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mensagem
dos diretores
Diante da instabilidade econômica e política que vem acompanhando
o país nos últimos anos, Habitat para a Humanidade Brasil destaca a
importância das alianças e da informação para seguir em sua missão
de promover acesso à moradia digna. Compreender realidades, dar
visibilidade ao que passam as famílias que buscam uma moradia e,
ao mesmo tempo, intervir diretamente para transformar precariedade
em melhores condições de vida são tarefas para se realizar por
muitas mãos.
A tarefa árdua de combater as desigualdades através da promoção do
direito à moradia ganha uma dimensão mais ampla, a partir do
reconhecimento de que é preciso combater as injustiças
sócio-territoriais nas nossas cidades. Para isso, produzir evidências a
partir de estudos é estratégico, tanto para apoiar a construção de
soluções, quanto para pautar o debate público. Em 2018, Habitat para
a Humanidade Brasil experimentou novas formas de comunicar a
causa, como, por exemplo, pelo cinema, e com isso chegamos a
outros públicos, na perspectiva de desconstruir preconceitos e
reforçar a necessidade de apoiar às famílias que sofrem pela falta
de moradia.
Durante o ano, Habitat Brasil lançou estudos e promoveu debates
sobre conflitos fundiários urbanos e sobre vazios urbanos em regiões
centrais. Esse breve retrato da forma desigual como as cidades são

ocupadas gera provocações, que pretendemos responder com soluções
concretas nos próximos anos, agregando cada vez mais aliados.
Produzir soluções concretas para a vida das pessoas continua sendo
uma importante motivação para nós. Assim, tivemos o grande prazer de
contar com parceiros e voluntários na construção de casas, melhoria de
moradias e na construção de cisternas para possibilitar o acesso à água
no semiárido nordestino. Tudo isso reforçando o empoderamento das
famílias envolvidas, que passaram a olhar para o futuro a partir de uma
nova lente de esperança.
Nesse momento, em que a institucionalidade parece não favorecer o
acesso a uma moradia digna para outras milhares de famílias brasileiras,
queremos reforçar a importância do envolvimento de cada pessoa,
instituição ou empresa com essa causa que nos une. Crescer essa rede
que move Habitat para a Humanidade Brasil será imprescindível para
continuarmos levando esperança a quem precisa.
Contamos com vocês!

Socorro Leite
Diretora Executiva Nacional

Mário Vieira
Diretor Executivo do Escritório
de Inovações Urbanas
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A Habitat para a Humanidade Brasil é uma organização não
governamental e sem fins lucrativos, que trabalha para
que toda pessoa tenha um lugar digno para viver.

No Brasil desde 1992, já desenvolvemos projetos
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e apoiamos mais de

em

estados

quem
somos

mil
pessoas

na construção ou melhoria de suas
casas, assim como no acesso à água
em regiões de seca.

Fazemos parte da rede internacional Habitat
for Humanity, fundada nos Estados Unidos
em 1976, que já beneficiou mais de 13
milhões de pessoas em 70 países.
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visão

missão

Um mundo onde todas e todos tenham um lugar digno
para viver.

Incentivamos as pessoas a construírem, em um esforço
conjunto, casas, comunidades e esperança, procurando
assim transformar o amor de Deus em ação.

nossa forma de atuar

Priorizamos soluções
locais e replicáveis
Atuamos localmente, com uma
metodologia participativa de
construção coletiva de
conhecimento. Além disso,
buscamos soluções que sejam
conectadas com as
necessidades locais e possíveis
de serem replicadas, para que
possam ganhar escala e chegar
a mais pessoas que as
necessitem.

Atuamos com base
em evidências e dados

Mobilizamos a
sociedade

Trabalhamos
em rede

Somos eficientes na
gestão de recursos

Sabemos que a ação política,
quando ocorre sem fundamentação,
somente a partir da experiência dos
atores sociais, tem seu potencial de
impacto muito limitado. Acreditamos
que as ações baseadas em dados e
evidências resultantes de estudos e
pesquisas podem ser
complementares, gerar mais
credibilidade e apoiar a construção
de soluções para os problemas
diagnosticados.

