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PUBLICIDADE DIRIGIDA À
CRIANÇA NA INTERNET
Estratégias cada vez mais complexas
acendem o debate sobre os limites
das marcas
EMPATIA, A COMPETÊNCIA DO SÉCULO XXI
Iniciativa global reconhece escolas que
buscam uma educação transformadora
UM FILME PODE MUDAR O MUNDO!
Plataforma online disponibiliza filmes
para exibições públicas gratuitas
UM OUTRO OLHAR PARA
NÓS MESMOS
A transição de um modelo
de integração para um
modelo de inclusão
‘OLHOS DE CRIANÇA’
por Pedrinho Fonseca
‘ELA SE CHAMA PHULA’
por Estela Renner
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cial e fiquei feliz ao constatar que a tríade
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casos daquele país que são grandes vitórias
- como a derrubada da política que fazia
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7!#4*&!Z+'4&!#?%+4+-*-347!3*1!#?%+=%#A4T
=*74#3%U+?*5/"'!#?%+4+7%5*74#3!#?%+/7!+
&4?4+?4+:4--%!-+./4+-4+*#34&4--!+:4"%-+347!-+
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vez mais gente, tentando influenciar a deT
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e conquistas. Na linha do tempo, é possível
54&+ !+ !7:"*3/?4+ ?4+ 347!-+ 4+ ?4+ !RX4-+ T+ 4+
!--*7+`+#%--%+?*!T!T?*!$+B%--!-+743!-+5S%+
-4+&4!&&!a!#?%+=%#6%&74+!5!#R!7%-+T+%&!+
:%&./4+?4-=%(&*7%-+./4+:%?47%-+*&+7!*-+
"%#'4U+ %&!+ :%&./4+ !+ 743!+ ?4*W!+ ?4+ 6!14&+
-4#3*?%+./!#?%+&4-%"547%-+7/?!&+%+?4-3*T
#%+?/&!#34+%+3&!a43%$
,%&+3/?%+*--%U+34+=%#5*?%+!+"4&+4--4+&4T
latório em um dia tranquilo. Sinta, com a
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por fim, te convido a continuar por perto.
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é pai de João, Ire-
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ne e Teresa. E escreve cartas para eles no
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blog Do Seu Pai. Há um ano, vem desenvolvendo projetos em parceria com o Alana.
FOTO CAROLINA AIRES

E!5*!+/7!+:&!R!+:4&3%+?!+7*#A!+=!-!+%#?4+:!--4*+(%!+:!&34+?!-+
minhas tardes. Eram alegrias infinitas e pequenas: bola de gude,
:*:!U+ 64&&*#A%$+ ;!*-+ 3!&?4U+ 6/34(%"U+ 4-=%#?4T4-=%#?4U+ (*=*="43!-+
:!&!+"Y+4+:!&!+=Y$+,!&4=*!+/7!+434&#*?!?4U+!./4"4+347:%+4#3&4+%+
!"7%R%+4+!+5%"3!+:!&!+=!-!+:!&!+/7+?47%&!?%+(!#A%$+)!?!+3!&?4+
:!--!5!+=%7%+/7+!#%$
,!--4*+ \]+ !#%-+ -47+ 5%"3!&+ "Y+ 4U+ !%+ 6!1[T"%U+ &4=4#3474#34U+ !+
-/&:&4-!$+ <+ =%:!+ ?!-+ Y&5%&4-U+ ./4+ :!&4=*!+ '*'!#34U+ #S%+ 4&!+ 3S%+
'&!#?4+ !--*7$+ G+ 4-:!R%+ %#?4+ -4+ &4!"*1!5!7+ =!7:4%#!3%-+ ?4+
./!"./4&+ =%*-!+ 7!*-+ :!&4=*!+ /7+ :4./4#%+ 4+ *7:&%5*-!?%+ =4&=!T
?*#A%+?4+=*74#3%+=%7+/7+:%/=%+?4+!&4*!+?4#3&%+e+4+#S%+!./4"!+
quase praia que visitava minha memória. Os brinquedos, aqueles
imensos testes de resistência, força, equilíbrio e superações (com
!-+*#=%#3Y54*-+./4?!-MU+-4+&454"!&!7+7*#O-=/"%-$
<+5*-S%+?4+/7!+=&*!#R!+`+/7!+"/:!+?*!#34+?4+./!"./4&+:4T
quena perspectiva de aprendizado – e daí vem a capacidade real
que temos, quando pequenos, de ver novos mundos a cada centíT
743&%+./!?&!?%+?*!#34+?%-+#%--%-+%"A%-$+
A primeira vez que entrei no Instituto Alana só consegui enT
W4&'!&+'*'!#34-$+,4--%!-+4#%&74-+=%7+5!"%&4-+*'/!"74#34+'&!#T
?4-+4+6/#RX4-+-%=*!*-+./4+3!#3%+!?7*&4*$+BS%+A!5*!+-!"!-+-4:!&!#T
?%+ 4"!-U+ 7!-+ 5*?&%-+ /#*#?%+ %-+ -4/-+ %"A!&4-+ =O7:"*=4-$+ V7+ 5S%+
diante de mim, um espaço sem fim – mas um caminho aberto.
047(&%+?%+?*Y"%'%+?4+=%&&4?%&+4#3&4+?%*-+?!./4"4-+'*'!#34-$+
@!"!5!7+-%(&4+%+!"#$%&$'('!)%*+,)$+C!+*7:%&3J#=*!+?4+:%-*=*%#!&T

T-4U+?4+"/3!&+:!&!+./4+%-+?*&4*3%-+?4+3%?!+4+./!"./4&+=&*!#R!+6%--4+
:&4-4&5!?%U+-47+./4+4"!-+6%--47+-/(743*?!-+f+=%7/#*=!RS%+:4&T
54&-!+./4+:%?4&*!+6!1[T"!-+!=&4?*3!&+./4+=%7:&!&+K%/+34&M+:%?4&*!+
:!&4=4&U+47+!"'/7!+*#-3J#=*!U+7!*-+*7:%&3!#34+?%+./4+-4&$
>*+ %/3&%+ '&/:%+ 6!"!#?%+ -%(&4+ !+ *7:%&3J#=*!+ ?%+ (&*#=!&$+ <-+
:4--%!-+!--*-3*!7U+a/#3!-U+f+4W:4&*[#=*!+?4+/7+=!-!"+./4+:4&=%&T
&4&!+ %+ L&!-*"+ *#34*&%+ 47+ (/-=!+ ?4+ =4#!-+ 7*"!'&%-!-+ ?4+ =&*!#R!-+
(&*#=!#?%+ ?4+ -4&+ '4#34+ e+ %+ (&*#./4?%+ 4&!+ %+ 7/#?%U+ %+ 7/#?%+
4&!+?4"!-U+4--4+4&!+%+-(""#./"#)'0)'1"#%2$"$+9S%+-*7:"4-U+3S%+'&!#?4+
aquilo que vi com meus próprios olhos.
V7+347:%+?4:%*-U+5*+/7+'&/:%U+!"*Y-U+5*+/7!+5*"!+#!-=4#?%+
47+3%&#%+?4+/7!+=&*!#R!U+/7!+5%1+!+?*14&+./4+g-4+7/?!&7%-+%+
começo da história, mudamos a história inteira”. E uma criança
-*7(%"*1!5!+%+&4#!-=4&+?!+A/7!#*?!?4+47+3%&#%+?4--!+5*"!$
<+5*-S%+?4+/7+!?/"3%U+./!#?%+=%#-4'/4+4#W4&'!&+!+'&!#?4T
1!+?%+'4-3%+?4+./47+3&!(!"A!+K4+"/3!M+:!&!+3&!#-6%&7!&+%+7/#T
?%U+`+!+5%"3!+?!./4"!+"/:!+./4+/-!7%-+#!+*#6J#=*!$+d+!+=A!#=4+
?!+'4#34+:4&=4(4&+!+?*74#-S%+54&?!?4*&!+?!./*"%+./4+&4!"74#T
34+*7:%&3!$+9%?%-+%-+?*!-U+./!#?%+5%"3%+!%+<"!#!U+54a%+%-+'*'!#T
34-+:!&!+"Y+4+:!&!+=YU+!'*#?%+a/#3%-+:!&!+./4+=!?!+=&*!#R!+:%--!+
=%#3*#/!&+!+54&+%+-4/+4#3%&#%+3S%+=A4*%+?4+:%--*(*"*?!?4-$+2+74+
54a%U+ #%5!74#34U+ 4#3&4+ !-+ =%:!-+ ?4+ Y&5%&4-+ ./4+ 74+ !(&!R!7U+
=!7*#A%-+?4+!&4*!+:!&!+K:4&M=%&&4&+?4-=!"R%U+%-+A%&*1%#34-+3S%+
largos. E volto a acreditar que é possível ter o ponto de vista da
=&*!#R!+./4+6/*+e+4+./4+!*#?!+:%--%+-4&$+
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O'!),(&)'0$'8#0$+`+64*3%+?4+/7!+=%"=A!+?4+&43!"A%-+?4+&%-3%-U+:&4T
sença, intimidades. Uma colcha de retalhos costurada tão firmeT
74#34+ ./4+ ?!&*!+ !%+ :"!#43!+ '&Y5*?%+ /7!+ 7!#3!+ !=%"=A%!?!+ ?4+
:"4#%+?4+!7%&$
Gratidão pelo filme invisível, pelo filme que acontece atrás do
filme. Do encontro de uma equipe diversa, disponível, pronta, senT
sível, que escuta, com uma outra equipe de pais, mães, especialistas,
=&*!#R!-+4+:4--%!-+=%&!a%-!-U+54&?!?4*&!-U+'4#4&%-!-+./4+6!"!7$++<%+
abrir a porta, falam: ao permitir que ouçam seus filhos, falam. No
silêncio de nossa pausa, falam. A experiência clínica, a busca pela
sabedoria, a pesquisa, a passagem deste artigo científico, este insight,
!+:%4-*!+?%-+#O74&%-U+6!"!7$
Essa fala, esse fio, essa rua, essa veia nossa, costuram os retalhos.
?*.(7+#7)A+ V7!+ &/!+ !'*3!?!U+ /7+ :&`?*%+ =%"!?%+ 47+ %/T
3&%-+ ?%*-$+ V7+ !:!&3!74#3%+ ?4+ a!#4"!-+ 64=A!?!-$+ 2-=/&%+ :!&!+
a filmagem. Abrimos a janela da sala, um muro. A janela do
./!&3%U+/7+7/&%$+<+a!#4"!+?!+=%1*#A!U+/7+7/&%$+2+?4#3&%+?4-T
34+!:!&3!74#3%+4-=/&%+4+7*#O-=/"%U+/7!+4#64&74*&!+./4+:!--%/+
!+3&!(!"A!&+?4+#%*34+=/*?!#?%+?4+(4([-+:&47!3/&%-U+:!&!+./4U+
durante o dia, pudesse ficar com seus filhos. Mas quando ela
?%&74h+2"!+(&*#=!+=%7+N%./*7$+
3P"A'Q)$5+#,L'06R,('+,'"(,@0#)':)"5+(',('0)?(',+2E)7$+B!+(&*#T
=!?4*&!+?4+7`?*=%U+%+74#*#%+?Y+&47`?*%+:!&!+4"!$+2"4+?*1Z+3=('
*#(%.(',(S)"<7$+2"!+&*$+2"4+=%"%=!+!+7S%+#%+(%"-%+4+3*&!U+=%7+!"'/T

ARGENTINA

ma dificuldade, duas moedinhas, e oferecendo-as para ela, diz:
345+#'(*.67$+B!3Y"*!+-4+-/&:&44#?4Z+ 38)29',(':$;$*'$',#<7$+2+4"4Z+
3=#>'4'2)%*+?.$'5+(,':$;$'@')':$2#(%.(7A
G+7`?*=%+=/*?!#?%+?!+4#64&74*&!h+N%!./*7+&43&*(/*#?%+!+
6!3*'!+?4+B!3Y"*!h+G"A!7%-+!%+"!?%+4+!3&!5`-+?!-+a!#4"!-$+BS%+
AY+7!*-+7/&%-U+#S%+AY+7!*-+7*#O-=/"%U+#S%+AY+7!*-+?O5*?!-$
=*)1#3. Como eles sobem até o alto do prédio para grafiT
3!&h+G+./4+%-+"45!+!+4--4+4-6%&R%h+<+4--4+&*-=%h+G+&*-=%+6/#?%+
./4+ ?*1Z+ g947+ '4#34+ !./*$+ ,!--!7%-+ :%&+ !./*$+ Q%7%-+ !./*i$+
Q/(*7%-+-434+!#?!&4-+=%7+4./*:!74#3%+#!-+=%-3!-+:!&!+4#=%#T
3&!&+%+4W3&!%&?*#Y&*%$+2"!+=A4*&%/U+4"!+&%/(%/U+4"!+6%*+:&4-!$+2"!+
`+ /7!+ 7S4+ -47+ *'/!"U+ 4"!+ %+ :&%34'4U+ 4"!+ "A4+ ?Y+ -4/+ %"A!&$+ 2"!+
4#34#?4+%+./4+4"4+:&4=*-!+:!&!+4"4+-4&+./47+4"4+`$+2"!+%(-4&5!+%+
começo o meio e o fim de suas brincadeiras. Ela entende o proT
=4--%U+!+*7:%&3J#=*!+?%+(&*#=!&$+2"!+?*1Z+3B+'C)+'$.@')'2@+'5+$%0)'
(?('D$.(':$?,#%E$*7. Ela não trabalha. Não quer deixar seu filho
=%7+./!"./4&+/7$
8)7)">$+3=)+')'F%#2)':$#'5+('(+'2)%E(&)'5+('0(#G)+'0('."$D$?E$"'
:$"$'H#2$"'2),')*'H#?E)*A'I#%E$',J('H(K'#**)':)"',#,L'('$*'(*2)?E$*'5+('(?$'
H$K#$L'(+'?(,D")L'H#K("$,'$'0#H("(%&$A'B?$'%)*'?(C$C$':$"$'H)"$A'B+'?(C)'
(?(*':$"$'D"#%2$"'H)"$L',(*,)'%$'2E+C$L'%$'%(C(A'B**(',$2E+2$0)'0(?('$5+#'
%$'.(*.$L'H)#')%.(,'(%5+$%.)'(?('2)""#$A'M'2E$.)'5+('(?('.(%E$'2$N0)A'I(+*'
$,#;)*',(':(";+%.$,':)"'5+('(+'H#K'#**)L'0(#G(#',(+'."$D$?E)'0)*'*)%E)*A'
I$*':$"$'2$0$'2"#$%&$'5+('%$*2(L'$?;+@,'.(,'5+('H$K("'#**)A'!(".)<7'

