Resultado
Edital Instituto Rio
2018

Informações gerais:
•

Edital aberto de 18 de dezembro a 31 de janeiro;

•

11.741 pessoas alcançadas nas redes sociais;

•

Total de 83 propostas inscritas, sendo 77 elegíveis.

Total de inscritos em relação à forma de constituição:

Características dos 7 projetos selecionados:
•

2 são constituídos como grupos e 5 são ONGs;

•

2 já foram apoiados pelo Instituto Rio.

Distribuição geográfica:

Causa: Capacitação
Associação Brasileira de Apoio a Integração de Migrantes

Atuação desde: 2017

Localização

Proposta: Capacitação dos migrantes sobre
Mentalidade Empreendedora
Oficinas de capacitação para migrantes, em língua
portuguesa e mentorias para empreendedores que estão
começando seu negócio. Há uma concentração de mais
de 6.000 migrantes que chegaram ao Brasil, começam a
articular sua vida, trabalho e criação de comunidade com
pessoas que vivem ao seu redor.

Atuação - ONG
Sede: Rua Santo Amaro, 51
Glória

Mídias
http://www.mawon.org/

A missão da Mawon é construir pontes para defender a
mobilidade e a integração dos migrantes em situação de
vulnerabilidade na sociedade de acolhimento através de
uma abordagem e de uma articulação baseadas na
educação, na cultura e na arte.
Já foi apoiada pelo Instituto Rio? NÃO
Público Alvo: 75 migrantes, moradores da Zona

MAWON

Oeste
Localidade: Jacarepaguá, Gardênia Azul e Curicica

Causa: Cultura
Associação Cultural do Camorim - ACUCA
Atuação desde: 2003

Localização

Proposta: Jongo no Quilombo do Camorim
A idéia principal do projeto é a efetivação do grupo
“Jongo do Quilombo do Camorim”. No edital 2017 a
vertente principal do projeto foi a oficina de Jongo, que
foi de grande repercussão na Zona Oeste.

Atuação - ONG
Sede: Estrada do Camorim, 926
Camorim

A ACUCA desenvolve projetos com as temáticas da
cultura negra e ambiental. A área em que atua foi
certificada, em 2014, pela Fundação Palmares, como
área remanescentes de negros escravos. Daí, o
Quilombo do Camorim.

Mídias
Blog ACUCA

Já foi apoiada pelo Instituto Rio? SIM
Público Alvo: 280 pessoas da comunidade

ACUCA Camorim

Localidade: Quilombo do Camorim

Causa: Cultura
Associação Cultural Panelas / Cine & Rock

Atuação desde: 2013

Localização

Proposta: Manutenção Atividades da Sede
do Movimento Cultural Cine & Rock
Oficinas comunitárias de perna-de-pau, circenses,
instrumentos musicais, grafite e roda cultura. Sessão
Cine Clube, Cine Rock Evento e Caravana Cine Rock de
valorização da cultura urbana.

Atuação - ONG
Sede: Estrada de Jacarepaguá, 3.640
Rio das Pedras

Mídias
Cine Rock Blog

O movimento nasceu do esforço e da união do grupo de
rock da Praça do Pinheiro, no bairro Rio das Pedras. Ele
integra um conjunto de ações afirmativas para
desmitificar o estereótipo negativo atrelado aos
rockeiros. Movimento de ação concreta e continuada,
atraindo e integrando diferentes públicos.

Já foi apoiada pelo Instituto Rio? NÃO
Público Alvo: crianças e jovens

Organizador do CineeRock

Localidade: Rio das Pedras

Causa: Capacitação
Bispo do Rosário Associação Cultural
Atuação desde: 2016

Localização

Proposta: Criação e Cuidado: Geração de
Trabalho e Renda
Oficinas de mosaico, culinária, costura e bordado que
funcionam de maneira articulada com o programa de
exposições do Museu.

Atuação - ONG

Sede: Estrada Rodrigues Caldas, 3.400
Taquara

Mídias
http://museubispodorosario.com/

Qualificação das oficinas ligadas ao programa de geração
de renda; viabilizar a implantação da Loja B – a fim de
tecer uma rede de sustentabilidade e cooperação entre
os projetos desenvolvidos na Z.O., de modo a amplificar
a experiência vivenciada na Exposição Ilumina Zona
Oeste; e reafirmar o papel do Museu como espaço de
formação de redes e potencial difusor desses projetos.
Já foi apoiada pelo Instituto Rio? NÃO
Público Alvo: 50 usuários da rede de saúde mental e

Museu Bispo do Rosário

seus familiares
Localidade: Taquara

Causa: Cultura
Hip Funk
Atuação desde: 2014

Localização

Proposta: Hip Funk Festival
O Hip Funk Festival é o primeiro festival de cultura
urbana, organizado por jovens da favela do Fumacê,
transformando-a em um lugar de desenvolvimento,
produção, engajamento cultural e evidenciando o
território.

Atuação - Grupo
Sede: Estrada da Água Branca. 886
Realengo

Sua missão é colocar a favela do Fumacê, seus artistas e
fazedores de cultura no mapa cultural da cidade do Rio
de Janeiro. Empoderar o território e as pessoas que nele
vivem.

Mídias
Não possui site/blog

Já foi apoiada pelo Instituto Rio? SIM
Público Alvo: 500 jovens participando das batalhas

Hip Funk

Localidade: Favela do Fumacê

Causa: Meio ambiente
Instituto Permacultura Lab
Atuação desde: 2017

Localização

Proposta: Escola Permacultural
Implementação da disciplina de permacultura no
currículo do CIEP Raul Ryff com os estudantes do ensino
médio. A capacitação técnica tornará os estudantes
aptos a realizarem a implementação de protótipos de
sistemas de captação de água da chuva e saneamento,
hortas e sistemas agroflorestais que podem ser
replicados em outros locais, auxiliando no
desenvolvimento sustentável do bairro.

Sede: Rua Sargento Luís Rodrigues Filho, 90
Campo Grande

Mídias
https://permaculturalab.wordpress.com/

Atuação - Grupo
Permacultura Lab é uma organização que busca soluções
para problemas socioambientais através da integração
entre pesquisa científica, conhecimentos tradicionais,
tecnologias sociais e educação ambiental.

Já foi apoiada pelo Instituto Rio? NÃO
Público Alvo: 60 estudantes

Permacultura Lab

Localidade de atuação: Paciência

Causa: Segurança
Rede de Apoio ao Egresso do Sistema Penitenciário - RAESP
Atuação desde: 2006

Localização

Proposta: Cidadania que Liberta
Curso de formação para a vida com discussão de temas
como: identidade, família, cidadania, inserção social,
capacitação profissional, trabalho formal/informal e
planejamento pessoal para pessoas que cumprem penas
privativa de liberdade, no regime semiaberto.

Atuação - Grupo
Execução: Estr. Gen. Emílio Maurell Filho, 1.100
Gericinó

Mídias
http://www.raesprj.com.br/

Inserção dos egressos do Sistema Penitenciário Estadual
na sociedade. A taxa de reincidência prisional no Brasil
está em torno de 75%. Só o Estado do Rio de Janeiro,
possui cerca de 52 mil presos. E ainda sim a
criminalidade e violência, na zona oeste e em todo o
Estado, só faz aumentar. Projetos como esse visam o
resgate da cidadania para melhora da segurança pública.
Já foi apoiada pelo Instituto Rio? NÃO
Público Alvo: 120 internos

RAESP

Localidade de atuação: Complexo de Gericinó