Conscientizar a população e
sensibilizar as pessoas sobre a
importância da moradia como
um direito constitucional é
essencial para garantir o acesso à
moradia digna no Brasil.
Acreditamos no poder que a
sociedade tem para impulsionar
mudanças.

A luta pela moradia e pelo direito à
cidade é um trabalho que exige
dedicação e esforço de diversos
parceiros e aliados que atuam no setor.
Tanto no campo da defesa de políticas
públicas, quanto no desenvolvimento
de mercado voltado para famílias de
baixa renda, o trabalho em rede é
essencial para garantir resultados que
atendam às mais de 6 milhões de
famílias que ainda não têm moradia
adequada no Brasil.

Nossas alianças se baseiam na
transparência e na otimização dos
recursos investidos. Temos
rígidas políticas financeiras e de
governança padronizadas para
toda a rede Habitat for Humanity.
Nós produzimos e publicamos
relatórios financeiros anuais, que
são auditados por auditoria
externa, bem como prestamos
contas aos nossos parceiros e
beneficiários.
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nossa causa

Desigualdade social

Alto nível de pobreza

Falta de moradia

Condições precárias

As cidades brasileiras
apresentam alguns dos maiores
índices de desigualdade social
do mundo, bem como o m² mais
caro da América Latina.

Mais de 50 milhões de
brasileiros e brasileiras vivem em
situação de pobreza.

Mais de 6,35 milhões de famílias
no Brasil não têm casa, o que
significa mais de 30 milhões de
pessoas sem teto para viver.

10,5 milhões de famílias, ou 52
milhões de pessoas, vivem em
condições inadequadas de
moradia.

Saneamento básico

Imóveis vagos

Oportunidade de moradia

Aumento da procura

Mais de 18 milhões de domicílios
não têm acesso a esgotamento
sanitário. Isso quer dizer que
cerca de 32,9% dos domicílios
do país não contam com rede
de esgoto ou fossa séptica.

Atualmente, existem 7,9 milhões
de imóveis vagos no Brasil. 80%
deles estão localizados em áreas
urbanas.

6,89 milhões desses imóveis
estão em condições de serem
ocupados.

O Brasil terá uma demanda
superior a 1 milhão de novos
domicílios por ano até 2024.

Fontes: Fundação João Pinheiro - 2015 / PNAD - 2015 / IBGE - Censo Demográfico 2010
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em 27 anos de atuação no Brasil:

83mil

pessoas beneficiadas

nossos
resultados

11

estados com
projetos
desenvolvidos

6.966famílias
servidas com
casas novas

2.076 famílias

servidas com casas
melhoradas

528

famílias servidas
com acesso a
água potável
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nós construímos
impacto
na comunidade
A moradia é um direito constitucional e fator
fundamental para o desenvolvimento de famílias e
comunidades. Para milhares de pessoas, especialmente
meninas e meninos em condição de pobreza, melhorar
a sua situação de moradia pode diferenciá-los entre
viverem saudáveis ou doentes, entre ter sucesso na
escola ou ter atraso educativo, entre prosperar ou ficar
preso no círculo da pobreza. Nós desenvolvemos
projetos de construção de casas novas, melhorias
habitacionais em casas precárias urbanas e soluções
de acesso à água em casas rurais para apoiar o
desenvolvimento pleno de famílias em situação de
vulnerabilidade no Brasil.
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construção de casas
e infraestrutura urbana
Desde 2010, construímos casas novas completas, incluindo
infraestrutura de água e saneamento e equipamentos comunitários,
através do programa governamental Minha Casa, Minha Vida
Entidades. A modalidade é voltada para entidades da sociedade civil,
que coordenam todas as etapas dos projetos, incluindo o construtivo
e o trabalho técnico social com as famílias beneficiadas. Além da
construção, desenvolvemos ações de fortalecimento comunitário e
capacitação em temas que incluem geração de trabalho e renda,
planejamento de orçamento, empoderamento feminino, organização
comunitária e educação ambiental.

em 2018, alcançamos:

685
casas novas em construção
em Guaraí/TO e
Fortaleza/CE.

