RELATÓRIO ANUAL

NOVAMERICA

NOVAMERICA tem por finalidade promover a
construção da democracia como estilo de vida e a
participação na sociedade civil, favorecer o
desenvolvimento de uma consciência latino-americana
e de uma ética da solidariedade, estimular o
reconhecimento e a valorização das diferentes culturas,
no âmbito nacional e internacional, através da
promoção de processos educativos e culturais
orientados à formação de diferentes agentes sociais
multiplicadores, prioritariamente pertencentes a grupos
populares e excluídos, e à capacitação de
professores/as.

A crise da escola é a crise da democracia. (Henry Giroux)
Em 2019, acompanhamos o intenso processo de reflexão, debate e
mobilização social no Brasil, tendo a democracia como um dos
temas centrais. A palavra democracia, através dos distintos discursos
e debates políticos, continuou ocupando as casas e as mentes das
pessoas, e mesmo assim o seu sentido referido a soberania popular
chegou a níveis preocupantes de solapamento. A afirmação da
soberania dos governos de viés liberal-conservador, que começou a
se espraiar no Brasil a partir de 2016, ganhando expressividade a
partir do ano passado, é a tônica desses tempos sombrios. Os
desmontes dos direitos sociais e de políticas públicas fundamentais
chegaram a um ponto que parece não ter retorno.
Neste ano, como “bestializados” - para lembrar a expressão de José
Murilo de Carvalho - constamos que o Brasil que está sendo
encomendado para as gerações futuras vai ter uma dívida histórica.
Os poderes constituídos - o Executivo e o Legislativo, em especial estão atuando em desacordo com o artigo 5º da Constituição
Federal que reconhece que todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, e proíbe - no artigo 3º (inciso IV) preconceitos em virtude de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação.
Ao considerar essa conjuntura, atenta aos riscos e ameaças às
conquistas históricas aos direitos humanos e seus defensores/as, a
Novamerica atuou em 2019 contornando tais riscos e ameaças sem
deixar de se posicionar e se pronunciar sobre a matéria. Para seguir
comprometida com os propósitos que remontam a sua fundação,
definiu como lema “Escolas: sentidos e aprendizagens”. Esse lema
norteou os processos formativos que contribuem para o exercício
de uma cidadania ativa e uma democracia como estilo de vida, a
partir da educação em direitos humanos. Ao manter o enfoque e
garantir que as ações e os processos de formação fossem realizados,
mais uma vez a Novamerica mostrou lucidez e criatividade,
totalmente alinhada com a Proposta Sócioeducativa “Educar em
Tempos Difíceis”.
Destaca-se, neste sentido, o tema do Seminário Nacional da PSE:
“Políticas públicas e educação: os sentidos da escola hoje”,
fortalecendo o Movimento Sócioeducativo como espaço
privilegiado para a discussão das questões atuais sobre a educação.
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As ideias centrais do lema foram tomadas como referência, em
diversos momentos e atividades realizadas ao longo do ano, para
reflexões e discussões sobre a conjuntura do país, ajudando a situar,
em uma perspectiva crítica, alguns projetos reformistas que buscam
adequar a educação à sociedade hegemônica. O lema ajudou a
reafirmar a noção de que a escola pode e deve se erguer como
espaço multiplicador de justiça social e de democracia, concebida
como um espaço protetivo de direitos.
As contradições e os conflitos decorrentes da negação e violação de
direitos forneceram um enquadramento para a realização de uma
campanha sobre os 60 anos da Declaração Universal dos Direitos
das Crianças. A campanha intitulada “todos os direitos para todas as
crianças”, conclamou ao público a “divulgar, praticar e exigir” o
respeito à declaração. Através da campanha, a afirmação dos
direitos humanos assumiu um sentido de resistência, assim como o
programa das atividades que foram realizadas no âmbito da
formação continuada de educadoras/es.
A Revista Novamerica/Nuevamerica, em sintonia com a conjuntura,
pautou temas que dialogaram intensamente com questões em
debate nos momentos de lançamento de cada edição.
“Democracia: para onde vai”, o número 163, já pelo título aponta
essa sintonia entre os temas apresentados e a conjuntura brasileira
assim como a latino-americana. Esse número da revista ajuda a
perceber alguns aspectos históricos relacionados a instabilidade
democrática no continente e também situa, em alguma medida, o
peso atual das políticas de corte neoliberal no continente.
O Encontro de Mulheres, em Sapucaia,
consolidado como espaço-tempo para a
reflexão sobre temas que contribuam para
fortalecer a cidadania ativa das participantes,
juntamente com a Biblioteca Popular, catalisou
o público participante da Festa Junina
promovida pelo Centro Novamerica. A festa é
um momento de confraternização e de
empoderamento deste público atingido pelas
atividades sistemáticas do Centro Novamerica.
Através da participação de familiares e
convidados/as das mulheres e das crianças, a
festa foi uma oportunidade de aproximação dos
participantes da festa ao lema, pela afirmação
do valor de seus saberes e visibilização de seus
modos de ser e de viver.
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Os Princípios de Ação se inter-relacionam e são concebidos de
forma dinâmica. Expressam-se de diversos modos na realização
dos diferentes programas e atividades promovidas.

Construir a democracia
como estilo de vida
A democracia não pode ser reduzida a um rito que se vive em
determinados momentos. Trata-se de um jeito de viver, de se
relacionar com os demais, de partilhar bens econômicos, saberes,
poder, sonhos. Construir a democracia supõe articular as lutas do
nosso dia a dia com as questões estruturais que afetam o nosso país,
toda a América Latina e o macro-social e atuar de modo coerente. É
apostar que todos/as somos co-responsáveis por todos/as. É
acreditar na dimensão pública da vida e que juntos, em mutirão,
construiremos uma sociedade mais humana e justa.

Desenvolver a consciência
latino-americana
Para promover a integração latino-americana é importante
aprofundar nossas raízes históricas e culturais, assim como conhecer
a problemática atual do continente. É preciso também conceber esta
integração de modo amplo, não reduzida ao econômico. Deve
favorecer os aspectos culturais, de conhecimento mútuo,
intercâmbio e criação de uma consciência comum que afirme a
busca conjunta de soluções para a difícil situação do continente.
Desenvolver a consciência latino-americana é reconhecer-nos como
cidadãos da “Patria Grande”. É fazer-nos mais sensíveis à realidade
de cada um dos países do continente. Somente assim seremos
capazes de construir uma NOVAMERICA.
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Promover uma ética da solidariedade
Ética constitui uma das urgências básicas da sociedade em que
vivemos. Trata-se de favorecer a construção de uma nova
organizaçao social e política, na qual a vida como direito radical, a
afirmação dos direitos humanos como direitos de todos/as e a
justiça sejam práticas sociais cotidianas. Promover uma ética da
solidariedade, que privilegie os processos de participação dos
excluídos no cenário político-social e cultural, é um dos grandes
desafios que temos.