CANADÁ

@7"#)$+ >*#34+ 4+ 3&[-+ :&`?*%-+ 47+ =%#-3&/RS%$+ B%+ =AS%+ /7+ =%#a/#3%+ A!(*3!=*%#!"+
*#!(*3Y54"$+27+/7+&4(%=%+!"3%+?4+"!3!U+/7!+74#*#!+4-'/*!U+%"A%-+54&?4-U+(&*"A!$+27+
=*7!+?%+34"A!?%+4-3Y$+
2*+74#*#!U+4*$+j/!"+`+%+-4/+#%74h+
,A/"!$+
Phula, o que você está fazendo aí em cima?
2-3%/+=%#-4&3!#?%+/7+(/&!=%+:%&./4+7*#A!+=!-!+4-3Y+=%7+'%34*&!$+
T).(#"$'0('5+('6;+$<'T).(#"$'0('5+('2$*$<'1+"$2)'0('5+(',+%0)<'
,A/"!U+5%=[+=/*?!+-%1*#A!+?%-+-4/-+*&7S%-h+
V7+*&7S%+?454&*!+=/*?!&+?%+%/3&%$+
I$*'C)29'.(,'%)C('$%)*L'*+$'#",J'.(,'0)#*L'*(+'#",J)'.(,'2#%2)A'U+(,'2+#0$'0('C)29<'
,A/"!U+./!"+`+!+74"A%&+:!&34+?%+?*!h+
D&+:!&!+!+4-=%"!$+0Y+`+"*7:%$+
V6'%J)'@'?#,:)L'(*.#C('?6A'V6'.)0$*'$*'2"#$%&$*'.)**(,'2),'$':)(#"$'0$*')D"$*'0)*'E),(%*'5+('
2E(;$,'0('2$"")A'
+,A/"!U+5%=[+347+&4"*'*S%h+;*#A!+&4"*'*S%+`+7*#A!+4?/=!RS%$+
4;)"$'C)29',('$**+*.)+'(':"(2#*)'0('+,'.(,:)A
,A/"!U+./!"+%+-4/+7!*%&+-%#A%h+
2/+#S%+34#A%+-%#A%-$
WE+?$L'%J)'*$#$'0(':(".)'0(',#,L'%J)'*$#$'0(':(".)'0$';(%.(L'%/*'C$,)*'2+#0$"'0('C)29A'XJ)'*('
C6L'%J)'2$""(;+('(*.('D$?0('0('6;+$'5+('(,'$?;+%*'0#$*'C#"$"6'D$?0('0('2#,(%.)A'8(,'2),'$';(%.(L'C)29'
('*(+*'#",J)*L'*(+*'2)?(;$*L'*(+*':$#*L':")H(**)"(*L'*+$'2),+%#0$0(A'8(,'0$"'$',J)':"$',#,L':$"$'
(?$L':$"$'+,',)%.('0(';(%.('%)'1"$*#?A'8(,'2),'$';(%.(':$"$')'2),(&)'0$'E#*./"#$L'C$,)*',+0$"'(?('
2),'C)29A'

ESTELA RENNER é diretora, roteirista e
co-fundadora da Maria Farinha Filmes. Escreveu e dirigiu Criança: a Alma do Negócio (2008) e Muito Além do Peso (2012).
Em 2016, lançou o documentário O Começo da Vida escrito e dirigido por ela.
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Absorvido de maneira transversal dentro do
Instituto Alana, o projeto Outro Olhar se dilui para
nos fazer questionar a prática diária da inclusão

O QUE MARCOU
- A pesquisa da consultoria McKinsey, encomendada pelo Alana, sobre o valor
Q4+!+*#="/-S%+?454+!=%#34=4&+47+3%?!-+!-+4-64&!-+4+%+347:%+3%?%U+:%&+./4+/7+:&%a43%+
específico precisa existir para tratar do tema? Essa pergunta surgiu em 2015, quando
os projetos do Instituto Alana, mais maduros, olharam para as suas próprias práticas
*#="/-*5!-$+Q4a!+47+!RX4-+./4+:%?4&*!7+-4&+?*64&4#34-U+-4a!+#!+=%#=4:RS%+?4+*?4*!-+./4+
:!--!&*!7+!+-4&+*#=%&:%&!?!-U+%+3&!#-54&-!"+:!--%/+!+6!14&+7/*3%+7!*-+-4#3*?%+?%+./4+%+
4W="/-*5%$+g,&4=*-Y5!7%-+-!*&+?4+/7+7%?4"%+?4+*#34'&!RS%+:!&!+/7+54&?!?4*&%+7%?4"%+
?4+*#="/-S%iU+"47(&!+)"!/?*!+;%&4*&!U+4#3S%+=%%&?4#!?%&!+?%+G/3&%+G"A!&+4+A%a4+&4-T
:%#-Y54"+:4"!+Y&4!+?4+:4-./*-!+?!+*#-3*3/*RS%$
+2+!--*7U+?4+7!#4*&!+#!3/&!"U+%+G/3&%+G"A!&+?4*W%/+?4+4W*-3*&+=%7%+:&%a43%$+E%a4U+!+
inclusão está presente na estruturação de ações e nas reflexões sobre o que acreditamos,
(/-=!7%-U+?464#?47%-$+d+/7+!:&4#?*1!?%+=%#-3!#34U+!:%*!?%+:4"%+3&!(!"A%+?!+<"!#!+
@%/#?!3*%#U+(&!R%+?%+D#-3*3/3%+<"!#!+./4+*#54-34+47+:4-./*-!-+*#34&#!=*%#!"74#34$+<3/T
almente, estão em cursos estudos sobre educação inclusiva e sobre síndrome de Down,
47+:!&=4&*!+=%7+/#*54&-*?!?4-+=%7%+%+;D9+KD#-3*3/3%+?4+94=#%"%'*!+?4+;!--!=A/-433-M+
4+!+)!-4+k4-34&#+84-4&54+V#*54&-*3F$
No Brasil, o olhar do Alana para a saúde da pessoa com síndrome de Down se volta
para os profissionais da área médica. Em 2016 será lançado um curso de atualização no
cuidado da síndrome de Down em parceria com a Escola de Educação Permanente da
@!=/"?!?4+?4+;4?*=*#!+?!+V#*54&-*?!?4+?4+QS%+,!/"%+K22,lE)@;VQ,M$

que os funcionários com síndrome de Down agregam às empresas — lançada em
2014 — , foi apresentada na ONU, na programação do Dia Internacional da Síndrome de Down, em março de 2015.

- A repórter Ju Bessa, do portal Outro Olhar, passou a fazer parte da equipe de
comunicação do Alana, cobrindo os eventos da organização.

- Lançamento do média-metragem Outro Olhar — Convivendo com a Diferença,
que conta a história de Charbel Gabriel, um senhor de 60 anos com síndrome de
Down que tem uma vida ativa e saudável. O documentário foi uma iniciativa do
Alana, com produção da Maria Farinha Filmes, e foi lançado no VII Congresso
Brasileiro de Síndrome de Down e no VIDEOCAMP, em outubro.
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Iniciativa global percorre o mundo para reconhecer
escolas que buscam diferentes caminhos na
construção de uma educação transformadora

A matrícula de David, uma criança com deficiência, foi a mola
:&%:/"-%&!+:!&!+!+7/?!#R!+?!+&4!"*?!?4+#!+4-=%"!+,*#4"!#?-+B%&T
3A+,&*7!&F+Q=A%%"U+47+)!:4+9%b#U+#!+m6&*=!+?%+Q/"$+<##+;%&3%#U+
diretora da escola, resolveu abraçar a diversidade, logo após o país
-!*&+ ?%+ &4'*74+ ?4+ !:!&3A4*?U+ 4#34#?4#?%+ ./4+ !-+ 4-=%"!-+ :&4=*-!T
5!7+-4&+4-:4"A%-+?4--!+#%5!+-%=*4?!?4$+;4-7%+=%#3&!+!+5%#3!?4+
?%+=%&:%+?%=4#34U+<##+&4=4(4/+C!5*?U+4+4--4+6%*+%+:&*74*&%+:!--%+
:!&!+!+./4(&!+?!+A4'47%#*!+=/"3/&!"U+&!=*!"+4+&4"*'*%-!+?!+4-=%"!$+
B%+ ?*!+ !+ ?*!U+ !"/#%-+ 4+ :&%64--%&4-+ 6%&!7+ !:&4#?4#?%+ !+ =%#5*54&+
=%7+!+?*64&4#R!+4+?4-=%(&*&!7+./4+!+=A!54+:!&!+4--!+=%#5*5[#=*!+
4&!+!+47:!3*!$
<+47:!3*!+`+/7!+?!-+=%7:43[#=*!-+./4+:&4=*-!7+-4&+5!"%&*1!T
?!-+ :4"!-+ 4-=%"!-+ ?!+ &4?4+ ?%+ :&%'&!7!+ 2-=%"!-+ 9&!#-6%&7!?%&!-$+
Com mais de 200 escolas ao redor do globo, e presente em 28 países,
!+*#*=*!3*5!+'"%(!"+?!+?1<&A)
?1<&A) tem como missão identificar, conectar
4+!:%*!&+4-=%"!-+=%7+:&Y3*=!-+*#%5!?%&!-+#!+6%&7!RS%+?4+=&*!#R!-+4+
a%54#-+=%7%+!'4#34-+?4+3&!#-6%&7!RS%+:!&!+%+(47+=%7/7$
B%+L&!-*"U+%+:&%a43%+347+!+=%&&4!"*1!RS%+?%+D#-3*3/3%+<"!#!+4+
já reconheceu 15 escolas até julho de 2016 com práticas que valoT
&*1!7+=%7:43[#=*!-+3&!#-6%&7!?%&!-+=%7%+!+47:!3*!U+%+3&!(!"A%+

47+4./*:4U+!+=&*!3*5*?!?4+4+%+:&%3!'%#*-7%+-%=*!"U+=A!54-+:!&!+!+
6%&7!RS%+?4+=&*!#R!-U+!?%"4-=4#34-+4+a%54#-+=!:!14-+?4+4#6&4#3!&+
os desafios do século XXI.
@!147+:!&34+?!+&4?4+(&!-*"4*&!+%+)%"`'*%+>*54&+K)%3*!+e+Q,Mn+!+
Escola Municipal Acliméa Nascimento (Teresópolis – RJ); a Escola
<7*'%-+ ?%+ >4&?4+ K,%&3%+ <"4'&4+ e+ 8QMn+ !+ 2-=%"!+ >*"!+ K@%&3!"41!+ e+
)2Mn+!+2-=%"!+)%7/#*3Y&*!+0/*1!+;!A*#+KQ!"5!?%&+e+L<Mn+!+2-=%"!+
8/&!"+C4#?[+?!+Q4&&!+KQ4&&!+o&!#?4+e+L<Mn+%+)%"`'*%+2./*:4+KQS%+
,!/"%+e+Q,Mn+!+2-=%"!+;/#*=*:!"+?4+2#-*#%+@/#?!74#3!" C4-47T
(!&'!?%&+<7%&*7+0*7!+KQS%+,!/"%+e+Q,Mn+!+2-=%"!+;/#*=*:!"+<##4+
@&!#H+KL4"%+E%&*1%#34+e+;oMn+!+2-=%"!+;/#*=*:!"+,&%64--%&+,!/"%+
@&4*&4+KL4"%+E%&*1%#34+e+;oMn+%+)4#3&%+D#34'&!?%+?4+2?/=!RS%+?4+
N%54#-+4+<?/"3%-+K)D2N<M+)!7:%+0*7:%+KQS%+,!/"%TQ,Mn+!+2-=%"!+
Vila Verde (Alto Paraíso de Goiás – GO); a Escola Estadual de EduT
cação Profissional Alan Pinho Tabosa (Pentecoste – CE); o SERTA
– Serviço de Tecnologia Alternativa (Glória do Goitá – PE); e o InsT
3*3/3%+@4?4&!"+?%+,!&!#Y+)!7:/-+N!=!&41*#A%+KN!=!&41*#A%+e+,8M$
O lançamento oficial do programa Escolas Transformadoras
#%+L&!-*"+!=%#34=4/+47+-4347(&%+?4+\]^_U+./!#?%+&4:&4-4#3!#34-+
?!-+ ?41+ :&*74*&!-+ 4-=%"!-+ &4=%#A4=*?!-+ =%7:!&3*"A!&!7+ !-+ 4W:4T

&*[#=*!-+ ?4+ -4/+ ?*!+ !+ ?*!+ 4+ =%#3!&!7+ =%7%+ 3&!(!"A!7+ :!&!+ 4#T
=%#3&!&+47+=!?!+:&%("47!+/7!+%:%&3/#*?!?4+?4+7/?!#R!$+<"`7+
?%+ (!34T:!:%U+ %+ "!#R!74#3%+ 3454+ !+ :&4-4#R!+ ?!+ 47:&44#?4?%&!+
-%=*!"+ p*&!#+ L*&+ Q43A*U+ 6/#?!?%&!+ ?!+ 2-=%"!+ 8*54&-*?4U+ #!+ q#?*!U+
4+&4-:%#-Y54"+:4"!+=&*!RS%+?%+C4-*'#+6%&+)A!#'4$+K54&+:Y'*#!+\]M$+
Em 2016, o projeto continua com o reconhecimento de novas
4-=%"!-+4+!+:&%7%RS%+?!-+:&Y3*=!-+*#-:*&!?%&!-$

O que é: Iniciativa global para identificar,
conectar e apoiar escolas com práticas inovadoras, fortalecendo a visão de que todos
podem ser sujeitos de transformação social.
Destaque: Lançamento da iniciativa no Brasil
com a presença de representantes das escolas que compõem essa rede e criação de uma
comunidade ativadora composta por especialistas de diferentes setores sociais.
www.escolastransformadoras.org.br
www.facebook.com/escolastransformadoras
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2"!+3&!#-6%&7%/+#%--!-+&4"!RX4-+-%=*!*-U+&45%"/=*%#%/+#%--%+!=4--%+f+*#6%&7!RS%+4+=/"3/&!U+
#%--%-+AY(*3%-+?4+=%#-/7%+4+7/*3%-+%/3&%-+!-:4=3%-+?!-+#%--!-+5*?!-$+d+="!&%+./4+=A4'%/+
7/?!#?%+3/?%+3!7(`7+:!&!+!-+=&*!#R!-Z+a%'%-+%#"*#4U+:&%'&!7!-+*#6!#3*-+4W="/-*5%-U+=!T
nais delas - por elas e para elas. A internet - ampla, plural, por vezes invisível - tem demanT
dado bastante reflexão da equipe do Criança e Consumo.
Perto de completar 10 anos de existência, em 2015 o projeto deu início a um merguT
"A%+=%7+%+%(a43*5%+?4+4#34#?4&+64#I74#%-+#%5%-+4+7/*3%+:&4-4#34-+#!+5*?!+?!-+=&*!#R!-+
!3/!"74#34$+ V#(%W*#'U+ /#b&!::*#'U+ F%/3/(4&-+ 7*&*#-U+ (&!#?4?+ 4#34&3!*#74#3$$$+ 9/?%+
*--%+=%74R%/+!+!:!&4=4&+=%7+6&4./[#=*!+#!-+?4#O#=*!-+&4=4(*?!-+:4"!+4./*:4+?%+)&*!#R!+
4+)%#-/7%$+2U+%"A!U+#S%+6%&!7+:%/=!-c
27+\]^_U+6%&!7+_^+?4#O#=*!-+&4=4(*?!-+:4"%+-*34+4+:4"%+4T7!*"+?%+:&%a43%$+V7!+?4"!-+
?4/+%&*'47+!+/7!+&4:&4-4#3!RS%+./4+6%*+4#5*!?!+!%+,&%=%#+?4+L%!+>*-3!U+=!:*3!"+?4+8%T
&!*7!$+G/3&!-+^^+&4:&4-4#3!RX4-+T+%&*'*#!?!-+?4+?4#O#=*!-+-474"A!#34-U+6%&!7+4#5*!?!-+
a diferentes órgãos públicos em vários estados brasileiros. Além disso, três notificações
6%&!7+4#=!7*#A!?!-+!+47:&4-!-+?*64&4#34-$+