3.360
pessoas beneficiadas

R$ 20.782.354,00

3.158

pessoas capacitadas

repassados através do programa
Minha Casa, Minha Vida Entidades
e investidos na construção dessas
unidades habitacionais.

investidores: Governo Federal do Brasil e Caixa Econômica Federal.
apoiadores: Governo do Estado do Ceará e Prefeitura de Paulista.
aliados: AAST - Associação de Apoio às famílias Sem Teto de Pernambuco,
Federação de Bairros e Favelas, Cearah Periferia e Prefeitura de Fortaleza.

É uma espera que vai valer a pena. A gente foi se envolvendo em
todas as etapas, participou das reuniões, ajudou a decidir as etapas, fez
votação. No começo era mais difícil porque todo mundo era de um lugar
diferente, muita gente não se conhecia, mas com a ajuda das assistentes
sociais a gente foi aprendendo a conviver em comunidade, a tomar as
decisões conjuntas, a discutir. Eu acho que isso vai ajudar no convívio
aqui dentro. E no final das contas, o mais importante é que todo mundo
que vem morar aqui precisa dessas casas. É o sonho da gente, é um
sonho compartilhado. Isso une a gente.
Sonia Maria, moradora do residencial construído em Paulista/PE.
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melhoria de moradias
precárias
Em comunidades consolidadas, trabalhamos para transformar
moradias precárias em lares mais seguros e saudáveis, para
que as famílias possam se desenvolver e construir um novo futuro.
As reformas solucionam problemas de insegurança, insalubridade e
gastos excessivos com água e luz. Atuamos por meio de assistência
técnica construtiva e social, e promovemos o acesso ao crédito e a
subsídios de doação. Além disso, realizamos oficinas sobre moradia
saudável, educação financeira e ambiental. As famílias beneficiadas
são, prioritariamente, lideradas por mulheres com crianças em idade
escolar.

em 2018, alcançamos:

119

557

137

casas reformadas em
São Paulo/SP, Recife/PE
e Candeias/BA.

pessoas beneficiadas

pessoas capacitadas

investidores: Bloomberg do Brasil, Dow Brasil, Metlife, General Motors Foundation
e Votorantim Cimentos.
apoiadores: Benefit Cosmetics, Instituto Gerdau, Jonhson & Johnson, SkyTeam,
Sage, Somfy, Coral, Condor, Instituto Vedacit, PACA - Pan American Christian
Academy, PASB - Pan American School of Bahia, Pedreiros de Jedi, voluntários
nacionais e internacionais.
aliados: UNAS Heliópolis, Crédito Solidário Banco do Povo e Associação de
Moradores do Alto Santa Terezinha.
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Eu tenho três filhas que têm alergias muito sérias, e minha casa não tinha piso então
acumulava muita poeira. Minha casa fica na encosta de uma barreira, e isso trazia muita umidade
e infiltrações para dentro de casa. Com a ajuda da Habitat e dos voluntários, nós abrimos janelas,
a casa ficou mais arejada e fizemos o isolamento da parede para diminuir o mofo na casa.
Minha casa é meu porto seguro. Esse projeto foi uma realização.
Joseane mora no Alto Santa Terezinha, em Recife, desde que nasceu. Ela teve sua casa reformada
em 2018 com o apoio de um grupo de 22 voluntários internacionais que vieram do Reino Unido.

