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O Grupo AfroReggae é uma organização que 

luta pela transformação social e, através da 

cultura e da arte, desperta potencialidades 

artísticas que elevam a autoestima de jovens 

das camadas populares. Tem por missão 

promover a inclusão e a justiça social, 

utilizando a arte, a cultura afro-brasileira e a 

educação como ferramentas para a criação de 

pontes que unam as diferenças e sirvam como 

alicerces para a sustentabilidade e o exercício 

da cidadania. 

 

O InfoReggae é uma publicação semanal e faz 

parte dos conteúdos desenvolvidos pela 

Editora AfroReggae. 

 

 

Sede Rio de Janeiro 

Rua da Lapa, nº 180 – Centro 

Rio de Janeiro (RJ) 

+55 21 3095.7200 

 

Representação São Paulo 

Rua João Brícola, nº 24  

18º andar – Centro 

São Paulo (SP) 

+55 11 3249.1168 

 

Contatos 

www.afroreggae.org 

facebook.com/afroreggaeoficial 

twitter.com/AfroReggae 

inforeggae@afroreggae.org 

 

É permitida a reprodução dos conteúdos desta 

publicação desde que citada a fonte. 

Reproduções para fins comerciais são 

proibidas. 
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O que vem pela frente? 

 

 

 

O Ano de 2014 vai chegando ao fim depois de muito trabalho, histórias e desafios 

superados. 

 

O AfroReggae caminha para 22 anos em 2015 e não pensa em parar. 

 

O trabalho de 2014 nos disse, de forma aberta, que o que vem pela frente são 

encontros com pessoas e com comunidades que podem e terão suas vidas 

transformadas. 

 

Nesta última edição do InfoReggae fizemos a seguinte pergunta: 

 

O que vem pela frente? 

 

Pergunta feita para vários trabalhadores que atuam em vários projetos da instituição. 

 

Cada de um, de forma livre, respodeu a pergunta que compartilharemos nesta 

edição. 

 

A pergunta nos ajuda a pensar e planejar 2015 de forma responsável e estratégica. 

 

Uma instituição como o AfroReggae, atuante em muitas frentes e projetos, se 

constrói em seu dia-a-dia nas práticas sociais de seus trabalhadores. 

 

Uma instituição que faz pela articulação das ideias, sonhos e perspectivas de um 

conjunto de homens e mulheres que dedicam suas vidas ao sonho de um Brasil 

mais igual e com mais oportunidades. 

 

O diferencial do AfroReggae é que nossos sonhos são a bússola para 

conquistarmos as mudanças que precisamos e que queremos, em cada trabalho 

que desenvolvemos. 

 

O que vem pela frente, com certeza, vai demandar de todos nós muito trabalho e 

muito empenho, mas não tem problema nenhum, pois estamos aqui dia a dia para 

isso mesmo. 

 

José Junior 

Coordenador Geral do AfroReggae 
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José Junior 

 

O que vem pela frente são mudanças estruturais e profundas. A magia dos anos 90 

e 2000 já não encanta mais! Os tambores continuam rufando mas precisam se 

conectar aos smartphones e tablets. Os prédios, oficinas, projetos e conteúdos têm 

que estar na "nuvem" do digital, mais ainda impulsionados pelo coração. O momento 

exige um olhar diferenciado e um reposicionamento de postura e atitude.  

2015 será um ano de crise, mas também de muita criatividade. 

 

“Mundo degradado. Caos crescente. O planeta, uma grande favela. O homem 

continua desumano. Tudo parece, sob medida, para dar errado. Mas, há utopia. 

Loucos insistentes acreditam na transformação. Somos AfroReggae. 

Trocar o fuzil pelo berimbau. Derrubar todas as fronteiras com explosões de 

vitalidade e alegria. Das ruínas fazer nascer a liberdade e o orgulho de ser o que se 

é. Somos AfroReggae. 

Lutar pelo lado certo da vida errada. Por uma vida sem lado. Vida inteira de pessoas 

inteiras. Porque ninguém precisa ser o que não é.  Somos AfroReggae. 

Lutar, mesmo só, porque ninguém está sozinho. Conexões humanas, conexões 

urbanas. Se tinha tudo para dar errado, porque está dando certo? Somos 

AfroReggae. 

