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Quem Somos
O Instituto Viva Direitos é uma associação privada,
sem fins lucrativos e ou partidários, fundada em 30
de junho de 2020 no município de Bauru – SP, mas
com o objetivo de atuar em todo país, inscrita no
CNPJ sob o nº 38.202.480/0001-46, com inscrição
municipal nº 598720, endereço fiscal e comercial na
Rua Virgílio Malta, nº 17-76, bairro Vila Mesquita,
Bauru-SP, CEP 17.014-440, e caracterizada como
uma Organização da Sociedade Civil nos termos da
Lei 13.019/2014, com a finalidade socioassistencial.
A ideia da criação do Instituto surgiu da percepção
comum de que o conhecimento sobre os direitos
fundamentais não é acessível. O objetivo primordial
do Instituto é mudar essa realidade, já que somente
com conhecimento sobre seus próprios direitos e
com as ferramentas adequadas as pessoas poderão
exigi-los e lutar por eles (cidadania).
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O Instituto Viva Direitos tem como missão educar
em direitos fundamentais - com foco no artigo 5º
da

Constituição

Federal

-,

propagar

esse

conhecimento, fomentar o pensamento crítico e
criar ferramentas para o efetivo exercício desses
direitos.
Desde sua fundação a organização é formada
por profissionais de diferentes áreas - advocacia,
psicologia, artes, design, marketing digital unidos por um objetivo comum: a partir do acesso
ao

conhecimento,

desenvolvimento

da

contribuir
cidadania

com
e

com

o
a

transformação dos espaços em que atua.
Assim, os direitos são celebrados - já que são
fruto de muita luta e resistência - e vividos, de
fato, saindo do papel.
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Valores
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Planejamento
Estratégico 2021
O Instituto Viva Direitos em seu planejamento
estratégico para 2021 estabeleceu 6 resultados com
suas respectivas macroações:
Primeiro resultado: consolidar como referência em
ao menos uma cidade, ser conhecido e procurado.
Segundo resultado: fechar a contabilidade sem
pendências administrativas e fiscais e manter as
finanças com saldo positivo.
Terceiro resultado: ampliar colaboradores (as) e
voluntários (as) e mantê-los (as) engajados (as).
Quarto
resultado:
constituir
um
representativo e respeitado pela sociedade.

espaço

Quinto resultado: manter projetos ativos, buscando
resultados positivos.
Sexto resultado: cuidar da sobrecarga e saúde
mental de cada colaborador(a).
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Princípios da Gestão
Considerando missão, visão e valores...
Desenvolver

uma

comunicação

direta

e

transparente;

Construir relações de respeito e afeto;

Incentivo, acolhimento e empatia;

Responsabilidade e Comprometimento;

Garantir espaços de construção coletiva e
democrática;

Posicionar-se criticamente diante da realidade
social que vivemos.
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Instituto Viva Direitos
Celebrando Resultados
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Imagem ilustrativa

30 de junho foi um
dia muito especial
para o Instituto
Viva Direitos: 1 ano
de sua constituição
E viemos comemorar com vocês...
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Organograma
No último trimestre (abr/jun) criamos
a Instância de Projetos com 3 comissões:
projetos autorais, em parcerias e de apoios
E também 1 comissão de comunicação e marketing
e 1 comissão de mobilização e captação de
recursos financeiros e de pessoas.
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Pessoas
Agora somos 16
voluntárias (os)
No último trimestre (abr/jun)
o IVD teve o prazer de
recepcionar mais 4 novas
colaboradoras para somar
forças à organização
e em seus projetos.
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Parcerias, apoiadores e
doadores (as)
Além das seis parceiras institucionais, agora o
Viva Direitos conta com mais duas organizações
da sociedade civil que apoiam seus projetos
com materiais e conteúdos sobre o artigo 5º da
Constituição Federal, Politize! e o Instituto Mattos Filho.
Também acreditam na missão e na visão do IVD
mais de 40 doadores (as).

Pedro Budel
CAPTADOR DE RECURSOS
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Redes sociais, site
e portal
92 publicações
270 curtidas
273seguidores

92 publicações
302 seguidores
649 seguindo

Site: atualização
semanal
Portal: construção e
atualização das
páginas das frentes
de projetos

Em construção

41publicações
87 seguidores
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Instituto Viva Direitos
Construindo Projetos
e Resultados
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Reuniões

6

ordinárias da diretoria e colaboradoras (es)

3

boas vindas as novas colaboradoras

2
2
1
1
1

com membros (as) da comissão de
mobilização e captação de recursos e pessoas

com membras (os) das comissões da instância
de projetos

com membras (os) da comissão de
comunicação e marketing
com a Presidente do Conselho Municipal de
Direitos Humanos de Bauru-SP
com a Presidente da Comissão da Diversidade
da OAB Bauru-SP
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Projetos
Os últimos meses resultaram em muita
dedicação e trabalho para as
colaboradoras (es) do
Instituto Viva Direitos, pois foram dados
passos importantes nos projetos que já
estavam sendo pensados e trabalhados e
realizadas ações emergenciais em razão
da pandemia causada pelo COVID-19.