Com muito esforço, fomos juntando um dinheirinho aqui e outro ali e começamos a construir
nossa casa. Mas ficou muito complicado. A gente estava pagando aluguel, material da obra e
pedreiro. Mesmo sem terminar a obra, nós nos mudamos, porque não conseguíamos mais
continuar pagando o aluguel. A laje não estava terminada e bastou uma chuva forte para
transformar a nossa casa em uma cachoeira. Perdemos tudo, os poucos móveis que tínhamos.
Foi então que eu conheci a Habitat e tudo mudou. Graças a esse projeto minha casa está desse
jeito hoje. Eu amei tudo. A casa ficou linda. Achei ótima a ação com os voluntários. Todos que
vieram estavam com muita força de vontade. E foi muito bom também para eles conhecerem
nossa realidade. É um aprendizado e tanto. E eu quero ser voluntária também! Se ajudaram a
gente, não custa nada a gente ajudar também. Porque eu tenho certeza que tem gente que está
em uma situação muito pior do que eu estava.
Karina de Oliveira mora em Heliópolis/SP há mais de 20 anos e teve sua casa
reformada em 2018 com o apoio dos voluntários da Metlife Brasil.
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acesso à água
potável
Desde 2007, apoiamos famílias no semiárido nordestino a ter acesso à
água potável, a partir da convivência com os recursos disponíveis na
região. A construção de cisternas para captação e armazenamento da
água da chuva é uma solução que vem transformando a vida de
mulheres, crianças e idosos, que não mais precisam caminhar longas
distâncias para obter água. As cisternas têm capacidade de armazenar
até 16 mil litros d’água, que são suficientes para que uma família de até
4 pessoas possa viver durante o meses de estiagem. As famílias
beneficiadas também são capacitadas para desenvolverem práticas de
consumo consciente dos recursos hídricos, manutenção da cisterna e
uso saudável da água.

em 2018, alcançamos:

24

121

121

cisternas construídas em
Riacho das Almas/PE
e Surubim/PE.

pessoas beneficiadas

pessoas capacitadas

apoiadores: Habitat for Humanity International, Kemin Industries e voluntários
nacionais e internacionais.
aliados: Prefeituras locais.
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Parece pouco, mas para a gente é muita coisa. É água dentro de casa, sem precisar ir andando
com meus meninos para buscar. A gente pegava emprestada quando os vizinhos tinham. Às vezes
meu irmão ou meu marido conseguiam sair mais cedo do trabalho para trazer água para a gente.
Mas quase todo dia quem ia era eu, com meus dois meninos, cantando para distrair no caminho.
Agora eles estão achando ótimo, porque ao invés de ir andando pra trazer água comigo, eles podem
aproveitar para brincar, fazer a tarefa, desenhar. Porque agora a água tá aqui, na porta de casa.

Vera mora em Riacho das Almas/PE e foi beneficiada em maio de 2018 com o apoio dos voluntários
internacionais corporativos da Kemin.

Melhorou muito para minha família. Eu não consigo mais sair para pegar água sozinha, meu filho
precisava ir todos os dias. Ele ia uma vez, buscava para mim, depois ia de novo buscar para a família
dele. Depois ele saía para trabalhar na enxada. Eu não gosto de dar trabalho para ninguém. Assim tá
maravilhoso. A água está na porta de casa! Minha vida inteira, eu sempre andei para pegar água.
Essa é a primeira vez que eu tenho água sem andar!

Dona Sebastiana mora em Riacho das Almas/PE e foi beneficiada em maio de 2018
com o apoio dos voluntários internacionais corporativos da Kemin.
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fortalecimento das
comunidades
Nós acreditamos que construir, reformar ou reparar casas é apenas um
passo para a transformação na vida de milhares de famílias no Brasil. O
desenvolvimento de famílias e de comunidades só acontece integralmente
quando estas são fortalecidas, capacitadas e empoderadas para
reivindicarem seus direitos e multiplicarem conhecimentos. Por isso, em
todos os nossos programas e projetos, as famílias participam de oficinas de
capacitação em temáticas como direitos humanos e direito à moradia,
educação financeira e ambiental, e gerenciamento de recursos hídricos.
Além disso, em 2018 também desenvolvemos projetos voltados para o
fortalecimento local de comunidades. Em parceria com o Fundo Municipal
do Meio Ambiente, financiado pela Prefeitura de Recife (PE), foram
realizadas oficinas de Educação Ambiental em 3 comunidades da capital
pernambucana, mobilizando 90 jovens. Ao final do projeto, promovemos 3
mutirões de intervenção urbana, engajando 120 voluntários em 3
comunidades da cidade.

