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Apresentamos, com enorme satisfação, aos 
patrocinadores, parceiros e amigos (stake-
holders) os resultados das operações da 
Fundação Lamb Watchers, desde sua fun-
dação, em 2014, até o ano de 2020.

Esse documento reproduz a essência e os 
anseios de seus fundadores, Ulisses e Ci-
doca Sabara, cuja missão em fomentar e 
desenvolver empreendimentos de inclusão 
socioeducacional de crianças, adolescentes 
e jovens em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica, tornou-se, mais que uma 
causa, um compromisso permanente de 
transformação de vidas, compreendidas no 
seu contexto social, ambiental e cultural.

Atuando em parceria com Organizações 
Sociais especializadas e apoiadas direta e 
sistematicamente em alguns casos (1 e 2) 
e indiretamente em outras (3), a Fundação 
contribui para o desenvolvimento de estra-
tégias e tecnologias sociais em regiões de 
extrema vulnerabilidade social em localiza-
ções as mais distintas:

1 - São Paulo – Cidade Ademar - inclusão 
educacional para jovens e adolescentes 

– Inape – Instituto Noitikos de Apoio ao En-
sino;
2 - Curimatá – região do semiárido do Piauí 
- inclusão educacional e programas de ge-
ração de emprego e renda – Pace – Projeto 
Água Cidadania e Ensino;
3 - Nepal, situado no sudoeste da Ásia - 

humano e exploração de crianças e adoles-
centes – Meninas dos Olhos de Deus.

Somadas a este tipo de ação há contribui-
ções pontuais, tendo sempre como objetivo 
principal o alcance dos mais necessitados 
em localizações também diversas como o 
Estado do Pará – Creche Cordeirinhos e 
Portugal – Colégio Semear.

Com grande orgulho e satisfação, chegamos 

com investimentos da ordem de 4 milhões de 
reais de recursos privados desde sua inau-
guração. Recursos que mesmo em meio aos 

mantidos na íntegra.

-
pliar seu alcance pela replicabilidade e es-
calabilidade dos seus projetos e programas, 
considerando que, dentre tantos outros fato-
res também importantes, a falta de alimen-
tação, de abrigo e de relações sociais sau-

gera um sem número de incertezas, neutrali-
zando a esperança de um futuro melhor.

-
dadania (accountability), com integridade 
e consistência na aplicação dos recursos, 
atestados anualmente pelo Ministério Públi-
co (transparency), acreditamos que podemos 
contribuir para uma sociedade justa, huma-

-

alcance desse objetivo (advocacy).

Seguiremos, então, com parcerias sólidas 
e sinérgicas, enfrentando os dilemas atuais 
e futuros, com a disposição de promover a 
inclusão e o desenvolvimento das novas ge-

forma digna e próspera.
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Dar origem à Fundação Lamb Watchers, em 
2014, foi a concretização de compromissos 
de vida com os quais, ao longo da nossa 
jornada, nos envolvemos e investimos por 
muitos anos, seja no enfrentamento da desi-
gualdade social, seja na transformação edu-
cacional, dando resposta aos dilemas en-

com o principal objetivo de servir àqueles 
que mais necessitam.

-
as de grande fragilidade sociocultural e 
ambiental, ocorrendo em grandes centros, 
como a cidade de São Paulo, ou em comu-

-
leiro, avançando fronteiras de nosso país de 
origem para alcançar diferentes regiões do 

É o desejo por combater a vulnerabilidade 
social e a escassez de recursos vitais em uma 
nova realidade de equidade de oportunida-
des e bem-estar que nos move diariamente. 
As crianças e os adolescentes são os princi-

baseiam no entendimento de que o acesso 

os seres humanos, como o cuidado com a 
saúde, a alimentação adequada, a educa-
ção de qualidade e a vivência da cultura, 
são fundamentais para o desenvolvimento 
de uma sociedade mais justa e mais prós-
pera. O atendimento a essas pessoas acaba 
estendendo-se aos seus familiares, em um 
salutar e positivo efeito social.
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Acolhimento e amor são fundamentais para 

Com essa disposição interior nós abordamos 

que visam:

- A inclusão escolar de crianças e adolescen-

de aprendizagem, por meio do estímulo da 
capacidade cognitivo-comportamental, pre-
enchendo as lacunas do desenvolvimento, a 

acadêmicos;

- A reinserção social de crianças e adoles-

interações culturais e às oportunidades de 
geração de renda para as famílias.