Valorizar as nossas culturas
O continente latino-americano possui uma enorme riqueza cultural.
Cada país está integrado por diferentes grupos culturais: povos
originários, afro-americanos, mestiços, culturas urbanas, rurais etc.
Esta realidade não pode ser silenciada, negada, nem considerada
inferior pela cultura dominante.
Na América Latina, buscar alternativas coerentes com o seu próprio
ethos cultural e seu processo histórico significa reconhecer e
valorizar nossas culturas, conhecer nossa produção literária,
científica e cultural, favorecer suas diferentes formas de expressão,
fortalecer a relação entre educação e cultura/s, estimular o diálogo
intercultural e a participação dos diferentes grupos na construção
social, entre outros.

Caminhar juntos/as: aprendendo,
desaprendendo, criando...
A NOVAMERICA aposta na construção coletiva. Juntos/as
construímos uma prática e um saber gerados e articulados com as
nossas buscas cotidianas. Aprendemos conjuntamente, cada um/a
dando a sua contribuição a partir da realidade vivida. É necessário
criar algo novo, novas categorias e novas respostas. Algumas vezes,
é preciso desaprender pois a realidade apresenta desafios que não
podem ser enfrentados com o que já dominamos.
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A Novamerica tem os seguintes objetivos gerais orientadores de
toda sua proposta e suas ações :

Aprofundar na análise e no debate sobre a realidade latinoamericana atual, numa perspectiva multidisciplinar, multiétnica e multicultural.
Fortalecer a democracia como estilo de vida e a organização
de diferentes atores da sociedade civil, comprometendo-se
prioritariamente com os movimentos e organizações de
caráter popular.
Formar educadores como agentes sociais e culturais
multiplicadores , promotores de direitos humanos,
comprometidos com a construção de uma sociedade justa,
solidária e democrática.
Promover uma cultura dos direitos humanos, que articule os
direitos individuais e sociais, as dimensões político-social,
educativa e cultural, e políticas tanto de igualdade quanto de
identidade.

NOVAMERICA

6

Direitos Humanos,
Educação e Cidadania
Objetivos Gerais do Programa:
Aprofundar a reflexão sobre a problemática atual dos
Direitos Humanos e da cidadania na América Latina;
Promover uma cidadania ativa e o desenvolvimento de
uma consciência prática dos Direitos Humanos na
sociedade civil brasileira;
Privilegiar os espaços de educação formal e não-formal
como âmbitos especialmente significativos para a
afirmação dos Direitos Humanos;
Apoiar a formação de sujeitos sociais comprometidos
com a construção da democracia em diferentes âmbitos
sociais e culturais, com ênfase especial no
empoderamento de atores sociais populares.
O Programa Direitos Humanos, Educação e Cidadania,
implementado desde a fundação da Novamerica, em 1991, tem
como eixo do trabalho a formação de educadores/as em Direitos
Humanos, no âmbito da educação formal e não formal, o que
determina seus objetivos específicos:
Construir práticas educativas, participativas e dialógicas;
Contribuir para a formação de sujeitos de direitos;
Desenvolver projetos educativos voltados para o
exercício da cidadania, que propiciem a
corresponsabilidade na promoção de uma cultura dos
Direitos Humanos nas escolas e espaços educativos não
formais nos quais atuamos;
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As principais estratégias de ação que articulam o programa de
formação de educadores/as em direitos humanos são:

Nucleação
Supõe a criação e manutenção de núcleos em diferentes localidades,
com formatos específicos e características próprias, que aglutinam
educadores/as de escolas públicas e que integram o Movimento
Sócio-Educativo “Educar em Tempos Difíceis” no Brasil.
Foram realizadas reuniões com representantes de núcleos, que são
geralmente aquelas profissionais que atuam nas respectivas
Secretarias Municipais de Educação. Essas reuniões têm por
finalidade fortalecer as relações de parceria, bem como fomentar a
criação de novos núcleos, conforme as demandas. A Baixada
Fluminense tem sido uma região importante para a atuação da
Novamerica.
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Encontro de Educadores/as
Em 2019 foram realizados encontros de educadores/as em direitos
humanos, no primeiro e no segundo semestre. Os encontros
contribuíram para o aprofundamento da formação dos/as
educadores/as.
No encontro realizado no primeiro semestre, organizado como roda
de conversa, teve uma mesa redonda intitulada “Como educar em
tempos de fake News: impactos das mídias digitais na educação”. O
encontro, que foi realizado no mês de julho, no Rio de Janeiro,
possibilitou um debate referido à educação e também sobre os
aspectos da conjuntura política brasileira no âmbito do tema
proposto. A mesa redonda teve como palestrantes as fundadoras da
Agência de Checagem ETÉ. As expositoras focalizaram o cenário de
checagem de notícias no Brasil, com reflexão sobre o papel da
imprensa a esse respeito; ressaltaram a importância dos/as
educadores/as reivindicarem espaços democráticos dentro da sala
de aula e; assinalaram o dilema atual relativo a abordagem de
questões políticas na escola. Também, a partir de um esquema
sintético de “oficina de checagem de defesa da autonomia
escolar”, foram apontadas algumas pistas para o trabalho sobre o
tema no contexto escolar.
O evento teve o apoio do Colégio Teresiano, tendo
sido realizado em suas dependências e com a
presença de representantes do colégio. A proposição
do tema foi definida por consenso a partir do diálogo
entre a equipe técnica do Programa Direitos
Humanos, Educação e Cidadania e as representantes
dos núcleos de formação de educadores/as em
direitos humanos. Como ocorreu em outras ocasiões,
o número de inscrições para o encontro passou de
uma centena, e o total de presenças foi de 68 pessoas.
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No segundo semestre foi realizado o XX Encontro Estadual de
Educadores/as em Direitos Humanos. O encontro foi intitulado
“Escolas: sentidos e aprendizagens - compartilhando experiências” e
teve os seguintes objetivos:
1. Aprofundar as reflexões teóricas e práticas
desenvolvidas no ciclo de formação de educadores/as
2019 “ Escolas: sentidos e aprendizagens”;
2. Compartilhar experiências entre educadores/as de
diferentes núcleos na perspectiva da educação em
direitos humanos.
A escolha do tema, bem como da formação da mesa-redonda foi
orientada pela intensão de fazer uma culminância do trabalho
desenvolvido a partir do lema 2019. Sob a coordenação do
professor Wagner Neves de Mattos da rede municipal de Duque de
Caxias, as palestrantes foram as professoras Patrícia Lacerda, da
Creche Municipal Vovó Lucíola/ secretaria de Educação do Rio de
Janeiro e Sonia Beatriz dos Santos, da Faculdade de Educação da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Os temas abordados
abriram espaço para o aprofundamento do lema a partir do enfoque
das relações étnico-raciais no âmbito da educação. A professora
Patrícia apresentou uma experiência, intitulada “A Mangueira, seu
cenário e seus protagonistas: Um debate sobre Identidade Racial e
Educação Infantil” e; a apresentação da professora Sonia, com uso
de vídeo inclusive, teve como título “Relações Étnico-Raciais, de
Gênero e Educação Antirracista: E a Escola com isso?”.
Nas avaliações os/as participantes destacaram a qualidade do
evento, apontando aspectos tais como recepção, organização,
divulgação. Sobre a mesa, destacamos alguns comentários que
ajudam a dar uma noção do clima geral:
Gostaria de parabenizar pela organização e recepção. É importante
ressaltar também a relevância do tema escolhido para o encontro.
(Participante A)
O encontro foi enriquecedor e produziu uma metanóia, assim saio
daqui buscando transformação em minhas aulas. (Participante B)
Gostei muito da experiência/prática da professora Patrícia na
Mangueira com seus alunos/comunidade/família. Excelente o relato, a
fala, o embasamento legal da professora Sônia como prática de
reflexão do povo afro descendente, indígenas, etc. Trabalho em
grupo, fechamento, troca de experiências, vivências diferentes e
problemas comuns destacados. (Participante C)
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A divulgação do evento teve uma expressiva quantidade de
visualizações nas redes sociais nas redes sociais mantidas pela
Novamerica, o que de certo modo repercutiu no número de
inscritos. Uma centena e meia de pessoas se inscreveram e 67
estiveram presentes. Duque de Caxias teve o maior contingente de
participantes, talvez por ter sido o município onde o encontro foi
realizado. Através da parceria com a secretaria municipal de
Educação, coube ao Centro de Pesquisa e Formação Continuada
Paulo Freire recepcionar o encontro que contou ainda com o apoio
da secretaria municipal de Cultura. O encontro foi também uma
oportunidade para ampliar a visibilidade do trabalho que a
Novamerica tem realizado na região da Baixada Fluminense.
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Ciclo de Oficinas Pedagógicas
A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas
faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não
pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da
alegria (Paulo Freire).
A finalidade central do programa Direitos Humanos, Educação e
Cidadania é a formação de educadores/as em Direitos Humanos,
sendo o ciclo de oficinas pedagógica a sua principal estratégia.
Composto por quatro oficinas, o ciclo de formação tem duração
média de 16 horas de atividade presenciais. Em sintonia com o lema
“Escolas: sentidos e aprendizagens”, o ciclo de 2019 foi pensado a
partir dos seguintes pontos:
1. Discussão sobre os desafios e as potencialidades das
escolas, diante das grandes mudanças no mundo
contemporâneo;
2. Reflexão sobre os diferentes sentidos de escola no
atual contexto - fortemente marcado por políticas
neoliberais, pelo impacto das novas tecnologias de
informação e de comunicação, por concepções políticas
conservadoras e pelo grave retrocesso nos processos
democráticos e de garantia dos direitos sociais;
3. Reafirmação do nosso compromisso de contribuir
para que a cultura escolar e a cultura da escola tenham os
Direitos Humanos como referência fundamental;
4. Reflexão sobre experiências e processos de ensino e
aprendizagem que favoreçam a construção de contextos
inclusivos, plurais e democráticos.
Esse ciclo de oficinas abriu espaços de ação-reflexão-ação sobre os
diferentes sentidos da escola hoje, em especial as disputas pela
hegemonia desses sentidos, enfocando as suas relações com as
dimensões individual e social de nossas vidas. Ao enfatizar a
influência das mídias digitais e das redes sociais na relação da
sociedade com a informação e com o conhecimento, procuramos
reforçar o compromisso com a democracia e com uma cidadania
ativa.
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Algumas palavras de ordem foram proferidas na maioria dos
núcleos, a exemplo de “utopia”, “esperançar”, “resistência/reexistência”. Através de leituras e cantorias, a mobilização foi no
sentido de nutrir a esperança daqueles/as que ao participar do ciclo
assinalaram a disposição de desenvolver uma prática educativa
participativa e dialógica.
Apesar das tensões e do clima político-social em nosso país ter
sido de embates e enfrentamentos em 2019, logramos construir
espaços de debate/discussão e reflexão que foram proveitosos para
o trabalho de formação realizado pelo Programa. Foram realizadas
as seguintes oficinas ao longo do ano:
Oficina 1: “Sentidos da escola hoje”
Oficina 2: “Tempos de cultura digital: e a escola com isso?”
Oficina 3 : “Escolas: espaços de diálogo entre saberes,
culturas e práticas”
Oficina 4 : "Tecendo diferentes modos de aprender e ensinar”
O ciclo de oficinas completo, com quatro oficinas com quatro horas
de duração cada uma, em média, foi realizado com grupos formados
por educadores/as dos núcleos apontados a seguir, e teve no
conjunto 96 horas de formação. O trabalho atingiu diretamente 180
educadores/as, que participaram das oficinas pedagógicas e,
indiretamente, cerca de 120 unidades escolares, aproximadamente
4.129 educadores/as e 45.121 alunos/as.

