Relatório Anual
2018

ÍNDICE

03
05

INTRODUÇÃO/ EM MOVIMENTO
NOSSOS PROJETOS

19

PARTICIPAÇÕES EXTERNAS

20

> Perifatalks

> LAB e HH

21

> Celebração 5 anos de Legado da Juventude Brasileira

06

> Mapeamento temático

22

> Fórum de Finanças Sociais

07

> Lab Saúde Mental

23

> Ida à Brasília Sinajuve

07

> HH Saúde Mental

24

> Assinatura Pacto das Juventudes pelos ODS

08

> Lab Genocídio da Juventude Negra

25

> Virada Política

09

> Newsletter Movimente-se

25

> Comover

10

- Edições Especiais

10

- News Saúde Mental

27

> Rafael Murta

10

- News Genocídio da Juventude Negra

11

> Imersão Roda Gigante

06

14

ATLAS DAS JUVENTUDES

15 > FGV

15 > Kick off
16 > Vídeo Manifesto
16 > Instituto Sicoob
17 > Jantar de Captação

26
28

29

CONSULTORIAS
> Tati Pi

EQUIPE

INTRODUÇÃO

03

O Em Movimento é uma rede composta por cinco organizações (Fundação

pessoas sobre isso; e o HAPPY HOUR - um encontro com os próprios jovens,

Arymax,

para ouvir o que pensam, e também levar o que foi discutido com os

Ashoka,

Impact

Hub,

Instituto

Arapyaú,

Instituto

Elos

e

Historiorama), e pelo especialista em territórios e juventudes Tony Marlon,

especialistas de uma forma mais leve.

que atua dando suporte às juventudes, para que possam se desenvolver e
ter acesso às oportunidades oferecidas pelo campo social. A partir de

Além disso, desde 2017 estamos planejando uma pesquisa de abrangência

mapeamentos

jovens,

nacional para entender o que já está sendo feito no campo das juventudes

produzimos mensalmente nossos principais produtos: o LAB - uma

no Brasil, e nortear o que ainda precisa ser feito. Em 2018, a pesquisa

conversa aprofundada com especialistas sobre determinado tema,

ganhou o nome de Atlas das Juventudes, e atualmente é nosso projeto

levantando provocações e discussões, e entendendo o olhar dessas

mais extenso em desenvolvimento.

de

temas

relevantes,

dados

pelos

próprios
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PROJETOS
LAB E HH

MAPEAMENTO TEMÁTICO

Com interesse em aprofundar o debate de questões pertinentes às

Quando paramos para discutir os projetos de 2018, pensamos em quais

juventudes brasileiras, o Em Movimento criou novas metodologias de

temas seriam importantes de serem abordados durante o ano. Nessa

criação de inteçigência coletiva: o LAB e o Happy Hour.

reﬂexão, entendemos que o melhor caminho a seguir seria convidar os

Pensamos

uma

metodologia

que

promove

uma

conversa

próprios jovens, de diferentes perﬁs e repertórios, para responder um

aprofundada entre sabedores de um assunto. A partir dessa

questionário que nos daria a direção do trabalho a ser feito durante o

conversa, produzimos materiais de comunicação com os principais

ano.

temas discutidos, em formato de campanha.

O processo foi feito de forma a agregar valor tanto para o Em

Em um segundo momento acontece o Happy Hour, que é um espaço

Movimento quanto para os jovens. Por isso, optamos por pagar um

de encontro mais direto com as juventudes, visando disseminar a

valor para cada jovem selecionado, garantindo assim uma maior

temática e os materiais produzidos. Para atender as demandas dos

diversidade nas respostas.

jovens ﬁzemos um mapeamento temático, para descobrir quais eram

Ao analisarmos os questionários, percebemos que o principal tema,

as maiores demandas e urgências dos jovens.

citado por todos os jovens, foi saúde mental. Os jovens de todos os
perﬁs citaram essa questão como algo importante a ser discutido e

“Quando paramos para discutir os
projetos de 2018, pensamos em quais
temas seriam importantes de serem
abordados durante o ano.”

trabalhado em relação às juventudes. Latente e urgente, foi o tema do
nosso primeiro LAB e HH do ano.
Outro tema que apareceu com muita frequência foi a questão do
genocídio da juventude negra. Não podemos falar de juventudes no
Brasil sem levar esse tema em consideração. Mais jovens negros são
mortos no Brasil do que os números de mortes em países em guerra. Por
isso, esse foi o segundo tema de escuta que ﬁzemos em 2018.
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LAB DE SAÚDE MENTAL
O Lab de Saúde Mental tinha como objetivo investigar a atual situação da saúde
mental dos jovens brasileiros para construir saídas coletivas a ﬁm de amenizar
os problemas encontrados. Dentre alguns problemas identiﬁcados pelos
próprios jovens, estavam relacionamentos abusivos, auto cobrança pela
perfeição e questões com autoestima. Como possíveis caminhos foram
levantadas iniciativas como criação de rede de apoio, discussões aprofundadas
sobre estigmas criados sobre transtornos mentais e desconstrução de padrões
de felicidade e beleza. Neste LAB, os produtos, lançados no Setembro Amarelo,
mês dedicado à discussão e prevenção do suicídio, foram: uma cartilha
informativa de como fazer um grupo de escuta, uma newsletter especial onde
compartilhamos os dados mais importantes sobre saúde mental para jovens,
assim como conteúdos interessantes sobre o tema e locais de atendimento

