É um programa que conjuga educação, saúde, cultura, esporte e

lazer, para proporcionar novas perspectivas de vida a crianças e ado-
lescentes de famílias de baixa renda.

Beneficiários
Crianças e adolescentes de baixa renda.

Forma de Acesso
Por intermédio da Fundação Banco do Brasil.
Site: www.fbb.org.br

Forma de Apoio
Ações que promovam a educação, saúde, cultura, o esporte e

lazer para as crianças e os adolescentes de baixa renda.

AABB Comunidade
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Outras Informações
Telefone: 0800-990001
Site: www.fbb.org.br

Organização
Instituição de Microcrédito, constítuida em 09 de novembro de

1999, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e de
duração por tempo indeterminado; qualificada perante o Ministério
da Justiça como Organização de Sociedade Civil de Interesse Públi-
co (OSCIP).

Finalidade
Fomentar o desenvolvimento socioeconômico dos pequenos ne-

gócios em Mato Grosso do Sul, por meio de soluções financeiras
ágeis, íntegras e com qualidade.

Beneficiários
Micro-Empresas, Empresas Familiares e integrantes da economia

informal.

Forma de Acesso
Por intermédio das Agências do Banco do Povo de Campo Gran-

de, Dourados, Corumbá, Ponta Porã, Três Lagoas, Aquidauana, Jar-
dim, Coxim, Naviraí, Paranaíba, Nova Andradina, Sidrolândia, Posto
Avançado - Anastácio.

Forma de Apoio
Financiamento que vai de R$300,00 a R$ 8.000,00, além de

capacitação ao cliente para receber orientação de como e onde in-
vestir o crédito liberado.

Banco da Gente
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Outras Informações
Telefone: (67) 3321-8100
Site: www.bancodagente.ms.gov.br

Organização
O governo da República Federal da Alemanha concede no âmbito

da Cooperação Técnica e Financeira, apoio financeiro assim chama-
dos “Projetos de Pequeno Porte”.

Projeto
Apoio financeiro para “Projetos de Pequeno Porte”.

Finalidade
Financiar projetos de pequeno porte, voltados às áreas social, de

saúde, educação e agropecuária, que beneficiem a população mais
carente do país, promovendo a melhoria de sua condição social, de
forma ecologicamente sustentável.

Beneficiários
Comunidade em geral.

Forma de Acesso
Entrar em contato com a Embaixada e preencher formulário.

Forma de Apoio
Saúde, Educação e Agropecuária.

Embaixada da Alemanha
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Outras Informações
Embaixada da Alemanha e Consulados Gerais em São Paulo, Rio de
Janeiro, Recife, Porto Alegre e Curitiba.
Embaixada da Alemanha
SES, Av. das Nações – Lt. 25 – Qd. 807
70415-900 – Brasília-DF
Tel.: (61) 3443-7330 – Fax: (61) 3443-7508
Site: www.brasília.diplo.de

Organização
Contribuir para o desenvolvimento sustentável da América Lati-

na, incentivando a construção de laços de confiança e parcerias fru-
tíferas entre líderes sociais e empresariais, articulando agendas de
ações compartilhadas.

Finalidade
Ser conhecida como uma Organização inovadora e eficaz que

produz contribuições concretas ao desenvolvimento sustentável da
América Latina.

Beneficiários
População em geral.

Forma de Acesso
Pelo site: www.avina.net

Forma de Apoio
Assistência Social, Cidadania, Direitos Humanos e Justiça Social,
Desenvolvimento Comunitário, Educação, Fortalecimento de Or-
ganizações da Sociedade Civil, Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável.

Fundação Avina
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Outras Informações
Rua Barão de Jaguaripe, 46
CEP 22421-000 - Rio de Janeiro–RJ
Telefone: (21) 2521-3631 - Fax: (21) 2227-5859
E-mail: info.brasil@avina.net
Região de atuação: Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul.

Organização
Trilhar os rumos do desenvolvimento sustentável significou, para

a Shell, transformar-se em uma companhia integrada de energia.
Com robusta presença em todo o planeta, a companhia aliou ao
desenvolvimento econômico as vertentes ambientais e sociais, em
busca de uma meta desafiadora: suprir a crescente demanda
energética global, respeitando as pessoas e o meio ambiente.

Finalidade
Atender às necessidades do presente sem comprometer a possi-

bilidade de as futuras gerações suprirem suas próprias necessidades.
Buscar o equilíbrio nas questões econômicas, ambientais, sociais e
nas decisões de negócio.