Salve a arte que nos salva. No meio da guerra, tráfico da liberdade e da militância 

cultural. Mudar a vida das pessoas para mudar as nossas também. Salve a arte que 

nos salva. Somos AfroReggae. 

Porque nenhum motivo explica a guerra.” 

Manifesto AfroReggae 
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Transformação Social 

 

Diariamente o AfroReggae transforma. Transforma você, leitor do InfoReggae, 

transforma cada trabalhador.  

 

Caju 

Alessandra Lins  

 

Pela frente vem muito trabalho e um desejo enorme de superar as dificuldades 

diárias de uma instituição que tem como um dos seus objetivos respeitar o direito 

fundamental das crianças e jovens a terem educação, cultura e lazer. 

 

 

 
Núcleo Caju. Foto AfroReggae. 
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Risco Social Familiar 

Ana Cristina 

 

Pela frente vem o desafio de continuar aplicando o questionário do IPM nos 

territórios onde o AfroReggae atua, conhecer as principais privações destas famílias 

e possibilitar que elas tenham os mesmos direitos que outras famílias que não são 

consideradas em risco social. O objetivo é garantir uma educação de qualidade, 

cultura, e um melhor padrão de vida. Segue descrição das privações de cada risco 

da nossa metodologia: 

 

 

Risco Descrição 

5+ Quando ocorre 3 problemas do Risco 5 concomitantemente 

5 

Crianças em idade escolar ( 6 a 15 anos ) fora da escola 

Gestantes sem pré natal 

Famílias sem renda 

Situação de violência (sexual e abuso infantil) 

4 
Crianças em idade escolar evadindo da escola 

Idosos e pessoas com deficiência sem cuidados e BPC 

3 

Moradores com mais de 16 anos que não terminaram o 
ensino fundamental 

Jovens que abandoram o ensino médio 

Adultos desempregados 

Situação de habitação precária 

Mulher chefe de família escolarizada mas desempregada 

2 Jovens escolarizados mas sem emprego 

1 
Família com baixa renda e sem benefícios de transferência 
de renda 

0 Famílias sem privações estabelecidos pelo IPM 
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Segunda Chance 

Daniela Pereira e João Paulo   

 

As metas para 2015 são diversas, aumentar nossas visitas às  indústrias como 

parceiras do Segunda Chance, disponibilizando vagas para os egressos e seus 

familiares. Fazer palestras de orientação, com convidados que possam preparar 

cada vez mais, desenvolvendo também uma pré-seleção com os nossos 

encaminhados para melhorar os comportamentos e aumentar o número de 

aprovados na 1º seleção. 

 

Disponibilizar aos egressos, além da oportunidade de emprego, a possibilidade em 

abrir um negócio. A partir da parceria SEBRAE e Segunda Chance iniciar a 1ª turma 

de egressos para o Curso de Empreendedorismo, (aprender a empreender, quem 

quer abrir um negócio ou aprimorar e conhecer o negócio).  

 

A partir do perfil dos egressos com baixa escolaridade, o nosso objetivo, em 2015, é 

incentivar e disponibilizar aos egressos a possibilidade de concluir os estudos.  

 

 

 
Ação Segunda Chance em Vigário Geral. Foto: Arquivo AfroReggae. 
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Programa Afro Reggae de Educação - PAE 

Naira Pereira 

 

O PAE teve início em 2014 com uma turma de ensino fundamental, e uma turma de 

Ensino Médio, o Projeto foi inicialmente pensado para atender aos funcionários do 

Afroreggae que não tiveram oportunidade de concluir seus estudos. Ao longo do 

Projeto foi necessário incluir alfabetização, que conta com uma turma em período 

diurno. 

 

O PAE ampliou o público alvo possibilitando a inclusão das Trans, que fazem parte 

do Projeto Além do Arco Íris, executado pela Instituição. O PAE criou dentro de seu 

regulamento um sistema de bônus, que garante aos alunos e seus familiares, assim 

como aos funcionários que aderiram ao programa, um valor em dinheiro que será 

utilizado da forma como desejarem. 

 

Para o ano de 2015, o PAE ampliará o público-alvo, assim como o número de 

turmas. Sendo manhã, tarde e noite. Abrimos um espaço, uma sala de aula, para 

que possa atender com condições mais adequadas as aulas, alunos e professores. 

  

 
Aulas PAE. Foto: Arquivo AfroReggae. 