Com muita satisfação publicamos os resul-
tados destes primeiros anos de nossas ativi-

tecnologias sociais implementadas com es-
calabilidade e reprodutibilidade para tornar 
nosso alcance ainda maior.

Convidamos você a se unir às nossas cau-

do voluntariado, para fazermos diferença na 
vida de muitas crianças e adolescentes que 
terão suas vidas e histórias marcadas pela 

-
les que realmente se importam e decidiram, 
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Quem somos

Desde 2014, a Fundação Lamb Watchers 
se dedica a apoiar diferentes instituições e 
projetos diretamente envolvidos com a er-
radicação da desigualdade social por meio 
de iniciativas focadas em pessoas que viven-
ciam diversas situações de vulnerabilidade. 
Tendo como principal objetivo servir àqueles 
que mais necessitam, nossas atividades per-
meiam os locais de maior fragilidade do nos-
so país de origem, o Brasil, como as comuni-
dades do Nordeste, e avançam as fronteiras 

Atuação

As crianças e os adolescentes são os princi-

baseiam no entendimento de que o acesso 

seres humanos, como o cuidado com a saú-
de, a alimentação adequada, a educação de 
qualidade e a vivência da cultura, são fun-
damentais para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e mais próspera. O 
atendimento a essas pessoas acaba esten-
dendo-se aos seus familiares, em um salutar 
e positivo efeito social.
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Em quê cremos

Espírito
empreendedor

Valorização da 
biodiversidade

Responsabilidade 
socialAutonomia

TransparênciaHonestidade

Equidade e justiçaRespeito mútuo

Missão

Fomentar e desenvolver empreendimentos de 
inclusão socioeducacional de crianças, ado-
lescentes e jovens em situação de vulnerabi-
lidade.

Visão

Viabilizar que crianças, adolescentes e jo-
vens, bem como suas famílias, em situação 

de forma digna e próspera por meio do pro-
tagonismo social.



Aspirações

Transformação

em situação de vulnerabilidade e o acesso 
aos serviços que têm como direito enquanto 
cidadãos, como a moradia, o conhecimento, 

pensamentos.

Cidadania
Fornecemos apoio para que pessoas fragi-

respeitadas, empoderadas e tenham consci-
ência de seu valor para a sociedade.

Dignidade
Buscamos equilibrar a realidade ao investir 
no desenvolvimento de pessoas com históri-

-
do em vista, ainda, a sua própria capacidade 

NOSSAS CAUSAS
Por quem estamos aqui.

É o desejo por transformar a vulnerabilidade 
social e a escassez de recursos vitais em uma 
realidade de equidade de oportunidades e 
bem-estar que nos move diariamente.

Conheça os projetos que apoiamos e
junte-se a essa corrente de solidariedade:





INAPE- Nossos Resultados





Projeto Areté - objetivos, diferenciais
e público-alvo

-
tracurriculares planejadas contando com o 
apoio de uma equipe especializada, o Projeto 
Areté surgiu em março de 2017 e se tornou 
um dos principais projetos do INAPE - Institu-
to Noitikos de Apoio ao Ensino.

Principais Objetivos

projeto tem o objetivo de desenvolver a ca-
pacidade cognitiva, motora, social e cultural 
de cada jovem, além de desenvolver as ha-
bilidades acadêmicas e sociais de maneira 
interativa e participativa, e proporcionar um 
tempo de qualidade para os alunos, com ati-
vidades educativas, prazerosas e de estímu-
los cognitivos.