ENCONTRO COM OS JOVENS
SOBRE SAÚDE MENTAL

A equipe do Em Movimento esteve pela primeira vez na ETEC Pirituba,
http://fundacaotelefonica.org.br/projetos/pense-grande/
através de uma
parceria com o Pense Grande, para compartilhar um

dos nossos principais projetos com os jovens de lá, com idades entre
14 e 15 anos. Acompanhadas da psicóloga Thais Fernanda, levamos
para os alunos uma dinâmica que levantava questionamentos sobre o
impacto das redes sociais na saúde mental deles, e compartilhamos
uma cartilha de como criar grupos de apoio. Durante a atividade,
alguns jovens chegaram a chorar. Ficou claro com as avaliações da
atividade a necessidade de uma maior frequência de espaços de abertura sobre saúde mental dentro da escola.

psicoterapêutico gratuito, além da campanha nas redes (Facebook e Instagram),
onde postamos conteúdos voltados para a saúde mental, como artes com
trechos do texto “O que fazer quando um amigo está depressivo”, publicado
originalmente no New York Times e traduzido pelo Em Movimento, e aspas de
jovens contando seus cuidados diários com a saúde mental.
Para enriquecer ainda mais a conversa e embasar todos esses materiais,
convidamos Daniel Quintero, gerente do projeto Pense Grande, Dr. Eduardo
Humes, médico psiquiatra do Hospital Universitário da USP e coordenador do
Grapal (Grupo de Assistência Psicológica ao Aluno da Faculdade de Medicina da
USP), Laís Boto, assistente social no Instituto Fazendo História e Mariana Reis,
psicóloga do Núcleo Espiral e atuante na Rede de Cuidados às Mulheres Negras.

*PENSE GRANDE é um programa que convida os jovens de diversas partes do Brasil a
desenvolverem, a partir de seus conhecimentos e habilidades, um negócio que
impacte positivamente a vida de muitas outras pessoas, ao mesmo tempo em que
gera renda. Saiba mais aqui.
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LAB GENOCÍDIO DA
JUVENTUDE NEGRA

No mês da consciência negra, abordamos um tema que infelizmente ainda
é recorrente durante todo o ano: genocídio da juventude negra. Para
entender quais são as muitas formas de genocídio e como elas se dão no
Brasil, convidamos Andreza Delgado, que estuda encarceramento em
massa, Francilene, do movimento Mães de Maio, Ronaldo do Centro de
Mídia e coletivo Desenrola e Não me Enrola e o Wellington, que estuda
Ciências Sociais e presenciou uma chacina. Além de compartilhar
experiências, cada convidado também dividiu o que vê como possibilidade
de resolução do problema, além de fazer provocações às organizações que
trabalham

com

juventudes,

para

que

se

conscientizem

de

sua

responsabilidade em garantir acessos às juventudes negras. A partir deste
LAB, construímos uma campanha nas nossas redes sociais e uma
newsletter temática, que contou com um guia de práticas para
organizações, teste de sobrevivência com base em casos reais de mortes
de jovens negros e indicações de projetos a serem apoiados.

NEWSLETTER
MOVIMENTE-SE
Entre as várias frentes que compõem os objetivos do Em Movimento, uma
delas é a mobilização de diferentes juventudes para que possam se
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Movimente-se!
As melhores oportunidades do mês

conectar entre si e com as oportunidades disponíveis.
Assim, em abril de 2018, foi lançado o Movimente-se!, uma newsletter mensal
com o objetivo de disseminar oportunidades de formação, estágios,
editais, cursos e debates que possam agregar às narrativas e às buscas
dessas juventudes.

https://mailchi.mp/be3d771facdc/movimente-se-teste-15031
ABRIL - NEWSLETTER DE OPORTUNIDADES

A ideia desse boletim informativo veio do desejo da rede de organizações

https://mailchi.mp/11a423bc3d84/movimente-se-teste-37691
MAIO- NEWSLETTER DE OPORTUNIDADES

de intensiﬁcar ainda mais o suporte dado aos jovens, e da vontade de
oferecer possibilidades para que eles possam transformar o mundo, a
partir do seu desenvolvimento e do seu engajamento nas oportunidades
oferecidas pelo campo social.
Já contando mais de dez edições, a Movimente-se! se tornou um veículo de
comunicação tão importante para o Em Movimento que a equipe resolveu
aproveitar esse canal para divulgar outras informações.
Em cada newsletter, além das oportunidades, também compartilhamos
conteúdos de diferentes temáticas de interesse dos jovens. Além disso,
aproveitamos para contar um pouquinho sobre os outros projetos do Em
Movimento, como sobre o Atlas das Juventudes.

https://mailchi.mp/516bad0c4c9c/movimente-se-teste-79543
JUNHO - NEWSLETTER DE OPORTUNIDADES
https://mailchi.mp/1a87f10064ea/movimente-se-teste-118911
JULHO - NEWSLETTER DE OPORTUNIDADES
https://mailchi.mp/c1fb0809ca12/movimente-se-teste-176967
AGOSTO - NEWSLETTER DE OPORTUNIDADES
https://mailchi.mp/c1fb0809ca12/movimente-se-teste-176967
SETEMBRO - ESPECIALSAÚDE MENTAL