 

A Agência Segunda Chance entra como grande parceiro do Programa, 

encaminhando ao PAE todo egresso e familiar que deseje retornar e concluir seus 

estudos, do Ensino Fundamental e Médio. 

 

Foi disponibilizado profissionais que acompanharam os alunos em suas demandas 

mais prementes, auxiliando em todo processo de retirada de documentação, e 
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programas que garantam inclusões nas diversas políticas publicas, tais como saúde, 

lazer, moradia. 

 

O PAE 2015 renovará as atividades com os funcionários do Afroreggae, assim como 

aos profissionais que prestam atividades de diversos segmentos artísticos à 

Instituição. 

 

O PAE 2015 também disponibilizará uma ajuda de custo a todos os alunos que 

comparecerem as aulas, como forma de garantir a presença dos mesmos, além de 

um lanche. 

 

Para 2015 o PAE estará ampliando as turmas, e horários, sendo manhã, tarde e 

noite.  

 

 

 

Além do Arco Íris 

Isabelle Feitosa  

 

Para o próximo ano esperamos ampliar o projeto, alcançando um número maior de 

pessoas beneficiadas, desejamos que o projeto tenha um significado especial na 

vida de cada participante no atendimento as suas demandas e enfrentamento de 

suas privações. 

  

Prevemos também a ampliação de parceiros e formação de rede, manutenção de 

parcerias que foram essenciais no alcance de cada meta, que possibilitou momentos 

únicos a cada uma de nossas meninas, através de atividades, oficinas, palestras, 

entre outras, dando maior visibilidade a este público.  

 
Reunião Além do Arco Íris. Foto: Arquivo AfroReggae. 
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Espero que as demandas das nossas assistidas sejam todas resolvidas. Que elas 

concluam os estudos e façam cursos profissionalizantes e consigam seu emprego 

de carteira assinada. 

 

Seria muito bom fazer um documentário de cada uma delas narrando o que mudou 

na vida de cada uma delas após entrar no projeto e apresentar esse vídeo as 

próximas meninas que farão parte do grupo e a todos assistirem a importância 

desse projeto inovador e pioneiro, realizado pelo AfroReggae, dando visibilidade, 

voz, fazendo a verdadeira inclusão social das travestis transsexuais do Rio de 

Janeiro. 

 

Assessoria de Igualdade Racial 

William Reis  

 

No caso da questão afro, buscaremos editais pra nossos grupos de origem africana, 

palestras em escolas da rede pública sobre consciência negra, fortalecer parcerias 

com orgãos que trabalham na luta contra o racismo, suporte pra pessoas que sofram 

racismo ou injúria racial junto com a Defensoria Pública dos Direitos Humanos. 

 

Criar mesas redondas no Afroreggae com pessoas que representem os negros 

dentro da sociedade, trabalhar mais datas comemorativas com nossos jovens, fazer 

o que foi feito com o AfroLata, que foi montar um grupo de estudos sobre a história 

da África, racismo e consciência negra. 

 

Montar uma estratégia de como o AfroReggae pode frear o genocídio de jovens 

negros.  

 

 
Debate sobre Questões Raciais em Vila Kennedy. Foto: Arquivo AfroReggae. 
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Produtora Audiovisual 

 

Gravar em presídios e dentro de favelas não é tarefa fácil. Desde 2008, a Produtora 

do AfroReggae vem quebrando barreiras e fazendo um diferencial na produção de 

material audiovisual. Os programas são importantes por oferecer um debate à 

população sobre realidades desconhecidas para grande parte da população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produtora 

Fabiana Guzman  

 

O ano de 2015 será de muito trabalho na área audiovisual, dentro do AfroReggae. 

Além da consolidação de produções que já estão em nosso currículo, trabalharemos 

novos formatos e temos grandes desafios para o próximo ano. 

 

A partir de janeiro, iniciaremos as gravações da 5ª temporada da série Papo de 

Polícia, em que contaremos a história do Higor Virginio, soldado do BOPE do RJ, 

nascido e criado na comunidade Parque União, que em sua folga dá aula de graça 

de kickboxing para 50 jovens da favela do Formiga/Borel/Casa Branca, na Zona 

Norte do Rio. Além das aulas ele compra o material e ainda banca cursos 

profissionalizantes para jovens e mulheres em grupos de risco. 