em 2018, alcançamos:

3.272
pessoas capacitadas

90
pessoas capacitadas em
Educação Ambiental

487
pessoas capacitadas
em Direito à Moradia

24
pessoas capacitadas
em Gerenciamento de
Recursos Hídricos

501
pessoas capacitadas em
Educação Financeira

2.170
Pessoas capacitadas em
empoderamento feminino,
convívio comunitário, direitos
humanos e bem viver.

O curso e a intervenção ambiental que nós fizemos através da oficina foi muito bom
porque serve tanto para a gente quanto para os outros moradores da nossa comunidade.
Eles podem cuidar daqui e nós também. A gente fez sombreamento em frente à escola
municipal, construímos bancos e plantamos várias plantas. Eu aprendi muito sobre
o meio ambiente e sobre como melhorar a nossa comunidade.
Ana Beatriz, jovem integrante da oficina de formação em educação ambiental, na
comunidade Caranguejo Tabaiares, em Recife, PE.
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nós construímos
impacto no setor
A luta pela moradia e pelo direito à cidade é um
trabalho que requer dedicação e esforço de diversos
parceiros e aliados que atuam no setor. Tanto no campo
da incidência por políticas públicas, quanto para o
desenvolvimento de mercado voltado para famílias de
baixa renda, o trabalho em rede é essencial para
garantir resultados que atendam às mais de 6 milhões
de famílias que têm seu direito à moradia digna negado
no Brasil.
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incidência em
políticas públicas

Realizamos um estudo de comunidades e ocupações em
situação de conflito de terra, risco de despejo
ou remoção em Pernambuco.

A discussão sobre moradia digna nas grandes cidades não pode ser
dissociada da discussão sobre o direito à cidade para populações
mais vulneráveis. Desta forma, temos trabalhado em conjunto com
outras entidades da sociedade civil para ampliar o debate sobre a
proteção de assentamentos precários e a melhor ocupação das
cidades, especialmente considerando o melhor uso de investimentos
e infraestrutura existentes.
O déficit habitacional no Brasil é um problema que precisa ser tratado
por meio de políticas públicas e programas governamentais a serem
desenvolvidos. Por isso, desde 2005, trabalhamos para discutir,
propor e monitorar políticas públicas sobre o direito à moradia e o
direito à cidade.

Participamos enquanto Comitê Organizador Nacional do
Tribunal Internacional de Despejos, realizado durante o
Fórum Social Mundial na Bahia em março de 2018.

Produzimos o documentário Quem Mora Lá, em parceria
com a produtora Valete de Copas. Mais de 800 pessoas
foram à estreia do filme, que já foi exibido em 6 estados e
3 países!
Publicamos o estudo Moradia no Centro: Da Reflexão à
Ação, um levantamento de imóveis vazios e ociosos no
bairro de Santo Antônio, em Recife/PE, que mostrou a
subutilização dos prédios no centro da cidade e provocou
diversos debates, seminários e audiências públicas sobre
desapropriação desses imóveis e promoção de moradia
em áreas centrais.
Lançamos a campanha Conheça sua Cidade, para
estimular a troca de informações entre comunidades que
estão em risco e munir seus habitantes de conhecimento
sobre direito à terra e à moradia digna, em Recife/PE.

em 2018, alcançamos:
Integramos a coordenação da Articulação Recife de
Luta, uma rede de entidades da sociedade civil que
surgiu para reforçar a participação popular na revisão do
Plano Diretor do Recife.