Público-Alvo

O público-alvo do Projeto Areté é bastante 

• Crianças e adolescentes (de 6 a 17 anos) 
-

ladas no ensino regular, que são encaminha-
das pelas escolas com demandas psicopeda-
gógicas;
• Crianças e adolescentes que necessitam de 
acompanhamento especializado para a in-
clusão escolar;

de atividades de socialização e rotina, bus-
cando benefícios escolares.
Uma a cada dez crianças possui problemas 
de aprendizagem, os mais comuns são:

-
tividade;

• Discalculia;

• Problemas emocionais.

O que busca alcançar

O Projeto Areté busca melhorar a capaci-
dade de aprendizado e desenvolvimento de 
cada aluno como:
• Aumentar a autonomia para os estudos em 
ambiente escolar e familiar;
• Melhorar a compreensão de regras e orien-
tações nos aspectos comportamentais;
• Desenvolver os avanços nos aspectos da 
alfabetização em leitura e escrita.

Áreas de Atuação

• Psicoterapia – Promove o equilíbrio emo-
cional e o desenvolvimento psicológico sau-

-
tais que interferem na aprendizagem e nos 
relacionamentos sociais;
• Psicopedagogia – Otimiza a vida do aluno, 
orientando e organizando os estudos atra-
vés de técnicas que facilitam o processo de 
aprendizagem;
• Fonoterapia – Trabalha prevenção, avalia-
ção e tratamento de problemas na fala, lei-
tura, escrita e audição. São problemas que 
afetam diretamente o aprendizado;

possuem problemas motores, como a late-
ralidade, organização espacial e temporal, 

• Neuropsicopedagogia – Leva em conside-
ração uma abordagem mais ampla e dire-
cionada aos fatores relacionados à aprendi-
zagem, como a memória e atenção. Engloba 
os aspectos emocionais, cognitivos e moto-
res.



Diferenciais

Avaliações em equipes multidisciplinares são 
realizadas para demonstrar o andamento do 
desenvolvimento de cada criança. Com isso, 

através do relatório de Atendimento Educa-
cional Especializado o desempenho dos jo-
vens.
Além disso, o projeto disponibiliza refeições 

casa, e periodicamente, realiza passeios cul-
turais.

Espaços de Aprendizagem

A estrutura oferece espaços que desenvolvem 
habilidades em atividades como: 
• Musicoterapia – Aprendizado através da 
música, poesias e ritmos misturados com ele-
mentos divertidos e diferenciados;
• Judô – Ajuda a desenvolver a coordenação 
motora, disciplina, espírito de equipe e con-

-
tuguês e inglês, enquanto aprendem receitas 

e lúdicos;
• Festas – Divertimento em meio ao aprendi-
zado é fundamental;
• Passeios Culturais e Lazer – Passeios perió-
dicos para sair da rotina.

O Projeto Areté é uma importante ferramenta 
para o desenvolvimento completo das crian-
ças através de atividades prazerosas que es-
timulam a cognição e as habilidades.



ARETÉ- Nossos Resultados





PACE- Nossos Resultados
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- Meninas dos Olhos de Deus
(relatos da própria organização)

Localizada na cidade de Kathmandu, no Ne-

Olhos de Deus” é uma instituição que tra-
balha com a reinserção social de crianças e 

-

abrigam as vítimas resgatadas, a iniciativa 
promove condições dignas de moradia e ali-

-
tomar os estudos e se desenvolverem cultu-
ralmente em uma escola que também integra 
as ações da organização, além de atender os 
membros da comunidade local.

Com o objetivo de prevenir novos casos, o 
projeto ainda distribui bolsas de estudos para 
moradores de lugares mais afastados da re-
gião do Himalaia e elabora conteúdos com 

tendo em vista a sensibilização da sociedade 
para esse grave problema.