Beneficiários
Comunidade.
Crianças.

Forma de Acesso
Site: www.shell.com.br

Forma de Apoio
Cultura, meio ambiente, educação e programas comunitários,
sendo que uma ênfase maior é dada a estes dois últimos, por
meio de projetos de capacitação para o trabalho e geração de

Shell Brasil - S/A
Sociedade e Meio Ambiente
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renda de forma sustentada.
Desenvolvimento Sustentável
Contribuições para a Sociedade
Performance Social

Outras Informações
Sede: Av. das Américas, 4.200 - Bloco 5 (salas 101 a 701) e
Bloco 6 (salas 101 a 601) - Barra da Tijuca – Rio de Janeiro–RJ -
CEP: 22640-102
Site:  www.shell.com.br

Organização
É uma Organização sem fins lucrativos, denominada “Amiga da

Criança”.

Finalidade
Promover a defesa dos direitos e o exercício da cidadania da cri-

ança e do adolescente.

Beneficiários
Atualmente, a Fundação Abrinq beneficia milhões de crianças e

adolescentes, por meio de suas ações, seus programas e projetos e
com a ajuda de muitos parceiros.

Forma de Acesso
Site: www.fundabrinq.org.br

Forma de Apoio
Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil
Educação
Políticas Públicas

Fundação Abrinq
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Instituto Sociedade, População e
Natureza (ISPN)

Organização
É um centro de pesquisa e documentação independente, sem

fins lucrativos, fundado em abril de 1990 e sediado em Brasília.

Finalidade
Contribuir para a viabilização do desenvolvimento econômico com

maior equidade social e equilíbrio ambiental.

Beneficiários
Pesquisadores, planejadores, executores, legisladores, imprensa

e outros atores políticos e sociais.

Forma de Acesso
Site: www.ispn.org.br

Saúde
Protagonismo Juvenil
Voluntariado
Inclusão Digital
Prevenção à Violência contra Crianças e Adolescentes
Fortalecimento de organizações sociais de atendimento

Outras Informações
Site: www.fundabrinq.org.br
Contato: pelo link “Fale Conosco”, no qual será possível identi-
ficar a área mais apropriada para atendê-lo.
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Forma de Apoio
Subsidia atividades científicas e educacionais, estimula o inter-

câmbio entre pesquisadores e a sociedade, atuação de movimentos
sociais e ambientais e a formulação de políticas públicas nas interfa-
ces entre desenvolvimento, população e meio ambiente.

Outras Informações
Site: www.ispn.org.br

Fundos de Investimentos de
Viabilidade (FEV)

Organização
O FEV trata-se de um instrumento financeiro de cooperação ge-

renciado pela Direção Geral Internacional do Ministério da Economia
da Espanha. O FEV divide-se em Pública, Privada e Multilateral.

Finalidade
Financiar os estudos de viabilidade realizados por empresas es-

panholas para projetos ou programas de interesse comum nos paí-
ses beneficiários. Esta modalidade é implementada através da doa-
ção do estudo de viabilidade realizado por uma empresa espanhola
por parte do Governo da Espanha ao Governo do país beneficiário.

Beneficiários
Iniciativa Privada, Municípios ou Estados

Forma de Acesso
Por intermédio do Escritório Comercial da Espanha em Brasília.
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Forma de Apoio
Os estudos de viabilidade que podem ser objeto de financiamen-

to através desta modalidade são principalmente os referentes a pro-
jetos a ser desenvolvidos nos setores de Construção de Infra-estru-
turas, Distribuição e Tratamento de Águas e Transporte e Comuni-
cações.

Outras Informações
Escritório Comercial da Espanha
SES - Av. das Nações, quadra 811, lote 44
70429-900 Brasília – DF – FONE: 55 61 3242-9394

Centro de Integração
Empresa-Escola (CIEE)

Organização
O Centro de Integração Empresa-Escola é uma instituição filan-

trópica mantida pelo empresariado nacional.
O maior objetivo do CIEE, nestes 43 anos de existência é encon-

trar, para os estudantes de nível médio, técnico e superior uma
oportunidade de estágio que os auxiliem a colocar em prática o que
aprenderam na teoria.

Finalidade
Encaminhamento do estudante para estágios, cursos de capaci-

tação gratuitos.

Beneficiários
Estudantes de nível médio, técnico e superior, de qualquer área.