O que é: Desde 2006 atua com o objetivo
de divulgar e debater ideias sobre as questões relacionadas ao consumismo infantil e à
publicidade dirigida às crianças, e de apontar caminhos para minimizar e para prevenir
prejuízos decorrentes dessa comunicação.
Destaque: A decisão do Superior Tribunal
de Justiça que reconheceu a abusividade
da publicidade dirigida para criança em um
caso contra a Bauducco.
criancaeconsumo.org.br
facebook.com/projetocriancaeconsumo

A consolidação da Resolução 163

bit.ly/criancaeconsumo
twitter.com/criancaeconsumo

Em um período marcado por conquistas importantes, o projeto
Criança e Consumo também enfrenta todos os desafios que a
publicidade na internet dirigida à criança traz

Em abril de 2015, a Resolução 163 do Conanda, que esclarece sobre a abusividade da
:/("*=*?!?4+:!&!+%+:O("*=%+*#6!#3*"U+=%7:"43%/+/7+!#%$+Q4+47+\]^r+4"!+6%*+./4-3*%#!?!+4+
!3!=!?!+:4"%+74&=!?%U+#%+!#%+-4'/*#34+4"!+6%*+-4#?%+*#=%&:%&!?!+:%&+47:&4-!-+./4+4#T
34#?4&!7+./4U+:!&!+!"`7+?!+&4-%"/RS%+47+-*U+AY+/7!+5%#3!?4+?!+-%=*4?!?4+47+4#W4&'!&+
/7!+7/?!#R!$
A Resolução 163 foi uma das pautas que o Criança e Consumo levou para uma audiT
[#=*!+#!+G&'!#*1!RS%+?%-+2-3!?%-+<74&*=!#%-+KG2<M+47+7!&R%$+,4?&%+E!&3/#'U+!?5%'!T
?%+?%+D#-3*3/3%+<"!#!U+&4:&4-4#3%/+%+:&%a43%+)&*!#R!+4+)%#-/7%+4+6!"%/+3!7(`7+?!+)"!--*T
ficação Indicativa brasileira, considerada por muitos especialistas um modelo de referência.
Em 2016, o projeto Criança e Consumo celebra dez anos de existência. Até o fechaT
mento deste texto, muitas vitórias já foram celebradas! O Superior Tribunal de Justiça,
em um julgamento histórico, declarou a abusividade da publicidade dirigida à criança – é
a primeira vez que um caso desse tipo chega à instância superior do Judiciário no país.
Se, por um lado, a internet trouxe novos desafios para o projeto, por outro, as conquistas
*7:%&3!#34-+?S%+!+=4&341!+?4+./4+7/*3%+aY+6%*+=%#./*-3!?%$
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As feiras são uma forma divertida
de repensar as relações de consumo
e colocar em prática o desapego.

,!&!&+ :!&!+ %/5*&+ !+ =%#54&-!+ 7*O?!+ ./4+ !=%#34=4+ ?/&!#34+ /7!+
3&%=!+4#3&4+?/!-+=&*!#R!-+`+/7!+4W:4&*[#=*!+4+3!#3%$+<"*U+#!./4"!+
singela negociação, um brinquedo ganha um significado novo, o
./4+4&!+-47+'&!R!+&44#=%#3&!+-4/+'*#'!?%U+#%5%-+/-%-+-S%+*#54#T
3!?%-+4+/7+=%7:&%7*--%+"%'%+`+-4"!?%$
Q4'/&%-U+ *#?4=*-%-U+ !&&4:4#?*?%-Z+ !-+ 47%RX4-+ 5[7+ 4+ 5S%U+ 4+
!%-+:%/=%-+?S%+"/'!&+!+:%--*(*"*?!?4-U+!"*!#R!-U+!7*1!?4-+4+7/*3!+
?*54&-S%$+947+6&/-3&!RS%+3!7(`7U+="!&%c+@!1+:!&34+?!+5*?!+"*?!&+
=%7+4--4+-4#3*74#3%+3S%+=%7/7+4+3S%+=A!3*#A%$
<-+@4*&!-+?4+9&%=!-+?4+L&*#./4?%-+-S%+/7!+%:%&3/#*?!?4+:!&!+
4#-*#!&+f-+=&*!#R!-+./4+7/*3!-+5414-+=%7:&!&+#S%+`+!--*7+3S%+"4'!"n+
./4+3&%=!&+3!7(`7+:%?4+-4&+?*54&3*?%n+./4+#!?!+-/(-3*3/*+!+&4"!RS%+
=%7+%+%/3&%$+<%-+:%/=%-U+!-+=&*!#R!-+5S%+-4+?!#?%+=%#3!+?!-+!&7!T
?*"A!-+?%+=%#-/7*-7%+4+:4&=4(4#?%+%+5!"%&+?%-+4#=%#3&%-U+?%+!643%U+

?%-+7%74#3%-+=%7:!&3*"A!?%-$+<-+64*&!-+-S%+/7!+6%&7!+?*54&3*?!+?4+
&4:4#-!&+!-+&4"!RX4-+?4+=%#-/7%+4+=%"%=!&+47+:&Y3*=!+%+?4-!:4'%$
B%-+ O"3*7%-+ 74-4-U+ %+ D#-3*3/3%+ <"!#!+ :&%7%54/+ 64*&!-+ #!+
Q47!#!+;/#?*!"+?%+L&*#=!&n+#!+>*&!?!+Q/-34#3Y54"n+#%+454#3%+
Juntos pelo Brincar (ver página 26); no Festival da Cultura InT
="/-*5!n+#!+64-3!+?4+s]+!#%-+?!+2?/=!RS%+D#6!#3*"+,!/"*-3!#!n+#!+
;%(*"*1!RS%+;/#?*!"+:4"%+)"*7!n+#!-+?/!-+4?*RX4-+?%+Q"%bp*?-+
(ver página 37), e na Semana da Diversidade, em celebração ao
dia internacional da síndrome de Down.
9!7(`7+5*7%-+!+!RS%+?4=%"!&+T+?414#!-+?4+=*?!?4-+&4=4(4T
&!7+ 4?*RX4-+ ?!+ @4*&!+ ?4+ 9&%=!-+ ?4+ L&*#./4?%-+ %&'!#*1!?!-+ ?4+
maneira autônoma. Usando o material disponível no site, pessoas
e instituições replicaram o modelo em mais de 70 praças, escolas
e espaços culturais de todo país.

O que é: Ação de mobilização que surgiu em 2012,
a fim de provocar, por meio da troca de brinquedos, a reflexão sobre o consumismo, envolvendo
adultos e crianças.
Destaque: Oito feiras realizadas pelo Alana e mais
de uma centena de feiras autônomas. Formação
de 90 profissionais de educação para realização
de feiras de trocas de brinquedos.
feiradetrocas.com.br
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O filme Território do Brincar é lançado
nacionalmente e exibido nas comunidades onde foi
gravado; longa inspira debates e revela a potência
da cultura da infância para toda a sociedade

“Este projeto mostra a beleza daquilo que temos em nós mesmos”, definiu uma moradora
?!+=%7/#*?!?4+?4+<=/:4+KL<MU+/7!+?!-+3!#3!-+%#?4+%+"%#'!T743&!'47+-(""#./"#)'0)'1"#%2$"'
foi exibido. Crianças, adultos, jovens, senhores e senhoras: o filme toca espectadores de todas
!-+*?!?4-+4+?!-+7!*-+?*54&-!-+&4!"*?!?4-$+<+-4#-*(*"*?!?4+?%-+'4-3%-+*#6!#3*-U+434&#*1!?!+:4"!-+
"4#34-+?4+84#!3!+;4*&4""4-+4+C!5*?+844H-U+'!#A%/+%+L&!-*"+!+:!&3*&+?4+7!*%+?4+\]^_$

Os encontros entre o filme e seus espectadores começaram na
:&`T4-3&4*!U+./4+%=%&&4/+#!+!(4&3/&!+?!+-4'/#?!+4?*RS%+?!+)*&!#T
da de Filmes, em São Paulo (ver página 36). Em seguida, o docuT
74#3Y&*%+ '!#A%/+ !-+ -!"!-+ ?4+ =*#47!U+ =%7+ /7+ :O("*=%+ ?4+ _$_]]+
4-:4=3!?%&4-U+4+*#!/'/&%/+!-+4W*(*RX4-+:O("*=!-+'&!3/*3!-+:%&+74*%+
?!+:"!3!6%&7!+>DC2G)<;,+K54&+7!*-+#!+:Y'*#!+\sMU+./4+!3&!*/+
até julho de 2016 mais de 63 mil espectadores!
<%+74-7%+347:%+47+./4+%+?%=/74#3Y&*%+-(""#./"#)'0)'1"#%2$"
ganhava a estrada, Renata e David, diretores do filme e coordenaT
?%&4-+?%+:&%a43%U+3!7(`7+5%"3!5!7+!+6!14&+!-+7!"!-$+2"4-+&43%&#!T
&!7+f-+=%7/#*?!?4-+&43&!3!?!-+#%+"%#'!T743&!'47+:!&!+4W*(*&+%+
7!34&*!"+f+3%?%-+!./4"4-+./4U+?4+!"'/7!+6%&7!U+-4+4#5%"54&!7+#4-T
-4+&4'*-3&%$+<=/:4+KL<MU+,%74&!#%-+K2QMU+N!'/!&S%+K8QMU+9!3!a/(!+
K)2M+4+>!"4+?%+N4./*3*#A%#A!+K;oM+&4=4(4&!7+#%5!74#34+!+4./*T
:4$+C4--!+541U+!+7*--S%+4&!+7%-3&!&+%+&4-/"3!?%+?%+3&!(!"A%U+!:&4T
sentando aos protagonistas do filme, na tela grande do cinema, a
6%&R!+4+!+(4"41!+4W*-34#34-+#%-+'4-3%-+4+#!-+"*#'/!'4#-+?!+*#6J#=*!$
G+<"!#!+3!7(`7+4-3454+:&4-4#34+#!-+=%7/#*?!?4-+&4:&4-4#T
3!?%+ :%&+ -/!+ ?*&43%&!+ ?4+ 2?/=!RS%+ 4+ )/"3/&!+ ?!+ D#6J#=*!U+ <#!+
)"Y/?*!+<&&/?!+04*34U+6%&3!"4=4#?%+%+?*Y"%'%+=%7+4-=%"!-+?!-+&4'*T
X4-+:%&+74*%+?4+4W*(*RX4-+?4+=/&3!-+:!&!+%-+!"/#%-+4+4#=%#3&%-+?4+
6%&7!RS%+=%7+:&%64--%&4-+4+'4-3%&4-+?!-+4-=%"!-+?!-+=%7/#*?!?4-$
O que é: Trabalho de pesquisa, documen-

:(1"&B*)/(7+&1

tação e sensibilização sobre a cultura da infância brasileira, coordenado pela educado-

B%+-4'/#?%+-474-3&4+?4+\]^_U+7!*-+/7+:4?!=*#A%+?%+:&%a43%+6%*+
apresentado ao público: o “Território do Brincar – Diálogo com as
2-=%"!-i$+2--4+7!34&*!"U+=%7:%-3%+:%&+/7+"*5&%+4+?%*-+C>Ct-U+(/-T
ca despertar um olhar atento e sensível para a infância e o brincar
#!-+ 4-=%"!-$+ ;!*-+ ?4+ _]]+ :4--%!-U+ 4#3&4+ 4?/=!?%&4-U+ 6%&7!?%&4-U+
!&3*-3!-+4+&4:&4-4#3!#34-+?4+%&'!#*1!RX4-+?!+-%=*4?!?4+=*5*"+4-3*54T
&!7+:&4-4#34-+#4-3!+&%?!+?4+=%#54&-!U+3%?!-+*#34&4--!?!-+47+?4-=%T
(&*&+/7+:%/=%+7!*-+-%(&4+!+:%3[#=*!+?%+(&*#=!&$+
Para coroar esse período de tantas colheitas, Renata Meirelles
&4=4(4/+ %+ :&[7*%+ )"!/?*!+ #!+ =!34'%&*!+ )/"3/&!$+ g2-34+ &4=%#A4T
=*74#3%+#S%+`+:!&!+7*7U+4"4+?454+-4&+5*-3%+=%7%+/7!+74&4=*?!+
5!"%&*1!RS%+?!+=/"3/&!+?!+*#6J#=*!+#%+L&!-*"iU+=%747%&%/+84#!3!$

ra Renata Meirelles e pelo documentarista
David Reeks.
Destaque: Documentário Território do Brincar é lançado; Renata Meirelles, vencedora
na categoria Cultura, da 20ª edição do Prêmio Claudia; série Diálogos do Brincar.
territoriodobrincar.com.br
facebook.com/TerritoriodoBrincar
instagram.com/territorio_do_brincar/
bit.ly/territoriodobrincar
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Primeira edição do Desafio Criativos da Escola recebe
419 projetos de todos os Estados brasileiros e prova
que a transformação é possível

)*#=%+'&/:%-$+>*#34+4+=*#=%+=&*!#R!-+4+a%54#-$+C41+4?/=!?%&4-$+2-T
ses foram os selecionados pela edição 2015 do Desafio Criativos da
Escola, para representar as centenas de histórias de transformação
4#5*!?!-+?4+3%?%+L&!-*"$+C/&!#34+3&[-+?*!-U+&4/#*?%-+47+QS%+,!/"%U+
&4=4(4&!7+ /7!+ 7*--S%Z+ =&*!&+ /7!+ :"!3!6%&7!+ ./4+ =%7/#*=!--4U+
*#-:*&!--4+4+7%(*"*1!--4+%/3&%-+a%54#-+!+-4+4#'!a!&+#!+3&!#-6%&7!T
ção de suas realidades. Nesse curto período de tempo, pessoas que
#/#=!+3*#A!7+-4+5*-3%+!#34-+6%&!7+-4+=%#4=3!#?%U+-4+4#5%"54#?%+4+
=&*!#?%$+)%7+!+=%"!(%&!RS%+?!+4./*:4+?%+)&*!3*5%-+?!+2-=%"!+4+
=%7+!+%&*4#3!RS%+?!+3/&7!+?%+;4-!u)!?4*&!+-/&'*/+%+5*?4%7!#*T
64-3%+4+!+:"!3!6%&7!+bbb$4/-%/=&*!3*5%$=%7$
Depois dessa experiência intensa (e incrível), o grupo apresenT
tou os projetos que o levaram até lá e o que criaram no Auditório
?%+ D3!O+ )/"3/&!"U+ 47+ :"4#!+ <54#*?!+ ,!/"*-3!$+ <-+ *#*=*!3*5!-+ :&4T
7*!?!-+e+,%&3%+>4"A%+K8GMU+,!&#!7*&*7+K8BMU+Q*7X4-+@*"A%+KL<MU+

,!=%3*+K)2M+4+Q%(&!?*#A%+KC@M+e+!(%&?!&!7+?*64&4#34-+347!-U+:&%T
("47!-+4+-%"/RX4-Z+'!*%"!-+./4+?4*W!&!7+?4+=!&&4'!&+:Y--!&%-+:!&!+
"45!&+"*5&%-n+Y'/!+?4-:4&?*R!?!+?%+!&+&46&*'4&!?%+./4+5*&%/+6%#34+
?4+5*?!+:!&!+!+A%&3!+?!+4-=%"!n+5*?4%'!74+./4+5*&%/+64&&!74#3!+?4+
aprendizagem; alunos que se tornaram mediadores de conflitos; e
!+=%#-3&/RS%+?4+/7+g4=%7/-4/i$+
9'-)11)"&'('&'C4+4*&
Essa história começou quando o Instituto Alana, em 2014, tornou-se
&4:&4-4#3!#34+#%+L&!-*"+?%+C4-*'#+6%&+)A!#'4$+<+*#*=*!3*5!+?!+?4-*'#4&+
indiana Kiran Bir Sethi, presente em 35 países, tem por objetivo desT
:4&3!&+!+=&*!3*5*?!?4+47+=&*!#R!-+4+!?%"4-=4#34-+:!&!+!+3&!#-6%&7!RS%+
de suas próprias realidades – e por aqui ganhou o nome de Criativos
da Escola. Em fevereiro de 2015, o Desafio foi lançado!