Nossas casas

Para esse trabalho, contamos com quatro 
casas de acolhimento, onde as meninas são 
recebidas com muito carinho e vivem em 
um ambiente familiar. Sempre dizemos que 
não somos uma simples organização, mas 
uma família, cujo objetivo é prover espe-

as nossas crianças. Não recebemos apenas 

também meninas e meninos em situação de 
-

trema pobreza, na marginalidade, morando 

Hoje, acolhemos por volta de 150 crianças 
e jovens em nossas quatro casas, sendo três 
casas para meninas e uma para meninos. 

Nossas casas abrigam 150 crianças e jovens 
e são o coração da grande família MOD. 

Nosso escritório e nossa escola estão locali-

as nossas casas.
Cada casa tem o funcionamento normal de 
uma família comum. Pessoas são contrata-
das para ajudar a cozinhar e a limpar, mas 
todos os meninos e meninas participam na 
manutenção geral da casa. Os líderes de 
cada casa moram com as crianças e funcio-
nam como os seus pais. Também desenvolve-
mos um sistema onde os jovens atuam como 
irmãos mais velhos ou irmãs mais velhas aju-
dando no cuidado dos mais novos.
O dia-a-dia da casa é cheio de alegria. As 
crianças amam músicas e danças. Sorrisos 
são vistos e risadas são ouvidas facilmente.
O ambiente familiar da casa é um recurso 

de pertencimento, dignidade e valor próprio. 
Assim, com a simplicidade e amizade no dia-
-a-dia da casa, tudo acontece. Cuidado, res-
tauração e esperança por um futuro melhor 
estão disponíveis para cada criança e jovem. 



Projetos de sustentabilidade

Também temos projetos de sustentabilidade 
que são iniciativas de negócios, onde jovens 
podem aprender e desenvolver novas habili-
dades e ter a oportunidade do primeiro em-
prego. Através desses projetos, intenciona-
mos multiplicar os nossos recursos para que 
o MOD possa crescer ainda mais e alcançar 
mais pessoas.
Antes do terremoto de 2015 nós compramos 

vegetais e criamos rebanhos de animais que 

para as nossas casas. O nosso objetivo é 
diminuir os gastos com comida produzindo 
carne e vegetais na nossa própria terra.

Além de reduzir os nossos gastos, também 
desejamos gerar maior renda no futuro pró-

-

decidimos produzir cardamomos em grande 
escala para venda.

bela visão das montanhas do Himalaia. Ela 
-

e esqui. Por isso, também temos o projeto de 
-

estão sendo construídos para esse propósito. 
-

ros de descanso e cuidado pessoal para toda 
a família do MOD e grupos que nos ofere-
cem treinamentos.



Livres para voar

-
dade e desejam ser independentes, temos o 

-
mos acompanhando os seus progressos.

Com o amadurecimento dos jovens, chegan-
do os dezoito e completando a última série 
do ensino regulamentar, sentimos a neces-

independentes. Acreditamos que a liberdade 
para tomar as próprias decisões e seguir o 
seu próprio caminho faz parte da dignidade 
humana.

Em 2012, recebemos uma visita de uma ju-

Ela nos deu a ideia de “repúblicas”, onde os 
jovens maiores de idade podem começar a 
alçar os seus primeiros voos fora de nossas 
casas. Assim, demos início ao programa Li-
vres para voar.

Nesse programa, o MOD ajuda os jovens 
mobiliando pequenos apartamentos. Eles 
mesmos pagam o aluguel, as despesas de 
alimentação e os itens pessoais. Nós não pa-

pelas suas próprias decisões.

Quando uma criança pequena começa a an-

com as suas crianças quando elas crescem, 
o MOD também as enfrenta. Nem sempre os 
jovens tomam as melhores decisões, mas nós 
estaremos sempre dispostos a lhes oferecer 
encorajamento e suporte.