Ciclos de oficinas na Baixada Fluminense e Costa Verde
Duque de Caxias - Um ciclo de 04 oficinas com total de 16 horas e a
certificação de 31 participantes que atuam como: orientadores/as
educacionais, orientadores/as pedagógicos, professores/as do
Ensino Fundamental I e II. Sobre a contribuição que o ciclo 2019 teve
quanto a prática educativa, destacamos a apreciação de duas
participantes, apresentadas na avaliação do ciclo:
Os encontros despertaram em mim o desejo de continuar, me
deram energia e me tiraram do momento em que me
encontrava, adormecida, desacreditando na esperança de um
futuro melhor. Me tirou da inércia que me encontrava. Foi uma
injeção de ânimo e de esperança. (Participante 1)
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(...) cada encontro comprova que o conhecimento é, de fato,
um caleidoscópio: dependendo do momento, do ângulo, vários
“desenhos” se configuram. (Participante 2)

Japeri - Um ciclo de 04 oficinas, com total de 16 horas e a
certificação de 11 participantes, que atuam como: professores/as,
orientadores/as educacionais, orientadores/as pedagógicos,
professores/as do Ensino Fundamental I e II. Sobre aprendizagens
significativas proporcionadas pelo ciclo de oficinas, duas
participantes disseram:
Influenciou a repensar o
educadores influenciamos
podemos colaborar para
importância de legitimar
escolar.(Participante 1)

“eu” e o quanto nós enquanto
o processo de ensino. O quanto
a democratização do saber e a
as diferentes vozes do contexto
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Me ajudou a pensar uma educação comprometida com os
direitos humanos, mas não só pensar, praticar modos outros de
se relacionar com as crianças na escola, com os colegas de
trabalho, com o cotidiano da escola. (Participante 2)

Mesquita - Um ciclo de 04 oficinas, com total de 16 horas e a
certificação de 09 participantes, que atuam como: auxiliares/as,
orientadores/as educacionais, orientadores pedagógicos,
professores/as do Ensino Fundamental I e II. Ao responder sobre a
influencia do ciclo 2019 em suas práticas, duas participantes
disseram:
Agora eu gostaria de planejar atividades que façam sentido para
os meus alunos, também que posso fazer uso dos saberes dos
próprios alunos e aliar esse conhecimento com o currículo
estabelecido pelo município.(Participante 1)
O ciclo 2019 contribuiu com a minha reflexão crítica e com a
escuta atenta do outro. Possibilitou-me pensar também sobre as
diferentes tecnologias e culturas.(Participante 2)
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Nilópolis - Um ciclo de 04 oficinas, com total de 16 horas e a
certificação de 11 participantes, que atuam como: professores/as,
orientadores/as educacionais, orientadores/as pedagógicos. A
respeito da contribuição da última oficina, “Tecendo diferentes
modos de aprender e ensinar”, para o desenvolvimento do lema
2019, destacamos as respostas de duas participantes:
Poder trazer novas experiências, e consciência de que temos
que alimentar vários saberes e que por mais que seja difícil
devemos re-significar sempre a nossa prática, para uma
sociedade mais justa. (Participante 1)
Reforça a certeza de que é necessário e urgente a construção de
práticas pedagógicas que garantam o respeito às diferenças e
valorizem a diversidade de saberes.(Participante 2)