OUTUBRO - NEWSLETTER DE OPORTUNIDADES
https://mailchi.mp/b0c407131eae/movimente-se-teste-200883
https://mailchi.mp/bea1f6d0d227/movimente-se-teste-222535
NOVEMBRO - ESPECIAL CONSCIÊNCIA NEGRA

DEZEMBRO - ESPECIAL MELHORES MOMENTOS DO ANO

https://mailchi.mp/cfe89d6f1331/movimente-se-de-dezembro-oportunidades-para-as-juventudes-233495
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EDIÇÕES ESPECIAIS

NEWSLETTER GENOCÍDIO DA JUVENTUDE NEGRA

Com a perspectiva de potencializar essa estratégia de comunicação, o
Movimente-se! também teve duas edições especiais em 2018.
Como uma das principais iniciativas do Em Movimento é o LAB, um
processo de aprofundamento e pesquisa de um tema relevante às
juventudes brasileiras, a equipe decidiu utilizar o espaço da news pra
disseminar o conteúdo levantado e discutido nas LABs de Saúde Mental e
Genocídio da Juventude Negra.
Através

de

dados,

gráﬁcos

e

campanhas,

produzimos

conteúdos

comunicacionais para compartilhar na nossa newsletter.

O Especial Consciência Negra foi compartilhado no mês de novembro com
o intuito de falar sobre racismo, genocídio negro e outros temas
relacionados a vida das pessoas negras no Brasil. Aproveitando o
momento do ano, o mês marcado pelo dia da consciência negra, criado
para chamar a atenção das questões vividas pelos negros no país.
Fruto do LAB sobre Genocídio da Juventude Negra, o Movimente-se!
Consciência Negra continha dados sobre o assunto, um teste empático,
um guia para organizações com propostas de práticas efetivas para
começarmos a mudar o cenário de privilégios, uma lista com alguns
projetos de pessoas pretas para conhecer e apoiar, além de algumas dicas

NEWSLETTER SAÚDE MENTAL

de conteúdo pra ﬁcar de olho e aprender ainda mais sobre o tema.

A newsletter Especial Setembro Amarelo foi lançada no mês de prevenção
do suicídio. A ideia era quebrar os tabus e as negligências que envolvem a
temática saúde mental e falar o porquê era importante discutir esse
assunto, além de oferecer o cuidado devido.
Nesse Movimente-se! a equipe reuniu dados sobre o tema, dicas de
especialistas sobre os cuidados que se deve ter com um amigo que está
depressivo, uma cartilha com orientações de como se criar um grupo de
escuta, reportagens relevantes, além de locais de atendimento para buscar
ajuda proﬁssional gratuita ou com preços populares.

“A equipe decidiu utilizar o espaço
da news pra disseminar o conteúdo
levantado e discutido nos LABs”
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IMERSÃO
RODA GIGANTE

Uma das realizações mais importantes do Em Movimento no ano de
2018 foi o começo da construção de uma grande pesquisa nacional
sobre o perﬁl das juventudes brasileiras. Para traçar esse projeto, a
equipe convidou diversas organizações para uma primeira imersão do
ano, que aconteceu no dia 13 de junho na Areté - Centro de Estudos
Helênicos em São Paulo.
A ideia foi discutir o que já se sabe e o que ainda é necessário
descobrir sobre essas juventudes, pensando desde suas diferentes
faixas de renda até seus sonhos. Percebeu-se que já há sim muitas
hipóteses, ainda que não hajam dados embasados em pesquisas que
as suportem: as juventudes são plurais, diversas e abertas a novas
experiências.

Entretanto,

não

há

muitas

oportunidades

que

incentivem seu desenvolvimento social, econômico e educacional.
Além disso, existe um diálogo muito estreito, para não dizer inexistente,
que não consegue compreender ou acolher as narrativas, demandas e
diﬁculdades dos jovens.
Isso se traduz, entre outras questões, em uma carência de recursos
ainda maior para os jovens negros e moradores das periferias do país.
Para estes, o acesso a oportunidades e geração de renda é um
percurso ainda mais tortuoso. Sobre isso, a Laís Boto, do Instituto
Fazendo História, comentou: “a juventude em si é uma tema e uma
população não vista pelas políticas, pela sociedade como um todo.
Mas a juventude negra, que é marginalizada e apontada, é a que mais
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IMERSÃO
RODA GIGANTE
sofre com as estruturas sociais, capitalistas e racistas.
São os que mais sofrem com a ausência de políticas públicas
no país”.
E o que dizem os dados até agora? Dentre os 51 milhões de
jovens no Brasil - a maior geração de jovens da história apenas 20% dos que concluem o ensino médio entram em um
curso superior. Destes, 16 milhões estão em situação de
vulnerabilidade e 11 milhões deles não trabalham nem
estudam. São também o principal alvo da violência: os jovens
representam 60% das vítimas de arma de fogo. Importante
ressaltar que é a juventude negra a mais é assassinada: nos
últimos 10 anos, o número de homicídios de negros cresceu
cerca de 23%, enquanto o de não-negros diminuiu em 6,8%.
É muito alarmante. E isso não é suﬁciente para pensar novas
políticas públicas. É preciso ouvir o que apenas os jovens
poderiam responder. Por isso o Em Movimento juntamente
com Adriana Cestari, Ricardo Leal e Sabrina Fernandes do
Instituto Arapyaú; Alana e Marina Frota do Atados, Alexander
Júnior da NCN USP; Amanda Pereira e Jonas Figueiredo do
Coletivo Encrespados; Antonio Sagrado e Helena Singer da
Ashoka; Bruninho Souza do Núcleo de Jovens Políticos;
Bruno Dias do TETO; Caio Cordeiro do Juntos.com.vc; Daniel
Quintero do Pense Grande; Evelyn Gomes do LabHacker;
Gabriela Toso da AIESEC; João Caires do Impact Hub;
Professor Monteiro e Juliana Vaz do Centro Paula Souza;
Kadu Braga do São Mateus Em Movimento; Laís Boto do