 

Além do Papo de Polícia, já estão sendo pautados os episódios da 8ª temporada do 

Conexões Urbanas, com temas voltados para o cotidiano das grandes cidades, 

apresentando problemas, personagens e alternativas para uma sociedade mais justa 

e igualitária. Ao término desta temporada, completará a expressiva marca de 130 

episódios exibidos, desde 2008, no Multishow. 

 

Dentre os assuntos inéditos, podemos falar do documentário que faremos sobre a 

vida do fundador e coordenador executivo do AfroReggae, José Junior, que está 

tendo sua biografia escrita pelo jornalista Luis Erlanger. Durante as entrevistas para 

o livro, a equipe de audiovisual esteve sempre presente, para registrar o material 

que servirá como base para o documentário.  

 

Ainda há muito projetos em desenvolvimento que serão produzidos no ano que se 

aproxima, fique atento! 
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Projetos 
Bruna Camargos e Luciano Marques  
 

A equipe de projetos do AfroReggae se articula para ser uma ponte de contato entre 

os patrocinadores e a Instituição, visando adequar as expectativas. Além disso, o 

planejamento estratégico de suas ações, pensado junto com outros setores da ONG, 

prevê inovações dos projetos por meio da transformação social e individual. 

 

Em 2014 o AfroReggae deu grandes passos no sentido de estruturar o seu trabalho 

e consolidar metodologias. Fomos a Cabo Verde num projeto de cooperação técnica 

com as Nações Unidas, o governo de Cabo Verde e as ONGs locais, onde levamos 

nossas oficinas artísticas e o trabalho técnico social. Estreitamos relações com as 

escolas e ampliamos os debates relacionados a diversos temas ligados a cultura, 

cidadania, comportamento e inovações através do projeto Cultura de Ponta. 

Consolidamos as atividades técnicas sociais nos núcleos comunitários de cultura 

concluindo a parceria com a Petrobras através do  Programa Desenvolvimento & 

Cidadania. Concluímos o ano com o lançamento do livro de fotografias feito 

especialmente para comemorar os 21 anos da instituição com fotos de J.R. Duran, 

textos de Zuenir Ventura, Mauro Ventura, Ricardo Guimarães, J.R. Duran e José 

Junior. 

 

Em 2015 as bases que foram lançadas em 2014 se intensificam e ampliam, será um 

ano repleto de desafios. Seguimos em frente com a missão de nos reinventar, 

porque a vida segue em frente, ela não para! E o AfroReggae está sempre em busca 

de inovações e inclusões, "Tamo Junto e Misturado", multiplicando, (re)agindo, 

criando, transformando!  

 

 
Apresentação em Cabo Verde. Foto: Alesandro Chechena. 

 

10 



 

 

 

Comunicação 

Viviane Queiroga  

 

A equipe de comunicação do AfroReggae produz o conteúdo para as diversas 

mídias, como o Site; Redes Sociais; Além dos releases de imprensa, com o objetivo 

de difundir os projetos da ONG e oferecer um canal de debate e troca de 

informações sobre os mais variados assuntos, afinados ao tema da inclusão social, 

atividade cultural, transformação social, tecnologias sociais. 

 

O final de 2014 já chegou com intensidade, dando uma prévia de um 2015 de muito 

trabalho e realização. Logo em janeiro nosso Centro Cultural Waly Salomão vai 

mostrar para o mundo o que estão perdendo, com o lançamento da revista de 

programação do CCWS, e já bem perto do carnaval, o AfroReggae se tornará um 

jovem de 22 anos. No carnaval, vamos arrastar multidões com o Bloco AfroReggae 

e em março, abril, maio e no resto do ano, buscaremos trabalhar a comunicação 

sempre de forma muito atenciosa com aqueles que seguem o AfroReggae e 

acreditam que na nossa capacidade de ajudar pessoas, levar dignidade e a 

transformar. É a transformação através da cultura e da arte que move nosso dia a 

dia e continuará sempre nos dando força para seguir. 

 

Produção de Eventos 

Luana Cabral 

 

Consolidando a produtora 

artística e de eventos do 

AfroReggae em 2015, 

produzindo, agenciando e 

inovando os nove grupos 

artísticos, realizando e 

produzindo grandes 

eventos! 

 

Caminhando assim para a 

auto sustentabilidade. 
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Apresentação Afro Lata no Aterro. Foto: Arquivo AfroReggae. 