Mangaratiba - Um ciclo de 04 oficinas num total de 16 horas, com a
certificação de 16 educadores/as, que atuam como: orientadores/as
educacionais, coordenadores/as pedagógicos, diretoras, pessoal de
gestão, professores/as. Na avaliação do ciclo ao falar sobre a
contribuição da oficina para o desenvolvimento do lema 2019, duas
participantes disseram:
Foi de grande valia e enriquecimento pedagógico e pessoal.
Norteou o trabalho dos orientadores da Rede Municipal de
Mesquita. (Participante 1)
Ampliar o olhar sobre as questões consideradas “perdidas”, os
alunos “diferentes”, os termos rotulatórios, os componentes
engessados. Abrir a perspectiva de observar o outro como todo,
e não como fragmento ou reflexo daquilo que se considera
correto. (Participante 2)
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Itaguaí - Um ciclo de 04 oficinas, com total de 16 horas e 12
participantes certificados, que atuam como: orientadores/as
educacionais e psicólogas. A respeito da contribuição da temática
do ciclo 2019, duas participantes disseram:
De forma a ampliar uma prática onde permita o diálogo entre os
saberes. Me fez refletir e problematizar os desafios da escola
hoje. (Participante 1)
Foi ferramenta para (re) significar a escola pública tão
mergulhada na atual e adoecida sociedade de consumo.
(Participante 2)
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Ciclo de oficinas na Ação da Cidadania
Em 2019, o programa Direitos Humanos, Educação e Cidadania
retomou a parceria histórica com Ação da Cidadania. Em resposta à
solicitação desta associação, a equipe realizou um processo
formativo no âmbito da educação não-formal. O ciclo de oficinas
pedagógicas teve como referência o projeto Cidadania em Rede:
Escola de Formação Para a Democracia, cujos objetivos são:
Promover processos de formação para a cidadania,
favorecendo uma consciência prática dos direitos
humanos na sociedade brasileira;
Colaborar na formação de agentes sociais
multiplicadores em direitos humanos, comprometidos
com a construção da democracia em todos os âmbitos
da vida social, privilegiando a articulação entre a teoria e
a prática social dos participantes;
Desenvolver programas de educação em/para a
cidadania para grupos, movimentos e organizações
populares, apoiando processos formativos que
fortaleçam o pleno exercício da cidadania.
As atividades foram realizadas com uma periodicidade quinzenal, no
Armazém da Cidadania - localizado na zona portuária da cidade do
Rio de Janeiro. Os/as participantes das oficinas são representantes
de comitês da Ação da Cidadania. Os encontros foram realizados
com um grupo fechado totalizando uma média de 18 horas e com
uma média de 15 presenças. As oficinas tiveram por finalidade
oferecer um referencial teórico básico sobre cidadania crítica e
engajamento com o enfrentamento da problemática da fome, a
partir de experiências de intervenção nos contextos em que os
comitês estão inseridos.
As atividades foram desenvolvidas em torno dos seguintes eixostemáticos e atividades:
1. “A sociedade em que vivemos” - apresentação da proposta
de Formação de Agentes Sociais Multiplicadores.
2. “Eu, os outros e nós: somo cidadãos?”
3. “Participar: um exercício de cidadania”
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4. “Construtores de cidadania”
5. “Como melhorar a nossa participação comunitária e
cidadã?”
6. “Atividades de enriquecimento”
Uma atividade realizada em parceria com o Movimento
Socioeducativo Educar em Tempos Difíceis (MSE-Brasil), intitulada
“Cuidar da vida, promover a não-violência”, teve como
desdobramento uma discussão sobre a criação de quintais
produtivos e hortas comunitárias, promovidos pelos comitês com
apoio da Ação da Cidadania. A discussão ganhou espaço em
algumas plenárias mensais através de uma iniciativa de realização de
doações e trocas de mudas de plantas para hortas, visando o cultivo
de hortaliças e ervas medicinais para consumo comunitário. Nas
atividades das plenárias, denominadas genericamente de rodas de
conversa, o número de participantes foi em média de 200
representantes de comitês.
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OBSERVATÓRIO DE EDUCAÇÃO EM
DIREITOS HUMANOS EM FOCO
Promovido pela Novamerica, pelo GECEC (Grupo de Estudo sobre
Cotidiano, Educação e Cultura/s) e pelo Movimento Socioeducativo
Educar em Tempos Difíceis (MSE-Brasil), o Observatório de
Educação em Direitos Humanos em Focos se configura como
importante plataforma para socializar e veicular informações,
oferecer subsídio para o aprofundamento e a discussão sobre
perspectivas teóricas, políticas públicas e práticas no âmbito da
Educação em Direitos Humanos.
As atualizações do observatório são realizadas quinzenalmente,
oferecendo sobretudo aos educadores/as que participam dos
processos de formação realizados pela Novamerica, aos integrantes
do MSE-Brasil, e ao público interessado pelo tema dos direitos
humanos, uma seleção criteriosa de materiais ali disponibilizadas. A
cada atualização, as pessoas inscritas na mala de envio são
informadas sobre textos, artigos e/ou notícias relativas à temáticas
que lhes são afins, e que sejam de interesse sobretudo dos
educadores/as sensíveis à educação em direitos humanos. O
observatório está disponível em:
http://www.observatorioedhemfoco.com.br
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PROJETO AMANHECER
O Projeto Amanhecer tem por finalidade promover uma experiência
de educação em direitos humanos no contexto escolar, sendo
desenvolvido com estudantes do Ensino Médio, do Colégio
Teresiano, e alunos/as de escolas municipais localizadas na Gávea,
bairro da cidade do Rio de Janeiro. O projeto é fruto da parceria
entre a Novamerica, o Colégio Teresiano e as escolas que participam
do projeto.
Em 2019, desafiados a educar em tempos difíceis e estimulados à
construir projetos e à afirmar a “Esperança” - tema da Reunião de
Planejamento Anual da Novamerica. Refletimos com os jovens do
Projeto Amanhecer sobre a percepção do Outro no cotidiano e sua
importância na construção da identidade. Esse foi o enfoque
assumido em todos os debates realizados junto aos jovens e das
atividades desenvolvidas com as crianças.
Neste ano houve um aumento do quantitativo de alunos/as
envolvidos nas atividades do projeto Amanhecer. No total 101
jovens participaram das atividades realizadas. Os participantes
foram divididos em 3 diferentes grupos que, ao longo de 3
trimestres, desenvolveram atividades nas duas escolas municipais.
Ao longo do ano, foi realizado um total de 53 encontros e 67 horas
de atividades. Essa ampliação do trabalho e a riqueza nas trocas de
conhecimento foram oportunizadas pelos encontros em sala de
aula.
As atividades realizadas pelos jovens na sala de aula ajudaram a
articular o aprofundamento da temática com a experiência vivida na
escola. As atividades foram realizadas satisfatoriamente graças a
desenvoltura e ao comprometimento dos jovens. Eles fizeram
observações sobre o período de tempo em que o trabalho se
realizava e a necessidade de aprofundamento do diálogo com as
crianças. Foi muito estimulante ver os jovens interagindo com as
crianças, percebendo que embora educar seja uma tarefa difícil é
igualmente uma tarefa compensadora e transformadora, que
emerge do diálogo com e da percepção do Outro.
Um destaque referente as atividades desenvolvidas (Quem sou eu?
Meu amigo ideal; Percebendo através dos sentidos; História
Coletiva; Bingo de carinhas, etc.) foram as ferramentas que ajudaram
a provocar o diálogo e a reflexão sobre a temática, fortalecendo a
identidade e valorizando o essencial, criando pontes, inquietação e
escuta dos tempos desafiadores e difíceis em que vivemos. Nessa
troca todos saíram ganhadores. Impossível discernir quem ensina e
quem educa.
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Outro destaque foi a participação e o envolvimento dos alunos/as
das duas escolas públicas. Participaram um total de 310 alunos/as do
Ensino Fundamental I.
As atividades deste ano foram encerradas com a frase inspiradora de
Pedro Poveda: “Temos muita fé, muita esperança e não deixamos de
sonhar e até realizamos alguns sonhos”. Das avaliações
compartilhadas pelos jovens, merecem destaque as seguintes falas:
“Impressionante como fazemos tanto em tão
pouco tempo; precisamos mais disso.”
“Comecei pessimista, achando que não levava
jeito, mas como aprendi com esse projeto!”
“Uma coisa aprendi, nós desconhecemos o
nosso próprio potencial.”
“Facilitou muito as crianças já conhecerem o
projeto há algum tempo, isso possibilitou mais
diálogo.”
“Foi interessante, pois as crianças nos fazem
crescer e aumentam nossa visão do mundo.”
“Chamou a atenção a diferença e discrepância
entre a estrutura, experiências pessoais e minha
realidade e a deles.”
“Os momentos vividos nas oficinas
contribuíram muito, pois abrem a nossa
cabeça.”
“Chamou a minha atenção o carinho com que
fomos recebidos na escola e pelas crianças e a
vontade delas realizarem as atividades.”
“O projeto me mostrou outras realidades além
da minha; me ajudou a combater o meu
próprio preconceito e a pensar nos outros.”
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Publicações:
Na área de publicações, durante o ano, a equipe do Programa de
Direitos Humanos, Educação e Cidadania elaborou os seguintes
materiais:
5 edições do boletim mensal “DDHH na Sala de Aula”, com
tiragem de mil exemplares por edição e disponível na internet,
com média mensal de oitocentos acessos.

3 edições do “Jornal Mural”, com tiragem média de 500
exemplares por edição, com distribuição feita como
complemento ao “DDHH na sala de Aula”
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Além das publicações relacionadas acima, foram elaborados e
editados materiais de diversos tipos para divulgação de atividades e
promocional - cartazes, adesivos, cartões, calendário, marcador de
livro etc. - sobre o lema do ano: “Escolas: sentidos e
aprendizagens”.

Em 2019, para celebrar e reforçar a importância no âmbito da luta
por garantias aos direitos da criança, a Novamerica lançou uma
campanha virtual para celebrar os 60 anos da Declaração Universal
dos Direitos da Criança. A campanha foi realizada através do envio
dos 10 princípios que integram a declaração, sendo afirmados nas
redes sociais ao longo de dez dias úteis seguidos, um princípio a
cada dia. A Campanha foi realizada no primeiro semestre e repetida
no segundo semestre, atingindo um total direto de 900 envios.