“Propiciar co-criação
entre essas pessoas,
ainda mais trazendo
uma molecada jovem,
trazer investidores,
trazer pessoas de
âmbitos diferentes, de
instituições privadas e
públicas e mesmo
coletivos, de certa
forma inicia um
processo de
democratização. ”
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IMERSÃO
RODA GIGANTE
Instituto Fazendo História; Marcus Barão do CONJUVE;
Mariana Campanatti do Imagina, Mathaus e Nayara do
Engajamundo; Professor Monteiro do Centro Paula Souza;
Rodrigo Alonso do Instituto Elos; Ruth Goldberg e Talita
André da Fundação Arymax; Tiago Gomes da Fundação
Telefônica; Tony Marlon do Historiorama; Vitor Motomura
da Maniê; Wel do Choice e Wellington do Pró-líder, com
facilitação de Ana Carolina Martins do Visionários da
Quebrada e Rafael Ucha do Flowmakers, discutiram o que
era preciso saber além da estatística.

Qual sua visão de mundo, da política e quais as causas de
seus maiores sofrimentos, sejam físicos ou mentais? Para
que

sub-representadas

fazem
como

parte
as

negras

futura

muito

positiva

com

a

imersão:

de
e

populações
indígenas,

é

necessário saber ainda o que causa números alarmantes
de suicídio entre os jovens índios, e no caso dos negros,
explanar sobre o genocídio da juventude negra.
Durante a imersão, o foco era sempre entender como todas
essas informações poderiam futuramente direcionar ações
e fazer com que muitos, inclusive o poder público, saibam
dialogar melhor com os jovens brasileiros, buscando
práticas transformadoras para as suas vidas.

“Propiciar

co-criação entre essas pessoas, ainda mais trazendo
uma molecada jovem, trazer investidores, trazer pessoas
de âmbitos diferentes, de instituições privadas e públicas
e mesmo coletivos, de certa forma inicia um processo de
democratização. Pra mim, essa é um dos motivos mais
importantes de um momento como esse”.

SAIBA MAIS AQUI

HTTPS://WWW.EMMOVIMENTO.ORG.BR/NOSSOSPROJETOS

O que os jovens sonham para si? Que proﬁssões almejam?

aqueles

Kadu Braga, do São Mateus em Movimento, viu uma ação

ATLAS DAS
JUVENTUDES
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ATLAS DAS JUVENTUDES

PARA ESSA CONSTRUÇÃO, TIVEMOS MOMENTOS IMPORTANTES
EM 2018:

Em 2018, o nosso principal projeto como rede tomou forma e ganhou contornos
claros. Como organizações que trabalham com jovens de diferentes perﬁs,

FGV (RJ)

sempre sentimos falta de uma pesquisa aprofundada e qualiﬁcada que falasse

Com o intuito de fechar a parceria para a pesquisa da primeira etapa do Atlas

sobre os jovens de forma plural, como são as juventudes do nosso país. Por isso,

das Juventudes, visitamos o escritório do Professor Marcelo Neri, diretor de

nos juntamos ao Pacto das Juventudes pelos ODS, rede de organizações de

políticas sociais da Fundação Getúlio Vargas. Estavam presentes na reunião:

jovens para jovens, para realizar uma pesquisa mais completa sobre as

Marcelo Neri, professor e diretor do Centro de Políticas Sociais; Leonardo

juventudes no Brasil, o Atlas das Juventudes.

Barchini, gerente de cidades do Instituto Arapyaú; Ricardo Leal, conselheiro do
Instituto

Arapyaú;

Marcus

Barão,

articulador

nacional

do

Pacto

das

O Atlas consiste em três grandes etapas que nos trarão dados e reﬂexões

Juventudes pelo ODS e Mariana Resegue, secretária executiva do Em

preciosas sobre as juventudes no Brasil. A primeira etapa será feita em parceria

Movimento e parte da equipe do Atlas das Juventudes, juntamente com

com o Departamento de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, e

Ricardo Leal e Marcus Barão.

consistirá em um grande retrato quantitativo das juventudes do Brasil. Na
segunda etapa, feita em parceria com a Talk Inc, faremos um trabalho de campo
em cinco regiões do país, para extrair as principais tendências, sonhos e
problemas dos jovens brasileiros. Depois deste grande retrato das juventudes, a
terceira etapa será feita pelo Instituto Veredas, identiﬁcando as principais
intervenções sociais que tem resultado em alto impacto positivo nas
juventudes. O objetivo principal do Atlas é embasar e nortear ações das
organizações sociais e do poder público, e, assim, potencializar nossas
juventudes.