Ela nos deu a ideia de “repúblicas”, onde os 
jovens maiores de idade podem começar a 
alçar os seus primeiros voos fora de nossas 
casas. Assim, demos início ao programa Li-
vres para voar.



Programa de bolsas escolares

Nosso objetivo não é apenas remediar o mal 

humano. Queremos evitar que mais pessoas 
sejam vitimizadas por essa crueldade.

Por este motivo, trabalhamos também com 
distribuição de bolsas escolares em outras ci-
dades e vilarejos do Nepal. A chance de uma 

-

Juntamente à distribuição das bolsas escola-
res, promovemos programas de conscientiza-
ção para as famílias das crianças contempla-
das e outras pessoas que podemos alcançar 
nessas cidades e vilarejos.
O trabalho da MOD é construído em duas 
bases: restauração e prevenção.

são recebidas na família MOD e acolhidas 
em nossas casas onde o trabalho de restau-
ração continua. As oportunidades de educa-

-

nossos projetos de sustentabilidade.

Contudo, entendemos que a melhor manei-

prevenção. Nós estamos lidando com vidas 
humanas. Não queremos que mais meninas 
e jovens sejam vítimas do terrível pesadelo 

os anos do Nepal para a Índia. Nenhuma 
organização seria capaz de restaurar tantas 
crianças.

Nem todas as meninas que abrigamos em 

Algumas delas vieram por se encontrarem 
em situação de risco, seja por orfandade, 
abandono, negligência, abuso ou histórico 

nossa família porque queremos prevenir que 

em situação de risco, seja por orfandade, 
abandono, negligência, abuso ou histórico 

nossa família porque queremos prevenir que 



Serviços de Saúde à Comunidade

Além da distribuição de bolsas escolares e 
dos programas de prevenção, servimos a co-
munidade nepalesa com atendimentos mé-
dicos e odontológicos. Para isso, contamos 
com uma clínica localizada em nossa escola 
e com uma clínica móvel para atendermos as 
pessoas de longe.

O MOD fornece serviços médicos e odonto-
lógicos para a comunidade nepalesa em Ka-
thmandu e outros lugares. Em 2014, abrimos 
uma clínica em nossa escola equipada para 

-
munidade local, tudo gratuitamente. Desde a 
abertura da clínica, nós recebemos doutores 
e dentistas de diferentes lugares do mundo 
que se voluntariam por curtos períodos.







Inape, me questionava se realmente conse-
guiria ajudar as crianças a atingirem o seu 
potencial. Mas com o passar do tempo, tudo 
se tornou maravilhoso!
Elas são incríveis em demonstrar o quão lon-
ge podem ir. Se eu tivesse que descrever o 
meu trabalho aqui no Inape, em uma pala-
vra, essa seria, Alegria. Eles me fazem sorrir 
todos os dias!“

– Alessandra Bertone – Pedagoga, cur-
sando pós-graduação em Neuropsicopeda-
gogia

“Sempre trabalhei com crianças, elas me en-
cantam!

-

traz muita satisfação. Muitas vezes o que pre-

quanto ela é capaz. Me sinto como as lentes 
que tiram o embaçado e tornam tudo límpi-
do. É um prazer trabalhar no Inape, sinto-me 
realizada em fazer parte deste projeto lindo!“

– Danielle Lira – Neuropsicopedagoga

aqui é assim, um pequeno gesto de ajuda e 
ele se multiplica em transformação do futuro 
de muitas crianças e suas famílias, por con-
sequência da sociedade. Toda ajuda é sem-
pre bem-vinda!
Eu confesso que meu coração também é 

e me realizo com as conquistas dos alunos 

-
ência transformadora! É sem dúvida o meu 
melhor trabalho!“

– Diney M. G. Lencioni –





tenho 21 anos e moro no bairro Batateira em 
-

ajuda e seu apoio neste momento de pan-

estamos passando por um momento difícil 

Com esse dinheiro estou comprando alimen-
tos e produtos Higiênicos.
Ao senhor só tenho a agradecer e pedir a 
Deus que abençoe sua vida. Meus sinceros 
agradecimentos.”