A Novamerica continua mantendo o banco de dados sobre
“Direitos Humanos, Educação e Cidadania”, disponibilizado na
internet no www.novamerica.org.br . O banco de dados conta com
650 registros agrupados em 14 categorias temáticas.
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PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
A equipe do Programa Direitos Humanos, Educação e Cidadania
participou em diferentes eventos ao longo do ano. Essas
participações têm por finalidade a formação continuada da equipe e
são também oportunidades significativas de divulgação do trabalho
desenvolvido pela Novamerica.
Em 2019, os destaques foram: a participação e apresentação de
trabalhos de integrantes da equipe no Congresso ALAS 2019, em
Lima (Peru); a participação de uma integrante da equipe, como
docente, no Curso Intensivo de Educação em Direitos Humanos Memória e Cidadania organizado anualmente pelo Memorial da
Resistência de São Paulo. A participação de uma integrante da
equipe como assessora internacional no Projeto Interinstitucional
sobre Formação em Valores e Direitos Humanos na Formação
Docente - projeto realizado entre três instituições: a Universidade da
Costa Rica, a Universidade Nacional da Costa Rica e a Universidade
de Osnabrück da Alemanha.
Outros eventos com participações a se destacar foram: Jornada
Universitária pela Reforma Agrária, na UERJ/São Gonçalo; Ciclo de
Palestras do Programa de Pós-graduação em Relações Étnico-raciais,
no CEFET/Maracanã; palestra “Formação continuada docente:
Educação Quilombola e Movimento Social”, na SME/Magé;
Reunião internacional do Projeto Interinstitucional sobre Formação
em Valores e Direitos Humanos na Formação Docente, em
Osnabruck (Alemanha); Seminário Continental “Educar em Tempos
Difíceis: Evangelização, Pastoral e educação hoje”, em Santiago,
(Chile); Ciclo de palestras para Formação de Professores I.E. Rangel
Pestana, em Nova Iguaçu; Seminário sobre a Proposta
Socioeducativa “Educar em Tempos Difíceis” e sua incidência social,
em Campinas (SP).
A Novamerica, conjuntamente com as instituições promotoras do
Movimento Socioeducativo Educar em Tempos Difíceis (MSEBrasil), organizou o Seminário Nacional “Políticas Públicas e
Educação: sentidos da escola hoje”, no Rio de Janeiro. O seminário
foi um evento com expressiva participação dos núcleos de formação
de educadores/as em direitos humanos. As discussões travadas nas
mesas foram de muita qualidade e possibilitaram intervenções
significativas dos/as participantes.
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Educação Popular
Centro Novamerica
de Educação Popular
O Centro Novamerica de Educação Popular em seus 27 anos
permanece com credibilidade e atuação no município de Sapucaia,
Rio de Janeiro e cidades vizinhas, desenvolvendo o Programa de
Educação Popular através da promoção de atividades de caráter
socioeducativo. O programa atinge pessoas de diferentes faixas
etárias, desde crianças a partir dos dois anos de idade a adultos, e
também a professoras/es e estudantes do curso de Formação de
Professores.

Objetivos Gerais do Programa:
Desenvolver processos orientados à formação de
sujeitos de direito, como crianças, adolescentes, jovens e
suas/seus professoras/es, bem como os agentes sociais;
Promover o empoderamento e a melhora da autoestima
de crianças, adolescentes e jovens, assim como de
seus/suas docentes;
Promover processos que levem a uma cidadania crítica,
participativa, solidária e perseverante;
Promover a participação ativa e cidadã de mulheres
através de quatro encontros anuais e uma festa junina.
O Programa de Educação Popularse estrutura a partir de dois
subprogramas: Biblioteca Popular e Direitos Humanos, Educação e
Cidadania. Em 2019, ambos os subprogramas tiveram como eixo
condutor de suas atividades o lema da Novamerica “Escolas:
Sentidos e Aprendizagens”, que propiciou a realização de atividades
específicas com professoras, alunos do curso de Formação de
Professores, crianças, adolescentes, jovens, adultos e grupo de
mulheres.
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SUBPROGRAMA

BIBLIOTECA POPULAR
Este ano o subprograma desenvolveu várias atividades de educação
não formal, com os seguintes objetivos específicos:
Desenvolver processos para despertar a familiaridade
com livros e variadas linguagens como música, pintura,
dobradura, modelagem, fantoches e cartazes,
desenvolvendo o gosto e o prazer por várias atividades
culturais;
Oferecer uma biblioteca atualizada para crianças,
adolescentes, jovens, docentes e agentes sociais, para
consultas e empréstimos;
Disponibilizar livros, revista e o boletim DDHH na sala de
aula que, direta ou indiretamente, levem à reflexão sobre
os Direitos Humanos, os Direitos da Criança, o Meio
Ambiente e outros temas cruciais para o momento atual;
Oferecer uma brinquedoteca para atividades livres e
orientadas uma vez por semana, com contação de
histórias, atividades variadas e empréstimo de livros para
crianças a partir de quatro anos.
Levar a Biblioteca Ambulante a três escolas rurais;
Foram utilizadas diversas estratégias na realização das atividades da
Biblioteca Popular, conforme a clientela e o objetivo em vista:
Orientação em pesquisas bibliográficas;
Registro dos empréstimos de livros;
Contação de histórias, precedida e seguida por conversa
com as crianças e alguma atividade expressiva após a
história;
Brinquedoteca com horário livre para as crianças e
também com atividades orientadas para as crianças da
Biblioteca do Centro Novamerica;
Dinâmicas de grupos com as mulheres.
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A Biblioteca Popular promoveu encontro com mulheres e Festas
Juninas, com participantes das atividades do Centro Novamerica,
valorizando a cultura e a integração com seus familiares.
A Biblioteca no Centro Novamerica desenvolveu para crianças e
adultos: cadastros de sócios, empréstimos de livros e espaços para
leitura e trabalhos escolares.
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As Bibliotecas Ambulantes desenvolveram atividades em três
comunidades rurais, nas seguintes escolas: E.E. Municipalizada Pião;
Escola Municipal Boa Sorte e Escola Municipal Nossa Senhora
Aparecida (Mangueirinha). Foram empréstimos de livros para as
crianças e professoras, contação de histórias e oficina de criação
promovendo avalorização da cultura e a autoestima.
As atividades nas Bibliotecas Ambulantes têm grande alcance, pois
propicia o acesso a livros e a outras linguagens a crianças sem outras
oportunidades de leitura, salvo o livro didático oferecido pela escola,
que costuma primar pelo não empoderamento das crianças de zona
rural, porque nunca aparecem nos livros. O empréstimo de livros
oferece oportunidade dos familiares lerem também.
A hora do empréstimo é cheia de alegrias e entusiasmo, cada um/a
escolhendo o livro que mais lhe chama atenção e já comentando o
livro que irá levar na próxima semana, sendo uma atividade
prazerosa também para as professoras. Algumas professoras dessas
escolas também solicitam livros emprestados para utilizarem no dia
a dia da sala de aula e em projetos organizados pela Secretaria
Municipal de Educação.
As Bibliotecas Ambulantes atenderam, em média, 100 crianças que
permaneceram ao longo do ano e participaram de 126 sessões, num
total de 252 horas de atividades.
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A Biblioteca do Centro Novamerica, com uma atividade
programada semanalmente atendeu em média 30 crianças que
permaneceram ao longo do ano e participaram de 20 sessões, num
total de 40 horas de atividades.