 

 

 

Centro Cultural Waly Salomão 

Johayne Hildefonso 

 

O Centro Cultural Waly Salomão completou 4 anos de existência em 2014. São 

quatro anos de intensas e diversas atividades voltadas para a formação artística, 

cultural e educacional de todos os moradores de Vigário Geral e de toda a 

sociedade que queira participar da rica e diversificada grade de programação do 

CCWS. Em 2015, chegam novos ares… 

 

 
Centro Cultural Waly Salomão em Vigário Geral. Foto: Carlos Fofinho. 
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Cursos em Vigário Geral 

Mariana Uchôa  

 

Em 2015 teremos muitas novidades no Centro Cultural Waly Salomão. 

 

Iniciaremos os Cursos de Formação do CCWS. O AfroReggae que sempre foi 

conhecido pelas suas atividades de oficinas culturais e artísticas, agora, no Centro 

Cultural, usará seu conhecimento para formar e certificar artistas, tanto de dentro da 

comunidade de Vigário Geral quanto quem aparecer de todo o Grande Rio. 

 

Os Cursos de Formação iniciarão em março e em janeiro e fevereiro estaremos com 

as inscrições abertas para cursos de Música, Dança e Teatro.  

 

Para já prepararmos o terreno que receberá esses cursos, também durante janeiro e 

fevereiro, o CCWS organizará Cursos de Verão, com atividades de Percussão, 

Dança e Teatro, todas com o tema do Carnaval. Os alunos que se inscreverem nos 

Cursos de Verão aprenderão os ritmos e as coreografias apresentadas anualmente 

pelo Bloco AfroReggae. Os alunos que mais se destacarem nos Cursos de Verão 

poderão desfilar com o Bloco AfroReggae no Carnaval de 2015. 

 

Os Cursos de Formação terão duração de 10 meses, distribuídos em quatro 

módulos que irão de março a novembro. Em dezembro as turmas finalização suas 

atividades com apresentações artísticas e formatura. 

 

 

 
Apresentação oficina de Percussão. Foto: Arquivo AfroReggae. Foto: Arquivo AfroReggae. 
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Escritório de São Paulo 

Beto Pacheco  

 

Em nosso escritório em São Paulo, desde o início, estamos articulando parcerias 

com Empresas, ONGs e Instituições Sociais para trocar experiências e desenvolver 

práticas criativas que venham estimular e oportunizar jovens e adultos das periferias 

de São Paulo em Empreendedorismo, Jovens Aprendizes e inseri-los no mercado de 

trabalho. 

 

Por isso, nosso plano é: 

 

 Estender nossa rede de parcerias de Organizações e Empresas que possam 

capacitar nosso público alvo em diversas áreas profissionais; 

 

 Ampliar nossa atuação com parceiros que já estão conosco como FIESP, Canal 

Futura, CIEE e SEBRAE e com eles criar - Projeto de sustentabilidade em 

conjunto que venha atender as periferias de SP chamado “Virada da Quebrada”. 

 

- Projeto de Empreendedorismo Social destinado aos jovens do nosso Núcleo de 

Ideias Criativas – NIC – dentro do escritório do ARSP; 

 

- Projeto de Gestão Social para lideranças comunitárias que nos procuram; 

 

- Continuar com a assessoria de gerência social aos integrantes do NIC; 

 

- Selar um convênio com um Órgão de Assessoria Jurídica para atendimento dos 

egressos que nos procuram e com isso dar base as suas necessidades e 

pendências jurídicas; 

 

- Ampliar a parceria do CIEE dentro das Entidades Penitenciárias planejadas e 

direcionadas aos internos da semi-liberdade preparando e encaminhando-os para o 

mercado de trabalho. 

 

 Em nosso escritório em São Paulo vamos promover uma roda de conversas e 

debates com diversos profissionais das áreas Cultural, Social, Educacional e 

Jurídica, amigos e egressos com objetivo de: 

 

- Alimentar nosso site Juventude e Dados, disponibilizado para estudos e pesquisas; 

 

- Criar eventos culturais que venham agregar valores artísticos de diversos grupos 

de várias partes das periferias de São Paulo; 
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- Criar diálogos entre jovens e profissionais da área de educação para discutir 

assuntos relacionados a drogas, violência, ensino e comunidade; 

 

- Discutir a respeito do Sistema Prisional e suas vertentes; 

 

- Aproximar Empresários e RHs à realidade do Egresso na cidade de São Paulo. 