– Nomária Miranda Silva de Jesus

 Venho por meio desta oferecer meus since-
ros agradecimentos pela ajuda que me foi 
oferecida, neste momento difícil que estamos 
vivenciando.

Obrigada pela sua generosidade.
Lucilene Altino Figueredo.”

– Lucilene Altino Figueredo

“Sou muito grata pela atenção que sempre 
teve com a Cooperativa Educacional Bêth 

-
fíceis de pandemia. O que nos foi ofertado 

Abraços Fraternos!”

– Ana Isabel Torres Ribeiro



-

com meu esposo.

Para mim essa ajuda do senhor vai nos aju-
dar muito, não só para mim mais também 
para as minhas colegas, pois não temos ou-
tra renda a não ser a do nosso emprego na 

de 250,00 doado pelo senhor veio em uma 
boa hora, pois essa situação em que vive-
mos   tem nos tirado nossa rotina de trabalho 
e com o nosso ganho mensal e sem ele não 
conseguimos cumprir com nossas obrigações 

O que me dói muito chegar o dia de fazer 
minha compra de alimentos e não poder 
comprar o que necessitamos para nossa ali-
mentação, mais com essa doação do senhor 
vai ajudar muito.
Só tenho a agradecer o projeto do pastor Sal-

Obrigada!”

–   Cristiana Araújo de Sousa

“Neste tempo em que estamos vivendo tudo 
se torna difícil em nossas vidas, como distan-
ciamento das pessoas que amamos, perdas 
de amigos, parentes, etc... Sempre aparecem 

nem sempre agradecemos pessoalmente, 
mas entregamos nas mãos de Deus, essas 
bênçãos, por tanto só tenho agradecer essa 

dúvida nenhuma.

Muito obrigada aos anjos anônimos desse 
mundo, que Deus abençoe sempre.”

–  Deuselite Fernandes de Oliveira Dias.
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GESTÃO AMBIENTAL

Todas as nossas ações estão alinhadas aos 

(ODS) aderentes à nossa causa. Eles formam 
um conjunto de propostas criadas pela Or-
ganização das Nações Unidas (ONU) em 
2015. Divididos em quatro grandes dimen-
sões – social, ambiental, econômica e institu-
cional –, os atuais 17 objetivos se desdobram 

a agenda mundial rumo a 2030.

pobreza, a escassez de recursos hídricos e 
energéticos, a destruição dos ecossistemas 
terrestres e a desigualdade de gênero. É por 
isso que, em parceria com a FLW, você pode 
construir um mundo mais justo e harmônico!

Instalação de estação de tratamento 
de esgoto

Local: Comunidade do Baio –
Curimatá PI

No Brasil nós temos o gravíssimo problema 
da falta de tratamento de esgoto que atinge 
pelos menos 100 milhões de brasileiros.
A Fundação Lamb Watchers contou com o 
apoio do Ricardo Azevedo, que, patrocinado 
pela Vecchi Ambiental e Acqualimp/Rotoplas, 
pôde intermediar a doação de uma estação 
de tratamento de esgoto para a escola da 
Comunidade que havia sido reformada pela 

administrado pelo estimado casal Salvador e 

Estamos completando um ano da instalação 
da estação onde, até então, o esgoto da es-
cola corria a céu aberto, levando animais e 
aves a viverem no entorno da escola, provo-

O público atingido diretamente é formado 
por 130 alunos, mais 12 integrantes do cor-
po docente. No total são 11 famílias do Pro-
jeto Vida e Esperança no Sertão alcançando 

Ter uma escola com tratamento de esgoto é 
coisa raríssima na região.