Constituição na BR
Esse é um projeto de origem da Comissão de
Projetos Autorais do Instituto, atualmente
está aprovado pela Diretoria do IVD e
encontra-se em fase de mobilização de
pessoas e captação de recursos financeiros
para sua execução.

16

Um pouco sobre esse projeto.
Ele surgiu da concepção de que a maioria das
pessoas não tem a consciência e/ou acesso aos
seus direitos e garantias fundamentais
assegurados pela Constituição Federal.
Considerando esses dados, esse projeto foi
pensando atrelado à missão, visão e valores
do Instituto Viva Direitos, para que ele possa
ser executado de forma itinerante e tendo
como objetivo propagar o conhecimento
através da educação desses direitos
fundamentais, visando fomentar o pensamento
crítico e criar ferramentas para o efetivo
exercício desses direitos.
A equipe do IVD acredita que no futuro o
Constituição na BR possa chegar a todos os
cantos do país com sustentabilidade e respeito
às pessoas interessadas em trocar experiências
e contribuir com o projeto.
Mas, por que “trocar” experiências?
Porque não se trata de uma relação vertical a
qual o Instituto é quem carrega o
conhecimento e o público é apenas ouvinte,
mas sim de horizontalidade - todas as pessoas
têm algo a ser compartilhado e a ensinar, e
devem ser ouvidas atentamente.
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Para isso, o Viva Direitos projetou o
Constituição na BR de forma que sejam
apresentados e/ou ratificados às pessoas seus
direitos e garantias fundamentais, “um a um”
que estão detalhados nos 78 incisos (divisão
de um artigo por algarismos romanos) do I ao
LXXVIII) do artigo 5º, da Constituição
Federal, e, a partir desse momento, iniciar os
debates e discussões.
Esse projeto é dividido em 2 fases:
A primeira, que trata-se desses encontros
virtuais e/ou presenciais, este último em
momento pós-pandemia, que servirão para
conscientização de todas as pessoas sobre
aqueles direitos de acordo com as suas
perspectivas e experiências.
E a segunda, será o momento de sair um
pouco da teoria e utilizar o método do Design
Thiking, ou seja, o público do projeto é o foco,
portanto as pessoas participarão 100% no seu
desenvolvimento, que implica em explorar,
através de pesquisas internas e externas;
centralizar ideias e opiniões; e, por fim,
chegar a conclusão de qual/quais direitos
estão sendo violados ou não acessados pelas
pessoas participantes.
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Após esse "diagnóstico", o objetivo é a
organização das pessoas para criação de
ferramentas com o fim de abrir caminhos para
o acesso aos direitos fundamentais, como por
exemplo: cobrar políticas públicas efetivas e
ações afirmativas, criar projetos e apresentar
ao Poder Legislativo, fiscalização da
Administração Pública, acesso efetivo aos
órgãos públicos (Executivo, Legislativo e
Judiciário), entre outras tantas alternativas
que o projeto poderá construir.
Ressaltando que todas as ações visam sempre
a autonomia e sustentabilidade do projeto e
do público alvo.
Assim, os direitos são celebrados - já que são
fruto de muita luta e resistência - e vividos,
de fato, saindo do papel.
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Promoção de Acesso
ao Ensino Superior
Esse projeto nasceu na Comissão de Projetos
em Autorais e está em fase de construção e
planejamento.
Ele tem o objetivo de transformar o Ensino
Superior em uma realidade plausível e mais
próxima dos alunos da rede pública de
educação.
Com a apresentação de informações
pertinentes à realidade dos alunos de ensino
médio em escolas públicas e a partir da
disponibilização de instrumentos práticos, o
intuito primordial do projeto é de promover o
acesso ao Ensino Superior.
Como pano de fundo da ação se apresenta o
direito fundamental à educação, sobre o qual
também se pretende informar.
Suas principais abordagens são: Educação
como direito fundamental; Ensino Superior
Público; Vestibular - inscrições, estilos de
prova, fases; Isenção de Taxas; Cursinhos
populares; Políticas de Cotas; Políticas de
permanência: Moradia, Alimentação e
Transporte; PROUNI e programas de bolsas.
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Igualdade de Gênero
Esse projeto é originário de um coletivo
independente de mulheres que tem como
missão promover a igualdade de gênero e a
discussão acerca da inclusão e dos desafios
encontrados por mulheres, transexuais e
travestis nos mais diversos contextos.
O Instituto Viva Direitos, através de sua
Comissão de Projetos em Parceria, auxilia esse
grupo com instrumentos e pessoas em suas
atividades e nas demandas necessárias para a
implantação de seu primeiro projeto: uma
formação sobre questões de gênero com
catadoras de materiais recicláveis, englobando
mas não se resumindo à desigualdade no
contexto de trabalho, as duplas e triplas
jornadas enfrentadas, violência doméstica e
dependência química.
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IVD +
CataSaúde Viraliza