 

 Estabelecer um intercâmbio permanente entre Rio de Janeiro e São Paulo com 

nossos produtos (Grupos Artísticos, Palestras, Oficinas Culturais e de Mediação 

de Conflito).  

 

 

 

 
Roberto Pacheco recebendo homenagem pelo seu trabalho.  
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Gestão  

Danilo Costa 

 

Em 2015 vem muito trabalho, mas o que sei mesmo é muito trabalho para que a vida 

das pessoas possa continuar a mudar. 

  

A gestão do AfroReggae é um desejo diário, mas ta valendo a pena e vai valer muito 

a pena. 

 

 

Recursos Humanos 

Christiane Lopes  

 

 

Em 2015 o Recursos Humanos, através da Gerência de Relacionamento garantirá 

aos funcionários e seus familiares, através da escuta, e visitas aos diversos núcleos 

aonde as atividades acontecem, programas que possam atender as demandas 

trazidas pelos mesmos. O RH, através da Gerência de Relacionamento vem 

aplicando um questionário que permite medir como pensa o Trabalhador, e o que 

espera da Instituição. 

 

Além disso, a Gerência de Relacionamento é um canal aberto diário para atender 

aos funcionários e seus familiares. 

 

Para 2015 o RH estará construindo um programa de financiamento que permita aos 

funcionários ajudar nas questões de dívidas, ou projetos que os mesmos tenham em 

outras áreas de sua vida.  
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Equipe AfroReggae. Foto: Arquivo AfroReggae. 



 

 

 

Prestação de Contas e Qualidade do Gasto 

Katia Regina  

 

 

1. A continuidade da reestruturação do setor. 

 

2. Implantar banco de dados de compras. 

 

3. Implantar cadastro de fornecedores. 

 

4. Implantar rotina de acompanhamento / emissão de certidões. 

 

5. Reorganizar o sistema de arquivamento da documentação jurídico-fiscal. 

 

6. Aprimorar o controle orçamentário dos projetos. 

 

7. Aprofundar o processo de Gestão Descentralizada de Recursos dos Núcleos do 

Afro Reggae. 

 

8. A Prestação de Contas a principio e entendida como o fechamento dos projetos. 

Porém, na verdade é a ponte entre um projeto realizado e a possibilidade de 

realização de diversos outros. Assim, espero que o Setor de Prestação de 

Contas não fique isolado, ele precisa ser cooperativo com a produção, com o 

financeiro, para que entidade esteja sempre apta a captar novos recursos. 

 

9. A possibilidade de requalificação dos profissionais. 

 

10. Criar sistema de’ controle / acompanhamento do patrimônio. 

 

11. Avançar nos apontamentos efetuados pela Consultoria. 
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Gestão de Informação e Monitoramento 

Thales Santos  

 

O ano de 2015 será de vários desafios para o AfroReggae. Será um ano para 

crescer. Aprender a se reinventar a partir das dificuldades. A GIM está com este 

desejo de criar algo que auxilie a instituição nesta transformação. Vamos focar nas 

nossas metodologias para a avaliação dos projetos e poder indicar qual os caminhos 

para o crescimento da instituição. A ideia é saber, de fato, qual o impacto do nosso 

trabalho para a sociedade. Saber o que tem funcionado e o que precisa ser mudado 

no que não tem funcionado. 

 

2014 foi um ano de muito aprendizado e de muitas conquistas e entregas 

importantes. A expectativa para 2015 é enorme. Vamos trabalhar forte no início para 

conseguirmos desenvolver da melhor forma possível a metodologia de trabalho. 

Sabemos dos problemas, mas seguimos sem medo para o que surge, pois sabemos 

da nossa responsabilidade e do compromisso com todos os artistas e famílias dentro 

do AfroReggae. 

 

 

Finanças 

Tânia Monteiro  

 

A Gestão Financeira do AfroReggae espera que 2015 consigamos a mobilização de 

recursos de forma eficaz com o objetivo principal de otimizar os recursos existentes. 

 

Vamos buscar captar novas parcerias, ampliando assim os nossos projetos, bem 

como criar novas possibilidades de transformação social. 
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