Isso é um marco na história da Fundação que 
-



Registro da instalação da estação



Registro atual da estação já em funcionamento

No entorno dos canos de esgoto a presença 
de animais e aves era recorrente, convivendo 
com as crianças numa condição absoluta-



PARCERIAS

Juntos, conseguimos mudar o mundo a cada 
dia!

Tendo em vista que o nosso principal obje-
tivo é promover os direitos e a equidade de 

marginalizados pela sociedade, não é no-
vidade que somos movidos pelo relaciona-

o engajamento e a união da sociedade civil 
são fundamentais para o desenvolvimento 
de qualquer nação. É por isso que estamos 
sempre em busca do compartilhamento de 
conhecimentos e da lógica da solidariedade.

ChildFund Brasil – Fundo para
Crianças

A ChildFund Brasil – Fundo para Crianças é 
uma organização que atende mais de 50 mil 
crianças, adolescentes e jovens com o objeti-
vo de combater situações de vulnerabilidade, 

-
ceria com mais de 40 organizações espalha-
das por diferentes cidades, o número de pes-
soas impactadas por suas ações chega a 148 
mil pessoas. Isso porque seus projetos visam 
o desenvolvimento das famílias e das comu-
nidades em que estão inseridos os pequenos 
atendidos com o objetivo de transformar es-

-

a iniciativa foi reconhecida entre as “100 Me-

em parceria com o Instituto Doar pela trans-
parência e pela gestão de sua atuação.

Ectas Saneamento

-
sico no Brasil por meio do oferecimento de 

sustentabilidade é uma questão-chave para 
seus produtos e empreendimentos, desenvol-
vidos com o objetivo de gerar o menor im-
pacto possível para a natureza.

Fundo Socioambiental CASA

-
buídos por toda a América Latina, o Fundo 
Socioambiental CASA – Investindo em cuidar 
procura desenvolver comunidades que traba-
lhem localmente com a proteção ambiental 
tendo em vista o fortalecimento de suas ativi-
dades. Dessa forma, o fundo promove o uso 

-
vimento de mulheres e jovens na defesa do 
meio ambiente desde 2006. Relacionando-
-se diretamente com diferentes parceiros, a 
organização tem o controle sobre as ativida-
des realizadas pelas instituições que recebem 
seus recursos.

pacto possível para a natureza.



Global Greengrants Fund

organização dos Estados Unidos que tem al-
cance mundial, giram em torno da proteção 
do meio ambiente e das pessoas, promo-
vendo a restauração local, a harmonia entre 
as comunidades e a natureza, a dignidade, 
a equidade, o respeito mútuo e as relações 

-
zação de recursos para projetos locais, ela 
busca a justiça ambiental e a garantia dos di-
reitos sociais e econômicos de grupos vitimi-
zados pelo ódio e marginalizados pela socie-
dade, como mulheres, indígenas, imigrantes, 
negros, religiosos, trabalhadores e membros 

apoio da Aveda, marca de produtos para 
cuidados pessoais que anualmente promove 
a iniciativa Aveda’s Earth Month, que destina 
toda a verba arrecada com a venda de um 
de seus produtos para organizações alinha-
das com o seu compromisso com a susten-
tabilidade, principalmente para os cuidados 

GIFE

Associação de investidores sociais brasileiros, 
-

mas reúne instituições interessadas em inicia-

concretização de projetos próprios e a via-
bilização de propostas de terceiros, ele mo-
vimenta cerca de R$ 3 bilhões para causas 
sociais por ano atualmente. 

Instituto Beraca

O Instituto Beraca surge dentro da operação 
da Beraca, empresa líder em fornecimento de 

biomas brasileiros.
Nossa missão é sonhar a transformação so-
cial conjuntamente com comunidades vul-

diferenciados, ativar economias locais sus-
-

tauração do meio ambiente, a continuidade 
da diversidade cultural e o resgate da digni-
dade humana impactada pela pobreza.

objetivo ampliar e fortalecer o investimento 
social privado e o desenvolvimento da socie-
dade.
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