KICK OFF DA PESQUISA
Para alinharmos os objetivos do Atlas, ﬁzemos uma reunião expandida com os
institutos de pesquisa, que aconteceu no dia 19 de setembro, no Instituto
Arapyaú. Foi uma tarde de muita conversa e alinhamento para desenhar o
melhor formato para a pesquisa. Estavam presentes: a equipe do Em
Movimento; Talita André, da Fundação Arymax; Ricardo Leal, conselheiro do
Instituto Arapyaú; Cristina Brand, da Talk Inc; Marcus Barão, do Pacto das
Juventudes pelos ODS e Davi Mamblona, do Instituto Veredas.
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VÍDEO MANIFESTO
Em setembro de 2018, lançamos um vídeo-manifesto em que jovens de diferentes
perﬁs falam sobre seus sonhos. O tema mostrado busca trazer o conceito de
que “não somos só o que as estatísticas apontam”. Produzido pelo Em
Movimento em parceria com a “Pelicano Filmes”, o vídeo foi gravado durante um
dia, com roteiro e casting organizado pela própria equipe do Em Movimento. Na
escolha dos jovens que participaram do vídeo, nos preocupamos em trazer
diversidade tanto quanto possível. De jovens indígenas à jovens trans, a cada
resposta nos aproximamos mais de outras narrativas, e entendemos um pouco
mais a importância de se levar em consideração as muitas vozes das juventudes
brasileiras para poder impactá-las. O vídeo é parte da divulgação do Atlas das
Juventudes, e foi lançado durante o jantar de captação do Em Movimento.

PARA ASSISTIR M

https://www.youtube.com/watch?v=ZVU8RMFjEqM&t=89s

INSTITUTO SICOOB
Por meio do nosso parceiro Pacto das Juventudes pelos ODS, conseguimos
ﬁrmar uma parceria com o Instituto SICOOB e com o Banco Cooperativo do
Brasil (BANCOOB) para apoio ao projeto Atlas das Juventudes. Fizemos diversas
reuniões durante o ano, com a presença de Luiz Edson Feltrin, superintendente
do

Instituto

SICOOB

e

Marco

Aurélio

Borges

de

Almada

Abreu,

diretor-presidente do BANCOOB, além da participação da equipe. Uma
importante parceria que vai nos permitir ﬁnalizar a primeira etapa do Atlas das
Juventudes!

16

JANTAR DE CAPTAÇÃO
Em 2018 tivemos um marco no Em Movimento. Como forma de mobilizar
as diferentes redes envolvidas na nossa articulação em torno de uma
grande entrega para as juventudes no Brasil, realizamos um jantar de
captação para levantar recursos para a execução do Atlas das
Juventudes. O jantar aconteceu no dia 17 de setembro de 2018, na casa
da família Leal em São Paulo. Estavam presentes representantes de
importantes institutos, fundações e famílias, o que mostrou o poder de
mobilização do Em Movimento. Com o jantar, conseguimos captar R$200
mil reais que ajudarão na construção dessa importante ferramenta

DOADORES
PESSOA JURÍDICA
Instituto Arapyaú
Fundação Arymax
Legado para a Juventude Brasileira

para a transformação das juventudes no Brasil. Muito obrigada a todos
os doadores:

"Foi uma experiência muito rica poder conhecer mais
sobre o trabalho incrível do Em Movimento de
articulação de diversas instituições, além de pensar de
forma estratégica sobre iniciativas sociais a fim de
potencializar o efeito de cada uma delas. Achei o Atlas
das Juventudes uma excelente iniciativa!"
Leandro Hirota

PESSOA FÍSICA
Leandro Hirota
Antônio Carlos Pipponzi
Ricardo Glass
Cláudio Rezende Barbosa
Flora Botelho
Gustavo Colleta
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JANTAR DE CAPTAÇÃO

PARTICIPAÇÕES
EXTERNAS

PARTICIPAÇÕES EXTERNAS

PERIFATALKS
Um dos objetivos do Em Movimento é garantir espaços de desenvolvimento
também para os jovens que fazem parte da equipe. Em dezembro de 2018,
tivemos duas integrantes como palestrantes no Perifatalks, um evento
realizado pela RedBull Station, que teve como foco levar relatos de pessoas
inspiradoras para o Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo. Camila
Ribeiro, nossa designer, e Nayra Lays, da comunicação, foram convidadas
para compartilharem suas trajetórias no campo social e nas artes. Além
disso, também tivemos a presença da Mariana Resegue, secretária
executiva do Em Movimento, e do Ricardo Leal, do Arapyaú. Para todos nós,
foi uma experiência muito interessante de expansão em um espaço
diferente do próprio Hub, onde trabalhamos diariamente, além de uma
oportunidade de escuta sobre trajetórias inspiradoras que ainda não
conhecíamos.