27+-4347(&%U+p*&!#+4-3454+47+QS%+,!/"%+:!&!+=%7:!&3*"A!&+
sua própria história e conhecer algumas daquelas que aconteT
=47+#%+L&!-*"$+<+?4-*'#4&+:!&3*=*:%/+?%+"!#R!74#3%+?%+2-=%"!-+
9&!#-6%&7!?%&!-U+ *#*=*!3*5!+ ?!+ <-A%H!+ =%&&4!"*1!?!+ :4"%+ D#-3*T
3/3%+<"!#!+K54&+7!*-+#!+:Y'*#!+^\Mn+?4+/7!+&%?!+?4+=%#54&-!+#%+
auditório do Alana; de uma mesa-redonda no CEU Heliópolis,
./4+=%#3%/+=%7+!+:&4-4#R!+?4+&4:&4-4#3!#34-+?!-+C*&43%&*!-+84T
'*%#!*-+?4+2?/=!RS%+4+4?/=!?%&4-+?4+)2V-+?4+QS%+,!/"%n+4+?4+
/7!+ :!"4-3&!+ #!+ L*("*%34=!+ ;Y&*%+ ?4+ <#?&!?4U+ =%7%+ :!&34+ ?!+
>*&!?!+2?/=!RS%$
B!+64-3!+?4+:&47*!RS%U+?4:%*-+?!+*#34#-!+*74&-S%+4+?%+#!-=*T
mento do videomanifesto e da plataforma, ficou evidente a imporT
3J#=*!+?4+&4=%#A4=4&+4--!-+*#*=*!3*5!-$+,!&!+%-+a%54#-U+!+=4&341!+?4+
4-3!&+#%+=!7*#A%+=4&3%n+:!&!+!+:"!34*!U+!+=4&341!+?4+./4+AY+7/*3!+
coisa boa sendo feito país a fora.

O que é: Movimento global cujo objetivo
é oferecer às crianças e aos adolescentes
a oportunidade de transformar a realidade
que os rodeia.
Destaques: Visita ao Brasil da idealizadora
do projeto, a indiana Kiran Bir Sethi, conclusão da primeira edição do Desafio com
419 projetos recebidos e a produção da
plataforma Eu Sou Criativo.
www.criativosdaescola.com.br
www.facebook.com/criativosdaescola
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O Espaço Alana ganha novos contornos e a associação de
moradores se estabelece como uma força da comunidade

<+ &/!U+ 7%5*74#3!?!U+ aY+ *#?*=!5!+ ./4+ %+ ?*!+ -4&*!+ ?*64&4#34$+ <%-+
poucos, a chuvinha fina foi abrindo espaço para que os convidados
=A4'!--47+ T+ 4+ "%'%+ %+ #%5%+ 2-:!R%+ <"!#!+ 4-3!5!+ =A4*%+ ?4+ '4#34c+
9454+:!"A!R%U+3454+:*:%=!U+3454+(4W*'!+4+3454+7/*3!+?*54&-S%c+gG+
6&*%+#!+(!&&*'!+4&!+*#45*3Y54"U+:%*-+4-3Y5!7%-+:&4-34-+!+*#!/'/&!&+%+
#%--%+#%5%+4-:!R%$+9/?%+:!--%/+./!#?%U+!%+-%7+?!+L!#?!+<"!#!U+
5*7%-+!+=%7/#*?!?4+=A4'!&+:!&!+=%#A4=4&+=!?!+=!#3*#A%+?%+#%5%+
"%=!"iU+"47(&!+<#?&4!+L!&'!-U+=%%&?4#!?%&!+?%+2-:!R%+<"!#!U+#%+
N!&?*7+,!#3!#!"U+P%#!+04-34+?4+QS%+,!/"%$
C4:%*-+?%+*#=[#?*%+./4+?4-3&/*/+!-+!#3*'!-+*#-3!"!RX4-+?%+2-T
paço Alana, em janeiro de 2014, finalmente o projeto - do arquiteT
3%+8%?&*'%+GA3!H4+T+'!#A!&*!+5*?!+4+-4&*!U+#%5!74#34U+/7+4-:!R%+

de trocas. Em 7 de março, o novo Espaço Alana foi inaugurado
oficialmente e, desde então, vem servindo como ponto de encontro
?!+=%7/#*?!?4$
C*54&-!-+!3*5*?!?4-+6%&!7+&4!"*1!?!-+47+\]^_Z+/7!+4?*RS%+?!+
Feira de Trocas de Brinquedos, durante a 6ª Semana Mundial do
L&*#=!&n+!+:&*74*&!+4?*RS%+?%+454#3%+>*&!?!+Q/-34#3Y54"+#!+P%#!+
04-34U+ !+ >*&!?!+ Q/-34#3Y54"+ ?!+ p4(&!?!n+ /7+ 4#=%#3&%+ ?%+ <&34T
7*-*!+0!(+T+,&*74*&!+D#6J#=*!U+!3*5*?!?4+:&%7%5*?!+:4"%+D#-3*3/3%+
Alana, pela Fundação Maria Cecília Souto Vigal e pela Artemisia;
%+g)!R!+!%+94-%/&%+-47+>4#4#%iU+/7!+:!&=4&*!+=%7+%+D#-3*3/3%+
Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), a fim de estimular o
=%#-/7%+?4+!"*74#3%-+-!/?Y54*-+4+-/-34#3Y54*-n+4+%+,4?!"!+<"!#!U+

454#3%+ &4!"*1!?%+ 47+ :!&=4&*!+ =%7+ %+ L*H4+ <#a%U+ =%7+ %+ D#-3*3/3%+
<&%74*!14&%+4+%+=%7+=%"43*5%+L*("*%)*&=%$
<+ <--%=*!RS%+ ?4+ ;%&!?%&4-+ 4+ <7*'%-+ ?%+ N!&?*7+ ,!#3!#!"+
K<7%a!:M+3!7(`7+347+-/!+-4?4+#%+"%=!"$+<%+"%#'%+?%+!#%U+!+!--%T
=*!RS%+-4+4-3&/3/&%/+4+!/74#3%/+-4/+?*Y"%'%+=%7+%+:%?4&+:O("*=%U+
6%74#3!#?%+ !RX4-+ ?4+ "!14&U+ =/"3/&!U+ 3&!(!"A%+ 4+ 4?/=!RS%+ :!&!+ !+
=%7/#*?!?4$+G+#!-=*74#3%+6%&7!"+?!+<7%a!:+!=%#34=4/+47+a/"A%+
?4+\]^_U+4+4#3&4+-4/-+%(a43*5%-+4-3Y+%+?4+&4'/"!&*1!&+!+./4-3S%+6/#T
?*Y&*!+#!+&4'*S%$+,!&!+./4+4--!+!RS%+T+4+%+6%74#3%+!%+?4-4#5%"5*T
74#3%+"%=!"+T+34#A!+-/=4--%U+%+<"!#!+3!7(`7+*#*=*%/+/7+3&!(!"A%+
7!*-+-*-347!3*1!?%+?4+!=%7:!#A!74#3%+4+6%&3!"4=*74#3%+5%"3!?%+
:!&!+!+?*&43%&*!+?!+<7%a!:$

O que é: Criado há 20 anos no Jardim
Pantanal, o Espaço Alana tem como missão fomentar o desenvolvimento local
por meio de ações socioeducativas e de
articulação comunitária.
Destaque: Inauguração do novo espaço,
projetado pelo arquiteto Rodrigo Ohtake.
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A Banda Alana traz novas oportunidades para
integrantes mais antigos e recebe novos alunos para
uma bem-vinda ampliação

8%?&*'%+ !*#?!+ =%747%&!+ 7!*-+ =%#T
./*-3!-Z+#%+!#%+:!--!?%+4"4+=%74R%/+!+3%=!&+
=%7+ %+ &!::4&+ 8*=%+ C!"!--!7+ 4+ *#'&4--%/+
#!+6!=/"?!?4+?4+:4?!'%'*!$+G:%&3/#*?!?4-+
./4+4"4+=&4?*3!+f+-/!+:!&3*=*:!RS%+#!+L!#?!+
<"!#!U+'&/:%+./4+4"4+=!&*#A%-!74#34+=A!T
ma de família: “na banda, o companheirisT
7%+4+%+!7%&+=!7*#A!7+"!?%+!+"!?%$+2/+74+
-*#3%+64"*1+:%&+:%?4&+:!--!&+4--!+4#4&'*!+(%!+
:!&!+%+:O("*=%iU+?*1$
2--!+4#4&'*!+=%#3!'*%/+!+!/?*[#=*!+#%-+
7!*-+ ?4+ r]+ -A%b-+ &4!"*1!?%-+ :4"!+ L!#?!+
Alana nos últimos 18 meses - que incluíram
!-+ !#*7!?!-+ !:&4-4#3!RX4-+ ?!+ &4*#!/'/&!T
RS%+?%+2-:!R%+<"!#!U+?!+=%747%&!RS%+?%-+
\_+!#%-+?%+2)<+4+?!+:&47*!RS%+?%+:&%a43%+
)&*!3*5%-+ ?!+ 2-=%"!U+ &4-:4=3*5!74#34+ K54&+
mais nas página 22 , 26 e 20).
-('$."(/0#"12$
O que é: A banda surgiu em 2007, no Jar-

gB/#=!+ 3*#A!+ 5*-3%+ !./4"4-+ *#-3&/74#3%-+ %/+ %/5*?%+ !./4"4-+ 3*7T
(&4-$+@%*+!7%&+f+:&*74*&!+5*-3!U+:!*WS%+:4"!+:4&=/--S%iU+-4+47%T
=*%#!+8%?&*'%+<"4*W%U+/7+?%-+7!*-+!#3*'%-+*#34'&!#34-+?!+L!#?!+
Alana, ao falar de sua primeira aula na oficina de música oferecida
pelo Núcleo de Recreação e Cultura do Instituto Alana, em 2007,
#%+N!&?*7+,!#3!#!"U+#%+4W3&47%+?!+P%#!+04-34+?4+QS%+,!/"%$
j/!-4+?41+!#%-+?4:%*-U+%+:4&=/--*%#*-3!+=%"A4+%-+6&/3%-+?4--!+
:!*WS%+4+=4"4(&!+!-+=%#./*-3!-+?%-+O"3*7%-+!#%-$+2"4+4+%/3&%-+*#T
34'&!#34-+?!+(!#?!+:!--!&!7+!+-4&+7/"3*:"*=!?%&4-U+4#-*#!#?%+%-+
pequenos, e começaram a atuar profissionalmente em dois conheT
=*?%-+("%=%-+?4+)!&#!5!"Z+%+=!&*%=!+L!#'!"!6/74#'!+4+%+:!/"*-3!+
;4+047(&!+./4+4/+>%/$

,!&!+ =%#3*#/!&+ -4+ &4#%5!#?%U+ 47+ \]^_+ !+
L!#?!+6%=%/+3!7(`7+#!+6%&7!RS%+?4+#%T
5%-+!"/#%-$+j/!-4+r]+=&*!#R!-U+!+:!&3*&+?4+
6 anos de idade, iniciaram os estudos de
7O-*=!+ 4+ ?41+ aY+ 6%&!7+ *#-4&*?%-+ #%-+ 4#T
-!*%-+ 4+ !:&4-4#3!RX4-+ ?!+ L!#?!$+ g<=&4?*T
3!7%-+#%+:%?4&+3&!#-6%&7!?%&+?!+7O-*=!+
4+ ./4&47%-+ =%#3&*(/*&+ :!&!+ !+ =%#-3&/RS%+
?4+/7!+&4!"*?!?4+7!*-+a/-3!+4+64"*1+:!&!+%-+
moradores do Jardim Pantanal”, afirmam
as líderes da banda, Silvanny Rodriguez e
<?&*!#!+L*!#=%"*#*$

dim Pantanal, a partir de oficinas de música com orientação de Silvanny Rodriguez e
Adriana Biancolini. Atualmente, conta com
34 integrantes, todos moradores da região.
Além de desenvolver habilidades musicais,
a banda fortalece o senso de cidadania.
Destaque: 26 apresentações e 38 novos
estudantes de música.
www.bandaalana.org.br
facebook.com/BandaAlana
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O projeto Prioridade Absoluta amplia seu escopo de trabalho e atua
institucionalmente em causas de violação dos direitos das crianças

Começo de 2015: uma das piores crises de abastecimento hídrico
./4+%+Q/?4-34+aY+5*54/$+)&*!#R!-+5%"3!5!7+:!&!+=!-!+:%&+6!"3!+?4+
Y'/!+#!+4-=%"!U+74&4#?!-+4&!7+&4?/1*?!-+!+%:RX4-+g-4=!-i+:!&!+
45*3!&+%+/-%+?!+Y'/!U+6!"3!+?4+Y'/!+#!-+=!-!-U+#%-+:%-3%-+?4+-!O?4+
43=$+C*!#34+?4--4+=4#Y&*%U+!+4./*:4+?%+,&*%&*?!?4+<(-%"/3!+-4+5*/+
compelida a agir, em prol da primazia da criança, a fim de entenT
?4&+=%7%+%+:%?4&+:O("*=%+4-3!5!+-4+:&4:!&!#?%+:!&!+"*?!&+=%7+!+
?4"*=!?!+-*3/!RS%$
<+4./*:4+%6*=*%/+%-+'%54&#%-+?%-+4-3!?%-+?%+Q/?4-34+4+4W*T
'*/+./4+!-+=&*!#R!-+6%--47+:&*%&*?!?4+!(-%"/3!+?/&!#34+!+=&*-4+
de abastecimento hídrico. A partir dessa iniciativa e de várias
?4#O#=*!-+ ?!+ :%:/"!RS%U+ %+ ;*#*-3`&*%+ ,O("*=%+ *#-3!/&%/+ /7+
*#./`&*3%+ :!&!+ *#54-3*'!&+ !-+ 5*%"!RX4-+ 4+ !--4'/&!&+ %-+ ?*&4*3%-+
das crianças e dos adolescentes. Esse era só o começo de um
"%#'%+:4&=/&-%$
A água percorreu o fluxo do Prioridade Absoluta durante
%+ !#%+ 3%?%+ ?4+ \]^_$+ V7!+ :!&=4&*!+ =%7+ !+ <'[#=*!+ ,O("*=!U+ ?4+
a%&#!"*-7%+*#54-3*'!3*5%+*#?4:4#?4#34U+6%74#3%/+!+:&%?/RS%+?4+
&4:%&3!'4#-+./4+4-=!#=!&!&!7+!-+5*%"!RX4-+?%-+?*&4*3%-+?!-+=&*!#T
R!-+#%+./4+?*1+&4-:4*3%+!%+!(!-34=*74#3%+?4+Y'/!$+<-+&4:%&3!'4#-+
colocaram holofotes em histórias em que crianças são deixadas às
margens dos seus próprios direitos nas diferentes regiões do país.
<-+ 7!3`&*!-+ =%#347:"!?!-+ 6%&!7+ ?*5/"'!?!-+ !%+ "%#'%+ ?%+