Forma de Apoio
Site: www.estudantes.ciee.org.br
E-mail: ciie.ms@ciee.org.br
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Outras Informações
Pelos telefones:
(67) - 3382-3533 – Campo Grande  - MS
(67) - 3421-7555 – Dourados - MS.

Santander – Responsabilidade Social

Organização
O Programa de Responsabilidade Social Santander é idealizado

pela iniciativa do grupo Santander, organização privada financeira
de grande atuação no país, cujo objetivo é o desenvolvimento da
sociedade com base na educação.

Finalidade
O Banco Santander direciona seus investimentos sociais para

projetos voltados prioritariamente à área de educação em benefício
de adolescentes e universitários, sempre em parcerias com organi-
zações não governamentais sem fins lucrativos.

Beneficiários
Comunidade em geral.

Forma de Acesso
Site: www.santander.com.br

Forma de Apoio
Projetos Sociais em favor da infância e da juventude brasileira.
Ações que garantam o acesso de estudantes de baixa renda às

universidades.
Programa de apoio a projetos acadêmicos e culturais, em âmbito

local e internacional.
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Outras Informações
Site:  www.santander.com.br
Santander
Responsabilidade Social
Rua Amador Bueno, 474 – Bloco E – Estação 130 – Santo Amaro

São Paulo – SP – CEP 04752-005

Instituto Wal-Mart

Organização
Comprometida com o desenvolvimento do país, a empresa Wal-

Mart Brasil criou em 2005, o instituto Wal-Mart, uma iniciativa de-
corrente da política de responsabilidade social da companhia, que
historicamente, sempre investiu nas comunidades onde atua.  Ao
criar o Instituto Wal-Mart Brasil se organiza para fazer seu investi-
mento social de forma planejada e sistemática.

Finalidade
Promover o desenvolvimento social, econômico e cultural de co-

munidades em situação de vulnerabilidade social.

Beneficiários
No fortalecimento de cooperativas, associações produtivas de

economia popular e iniciativas que respeitem as regras do justo co-
mércio. Será dada prioridade para iniciativas lideradas por mulheres
envolvidas economicamente no sustento familiar e projetos relacio-
nados ao consumo consciente, sustentabilidade ambiental, econô-
mica e social.

Serão considerados projetos ou iniciativas que fortaleçam as fa-
mílias, especialmente aquelas lideradas por mulheres com filhos,
por meio de ações educativas e informativas no campo de suas
competências básicas e orientação nutricional.

Por fim, no tema desenvolvimento cultural, o foco será o apoio a
processos que valorizem as identidades culturais das comunidades
em situação de risco social.
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Forma de Apoio
Site: www.walmartbrasil.com.br
E-mail: fale.com.o.presidente@wal-mart.com

Forma de Apoio
A parceria com a comunidade começa com a contratação dos

associados da loja, feita na região e passa por uma série de ações
beneficiando a saúde, meio-ambiente, educação, crianças carentes,
idosos e outras áreas de acordo com as necessidades prioritárias de
cada localidade.

Outras Informações
Site: www.walmartbrasil.com.br
E-mail: fale.com.o.presidente@wal-mart.com e scmorei@wal-

mart.com
Coordenação Região Sudeste e Centro-Oeste
Av. Tucunaré, 125 – Alphaville
Barueri SP
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GRUPO HSBC - INSTITUTO HSBC SOLIDARIEDADE
Site: www.porummundomaisfeliz.org.br

SHELL BRASIL S/A -  SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE
Site:  www.shell.com.br

FUNDAÇÃO ABRINQ
Site: www.fundabrinq.org.br

INSTITUTO RONALD McDONALD
Site: www.instituto-ronald.org.br

INSTITUTO C&A DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Site: www.institutocea.org.br

INSTITUTO ALGAR DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
Site: www.institutoalgar.org.br

INSTITUTO UNIBANCO
Site: www.unibanco.com

UNIBANCO ECOLOGIA
Site: www.institutounibanco.org.br

INSTITUTO AYRTON SENNA
Site: www.ias.org.br

FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO
Site: www.frm.org.br

GIFE – GRUPO DE INSTITUTOS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS
Site: www.gife.org.br

AGÊNCIA AMBIENTAL PICK-UPAU
Site: www.pick-upau.org.br

AÇÃO DA CIDADANIA CONTRA A FOME,
A MISÉRIA E PELA VIDA
Site: www.acaodacidadania.com.br

Referências Bibliográficas
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AÇÃO EDUCATIVA
Site: www.acaoeducativa.org.br