“Um dos objetivos do Em Movimento é
garantir espaços de desenvolvimento
também para os jovens que fazem parte da
equipe.”
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PARTICIPAÇÕES EXTERNAS

CELEBRAÇÃO 5 ANOS DO
LEGADO DA JUVENTUDE
No dia 16 de dezembro, fomos convidados para participar da celebração
dos 5 anos do Legado para a Juventude Brasileira, programa criado por
Daniela de Rogatis e Fernando Henrique Cardoso para apoiar a
formação de herdeiros das famílias empresariais do Brasil. O programa já
apoiou centenas de jovens.
Durante o evento de celebração, que aconteceu no Unibes Cultural,
Ricardo Leal fez uma fala contando da sua trajetória e como o Em
Movimento e a conexão com as diferentes juventudes ajudaram a
transformar seu caminho e seu propósito. Depois dele, falaram Marcus
Barão e Filipe Sabará, além do ex-presidente Fernando Henrique
Cardoso, que lecionou sobre liberdade. Foi uma noite muito rica e de
importantes conexões que reverberaram e continuarão reverberando nos
projetos do Em Movimento.
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PARTICIPAÇÕES EXTERNAS

FÓRUM DE FINANÇAS SOCIAIS
Durante o Fórum de Finanças Sociais, evento organizado pelo ICE Inovação

em

participamos

Cidadania
de

uma

Empresarial,
mesa

sobre

Impact
impacto

Hub

e

coletivo.

Vox

Capital,

Dentre

os

participantes da mesa estavam Rodrigo Brito, da Aliança Água+Acesso,
Ricardo Gravina, da Climate Ventures e a mesa foi mediada por João Victor
Caires, do Impact Hub. Foi uma troca interessante para entender como as
organizações estão se organizando em alianças para resolver problemas
complexos da nossa sociedade.

“Uma troca interessante para entender
como as organizações estão se
organizando em alianças para resolver
problemas complexos da nossa
sociedade. ”

PARTICIPAÇÕES EXTERNAS

IDA À BRASÍLIA SINAJUVE
No dia 15 de março, estivemos em Brasília para acompanhar o lançamento
do Brasil mais Jovem 2018, iniciativa do governo federal que lançou um
pacote com onze novas iniciativas voltadas para os jovens brasileiros.
Estavam presentes no evento o então presidente Michel Temer, o ministro
da Secretaria de Governo, Carlos Marun, o Secretário Nacional de
Juventude, Assis Filho, além da presença de parlamentares, movimentos
sociais, Conselho Nacional da Juventude, Comitê Interministerial da
Juventude, movimentos negros, agências internacionais da ONU e
juventudes partidárias.
O intuito da presença do Em Movimento é acompanhar e entender de
perto como estão sendo organizadas as políticas públicas para jovens,
para então podermos inﬂuenciar a partir do ponto de vista da sociedade
civil organizada em nossa rede. Saiba mais sobre o evento aqui.

http://juventude.gov.br/sinajuve/consulta-publica-sinajuve/comente-a-minuta/um-brasil-cada-vez-mais-jovem#.XIaBYxNKiCQ
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PARTICIPAÇÕES EXTERNAS

ASSINATURA PACTO DAS
JUVENTUDES PELOS ODS
Participamos do evento de assinatura do Pacto das Juventudes pelos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que foi realizado no
Instituto Votorantim, em São Paulo.

Com a presença de diversas

organizações referências no setor das juventudes como Brasil Júnior,
AIESEC, TETO, Circuito Rolezinho e Choice, participamos da mesa de
discussão sobre juventudes e ODS no Brasil, representados pela nossa
secretária-executiva

Mariana

Resegue,

em

debate

com

Iago,

Presidente da Brasil Júnior; Dario Neto, Presidente da Eureca e Gabriel
Mattos, Diretor da Global Attitude.
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PARTICIPAÇÕES EXTERNAS

VIRADA POLÍTICA
Em setembro aconteceu o Virada Política em Pinheiros, em parceria com o
b_arco, Cívi-co e Impact Hub. Fizemos parte da curadoria da mesa e Victória
Damasceno, que fazia parte da equipe do Em Movimento, mediou o Painel
Juventude

na

Política,

discutindo

empreendedorismo

cívico,

novas

tecnologias, ocupação de escolas e militância em partidos políticos. Quem
também participou deste painel foi Amanda Letícia, do Pacto pela
Democracia, Iago Nascimento e Felipe Klowaski, do Comunica Comundo, Thaís
Siqueira, do Desenrola e não me enrola e Thaynah Gutierrez, do Coletivo Negro
20 de Novembro.

COMOVER
Por conta da investigação que ﬁzemos sobre a saúde mental dos jovens em
http://juventude.gov.br/sinajuve/consulta-publica-sinajuve/comente-a-minuta/um-brasil-cada-vez-mais-jovem#.XIaBYxNKiCQ

nosso LAB, realizado em julho HTTPS://WWW.EMMOVIMENTO.ORG.BR/LABSAUDEMENTAL
(saiba mais aqui) fomos chamados para
participar de uma entrevista em vídeo feita pelo Tony Marlon para o canal
Comover, do Maurício Curi. Foi muito interessante poder dividir e reﬂetir sobre
esse problema tão latente para as juventudes brasileiras, e ver essa reﬂexão
ganhar espaço em diferentes mídias e canais.HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=G9FUWF0AOIM
Clique aqui no link e conﬁra a
entrevista na íntegra.