!#%U+7%-3&!#?%+./4-3X4-+5*54#=*!?!-+:4"!-+=&*!#R!-+?%+Q/?4-34U+
./4+#S%+3*#A!7+!/"!+:%&+6!"3!+?4+Y'/!n+!-+?%+B%&?4-34U+./4+&4=4T
(4&!7+Y'/!+=%#3!7*#!?!+?/&!#34+!+%:4&!RS%+?4+=%7(!34+f+-4=!+
(matéria que ficou entre as finalistas do Prêmio Roche de JornaT
"*-7%+47+Q!O?4U+/7+?%-+7!*-+*7:%&3!#34-+?!+<7`&*=!+0!3*#!Mn+
as do Sul do país, que moram em uma ilha sem acesso a água
:%3Y54"n+!-+?4+=%7/#*?!?4-+5!1!#34*&!-U+./4+?4:4#?47+?%+=*="%+
?!+Y'/!+4+-%6&47+=%7+!+-4=!n+4+!-+?%+,!&YU+./4+-%6&47+=%7+!-+
=%#-4./[#=*!-+?!+Y'/!+g:&*5!3*1!?!i$
,!&!+4#=4&&!&+%+g!#%+?!+Y'/!iU+!+4./*:4+?%+,&*%&*?!?4+<(T
-%"/3!+ 4#5*%/+ /7!+ =!&3!+ f-+ !/3%&*?!?4-+ 4+ !%-+ &4-:%#-Y54*-+ :4"%+
&%7:*74#3%+?!+(!&&!'47+47+;!&*!#!+K;oMU+4W*'*#?%+./4+&4-T
:4*347+%-+?*&4*3%-+?!-+=&*!#R!-+!%+!(!-34=*74#3%+?4+Y'/!+:%3Y54"+
4+!%-+-4&5*R%-+4--4#=*!*-+:!&!+-4/+?4-4#5%"5*74#3%$+0%#'4+?4+4-T
3!&+&4-%"5*?%+e+*#64"*174#34c+eU+!+4./*:4+=%#3*#/!+!=%7:!#A!#?%+
%-+:!--%-+?!+Q!7!&=%+4+?%+;*#*-3`&*%+,O("*=%+#!+&4'*S%$
9%?!-+4--!-+!RX4-+!=!(!&!7+?4-=%&3*#!#?%+/7+:*"!&+?4+!3/!T
RS%+*7:%&3!#34+:!&!+%+:&%a43%Z+%+?!+7%(*"*1!RS%$+<+-4#-*(*"*1!RS%+
?%-+%:4&!?%&4-+?%+?*&4*3%+!#?!+a/#3%+=%7+%+?*Y"%'%+!(4&3%+=%7+
!+-%=*4?!?4+47+'4&!"+4+!+#4=4--*?!?4+?4+=%#-*?4&!&+!+:&*%&*?!?4+
?!+=&*!#R!+47+3%?%-+%-+7%74#3%-$+@%*+4--!+=4&341!U+!:%*!?!+#!-+
:&47*--!-+./4+47(!-!7+%+:&%a43%+=%7%+/7+3%?%U+./4+%&*4#3%/+!-+
?47!*-+!RX4-+&4!"*1!?!-+?4-?4+4#3S%$

G+2-3!3/3%+?!+)&*!#R!+4+?%+<?%"4-=4#34+K2)<M+=4"4(&%/+\_+!#%-+47+
\]^_$+G+,&*%&*?!?4+<(-%"/3!+:!&3*=*:%/+?4+?*64&4#34-+7%74#3%-+=%T
747%&!3*5%-Z+%+:&*74*&%+?4"4-+6%*+%+"!#R!74#3%+?!+N%&#!?!+\_+!#%-+
?%+2)<U+/7!+*#*=*!3*5!+:!&!+6%74#3!&+?4(!34-+-%(&4+%+2-3!3/3%$+
<+ :4-./*-!+ D8L2;+ )&*!#R!+ 4+ <?%"4-=4#34U+ &4!"*1!?!+ :4"!+
84?4+B%--!+QS%+,!/"%U+=%7+:!&=4&*!+?%+D(%:4+D#34"*'[#=*!+4+!:%*%+
?%+ D#-3*3/3%+ <"!#!+ 4+ ?%+ D#-3*3/3%+ )u<U+ 3!7(`7+ 641+ :!&34+ ?4--!+
-`&*4+?4+=%747%&!RX4-$+G+"45!#3!74#3%+!5!"*%/+!+:4&=4:RS%+./4+
4--4+ :O("*=%+ 347+ ?!+ =*?!?4+ ?4+ QS%+ ,!/"%+ 4+ 7%-3&%/+ ./4+ !./4"4-+
./4+(&*#=!7+4-3S%+7!*-+-!3*-64*3%-+=%7+4"!$
,!&!"4"!74#34+f-+=%747%&!RX4-+?%+2)<U+!+?*-=/--S%+?!+&4?/T
RS%+?!+7!*%&*?!?4+:4#!"+'!#A%/+6%&R!+#%+)%#'&4--%+4+#!+-%=*4?!T
?4+(&!-*"4*&!$+G+:&%a43%+,&*%&*?!?4+<(-%"/3!+-4+:&%#/#=*%/+:/("*T
=!74#34+=%#3&Y&*%+f+&4?/RS%U+:%&+4#W4&'!&+#4"!+/7+&43&%=4--%+!%-+
?*&4*3%-+?!-+=&*!#R!-$+G+:&%a43%+3!7(`7+-4+a/#3%/+f+=%747%&!RS%+
?%+!#*54&-Y&*%+?%+2-3!3/3%U+%&'!#*1!?!+:%&+?*64&4#34-+4#3*?!?4-U+4+
=4"4(&%/+K4+:&%34-3%/+=%#3&!+!+&4?/RS%M+(&*#=!#?%$+<+7%(*"*1!RS%+
"*5&4+4+"O?*=!+&4=4(4/+%+#%74+?4+gN/#3%-+:4"%+L&*#=!&i$

O que é: Criado para dar visibilidade
e contribuir com a eficácia do artigo 227 da Constituição, sua missão
é informar, sensibilizar e mobilizar
operadores do direito para que sejam defensores e promotores dos
direitos das crianças.
Destaque: Parceria com a Agência
Pública na série de reportagens sobre água, mobilização pelos 25 anos
do ECA.
prioridadeabsoluta.org.br
facebook.com/artigo227

PRÊMIO CIDADE DA CRIANÇA

Realizado em parceria com o Programa Cidades Sustentáveis e com a Fundação
Bernard van Leer (BvL), o prêmio — lançado em 2015 — visa reconhecer políticas
públicas bem-sucedidas que garantam os direitos fundamentais da criança, em
especial à cidade, à cultura, à educação, à saúde e à proteção integral. Saiba mais em
premiocidadedacrianca.org.br.
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Um filme pode mudar o mundo?
Certamente ele pode mudar pessoas; iluminar
temas que andam escondidos debaixo de grossos
tapetes; expor contradições e cobrar soluções.
E tudo isso, sim, muda o mundo

Com uma longa história de mobilização social a partir dos filmes lançados pela produtora
parceira Maria Farinha (leia mais na página 32), o Instituto Alana, em 2015, dedicou-se
!+ 4-3&/3/&!&+ %+ >DC2G)<;,$+ <+ :"!3!6%&7!+ %#"*#4U+ '&!3/*3!U+ !=&4?*3!#?%+ #%+ :%34#=*!"+
de transformação de um filme e na necessidade de facilitar o acesso a esse conteúdo para
=A4'!&+!%#?4+%+=*#47!+#S%+=A4'!$+
Lançado em 2015, o VIDEOCAMP busca conectar filmes transformadores com esT
pectadores engajados. Trilíngue (português, inglês e espanhol), a plataforma sugere filmes,
6!=*"*3!+ !+ %&'!#*1!RS%+ ?4+ 4W*(*RX4-U+ 6%&#4=4+ 4W3&!-U+ 4"4#=!+ %-+ &43%&#%-+ ?%-+ 4W*(*?%&4-+ 4U+
ainda, incorpora esses números (de exibições e de audiência) à carreira do filme.
C!+54&-S%+L43!U+3%&#!?!+:O("*=!+47+7!&R%+?4+\]^_+#!+)!-!+L&!-*"U+?/&!#34+%+@4-3*5!"+
SXSW (South By Southwest), em Austin, nos Estados Unidos, a plataforma caminhou
para sua versão oficial, que foi ao ar em dezembro. Foram muitos ajustes, conversas, testes
e sondagens a fim de que o produto final fosse, de fato, um serviço tanto para os produtores
e diretores de filmes de impacto, quanto para os mobilizadores e organizadores de sessões.
,(-(71)7"&'&'/&"(3&
Ao disponibilizar um canal de distribuição para produtores de filmes com potencial transT
6%&7!?%&U+%+>DC2G)<;,+:&%:X4+/7!+6%&7!+!"34&#!3*5!+?4+:4#-!&+4--!+4#'&4#!'47U+
modificando a lógica de um sistema dependente de financiamento e refém de uma conT
=%&&[#=*!+ ?4-"4!"+ =%7+ '&!#?4-+ D?)2YD+*.("*
D?)2YD+*.("*+ #!-+ -!"!-+ ?4+ =*#47!$+ <+ :"!3!6%&7!+ %64&4=4+ %+
74-7%+4-:!R%+:!&!+:4./4#%-U+7`?*%-+4+'&!#?4-+:&%?/3%&4-U+!--*7+=%7%+347+:%34#=*!"+
?4+!"=!#R!&+/7!+!/?*[#=*!+=%#-*?4&!?!+:4&?*?!U+aY+./4+-S%+:%/=!-+!-+=*?!?4-+(&!-*"4*&!-+
=%7+-!"!-+?4+=*#47!$
Q4+ #S%+ AY+ =*#47!U+ -%(&!7+ -!"!-+ ?4+ !/"!U+ '!&!'4#-U+ :&!R!-+ 4+ ./*#3!*-$+ G+ >DC2GT
)<;,+!=&4?*3!+#%+:%34#=*!"+?!-+4W*(*RX4-+:O("*=!-+4+-!(4+./4U+./!#?%+!-+:4--%!-+-4+&4OT
nem para assistir a um filme, o entretenimento vira reflexão. Para auxiliar nesse processo,
a plataforma disponibiliza espaço para que os donos dos filmes possam publicar materiais
como conteúdos extras sobre a causa tratada nos filmes.

O que é: Plataforma global, disponível
em inglês, espanhol e português, que
assume o cinema como uma poderosa
ferramenta de transformação.
Destaque: Lançamento no Festival SXSW
(South By Southwest), em Austin (EUA).
www.videocamp.com
facebook.com/videocampcom
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O projeto Satisfeito completa três anos, se consolida e
possibilita a participação de mais restaurantes

G+ Q!3*-64*3%+ '!#A%/+ 3!7(`7+ ?/!-+ #%5!-+ 6%&7!-+ ?4+ !?4-S%$+
Além da já tradicional participação por meio da identificação de
:&!3%-+=%7+./!#3*?!?4-+&4?/1*?!-+?4+!"*74#3%-U+7!*-+!?4./!?!+f+
necessidade de consumo, agora é possível selecionar pratos que utiT
"*147+*#-/7%-+&4'*%#!*-+%/+-!1%#!*-+47+-/!+&4=4*3!U+%/+!*#?!+./4+
-4a!7+:&4:!&!?%-+/3*"*1!#?%+*#34'&!"74#34+%-+*#'&4?*4#34-$

O que é: O Satisfeito é um movimento
global pelo combate ao desperdício de
alimentos e à fome infantil por meio de
ações sustentáveis em restaurantes, ge-

;!*-+?4+3&[-+!#%-+?4+5*?!U+=4&=!+?4+^_]+&4-3!/&!#34-+:!&3*=*:!#34-U+%*3%+%&'!#*1!RX4-+-%T
=*!*-+!:%*!?!-+4+/7!+./!#3*?!?4+*#=!"=/"Y54"+?4+!"*74#3%-+./4+?4*W!&!7+?4+-4&+?4-:4&?*T
R!?%-$+G+Q!3*-64*3%+!7:"*%/+-4/+!"=!#=4+#!=*%#!"+4+6%*+&4=%#A4=*?%+3!7(`7+6%&!+?%+L&!-*"U+
como uma ação concreta para a redução do desperdício e da fome.
)%7+!+=A!#=4"!+?%+,&%'&!7!+?!-+B!RX4-+V#*?!-+:!&!+%+;4*%+<7(*4#34+K,BV;<MU+
?%+L!&*""!+)4#34&+6%&+@%%?+u+B/3&*3*%#+KD3Y"*!MU+?%+@44?L!=H+KD#'"!34&&!M+4+?%+@%%?9!#H+
K2V<MU+%+Q!3*-64*3%+=%#-%"*?%/T-4+=%7%+/7+7%5*74#3%+?4+&4-:%#-!(*"*?!?4+-%=*%!7(*4#T
tal e uma opção na busca de técnicas de redução de desperdício de alimentos.
<"`7+?*--%U+"!#R%/+T+=%7+-/=4--%c+T+%+,&%'&!7!+?4+27(!*W!?%&4-+>%"/#3Y&*%-+?%+,&%T
jeto Satisfeito, os chamados (in)Satisfeitos, descontentes com os níveis mundiais de desperT
dício de alimentos e com a fome infantil. Esse grupo atua em diversas frentes no projeto,
?!#?%+5!1S%+!+#%5!-+54&34#34-+./4+!:&4-4#347+-*#4&'*!+=%7+!+:&%:%-3!+*#*=*!"$

3$.$*(4"5&'6$*

rando recursos para garantir a segurança alimentar de crianças.

Parcerias com veículos de comunicação como CineSala, CineEsT
:!R%+ D3!OU+ )*#47!&HU+ D#9!W*+ ;4?*!U+ CF#<?7*=+ 4+ 84?4+ o"%(%+
3[7+-4+7%-3&!?%+/7!+*7:%&3!#34+4-3&!3`'*!+?4+=&4-=*74#3%U+!-T
-*7+=%7%+%+!:%*%+?4+%/3&!-+47:&4-!-+?%+-43%&+:&*5!?%U+*#34&4--!T
?!-+47+?*5/"'!&+%+:&%a43%+?4#3&%+?%+!7(*4#34+=%&:%&!3*5%$+)%7+
a Sodexo, parceira do projeto desde 2013, os resultados e o imT
:!=3%+?%+Q!3*-64*3%+6%&!7+7/*3%+(%#-U+3!#3%+:%&+74*%+?4+&4=/&-%-+
5*#?%-+?!+=!7:!#A!+%&'!#*1!?!+#%+C*!+;/#?*!"+?!+<"*74#3!T
ção (16 de outubro) quanto pela apresentação do projeto para
'&/:%-+?4+&4-3!/&!#34-+="*4#34-+?!+47:&4-!$

Destaque: Parceria com o PNUMA (FAO/
ONU), com a Stop Hunger International
(Sodexo), lançamento do Programa de
Embaixadores Voluntários
www.satisfeito.com
facebook.com/Satisfeito
@Satisfeito
App Satisfeito (iOS e Android)
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O que é: Produtora audiovisual que busca mostrar histórias inspiradoras e impactantes que podem fazer a diferença.
Seus filmes já foram vistos mais de 10 milhões de vezes. Em 2013 recebeu o selo
internacional B Corporation.