Não se luta por direitos com fome!
Não se luta por direitos sem saúde!
Foi pensando nisso que o IVD abraçou a
oportunidade de atender pessoas em situação
de vulnerabilidade, visando mitigar os
impactos da crise sanitária provocada pela
pandemia e auxiliar os atendidos naquilo que
mais atinge a dignidade humana: a fome.
Nossa atuação foi pensada a partir de uma
parceria na ação local do Projeto CataSaúde
Viraliza que é um programa de capacitação
online para catadores e catadoras
(organizados ou autônomos) no Brasil, com
foco na crise do COVID-19.
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O programa busca o trabalho mais seguro e
visa a redução dos efeitos pós-crise aos
atendidos.
Nossa meta inicial era de distribuir cestas
básicas e kits de prevenção ao coronavírus a
pelo menos 50 famílias de catadores e
catadoras inscritos no Projeto CataSaúde
Viraliza. Porém, com o auxílio dos parceiros e
dos doadores que abraçaram a iniciativa,
superamos a meta e pudemos atender 86
famílias!
A distribuição ocorreu nas cidades de
Curitiba, São José dos Pinhais e Mandirituba,
todas no estado do Paraná, região atendida
pela ação local na qual atuamos.
É claro que sem a ajuda de nossos parceiros,
doadores, voluntários e colaboradores a ação
não teria sido possível, então aproveitamos
para expressar nossa gratidão a todos que
colaboraram conosco. Vocês foram a prova
daquilo que já acreditávamos: a solidariedade
transforma planos em ação e tem o poder de
mudar vidas.
Acesse aqui mais informações no portal de
notícias do Instituto Viva Direitos.
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Fotos Mônica Lachman

Projeto de CapacitaçãoPrevidência Social
Ainda em apoio ao CataSaúde Viraliza, nos
meses de abril à junho de 2021, o Instituto
Viva Direitos foi convidado por algumas
organizações da sociedade civil, como o Pimp
My Carroca, Wiego Global, INSEA, ORIS e
Alternativas de Produção da UFMG, para
somar forças àquele projeto.
A capacitação ocorreu à distância em razão
da pandemia causada pelo Covid-19, e contou
com mais de 450 pessoas interessadas de
quase todos os estados brasileiros, dentre os
quais, SP, MG, RJ, PR, AM, RS, GO, MT, RO,
BA, PE, PA, e RR, DF.
Diversas organizações foram convidadas para
contribuir com o projeto, inclusive a Fiocruz e
o Movimento Nacional dos Catadores de
Materiais Recicláveis. O Viva Direitos, com
enorme prazer, ficou responsável por abordar
o tema Previdência Social - direito
fundamental social.
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Para tratar da forma mais abrangente
possível deste tema, o IVD inseriu na pauta de
discussão: Previdência Social - Direito
Fundamental Social; Benefícios da Previdência
Social/INSS; Carência para ter direitos aos
benefícios; Possibilidades de contribuição para
os catadoras (es) de materiais recicláveis, e
como realizar as contribuições; BPC; Acesso à
Justiça; Acesso ao Sistema da Previdência e
INSS, e sobre o PL 279/2012 e PEC 309/2012 Projeto de Aposentadoria Especial em Regime
de Economia Familiar para catadoras (es) de
materiais recicláveis.
Por fim, houve uma integração pelo Whatsapp
muito produtiva com as pessoas participantes
do projeto durante uma semana, a qual foi
essencial, pois foi possível trocar experiências
e tirar dúvidas pontuais.
Desse modo, o IVD acredita que o resultado
foi muito positivo com um impacto social de
educação e conscientização de alguns direitos
fundamentais assegurados pela Constituição
Federal, provocando um estímulo para que o
público alvo busque assegurar seus direitos,
nesse caso, previdenciário, de petição,
certidão e de acesso à justiça.
Acesse aqui mais informações no portal de
notícias do Instituto Viva Direitos.
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Agradecimentos
O Instituto Viva Direitos tem o prazer de
compartilhar com todas, todos e todes vocês
mais 3 meses de muita dedicação, trabalho,
reponsabilidades e alegrias, vencendo
obstáculos quando necessário, sempre com a
finalidade de fazer chegar a educação em
direitos e garantias fundamentais assegurados
pelas Constituição Federal ao máximo de
pessoas possíveis.
A colaboração de todas as pessoas que
abraçaram a missão e visão da organização voluntárias (os), doadoras (es), parceiras (os),
apoiadoras (es) e seguidores - foram de
extrema importância para os excelentes
resultados do Instituto no último trimestre.
Vocês são a prova daquilo que já
acreditávamos: a empatia e a solidariedade
transformam planos em ação e tem o poder de
mudar vidas.
Não paramos por aqui, pois ainda há muito a
ser feito, continuem colaborando, com doações,
serviços voluntários, sendo nossas parcerias (os)
e apoiadoras (es) e seguindo e compartilhando
informações, para que cada cidadã (ão) possa,
de forma efetiva, exercer seus direitos e
garantias.
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Nossos contatos
https://www.vivadireitos.org.br/

contato@vivadireitos.org.br

(14) 98199-6467

@vivadireitos

Instituto Viva Direitos
Instituto Viva Direitos - IVD educando
em Direitos Fundamentais
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