As consultas e os empréstimos são atividades que funcionaram
continuamente e são de grandes benefícios porque a Biblioteca do
Centro Novamerica é um local onde se encontra um acervo
atualizado que atende às necessidades da Educação Infantil, do
Ensino Fundamental I e II, Médio e concursos públicos. Em 2019
foram atendidas 614 pessoas e emprestados 2.897 livros.
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PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS
Colégio Estadual Maurício de Abreu: Projeto “Poemúsica
2019”. Participação como Presidente do júri com o
tema:“Recria tua Vida... Recomeça. Encante-se com a Paz!”
Colégio Cenecista Governador Roberto Silveira: Campanha
do agasalho;
Secretaria Municipal de Educação de Sapucaia: Participação
como membro do Conselho Municipal de Educação e
ministrando o Ciclo de Oficinas Pedagógicas para professor@s
e estagiárias do Curso de Pedagogia e pessoal de Apoio
Pedagógico da rede.
Secretaria de Ação Social: Visita ao Lar dos Idosos
trabalhando o lema: “Escolas Sentidos e Aprendizagens” e
atividades de recreação;

32

O Encontro de Mulheres é realizado trimestralmente, (4 encontros,
com um total de 12 horas de trabalho e em média 30 mulheres por
encontro) e uma festa junina com a participação das mulheres e seus
familiares, crianças da Biblioteca do Centro Novamerica e seus
familiares com um total de aproximadamente 150 pessoas.

A Biblioteca Popular realizou festas tradicionais, tais como: Festa
Junina, Dia do Folclore e Dia das Crianças, que continuam sendo
momentos prazerosos e de empoderamento para todo/as que
frequentam as atividades sistemáticas. Sempre atenta a atualização
contínua para permanecer com a grande credibilidade na cidade e
redondezas. Convoca diferentes gerações para este espaço cultural
que, pautado pelo lema, respeita os saberes, valores, bem como suas
práticas, culturas e novos desafios.
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE
PROFESSORAS/ES
Este subprograma propicia formação continuada a professoras/es e
alunos do Curso de Formação de Professores através de Ciclo de
Oficinas Pedagógicas.
Seus objetivos específicos são:
Proporcionar aos docentes e ao curso de Formação de
Professores, uma formação em Direitos Humanos e
Cidadania;
Propiciar vivências que levem à compreensão e à prática
da interculturalidade, do respeito a diversidade plural e
da aceitação das diferenças entre pessoas e grupos
diversos.
Ciclo de oficinas de Educação, Cidadania e Direitos Humanos, o
mesmo desenvolvido para o âmbito da educação formal do
Programa Direitos Humanos, Educação e Cidadania. Os ciclos de
oficinas em 2019 foram realizados nos seguintes municípios:
Jamapará - CIEP Dr Luiz José Daflon Gomes: 1 ciclo de
04 oficinas, num total de 16 horas, com a participação de
39 alunos e 1 professora , num total de 40 pessoas.
Três Rios- 1 Ciclo de 04 Oficinas num total de 16 horas,
com a participação de 08 professores que este ano
participaram na sede do Centro Novamerica.
Sapucaia/ Centro Novamerica - 1 Ciclo de 04 Oficinas,
num total de 16 horas, com a participação de 10
professoras independentes de Órgãos Governamentais.
Sapucaia / SMEC - 1 ciclo de 04 oficinas, num total de 16
horas, com a participação de 41 educadores.
Neste ano foram realizadas 16 Oficinas Pedagógicas, com 4 horas
de duração em: Jamapará e Sapucaia, num total de 64 horas.

34

O Centro Novamerica de Educação Popular com quase três décadas
de fundação continua sendo respeitado, solicitado e valorizado pela
qualidade de seu trabalho, pelas contribuições que respondem às
necessidades das/os professoras/es, estudantes, agentes sociais,
Secretaria de Educação e Cultura, Secretaria de Ação Social e Rádio
Nova Onda e atualmente conta com 2.708 sócios na Biblioteca,
entre eles pessoas de todas as faixas etárias.
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INTEGRAÇÃO
LATINO-AMERICANA E
CONSTRUÇÃO DEMOCRÁTICA
O Programa seguiu desenvolvendo seus dois eixos de atuação:
organizar espaços de debate e discussão sobre a realidade latinoamericana e a conjuntura brasileira, conjuntamente com o Programa
de Direitos Humanos, Educação e Cidadania e o Movimento
Socioeducativo “Educar em Tempos Difíceis” (MSE-Brasil), assim
como editar, divulgar e promover a Revista latino-americana
Novamerica/Nuevamerica.
A programação dos debates foi organizada com base nas seguintes
atividades e temas:

1. Seminário Nacional -“ Políticas Públicas
e Educação: sentidos da escola hoje” ;
Tatiana Roque (UFRJ), Vera Candau ( PUC-Rio), Patrícia Siffert
(Colégio Teresiano), Verissimo Junior (Escola Municipal Olimpíadas
2016) e Silvia Helena Vital do Prado (Escola Municipal de Ensino
Fundamental Profº André Tosello).
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2. Ciclo de debates “ EDUCAR EM
TEMPOS DIFÍCEIS” , com as seguintes atividades:
Fraternidade e Políticas Públicas
(Equipe de Orientação Educacional do Colégio Teresiano)
Processos educacionais - Tecnologias - Redes de
solidariedade
(Equipe de Orientação Educacional do Colégio Teresiano)
Tecnologias a serviço dos projetos sociais
(Equipe de Orientação Educacional do Colégio Teresiano)
Gestão de projetos com tecnologias
(Equipe de Orientação Educacional do Colégio Teresiano)
Cuidar da Vida: promover a não violência
(Equipe de Orientação Educacional do Colégio Teresiano)
Redes de solidariedade e as novas tecnologias
(Equipe de Orientação Educacional do Colégio Teresiano)
Como educar em tempos de fake News?
Impactos das mídias digitais na educação
Viviane da Rosa Tavares - Jornalista
Mariana Gomes Peixoto Medeiros - Advogada,
integrante da Eté Checagem, agência
especializada em direitos humanos.
Evangelização - Compromisso social - Projeto
educacional
(Equipe de Orientação Educacional do Colégio Teresiano)
Educadores/as lúcidos/as Comprometidos/as - Agentes culturais
(Equipe de Orientação Educacional do
Colégio Teresiano)
Pedagogia situada - Participativa Interdisciplinar
(Equipe de Orientação Educacional do Colégio
Teresiano)
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Em 2019 a Revista Novamerica/Nuevamerica continuou sendo
editada na versão impressa e digital, buscando a ampliação do
número de assinantes e também diversificando as suas estratégias de
divulgação. Foi mantida a modalidade de assinatura com
compromisso social. Esse recurso permite aos assinantes da revista
escolher um projeto social promovido pela Novamerica para o qual
é destinado um percentual do valor da assinatura. Foram editados os
seguintes números:

nº 164:
Poesía
Poesia
nº 161:
Escuela:
problemas y desafíos
Escola:
problemas e desafíos

nº 163:
Democracia
en cuestión
Democracia
em questão

nº 162:
Seguridad Ciudadana
Segurança cidadã

Todos os números da revista foram bastante valorizados pelos/as
leitores/as em razão da atualidade e da qualidade da temática
abordada, com conteúdos significativos e consistentes, assim como
por sua diagramação gráfica. Merece destaque o nº 163:
Democracia: para onde vai?, pela sintonia com a realidade brasileira
e latino-americana, mas também com os caminhos de esperança
vividos pelas sociedades latino-americanas e caribenhas. A revista
abordou questões bastante presentes em nosso continente em
escala cada vez mais relevante.
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Para a Novamerica, estabelecer parcerias e relações institucionais é
uma estratégia que favorece a articulação, o intercâmbio, a
otimização de recursos e a construção de propostas de alternativas
no âmbito local, nacional e internacional.
Neste sentido, no ano de 2019, a Novamerica manteve as seguintes
parcerias locais:
Colégio Teresiano, Rio de Janeiro/RJ
Escola Municipal Luiz Delfino, Rio de Janeiro/RJ
Escola Municipal Júlio de Castilhos, Rio de Janeiro/RJ
Escolas da Rede Municipal de Educação de Três Rios/RJ
Escolas da Rede Municipal de Educação de Sapucaia/RJ
CIEP- Dr.Luiz José Daflon Gomes, Sapucaia/RJ
Colégio Estadual Maurício de Abreu, Sapucaia/RJ
Escola Municipal Boa Sorte, Sapucaia/RJ
Escola Estadual Municipalizada Pião, Sapucaia/RJ
Escola Municipal Theodora, Sapucaia/RJ
GECEC (Grupo de Estudo sobre Cotidiano, Educação e
Cultura/s), Departamento de Educação da PUC-Rio
Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias/RJ
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Secretaria Municipal de Educação de Itaguaí/RJ
Secretaria Municipal de Educação de Mesquita/RJ
Secretaria Municipal de Educação de Nilópolis/RJ
Secretaria Municipal de Educação de Três Rios/RJ
Secretaria Municipal de Educação de Mangaratiba/RJ
Secretaria Municipal de Educação de Japeri/RJ
Secretaria Municipal de Educação de Sapucaia/RJ
Secretaria Municipal de Assistência Social de Sapucaia/RJ
Radio Nova Onda FM 87.7 Mhz de Sapucaia/RJ
Associação Ação da Cidadania/RJ

Quanto à participação em redes, no âmbito nacional, a Novamerica
manteve a parceria com a Campanha Nacional pelo Direito à
Educação, participando de atividades conjuntas. Também o Centro
Novamerica de Educação Popular foi convidado à participar como
membro de três conselhos na cidade: o Conselho Municipal de
Educação, pela Secretaria Municipal de Educação, o Conselho dos
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), pela secretaria de
Ação Social e o Conselho Comunitário da ASSAPRAD para
acompanhar a programação da emissora.
No nível latino-americano a Novamerica continuou o processo de
articulação e mobilização do Movimento Sócio-Educativo - “Educar
em tempos difíceis” - tanto em âmbito nacional, quanto do
continente.
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A Novamerica vem sendo financiada com recursos provenientes de
fontes nacionais e internacionais. Durante o ano 2019, os recursos
nacionais vieram fundamentalmente do apoio recebido da Inter
Cultural, sociedade civil sem fins lucrativos, de convênios com
algumas organizações parceiras e pela prestação de serviços por
diversas assessorias.

Origem dos Recursos
05% Agências de Cooperação Internacional
56% Agências e entidades brasileiras
39% Venda de produtos e serviços
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No ano de 2019, a equipe da Novamerica contou com a
colaboração de vinte e quatro pessoas, das quais oito trabalharam
como voluntárias e dezesseis com diferentes dedicações de tempo e
regime de trabalho.

Diretoria da
Pessoa Jurídica

Equipe Permanente

Maria Angélica Lauriano

Adélia Simão e Koff

(presidente)
Angela Corrêa
Margarida de Souza Neves

Cecília Martha Botana

Alexandre Firmino

Cleonice R. BiréLoquê
Darcília Pereira de Souza

Comitê Geral

Ediléia de Carvalho Souza Alves

Susana Sacavino
(coordenadora executiva)
Vera Maria Candau
Zélia D. Mediano

Edineia Rodrigues Fortes
Juliana Lima Faustino
Marinauva de Azevedo Souza
Marcos Xavier da Conceição

Assessores
Internacionais

Maria da Consolação Lucinda
Rogério de Souza Cardoso

Elsa Tueros (Peru)
Marco Raúl Mejía (Colômbia)

Sílvia Maria Fangueiro Pedreira
Susana Sacavino

Colaboradores

Vera Maria Candau

Daniela Valentim
Letícia Rodrigues Fortes
Frida Sacavino (Ilustrações)

Yasmim da Paz Pereira
Zélia D. Mediano

Fotos:
Alexandre Firmino
Composição Gráfica:
Compañía Visual Manteca
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