Produtora aposta na criação de um movimento pelo

mff.com.br

cuidado na primeira infância, lança novas produções e

facebook.com/mariafarinhafilmes

inova na distribuição de filmes transformadores

youtube.com/user/mariafarinhafilmes

twitter.com/MariaFarinha
vimeo.com/mariafarinhafilmes

gB%--%-+(4([-+-S%+"*#?!-+-474#34-+4+`+#%--%+:!:4"U+4#./!#3%+-%=*4T
dade, preparar o solo e tornar a terra fértil para ver brotar e floresT
cer todo o seu potencial” declara Estela Renner, diretora do filme
“O Começo da Vida”, lançado no início de 2016. O documentário
`+/7!+:&%?/RS%+?!+;!&*!+@!&*#A!+@*"74-U+6&/3%+?4+/7!+:!&=4&*!+
entre o Instituto Alana, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, a
Fundação Bernard Van Leer e o Unicef. Mais do que um filme, “O
Começo da Vida” é o gatilho para um movimento, que ressignifica
a importância do vínculo nos primeiros anos de vida e que chama a
-%=*4?!?4+!+:4#-!&+47+-/!+&4-:%#-!(*"*?!?4+=%7+3%?!-+!-+=&*!#R!-$+
27+ \]^_U+ 4--4+ 7%5*74#3%+ 6%*+ =%-3/&!?%$+ C414#!-+ ?4+ &4/#*T
X4-+6%&!7+&4!"*1!?!-+=%7+!-+%&'!#*1!RX4-+:!&=4*&!-n+!:&4-4#3!RX4-+
do filme foram feitas para governos, empresas e terceiro setor; sua
=!7:!#A!+?4+"!#R!74#3%+=%74R%/+!+-4&+?4-4#A!?!n+4+5Y&*%-+6%&T

7!?%&4-+?4+%:*#*S%+-4+a/#3!&!7+f+=!/-!+4+-4+3%&#!&!7+47(!*W!?%T
res dessa mensagem, que em 2016 ganhou o mundo.
G+!#%+6%*+*#34#-%+:!&!+!+:&%?/3%&!U+./4+!"`7+?*--%U+"!#R%/+%+
filme “Território do Brincar” (ver mais na página 18), o curta-meT
3&!'47+gj/47h+2#3&4+;/&%-+4+,%#34-iU+./4+?4(!34+!+./4-3S%+?!-+
famílias refugiadas de guerra no Saara Ocidental, e o documentáT
&*%+g27+;%5*74#3%Z \]+!#%-+?4+D#54-3*74#3% Q%=*!"+#%+L&!-*"iU+
47+ =4"4(&!RS%+ !%-+ \]+ !#%-+ ?%+ o&/:%+ ?4+ D#-3*3/3%-+ @/#?!RX4-+ 4+
27:&4-!-+KoD@2M$+
B!+34"45*-S%U+!+;!&*!+@!&*#A!+=%#3*#/%/+=%7+!+:&%?/RS%+?!+
-`&*4+ N%54#- D#54#3%&4- :!&!+ %+ :&%'&!7! )!"?4*&S%+ ?%+ E/=HU+ #!+
84?4+o"%(%$+B!+-/!+./*#3!+347:%&!?!U+%+./!?&%+7%-3&!+a%54#-+?4+
?*54&-!-+"%=!"*?!?4-+(&!-*"4*&!-+/-!#?%+!+=*[#=*!+:!&!+=&*!&+-%"/RX4-+
*#%5!?%&!-+:!&!+%-+:&%("47!-+?4+-/!-+=%7/#*?!?4-$

A Maria Farinha Filmes ficou em 1º lugar no Prêmio IstoÉ Empresas Mais
Conscientes 2015, na dimensão Relação com a Comunidade. O prêmio reconhece empresas que atuam com novos modelos de empreendedorismo e
com o objetivo de transformar o Brasil em um país melhor.
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movimento.musicaemfamilia.com.br

O quarto livro-cd do projeto cultural Música em Família, lançado em outubro de 2015,
contou com a parceria do Instituto Alana na criação e na assessoria pedagógica. O I)C#R
,(%.)U+*#-:*&!?%+#!+9&%:*=Y"*!U+347+=%7%+6%=%+!+5%1+?!+=&*!#R!U+-/!+4W:&4--S%+4+!/3%&*!$
Os artistas Paula Santisteban e Eduardo Bologna, criadores do Música em Família,
(/-=!7+=%7+%+:&%a43%+:&%:%&=*%#!&+7%74#3%-+?*54&3*?%-+?4+*#34&!RS%+?!+=&*!#R!+=%7+
a família, por meio de atividades artísticas e brincadeiras, e estreitar as relações entre a
família e a escola.
)%7%+/7+6!#1*#4U+%+"*5&%+I)C#,(%.)+`+=%-3/&!?%+:%&+4-3!RX4-U+./4+!(%&?!7+347!-+=%7%+
!+*#34&64&[#=*!+#!+5%1+?!+=&*!#R!U+-4/+?4-4a%+?4+-4&+%/5*?!+4+&4=%#A4=*?!+:4"%+!?/"3%U+!+5*?!+
#%+=%"43*5%U+!-+&4"!RX4-+?4+!7*1!?4U+!-+(&*#=!?4*&!-+4+!-+:%--*(*"*?!?4-+?4+-4+4W:&4--!&+:%&+
?*54&-!-+"*#'/!'4#-U+=%7%+!+7O-*=!U+!+?!#R!U+!-+!&34-+5*-/!*-U+%+34!3&%+4+!+:%4-*!$+
G+"!#R!74#3%+?%+"*5&%T=?+I)C#,(%.) foi realizado no Auditório do Ibirapuera-Oscar
B*474F4&U+47+QS%+,!/"%U+:!&!+/7!+:"!34*!+!#*7!?!+?4+7S4-U+:!*-U+:&%64--%&4-+4+=&*!#R!-$

catraquinha.catracalivre.com.br
<:4-!&+?4+-4&U+!*#?!U+/7+(4([U+%+:%&3!"+)!3&!./*#A!+T+/7!+:!&=4&*!+?%+<"!#!+=%7+%+)!T
3&!=!+0*5&4+T+aY+347+#O74&%-+./4+*7:&4--*%#!7$+27+-4/-+:&*74*&%-+^s+74-4-+?4+5*?!U+=A4T
gou a mais de 9 milhões de pessoas e conseguiu reunir mais de 360 mil fãs no Facebook.
O Catraquinha traz, a partir de um olhar sensível para a infância, conteúdos que ajudam
pais, educadores e todos aqueles que se relacionam com crianças a garantir que esse período
?!+5*?!+-4a!+=/*?!?%+=%7%+74&4=4$+9&!1U+!*#?!U+/7+=%#5*34+=%#-3!#34+:!&!+./4+!+=*?!?4+-4a!+
%=/:!?!+:4"!-+=&*!#R!-+4+./4+-4+3&!#-6%&74U+4643*5!74#34U+47+/7!+=*?!?4+4?/=!?%&!$
G-+#O74&%-+#S%+:!&!7+?4+=&4-=4&c+)%7+4"4-U+54*%+3!7(`7+/7+!/74#3%+#!+4./*:4+T+
!'%&!+7!*-+4-3&/3/&!?!+T+4+/7!+-`&*4+?4+:!&=4&*!-+./4+!7:"*!&!7+%+%"A!&+?%+)!3&!./*#A!+
4+4-3S%+!a/?!#?%+%+:%&3!"+!+34=4&+/7!+&4?4+47+3%&#%+?!-+347Y3*=!-+./4+!(%&?!$+
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slowkids.com.br

V7+?*!+?4?*=!?%+!%-+:4./4#%-U+:!&!+4"4-+?4-!=4"4&!&47U+-4+?4-"*'!&47+?%+/#*54&-%+34=T
nológico e participarem de brincadeiras na natureza ao lado dos pais e em contato com
%/3&!-+=&*!#R!-$+2-34+`+%+Q"%bp*?-U+./4+47+\]^_+&4!"*1%/+?/!-+4?*RX4-+47+QS%+,!/"%$+
Os eventos, que já viraram parte do calendário de pais e filhos paulistanos, reuniram
7*"A!&4-+?4+:4--%!-+#%-+?*!-+\r+?4+7!*%+K?/&!#34+!+Q47!#!+;/#?*!"+?%+L&*#=!&MU+#%+,!&T
que Burle Marx, e em 14 de novembro, no Parque Villa Lobos. Próximos da natureza, os
:4./4#%-+=/&3*&!7+!3*5*?!?4-+=%7%+!+@4*&!+?4+9&%=!+?4+L&*#./4?%-+K54&+7!*-+#!+:Y'*#!+
16), rodas de leitura e brincadeiras com papelão, horta e materiais recicláveis.
G+Q"%bp*?-U+&4!"*1!?%+:4"!+84-:*&4+)/"3/&!+=%7+%+!:%*%+?%+D#-3*3/3%+<"!#!+T+!"`7+?4+
divertir a criançada - fomenta a reflexão sobre a nossa relação com os espaços públicos, os
momentos em família, nossas rotinas corridas e nossa relação com a natureza.

cirandadefilmes.com.br

<++U+7%-3&!+?4+=*#47!+=%7+6%=%+47+*#6J#=*!+4+4?/=!RS%U+=A4'%/+!+-/!+-4'/#?!+4?*RS%+47+
\]^_$+V7+:O("*=%+*#-:*&!?%+4+*#34&4--!?%+47+3&%=!&+*7:&4--X4-+4+4W:4&*[#=*!-+:4&=%&&4/U+
?4+\^+!+\r+?4+7!*%U+!-+-!"!-U+%-+=%&&4?%&4-+4+%+4#3%&#%+?%+)*#4+0*5&!&*!+)/"3/&!+4+?%+)*#4+
Q4-=U+47+QS%+,!/"%$
A abertura da mostra contou com um filme mais do que especial: a pré-estreia do docuT
mentário Território do Brincar, de Renata Meirelles e David Reeks, correalizado pelo InstiT
tuto Alana. Durante a Ciranda foram exibidos 50 filmes – nacionais, estrangeiros, inéditos,
antigos e contemporâneos –, com curadoria de Fernanda Heinz Figueiredo e Patrícia DuT
&S4-$+G/3&!+#%5*?!?4+?4+\]^_+6%*+!+:!&=4&*!+=%7+%+@4-3*5!"+B!3*%#!"+?/+@*"7+?td?/=!3*%#U+
na França, que realizou sua 10ª edição no fim de 2014, em Évreux, Normandia.
Em 2015, a mostra teve o patrocínio do Instituto Alana e do Instituto Península, e
contou com o apoio do Instituto Natura, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, da
Prefeitura de São Paulo, do Auditório Ibirapuera-Oscar Niemeyer e do Itaú Cultural. Seu
público, composto de educadores, artistas, gestores, produtores, cineastas, cinéfilos, pais e
?47!*-+*#34&4--!?%-+47+?4(!34&+!+*#6J#=*!+4+!+4?/=!RS%U+7%-3&%/T-4+:&4-4#34+4+=%7:&%T
metido, colocando, definitivamente, a Ciranda no calendário cultural de São Paulo.
Além de exibir gratuitamente produções cinematográficas nacionais e estrangeiras,
o evento promoveu rodas de conversa, vivências lúdicas e oficinas cinematográficas, em
/7+4-:!R%+?4+3&%=!+?4+=%#A4=*74#3%+4+!:&4#?*1!?%+=%"43*5%+./4+:!&34+?!+"*#'/!'47+?%+
cinema. A programação da segunda edição teve como fio condutor três temas: famílias,
&4"!RS%+=&*!#R!+4+#!3/&41!+4+:&%3!'%#*-7%+*#6!#3*"$
j/4+#%5!-+=*&!#?!-+=%#3*#/47+#%-+'/*!#?%c
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premiocidadecrianca.org.br

,%&+74*%+?4+/7!+:!&=4&*!+4#3&4+%+:&%a43%+,&*%&*?!?4+<(-%"/3!U+?%+D#-3*3/3%+<"!#!U+%+,&%T
'&!7!+)*?!?4-+Q/-34#3Y54*-+4+!+@/#?!RS%+L4&#!&?+5!#+044&+KL50M+6%*+"!#R!?%+%+,&[7*%+
Cidade da Criança, em 9 de abril, durante o III Encontro dos Municípios com o DesenT
5%"5*74#3%+Q/-34#3Y54"$
A iniciativa busca identificar gestões municipais que garantam os direitos fundamenT
3!*-+?!+=&*!#R!U+47+4-:4=*!"+f+=*?!?4U+f+=/"3/&!U+f+4?/=!RS%U+f+-!O?4+4+f+:&%34RS%+*#34'&!"$+
Cada município será avaliado por meio de indicadores específicos, que já estão disponíveis
#%+-*34+?%+:&[7*%$
<"`7+?4+&4=%#A4=4&+!-+(%!-+'4-3X4-U+%+:&[7*%+3!7(`7+:&434#?4+?*6/#?*&+!-+4W:4&*[#T
cias bem-sucedidas, por meio de notícias e registros, para que possam ser replicadas por
outros municípios. O resultado final desta primeira edição do Prêmio Cidade da Criança
será divulgado em agosto de 2016.

ficabrincante.com.br

27+\]^_U+%+D#-3*3/3%+<"!#!+:!&3*=*:%/+!3*5!74#34+?!+=!7:!#A!+
de financiamento coletivo que arrecadou fundos para a obra da
nova sede do Instituto Brincante, fundado por Antonio Nóbrega e
Rosane Almeida há 23 anos na Vila Madalena, em São Paulo. No
total foram arrecadados 101.516,00 reais, por meio do apoio de
693 pessoas e entidades.
<"`7+ ?4+ :&%7%54&+ !+ =!7:!#A!+ 4+ ?4-4#A!&+ -/!+ 4-3&!3`'*!+ ?4+
=%7/#*=!RS%+4+7%(*"*1!RS%+!%+"!?%+?!+4./*:4+?%+L&*#=!#34U+%+<"!T
na também contribuiu com um aporte financeiro para a gestão e a
administração do espaço. Para saber mais sobre essa história, o site
criado para a campanha continua no ar: www.ficabrincante.com.br.
<+*#!/'/&!RS%+?%+#%5%+34!3&%+?%+L&*#=!#34U+!%+"!?%+?4+%#?4+
ficava a antiga sede, está prevista para 2016.
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A+6-<(Em 2015, foram novos projetos, filmes, prêmios
e parcerias. Na linha do tempo reunimos eventos
marcantes deste ano de conquistas e realizações.
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• INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO ALANA
)%7+ :&%a43%+ ?%+ !&./*343%+ 8%?&*'%+ GA3!H4U+ %+
2-:!R%+<"!#!+'!#A%/+/7+#%5%+:&`?*%+=%7+/7!+
(*("*%34=!U+/7!+:&!R!+4+/7!+(&*#./4?%34=!$