CONSULTORIAS

RAFA MURTA
“Trabalhar com a jovem equipe do Em Movimento foi uma bela dose de
motivação profissional e estímulo a uma reflexão profunda sobre minha
atuação no campo da juventude. Creio que seja assim para toda
profissional que com ela interaja. É impressionante a compreensão que
essas jovens têm de si mesmas e dos contextos em que se inserem. É nítido
o potencial de inovação que o grupo possui para criar e fazer emergir do
campo novos olhares, debates e soluções para os desafios atuais da
juventude brasileira”.

A consultoria com o Rafael consistiu em um amplo mapeamento de atores envolvidos com as
juventudes no Brasil, feito em parceria com a equipe do Em Movimento, e um planejamento de

http://juventude.gov.br/sinajuve/consulta-publica-sinajuve/comente-a-minuta/um-brasil-cada-vez-mais-jovem#.XIaBYxNKiCQ

articulação e comunicação com esses atores. Desse processo, que durou aproximadamente um
mês, saiu uma ferramenta que tem ajudado a nortear as ações do Em Movimento.

Conheça mais o Rafa:

Rafa Murta, relações públicas, mestre em administração pública e governo e fundador da
Ecodiálogo, empreendimento social focado na facilitação do diálogo e engajamento para políticas
públicas e organizacionais de desenvolvimento e sustentabilidade.
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TATI PI
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"Apoiar a articulação e captação para o Atlas das Juventudes foi um prazer
e muito natural para mim pois é um projeto extremamente consistente,
estratégico e relevante para o cenário atual do país, e que claramente
gerará grande impacto para as juventudes e para o país como um todo."
A Tati foi chamada para nos apoiar na construção da captação do Atlas das Juventudes, mais
especiﬁcamente no jantar que realizamos para levantar fundos para o projeto. Durante três meses
- de julho a setembro - Tati se dedicou a nos conectar com pessoas que poderiam se interessar pelo
Atlas e apoiarem da forma que fosse possível. Foi graças a ela que conseguimos conexões muito
importantes, como o vínculo com o Legado para a Juventude Brasileira. A consultoria foi bem
sucedida, e por isso, optamos por estendê-la até o ﬁm de 2018

Conheça mais a Tati:

Atuante há mais de 20 anos na área social, Tatiana foi cofundadora e diretora do Instituto Geração,

http://juventude.gov.br/sinajuve/consulta-publica-sinajuve/comente-a-minuta/um-brasil-cada-vez-mais-jovem#.XIaBYxNKiCQ

onde apoiou novas gerações da elite econômica em processos de formação para desenvolvimento
pessoal e engajamento social, além de fazer conexões entre diferentes pessoas, iniciativas e
realidades sociais. Formada em administração pela EAESP/FGV, trabalhou no IDIS nas áreas de
investimento social corporativo, comunitário e familiar. Foi conselheira da Associação Cairuçu e
gerente de marketing e novos negócios na Expand, empresa de sua família. Conselheira do C de
Cultura, é cantora e compositora, tendo lançado seu CD Aurora em 2018 como Tati Pi. Hoje, segue
atuando como consultora independente.

EQUIPE
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EQUIPE
ENTRADAS E SAÍDAS
Entendemos que o Em Movimento é um lugar de desenvolvimento de
potências, para que quem passe por aqui alce vôos ainda mais altos. Em
2018, tivemos na nossa equipe Fred Di Giacomo, jornalista, como mentor da
equipe, e Victoria Damasceno, também jornalista, integrando a equipe de
comunicação. Tony Marlon, um dos membros da equipe do Em Movimento,
passou a fazer parte da roda gestante junto às organizações parceiras.
Após a saída do Fred, em agosto, tivemos a entrada de Alex Fisberg,
jornalista e escritor, como novo mentor, e duas novas integrantes na equipe
de comunicação: Nayra Lays, comunicadora e cantora, e Jéssica Amorim,
jornalista e atriz.

“Entendemos que o Em Movimento é um
lugar de desenvolvimento de potências,
para que quem passe por aqui alce vôos
ainda mais altos.”

EQUIPE
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NAYRA LAYS
Nascida e criada no Grajaú, localizado no extremo sul de São Paulo, Nayra
Lays encontrou na Escola de Jornalismo da Énois, voltada para jovens de
periferias, uma forma de iniciar a realização de um de seus sonhos:
desenvolver projetos jornalísticos. Foi também no bairro de grande
efervescência cultural onde encontrou o talento para as artes, e iniciou sua
carreira como compositora, cantora e rapper. Atualmente, aos 21 anos,
escreve em uma coluna própria no site do Itaú Cultural, sobre as vivências
como uma jovem mulher negra artista. Em 2017, passou pela agência de
publicidade

Wieden+Kennedy,

no

programa

de

Escola

Criativa

"Os

Kennedys".