AJUDA BRASIL
Site: www.ajudabrasil.org

INSTITUTO BRASILEIRO DO TERCEIRO SETOR – IBTS
Site: www.ibtsonline.org

IBAM
Site: www.ibam.org.br

VITAE CIVILIS - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO,
MEIO AMBIENTE E PAZ
Site: www.vitaecivilis.org.br

RITS – REDE DE INFORMAÇÕES PARA O TERCEIRO SETOR
Site: www.rits.org.br

OXFAM
Site: www.oxfam.org.uk

INTER-AMERICAN FOUNDATION - FUNDAÇÃO
INTERAMERICANA
Site: www.iaf.gov

WWF BRASIL
Site: www.wwf.org.br

VISÃO MUNDIAL – MG
Site: www.visaomundial.org.br

COORDENADORIA ECUMÊNICA DE SERVIÇO - CESE
Site: www.cese.org.br

CÁRITAS BRASILEIRA
Site: www.caritasbrasileira.org

FUNDAÇÃO TELEFÔNICA
Site: www.telefonica.com.br
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ASHOKA - EMPREENDEDORES SOCIAIS
Site: www.ashoka.org.br

DIAKONIA - AÇÃO ECUMÊNICA SUECA
Site: www.diakonia.se

EMBAIXADA DO CANADÁ
E-mail: fundocanada@uol.com.br
Site: www.international.cg.ca

EMBAIXADA DO JAPÃO
Site: www.japao.org.br

EMBAIXADA DA AUSTRÁLIA
Site:www.brazil.embassy.gov.au

OIT - ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO
Site: www.oitbrasil.org.br

UNICEF - Fundo das Nações Unidas
Site: www.unicef.org.br

UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura
Site: www.unesco.org.br

FUNDAÇÃO O BOTICÁRIO DE PROTEÇÃO À NATUREZA
Site: www.fundacaoboticario.org.br

COMUNITAS: PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO
SOLIDÁRIO
Site: www.redejovem.org.br

BRAZILFOUNDATION
Site: www.brazilfoundation.org

BASF S/A
Site: www.basf.com.br

BOVESPA
Site:www.bovespa.com.br
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CITIGROUP
Site: www.citibank.com

FUNDAÇÃO ALPHAVILLE
Sites:www.alphaville.com.br
www.fundacaoalphaville.org.br
www.alphaville.com.br

FUNDAÇÃO AVINA
Site: www.avina.net

FUNDAÇÃO NESTLÉ BRASIL
Site: www.nestle.com.br

INSTITUTO AVON
Site:www.avon.com.br

FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS
DE MATO GROSSO DO SUL
Site: www.ms.gov.br

FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE
Site: www.cvrd.com.br

PROGRAMA EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
Site: www.fundacaoitausocial.org.br

PROGRAMA ESCREVENDO O FUTURO
Site: www.fundacaoitausocial.org.br

PROGRAMA MELHORIA DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO
Site: www.fundaçãoitausocial.org.br

PROGRAMA RAÍZES E ASAS
Site: www.fundaçãoitausocial.org.br

PROGRAMA AVANÇADO DE ASSISTENCIA
E TRATAMENTO A PESSOAS ESPECIAIS
Site: www2.petrobrás.com.br

PROGRAMA SONHO DOS ERÊS
Site: www2.petrobras.com.br
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PROJETO SIGA BEM CRIANÇA
Site: www2.petrobras.com.br

FUNDAÇÃO BRADESCO
Site: www.fb.org.br

CADEIA PRODUTIVA DE RECICLÁVEIS
Site: www.fbb.org.br

CADEIA PRODUTIVA DE OVINOCAPRINOCULTURA
Site: www.fbb.org.br

CADEIA PRODUTIVA DA MANDIOCA
Site: www.fbb.org.br

CADEIA PRODUTIVA DE CAJUCULTURA
Site: www.fbb.org.br

PROJETO ALIMENTAÇÃO SUSTENTÁVEL
Site:www.fbb.org.br

PROJETO ALFA-INCLUSÃO
Sites: www.fbb.org.br

PROJETO ALFABETIZAÇÃO QUILOMBOLA
Site: www.fbb.org.br

ESTAÇÃO DIGITAL
Site: www.fbb.org.br
www.fundaçãobancodobrasil.org.br

BB EDUCAR
Sites: wwwfbb.org.br
www.fbb.org.br

AABB COMUNIDADE
Site: www.fbb.org.br

BANCO DA GENTE
Site: www.bancodagente.ms.gov.br
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