• LANÇAMENTO
PRÊMIO CIDADE DA CRIANÇA
G+ :&[7*%U+ :!&=4&*!+ 4#3&4+ %+ :&%a43%+ ,&*%&*?!?4+
<(-%"/3!U+ !+ @/#?!RS%+ L4&#!&?+ 5!#+ 044&+ 4+ %+
,&%'&!7!+ )*?!?4-+ Q/-34#3Y54*-U+ 5!*+ !5!"*!&+ !-+
'4-3X4-+7/#*=*:!*-+=%7+(!-4+#%-+*#?*=!?%&4-+&4T
"!3*5%-+!%-+?*&4*3%-+6/#?!74#3!*-+?!+=&*!#R!$+

• LANÇAMENTO DO VIDEOCAMP
<+:"!3!6%&7!+?%+D#-3*3/3%+<"!#!+4+?!+;!&*!+@!&*T
#A!+@*"74-+6%*+"!#R!?!+#!+54&-S%+L43!+#%+@4-3*5!"+
SXSW (South By Southwest), em Austin (EUA).
• LANÇAMENTO DO FILME QUEM?
ENTRE MUROS E PONTES
O filme U+(,<' B%."(' I+")*' (' W)%.(*U+ :&%?/1*?%+
:4"!+;!&*!+@!&*#A!+@*"74-+4+?*&*'*?%+:%&+)!=!/+
Rhoden, narra a história do povo saharaui, que
foi dividido por um muro construído pelo MarT
&%=%-+#%+Q!!&!+G=*?4#3!"+AY+r]+!#%-$
• AUDIÊNCIA PÚBLICA NA OEA
G+!?5%'!?%+?%+D#-3*3/3%+<"!#!U+,4?&%+E!&3/#'U+
&4:&4-4#3!#34+?%+)%#-4"A%+B!=*%#!"+?%-+C*&4*T
3%-+?!+)&*!#R!+4+?%+<?%"4-=4#34+K)%#!#?!MU+:!&T
3*=*:%/+?!+!/?*[#=*!+?!+G&'!#*1!RS%+?%-+2-3!T
?%-+<74&*=!#%-+KG2<M+./4+?*-=/3*/+!+"*(4&?!?4+
?4+4W:&4--S%+4+%-+?*&4*3%-+?!-+=&*!#R!-$

B!#./)-

@.C.)./)-

• PRÊMIO CIDADÃO SP
<"*=4U+r+!#%-U+6%*+!+A%74#!'4!?!+?4-3!+4?*RS%$+
2"!+*#-:*&%/+-/!+7S4+!+%&'!#1*#!&+%+;%5*74#3%+
L%!+,&!R!$+

• NA CRISE DA ÁGUA, CRIANÇAS
SÃO PRIORIDADE ABSOLUTA
G+:&%a43%+,&*%&*?!?4+<(-%"/3!+4#5*%/+/7!+=!&3!+!%-+'%54&#!?%&4-+?%-+4-3!T
?%-+?%+Q/?4-34+4+f-+-/!-+=!:*3!*-+=A!7!#?%+!+!34#RS%+:!&!+!+%(&*'!RS%+?4+
!--4'/&!&+%+74"A%&+*#34&4--4+?!-+=&*!#R!-$
• POSSE CONANDA
2#3&4+%-+\s+747(&%-+?%+)%#!#?!U+5*#?%-+?!+-%=*4?!?4+=*5*"+4+?%+'%54&#%+
64?4&!"U+%+D#-3*3/3%+<"!#!+6%*+/7!+?!-+*#-3*3/*RX4-+./4+!--/7*&!7+#%+/7!+
5!'!+=%7%+-/:"4#34$
• LANÇAMENTO CRIATIVOS DA ESCOLA
27+QS%+,!/"%U+%+D#-3*3/3%+<"!#!+"!#R%/+%+)&*!3*5%-+?!+2-=%"!$+<+*#*=*!3*5!+
6!1+:!&34+?%+C4-*'#+6%&+)A!#'4U+7%5*74#3%+'"%(!"+./4+-/&'*/+#!+q#?*!+4+
está presente em 35 países, inspirando mais de 25 milhões de crianças e
a%54#-+!%+&4?%&+?%+7/#?%$
• RIOCONTENTMARKET
;!&=%-+B*-3*U+)2G+?%+D#-3*3/3%+<"!#!U+:!&3*=*:%/+?%+:!*#4"+-%(&4+:/("*=*T
?!?4+5%"3!?!+!%+:O("*=%+*#6!#3*"$

• ESTUDO DA MCKINSEY
SOBRE SÍNDROME DE DOWN
É APRESENTADO NA ONU
G+ 4-3/?%+ gG+ 5!"%&+ ./4+ %-+ =%"!(%&!?%&4-+ =%7+
Síndrome de Down podem agregar às organiT
1!RX4-iU+ 4"!(%&!?%+ :4"!+ =%#-/"3%&*!+ ;=p*#-4F+
u+ )%7:!#F+ :!&!+ %+ D#-3*3/3%+ <"!#!U+ 6%*+ !:&4T
-4#3!?%+:%&+;!&=/-+@&!#HU+=%#-/"3%&+-[#*%&+?!+
;=p*#-4FU+#!+G&'!#*1!RS%+?!-+B!RX4-+V#*?!-+
KGBVMU+47+B%5!+v%&H$

Inauguração do novo Espaço Alana.
FOTO JOÃO LACERDA

• PARCERIA COM O MIT
G+;D9+KD#-3*3/3%+?4+94=#%"%'*!+?4+;!--!=A/-43T
ts) realizou uma oficina no Espaço Alana, no Jar
JarT
?*7+,!#3!#!"U+#!+P%#!+04-34+?4+QS%+,!/"%U+:!&!+
!:&4-4#3!&+%+!:"*=!3*5%+;%#*3%&!#?%+!+)*?!?4$
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• JUNTOS PELO BRINCAR
)&*!#R!-U+ !?%"4-=4#34-+ 4+ !?/"3%-+ 64-34a!&!7+ %-+
\_+!#%-+?%+2-3!3/3%+?!+)&*!#R!+4+?%+<?%"4-=4#T
34+K2)<M+=%7+/7+?*!+=A4*%+?4+(&*#=!?4*&!-+#%+
0!&'%+?!+L!3!3!U+#!+P%#!+G4-34+?4+QS%+,!/"%$+

• 4º FÓRUM INTERNACIONAL
SOBRE SÍNDROME DE DOWN
Organizado pela Fundação Síndrome de Down, o
fórum abordou a autonomia das pessoas com SínT
SínT
?&%74+?4+C%b#+4+!+=!:!=*?!?4+?4+4"!-+34&47+/7!+
5*?!+:"4#!+?4+!=%&?%+=%7+-/!-+:%34#=*!"*?!?4-$

• RETORNO DO TERRITÓRIO
DO BRINCAR A ACUPE (BA)
Equipe do projeto Território do Brincar retorT
#%/+ !+ <=/:4U+ #!+ L!A*!U+ :!&!+ 4W*(*&+ %+ "%#'!T
T743&!'47+f+=%7/#*?!?4+4+:!&!+?*!"%'!&+=%7++
4?/=!?%&4-+?!+&4'*S%$

• 2ª EDIÇÃO
DA CIRANDA DE FILMES
A programação deste ano teve como fio conduT
tor três temas centrais: famílias, relação criança
4+#!3/&41!+4+:&%3!'%#*-7%+*#6!#3*"$+
• SEMANA MUNDIAL DO BRINCAR
G+D#-3*3/3%+<"!#!+:!&3*=*:%/+=%7+?*54&-!-+!3*5*T
?!?4-+#%+2-:!R%+<"!#!U+=%7+@4*&!+?4+9&%=!-+4+
exibição de filmes.
• SLOWKIDS
A 4ª edição do evento reuniu 5000 pessoas no
,!&./4+L/&"4+;!&WU+#!+P%#!+Q/"+?4+QS%+,!/"%$
• ESTREIA DO DOCUMENTÁRIO
TERRITÓRIO DO BRINCAR
<+ :&`T4-3&4*!+ %=%&&4/+ #!+ !(4&3/&!+ ?%+ )*&!#?!+
?4+@*"74-+=%7+/7+:%=H43+-A%b+?%+'&/:%+V!H3*$

B<#:• ENTRA NO AR O SITE DO PL 5921
G+ :&%a43%+ )&*!#R!+ 4+ )%#-/7%+ "!#R%/+ /7+ -*34+
-%(&4+ %+ ,&%a43%+ ?4+ 04*+ + _w\^U+ ./4+ 5*-!+ &4'/"!T
74#3!&+ !+ :/("*=*?!?4+ ?*&*'*?!+ !+ =&*!#R!-+ :!&!+
7%(*"*1!&+!+-%=*4?!?4$+
• LANÇAMENTO
DO BIKE VS CARROS
<+ ;!&*!+ @!&*#A!+ @*"74-+ %&'!#*1%/+ !+ 4W*(*RS%+
do filme na parte externa do Auditório IbiraT
:/4&!+G-=!&+B*474F4&U+47+QS%+,!/"%$
• UNDIME
G+D#-3*3/3%+<"!#!+"45%/+-4/-+:&%a43%-+:!&!+%+^_x+
Fórum Nacional da Undime (União Nacional
?%-+ C*&*'4#34-+ ;/#*=*:!*-+ ?4+ 2?/=!RS%MU+ #!+
Costa do Sauípe (BA).

• LANÇAMENTO DA JORNADA
NACIONAL 25 ANOS DO ECA
D#*=*!3*5!+?%+,&*%&*?!?4+<(-%"/3!U+!+a%&#!?!+*#T
=4#3*5%/+ *#-3*3/*RX4-+ ?4+ 4#-*#%+ !+ %&'!#*1!&+ ?4T
(!34-+:!&!+?*-=/3*&+%+2-3!3/3%+?!+)&*!#R!+4+?%+
<?%"4-=4#34+K2)<M$
• ALANA NO CENTRO DE REFERÊNCIAS EM EDUCAÇÃO INTEGRAL
G+)4#3&%+?4+8464&[#=*!-+47+2?/=!RS%+D#34'&!"+
`+ /7!+ *#*=*!3*5!+ ?!+ <--%=*!RS%+ )*?!?4+ 2-=%"!+
<:&4#?*1U+./4U+47+:!&=4&*!+=%7+%/3&!-+%&'!#*T
1!RX4-U+(/-=!+:4-./*-!&+4+-*-347!3*1!&+=!7*#A%-+
possíveis para fortalecer a educação integral.
• LANÇAMENTO DA PESQUISA
IRBEM CRIANÇA E ADOLESCENTE
<+:4-./*-!U+=%7+%+!:%*%+?%+,&*%&*?!?4+<(-%"/T
ta, mostra a percepção que pessoas entre 10 e 17
!#%-+3[7+?!+=*?!?4+?4+QS%+,!/"%$

!4-5*• TERRITÓRIO DO BRINCAR
LANÇA MATERIAL SOBRE
O BRINCAR NAS ESCOLAS
C/&!#34+ %+ 454#3%+ ?4+ "!#R!74#3%U+ %-+ :&4-4#34-+
!--*-3*&!7+!%+?%=/74#3Y&*%+./4+&4"!3!+!+:!&=4T
&*!+?%+:&%a43%+=%7+-4*-+4-=%"!-$
• PUBLICAÇÃO DA REPORTAGEM
“HOJE NÃO TEM ÁGUA NEM AULA”
Desde 2013, as escolas paulistas sofrem com a
=&*-4+?4+!(!-34=*74#3%+?4+Y'/!$+<+6!"3!+?4+%&*4#T
tação agrava o prejuízo dos alunos.
• 5ª VIRADA SUSTENTÁVEL
>*?4%=!7:U+@4*&!+?4+9&%=!-+?4+L&*#./4?%-+4+2-T
:!R%+<"!#!+:!&3*=*:!&!7+?%+454#3%+47+QS%+,!/"%+
./4+=%#3%/+=%7+!+:!&=4&*!+?%+D#-3*3/3%+<"!#!$
• RETORNO DO TERRITÓRIO
DO BRINCAR A POMERANOS (ES)
A equipe do projeto Território do Brincar retorT
#!+!+,%74&!#%-U+#%+2-:*&*3%+Q!#3%U+:!&!+4W*(*&+%+
"%#'!T743&!'47+f+=%7/#*?!?4+4+:!&!+?*!"%'!&+
=%7+4?/=!?%&4-+?!+&4'*S%$

Cena do filme Território do Brincar
FOTO RENATA MEIRELLES E
DAVID REEKS

• PUBLICAÇÃO DA REPORTAGEM
“ILHA DOS MARINHEIROS:
À MARGEM DE PORTO ALEGRE”
Em um lugar que desafia o imaginário sobre a
capital gaúcha, crianças vivem em palafitas em
meio às águas poluídas do Lago Guaíba.
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• LANÇAMENTO DO
ESCOLAS TRANSFORMADORAS
G+:&%'&!7!+?!+<-A%H!+=%7+%+!:%*%+?%+D#-3*3/3%+
<"!#!+(/-=!+!:%*!&+4+=%#4=3!&+4-=%"!-+?4+3%?%+%+
L&!-*"+./4+4-3S%+=&*!#?%+#%5%-+=!7*#A%-+&/7%+!+
/7!+4?/=!RS%+54&?!?4*&!74#34+3&!#-6%&7!?%&!$
• I ENCONTRO NACIONAL CULTURA
E PRIMEIRA INFÂNCIA EM BRASÍLIA
84:&4-4#3!#34-+?%+:%?4&+:O("*=%U+?!+-%=*4?!?4+
=*5*"+4+?4+:4-./*-!?%&4-+?4+/#*54&-*?!?4-+?4(!T
34&!7+ *#*=*!3*5!-+ ./4+ 5*-!7+ =%"!(%&!&+ =%7+ !+
construção de políticas culturais para a primeira
*#6J#=*!+#%+L&!-*"$
• ALANA NO 7º FÓRUM PENSAR A
INFÂNCIA NO RIO
Essa edição discutiu políticas, narrativas e linT
lin
'/!'4#-+?%+=*#47!+*#6!#3*"+#%+L&!-*"$
• KIRAN BIR SETHI NO BRASIL
<+?4-*'#4&+*#?*!#!U+*?4!"*1!?%&!+?%+C4-*'#+6%&+
)A!#'4+ e+ )&*!3*5%-+ ?!+ 2-=%"!+ #%+ L&!-*"+ eU+ 6%*+
!+:!"4-3&!#34+?%+"!#R!74#3%+?%+2-=%"!-+9&!#-T
6%&7!?%&!-$+B%+L&!-*"U+4"!+:!&3*=*:%/+3!7(`7+
de um evento no CEU Heliópolis e fez uma paT
pa
"4-3&!+?/&!#34+!+>*&!?!+2?/=!RS%+#!+L*("*%34=!+
;Y&*%+?4+<#?&!?4$
• PUBLICAÇÃO DA REPORTAGEM
“CAMINHÕES-PIPA NO CEARÁ
ENTREGAM ÁGUA IMPRÓPRIA À
POPULAÇÃO”
Moradores reclamam da água distribuída na
%:4&!RS%+?4+=%7(!34+474&'4#=*!"+f+-4=!+./4+-4+
!&&!-3!+ AY+ ./!3&%+ !#%-$+ )&*!#R!-+ 4+ *?%-%-+ 3[7+
!?%4=*?%+:%&+=!/-!+?4--!+=%#3!7*#!RS%$
• PUBLICAÇÃO DA REPORTAGEM
“NEM ÁGUA NEM TERRA”
)&*!#R!-+ ?4+ =%7/#*?!?4-+ 5!1!#34*&!-U+ ./4+ 5*T
547+?4+!=%&?%+=%7+%+=*="%+#!3/&!"+?%+QS%+@&!#T
=*-=%U+-%6&47+=%7+!+=&*-4+?%+&*%$