“Fazer parte do Em Movimento é estar em contato com o terceiro
setor a partir de um ponto de vista muito especial, como parte da
equipe que constrói, planeja, organiza e vê sendo colocado em
prática. Pra mim, que desde os 17 anos tenho muito contato com
organizações não governamentais, é um privilégio experimentar
esse lado”

EQUIPE

JÉSSICA AMORIM
Natural de Fortaleza-CE, Jéssica Amorim se formou em Jornalismo pela
Universidade Federal do Amazonas no começo de 2016. Sempre envolvida
com pesquisa cientíﬁca e projetos sociais para além do espaço
acadêmico, Jéssica desenvolveu trabalhos nos quais comunicação e
cultura conversassem. Trabalhou como repórter da Editoria de Cultura do
maior jornal impresso de Manaus, o Jornal A Crítica, além de trabalhar
com produção pela Artrupe Produções Artísticas. Mais recentemente, já
em São Paulo, integrou a equipe de comunicação digital do “Festival
Internacional de Imagem Valongo 2018”. Em paralelo, também trabalha
como atriz desde os catorze anos de idade.

“O espaço do Em Movimento interessa porque se preocupa em
estar atento e atualizado as demandas de gerações que têm
pressa de ver mudanças significativas e ações concretas. Estar
relacionada a um lugar que se entende em construção dá uma
sensação de possibilidades, dentro desse contexto social que
vivemos”
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MARINA RESEGUE
Jornalista e fotógrafa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), tem
ampla experiência com comunicação, coordenação de projetos e facilitação no setor
social. Iniciou sua carreira na Juntos.com.vc, onde foi coordenadora de projetos e
comunicação por três anos, apoiando na construção da consultoria de comunicação
que a organização oferece para as campanhas, metodologia essa que levou a Juntos a
ser uma das dez ﬁnalistas do Desaﬁo de Impacto Social Google 2014. Atuou como
coordenadora de investimento social e comunicação do Movimento Arredondar, onde
novamente apoiou a organização a ﬁcar entre as ﬁnalistas do Desaﬁo de Impacto Social
Google 2016, dessa vez levando o maior prêmio. Foi coordenadora de comunicação da
Agenda Pública em 2017. Atua como consultora e facilitadora em diversos projetos e
organizações como Greenpeace, Instituto Ethos entre outras e desde 2017 é Secretária
Executiva do Em Movimento.

"Trabalhar no Em Movimento é extremamente instigante por ser um grande
celeiro de aprendizagem sobre as juventudes. A potência das organizações
envolvidas e da equipe que se constituiu para alavancar a articulação que
o Em Movimento se propõe a fazer é gigantesca. Temos relevância para
articular projetos que as organizações individualmente não conseguiriam
realizar, levantando conteúdos sobre as juventudes e transformando a
forma como as organizações moldam os seus projetos, assim como os
aprendizados de cada organização da rede alimenta o Em Movimento".

EQUIPE

CAMILA RIBEIRO
Camila Ribeiro, 25 anos, moradora da zona sul região do Campo Limpo, Designer
gráﬁca e Ilustradora, fez graduação em Design Gráﬁco na Universidade Paulista,
Autodidata com relações as diversas técnicas de ilustração e pintura, a arte
sempre esteve presente na sua vida desde criança e através da arte ela se enxerga
como pessoa, enxerga seu lugar no mundo.
Atualmente integra a equipe de comunicação do Em Movimento, Co-fundadora,
Educadora e Designer do Coletivo de criação visual Criart que oferece serviços de
design a custo acessível para o território e uma formação gratuita em ilustração
para jovens de periferia da zona sul e Designer do Jornal Embarque no Direito Laboratório de comunicação e direitos.
Ilustradora e designer de alma, acredita que nasceu artista, nasceu para criar,
fazer inﬁnitos partos e colocar sua arte no mundo.

"Fazer parte da equipe Em Movimento é maravilhoso, aqui foi onde eu
me desenvolvi como pessoa e como profissional, aprendi e venho
aprendendo muito tendo novos desafios a cada dia e estando
rodeada de pessoas inspiradoras"
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EQUIPE
ALEX FISBERG
é jornalista, fotógrafo e consultor de impacto social. Graduado em jornalismo pela
PUC-SP, possui especialização em Empreendedorismo Social e em Investimento de
Impacto e pós graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Escola da Cidade (com
ênfase em urbanização de favelas).
Durante um ano e meio, atuou entre Índia, Oriente Médio e o leste da África com
iniciativas de impacto social, e depois morou na Amazônia por mais 7 meses. É autor
dos livros Mochila Social (2013) e Vida nos Campos da Morte (2010). É co-fundador da
Associação Bela Rua e da plataforma de crowdfunding social juntos.com.vc
Fez sua carreira no setor social entre organizações como Instituto Sou da Paz, TETO,
Pólen, Entreeducar, Aide et Action (Índia), Ayllu (Índia), Weitz Center for Development
Studies (Israel), Sistema B, Fundação Fenômenos e Programa Territórios Sustentáveis
(Amazônia). Hoje atua em projetos autorais jornalísticos e de fotograﬁa e junto a
Consultoria Maniê.

“Fazer parte da rede do Em Movimento é um privilégio por poder interagir
com diferentes atores do campo da juventude. A equipe é muito potente e
tem feito um trabalho inspirador ao provocar e estimular um olhar mais
amplo e aprofundado para pessoas e organizações”
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