Crianças do Quilombo da Lapinha brin-

• 5ª CONFERÊNCIA NACIONAL
DE SEGURANÇA ALIMENTAR
E NUTRICIONAL
G+"47!+?!+)%#64&[#=*!+6%*+g)%7*?!+?4+54&?!?4+
#%+=!7:%+4+#!+=*?!?4Z+:%&+?*&4*3%-+4+-%(4&!#*!+
!"*74#3!&i$+<+!?5%'!?!+?%+D#-3*3/3%+<"!#!U+2H!T
34&*#4+ p!&!'4%&'*!?*-U+ &4:&4-4#3!#?%+ %+ )%#-4T
"A%+ B!=*%#!"+ ?4+ Q4'/&!#R!+ <"*74#3!&+ 4+ B/3&*T
=*%#!"+K)%#-4!MU+:!&3*=*:%/+?%+454#3%$

cam no São Francisco - Imagem publicada na reportagem ‘Nem água nem terra’
FOTO JOÃO ROBERTO RIPPER

-<*<>)• CINEDEBATE:
INFÂNCIA, GÊNERO, CONSUMO E VIOLÊNCIA
G+454#3%+?%+)&*!#R!+4+)%#-/7%+47+:!&=4&*!+=%7+%+G/3&!-+,!"!5&!-+4W*(*/+
o filme'=)%E)*'Z)+D$0)*U+?4+Q!#?&!+k4&#4=HU+4+=%#3%/+=%7+!+:!&3*=*:!RS%+
?4+2"*!#4+9&*#?!?4U+a%&#!"*-3!n+<#!+G"7%-U+:-*=!#!"*-3!n+4+N!*"-%#+?4+Q%/1!+
e Silva, fundador do Observatório de Favelas, em um debate mediado pela
a%&#!"*-3!+;!&*!+)!&%"*#!+9&45*-!#$
• HANGOUT - UM NOVO DIA PARA AS CRIANÇAS
V7!+-`&*4+?4+4#3&45*-3!-+%#"*#4+=%7+4-:4=*!"*-3!-+?4+?*64&4#34-+Y&4!-+!(%&T
?%/+%+347!+?%+=%#-/7*-7%+*#6!#3*"+#!+-47!#!+!#34&*%&+!%+C*!+?!-+)&*!#R!-$+
• LANÇAMENTO DO LIVRO-CD MOVIMENTO
Projeto do Música em Família em parceria com o Instituto Alana promoT
veu uma festa no Auditório Ibirapuera.
• RETORNO DO TERRITÓRIO DO BRINCAR A JAGUARÃO (RS)

Equipe do projeto Território do Brincar retorna a Jaguarão, no Rio GranT
?4+?%+Q/"U+:!&!+4W*(*&+%+"%#'!T743&!'47+f+=%7/#*?!?4+4+:!&!+?*!"%'!&+
=%7+4?/=!?%&4-+?!+&4'*S%$
• LANÇAMENTO DO CURTA-METRAGEM
OUTRO OLHAR – CONVIVENDO COM A DIFERENÇA
O documentário conta a história de Charbel Gabriel, um homem de 60
anos com Síndrome de Down que trabalha, pratica atividades físicas, esT
tuda e interage diariamente com a sua família e com a sua comunidade.

• PUBLICAÇÃO DA REPORTAGEM
“O PREÇO DA ÁGUA”
B%+ -/?4-34+ ?%+ ,!&YU+ !+ =%#=4--S%+ ?%+ !(!-34=*T
74#3%+ ?4+ Y'/!+ :!&!+ !+ G?4(&4=A3+ <7(*4#3!"+
54*%+!=%7:!#A!?!+?4+3!&*6!-+!"3!-+TT+7%&!?%&4-+
?4+(!*W!+&4#?!+3[7+?4+?4=*?*&+4#3&4+:!'!&+!+=%#T
3!+%/+'!&!#3*&+!+!"*74#3!RS%+?!-+=&*!#R!-$
• SLOWKIDS
A 5ª edição aconteceu no Parque Villa-Lobos,
#!+P%#!+G4-34+?4+QS%+,!/"%U+47+/7+4-:!R%+!7T
:"%+4+&4:"43%+?4+#!3/&41!$
• RETORNO DO TERRITÓRIO
DO BRINCAR A TATAJUBA (CE)
Equipe do projeto Território do Brincar retorT
retor
#!+ !+ 9!3!a/(!U+ #%+ )4!&YU+ :!&!+ 4W*(*&+ %+ "%#'!T
T743&!'47+ f+ =%7/#*?!?4+ 4+ :!&!+ ?*!"%'!&+ =%7+
4?/=!?%&4-+?!+&4'*S%$
• CRIANÇA E CONSUMO NO
20° CONGRESSO MUNDIAL DA
CONSUMERS INTERNATIONAL
D-!(4""!+ E4#&*./4-U+ =%%&?4#!?%&!+ ?%+ :&%a4T
3%+ 4+ ?*&43%&!+ ?4+ !?5%=!=F+ ?%+ D#-3*3/3%+ <"!#!U+
participou do painel “Histórias de sucesso dos
747(&%-+ ?!+ )%#-/74&-+ D#34&#!3*%#!"i$+ G+
)%#'&4--%+ `+ %+ 7!*%&+ 4#=%#3&%+ *#34&#!=*%#!"+
-%(&4+?*&4*3%+?%+=%#-/7*?%&$
• FRENTE PARLAMENTAR
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
É RELANÇADA
G+7%5*74#3%+-/:&!:!&3*?Y&*%+?4+:!&"!74#3!&4-+
=%#3!+=%7+%+!:%*%+?4+%&'!#*1!RX4-+'%54&#!74#T
3!*-U+ #S%+ '%54&#!74#3!*-+ 4+ %&'!#*-7%-+ *#34&#!T
=*%#!*-$+G+D#-3*3/3%+<"!#!+6!1+:!&34+?4--!+6&4#34$
• MOBILIZAÇÃO MUNDIAL
PELO CLIMA
G-+ :&%a43%-+ )&*!#R!+ 4+ )%#-/7%+ 4+ ,&*%&*?!?4+
<(-%"/3!U+ ?%+ D#-3*3/3%+ <"!#!U+ !--*#!&!7+ 7!#*T
festo para pressionar líderes mundiais sobre muT
?!#R!-+="*7Y3*=!-+#!+)G,+\^$+

,.D.7>)2016
• VERSÃO COMPLETA DO VIDEOCAMP ENTRA NO AR
A plataforma sobe com mais de 100 filmes cadastrados, e muitos estão
disponíveis para exibição pública gratuita.
• PRESIDENTE DO ALANA INTEGRA CONSELHO DO CCFC
<#!+0/=*!+>*""4"!U+:&4-*?4#34+4+=%6/#?!?%&!+?%+D#-3*3/3%+<"!#!U+a/#3%/T
T-4+ !%+ )%#-4"A%+ <?7*#*-3&!3*5%+ ?%+ )!7:!*'#+ 6%&+ !+ )%774&=*!"T@&44+
)A*"?A%%?+K))@)MU+%/+)!7:!#A!+:!&!+/7!+D#6J#=*!+0*5&4+?4+)%7`&T
=*%+K#/7!+3&!?/RS%+"*5&4MU+%&'!#*1!RS%+#S%+'%54&#!74#3!"+=%7+-4?4+#%-+
2-3!?%-+V#*?%-$

• VENCEDORES DO DAESAFIO CRIATIVOS DA ESCOLA
SÃO PREMIADOS EM SP++
Os cinco grupos vencedores do Desafio desembarcaram em São Paulo,
vindos de vários cantos do país: Porto Velho (RO), Parnamirim (RN), SiT
7X4-+@*"A%+KL<MU+,!=%3*+K)2M+4+Q%(&!?*#A%+KC@M$++
• PRIORIDADE ABSOLUTA PEDE RESPEITO AOS DIREITOS
DAS CRIANÇAS NO DESASTRE EM MARIANA (MG)
G+ :&%a43%+ 4#5*%/+ =!&3!+ :!&!+ :4?*&+ ./4+ %-+ ?*&4*3%-+ ?!-+ =&*!#R!-+ f+ Y'/!+
potável e a serviços essenciais, previstos no artigo 227 da Constituição
@4?4&!"+4+#%+2-3!3/3%+?!+)&*!#R!+4+?%+<?%"4-=4#34U+-4a!7+'!&!#3*?%-+#%+
?4-3&!+47+;!&*!#!+K;oM$

DESTAQUES E NÚMEROS
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11 EVENTOS
• Inauguração do Espaço Alana
• Lançamento Criativos da Escola
• Lançamento Escolas Transformadoras
• Lançamento do projeto Movimento com Música em Família

Reunimos aqui alguns números que revelam
um pouco do Instituto Alana em 2015

• Lançamento do filme Território do Brincar na abertura da 2ª Ciranda de Filmes
• Juntos pelo Brincar (Celebração dos 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente)
• Lançamento do Livro “Diálogos com Escolas” (Realização Território do Brincar)
• Cinedebate: Consumo, Gênero, Violência e Infância (Realização Outras Palavras e Criança e Consumo)
• Um novo dia para as crianças - Hangout sobre o Dia das Crianças (Realização Criança e Consumo)
• Premiação Criativos da Escola

2 AÇÕES EM PARCERIA
COM A REDE NOSSA SP

2 PROGRAMAS LANÇADOS

• IRBEM Criança e Adolescente
• Prêmio Cidade da Criança

• Exibição do “Bike vs Carros” no parque do Ibirapuera

5 SITES NOVOS

FEIRAS DE TROCA
DE BRINQUEDOS

Criativos da Escola
Música em Família

60+ feiras no Brasil
1 internacional (Lon-

movimento.musicaemfamilia.com.br

dres, Inglaterra)

criativosdaescola.com.br

3 FILMES LANÇADOS
PELA MARIA FARINHA
• Outro Olhar: Convivendo com
a Diferença
• Território do Brincar
• Quem? Entre Muros e Pontes

2 PRÊMIOS

Escolas Transformadoras
escolastransformadoras.com.br

Prêmio Claudia 2015: Renata Meirelles vence na categoria Cultura, da 20ª edição do prêmio da revista.

Prêmio Cidade e Criança
premiocidadedacrianca.org.br

Maria Farinha Filmes ficou em 1º lugar no Prêmio
IstoÉ Empresas Mais Conscientes 2015 – Dimensão
Relação com a Comunidade.

Projeto de Lei 5921
publicidadeinfantilnao.org.br

ALANA NA IMPRENSA

1.750 menções em jornais, revistas, sites
106 releases enviados

INSTITUCIONAL
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Informações compiladas até 31/12/2015, referentes ao Instituto Alana,
CNPJ 05.263.071/0001-09.

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO
CIRCULANTE
Disponível
Caixa
Bancos conta movimento
Aplicação financeira
Outros Créditos

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT

R$
113.293.104,52
110.634.909,47
5.400,00
790.323,84
109.839.185,63
2.646.538,41

Adiantamentos a Terceiros

39.498,08

Créditos de Funcionários

18.770,00

Outras contas a receber
Despesas Pagas Antecipadamente
Despesas Antecipadas

2.588.270,33
11.656,64
11.656,64

PASSIVO
CIRCULANTE
Fornecedores
Fornecedores
Obrigações Tributárias
Impostos e Contribuições
Obrigações Trabalhistas

R$
1.689.710,42
360.943,00

TOTAL
4.304.645,03

Doações

2.093.695,36

Despesas com Pessoal

Extraordinárias

2.210.949,67

Utilidades e Serviços Públicos
Serviços de Terceiros

Total das Receitas

4.304.645,03

Superávit Bruto

4.304.645,03

Despesas das Atividades

19.617.747,39

105.085,66

350.599,70

Salários a Pagar

214.548,51

Encargos

136.051,19

ADMINISTRAÇÃO
Despesas com Pessoal

Outras Obrigações
Outras Obrigações a Pagar

401.299,93
401.299,93

Utilidades e Serviços Públicos
Serviços de Terceiros
Despesas com Materiais

Provisões
NÃO CIRCULANTE

194.819.429,05

Provisão Trabalhista

471.782,13
471.782,13

Eventos
Gerais
Tributárias

PERMANENTE
Investimentos
Investimento em Ações

194.819.429,05

Financeiras

185.749.643,60

Depreciações e Amortizações

185.749.643,60

Imobilizado

9.042.897,19

Terrenos

446.200,00

Imóveis

2.868.720,38

Instalações
Móveis e Utensílios
Veículos
Computadores e Periféricos
Benfeitoria em Bens de Terceiros
Intangível
Software
Marcas, Direitos e Patentes

TOTAL DO ATIVO

471.804,11
788.285,35
52.322,78

PATRIMÔNIO
Patrimonio Social
Fundo Patrimonial
Resultados Sociais

306.422.823,15
279.418.618,08
279.418.618,08
27.004.205,07

Superávit / Déficit Acumulado

8.515.343,36

Superávit / Déficit do Exercício

18.488.861,71

278.659,80

ATIVIDADE SOCIAL

Receita Bruta

360.943,00

105.085,66

TOTAL

6.576.270,16
2.902.381,08
411.917,42
1.976.046,32

Manutenção e Conservação

Despesas com Pessoal
Utilidades e Serviços Públicos
Serviços de Terceiros
Despesas com Materiais

120.662,66
1.884.282,34
87.889,72

Despesas com Materiais

179.655,18

Eventos

74.944,92

Gerais

791.346,28

Documentários
PARCERIAS
Serviços de Terceiros
Gerais
Doações

96.703,85
1.362.138,99
43.090,00
41.548,99
1.277.500,00

134.016,36
25.704,51
251.508,25
57.915,25
169.187,29
647.593,68

ÁREA DE PROJETOS AUDIOVISUAIS

2.450.726,30

Despesas com Pessoal

7.415,36

Utilidades e Serviços Públicos

6.573,38

Serviços de Terceiros

163.261,56

Gerais

209.851,23

Documentários
ATIVIDADE EDUCACIONAL

6.101.328,31
2.905.843,36

2.063.624,77

3.127.283,63
1.138.484,81

Outras Receitas Operacionais

33.801.964,07

22.146,95
772.557,24

Superávit Líquido Operacional

18.488.861,71

30.435,73

Eventos

210.154,46

Gerais

461.898,54

Documentários

461.605,90

Resultado Não Operacional

-

4.136.904,77
TOTAL DO PASSIVO

308.112.533,57

26.888,26
26.268,26
620,00

308.112.533,57

SUPERÁVIT LÍQUIDO

18.488.861,71
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