Lançamos um aplicativo que permite localizar e dar
destaque aos conflitos fundiários que acontecem no país,
para que seja possível construir um banco de dados
coletivo sobre comunidades e ocupações em situação de
vulnerabilidade.

confira

confira

confira

confira

confira

confira

Realizamos 4 seminários abertos para discutir a questão
dos conflitos fundiários urbanos e da promoção de
moradia em áreas centrais, com participação de
palestrantes de diversas partes do país.

investidores: Open Society Budapest Foundation, Habitat for Humanity -

confira

Solid Ground e Slum Dwellers International.

aliados: Rede Interação, Fórum Nacional de Reforma Urbana, CAUS, FASE,
MTST Brasil e Coletivo A Cidade Somos Nós.
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quem mora lá: um retrato de
quem luta por moradia
Um filme corajoso e necessário. Um emocionante retrato de quem luta
por moradia em Recife (PE). Estabelecida sobre um túnel e ao lado de um
córrego, a pequena comunidade do Pocotó resiste ao avanço dos prédios
no abastado bairro de Boa Viagem, na cidade de Recife. Surpreendidas
por uma ordem de despejo, as famílias - que vivem no local por mais de
quinze anos - se veem na iminência de ficarem sem casa.
Quem Mora Lá conta a história desses moradores enquanto se planejam
para participar da ocupação de um prédio abandonado, revelando a
profundidade e a urgência do problema de moradia no País.

O longa traz para discussão a luta pelo direito à moradia nas cidades
brasileiras em um contexto onde mais e mais famílias vêm sendo
despejadas e removidas de suas casas, vítimas da especulação
imobiliária, do descaso do Estado e do preconceito da sociedade. Uma
luta que faz parte da história de milhões de famílias brasileiras.
Socorro Leite, diretora nacional da Habitat Brasil.

Tem interesse em realizar uma sessão? Entre em contato com a gente!
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O documentário foi produzido pela produtora Valete de Copas em parceria com a
Habitat para a Humanidade Brasil e apoio da Open Society Foundation.
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Quem Mora Lá estreou em 16 de julho de 2018 no tradicional Cinema São Luiz (Recife/PE).
A sessão de estreia contou com a presença dos diretores, equipe da Habitat Brasil e as
famílias protagonistas da história, e atraiu mais de 800 espectadores. Um mês depois (17
de agosto), o filme estreou em São Paulo. A sessão gratuita no CineSesc contou com 200
espectadores paulistas.
Após o sucesso da estreia, Quem Mora Lá passou a ser distribuído em circuito de cinema
nacional com o apoio da distribuidora Taturana. Durante 6 meses, o filme passou por
reconhecidas salas de cinema ao redor do país, como o Cinema da Fundação (Recife),
Cine Bancário (Porto Alegre), Cine Olido (São Paulo), Cinema Itaú (Salvador e Rio de
Janeiro), Cinépolis Manaíra (João Pessoa), Centro Cultural São Paulo (CCSP) e circuito
SPCine em CEUs (São Paulo).
Em paralelo, o documentário ficou disponível na plataforma da distribuidora para qualquer
pessoa que tenha interesse em realizar uma exibição. Foram organizadas 47 exibições sem
Questões como: ‘como a gente vê os outros e como a gente se vê?’;

fins comerciais, que atingiram o público de 1.730 pessoas, em 6 estados brasileiros

‘qual lugar a moradia ocupa em nossa vida?’; e ‘quais são os meus direitos

e 3 países. As sessões aconteceram em universidades, cineclubes, ocupações e em sedes

e os meus deveres’ provocaram reflexões sobre a teoria da invisibilidade

de coletivos e movimentos sociais.

pública, além de outros paradoxos. Foram debatidos os sentimentos de
união, cooperação e solidariedade, bem como pautado o protagonismo
das mulheres em luta (o filme foi exibido no aniversário de um ano da

MELHOR FILME

morte de Marielle Franco). Houve espaço para problematizar a atual

Festival ACAFilmes

desmobilização da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do

2018

Adolescente de Minas Gerais. E debater a função social da propriedade
e as inquietações do cenário das desapropriações brasileiras.
Circularam-se os saberes, olhares e sensibilidades.
Corinne Julie Ribeiro Lopes - Casa Tereza, Conselheiro Lafaiete/MG.

MELHOR PERSONAGEM

MELHOR DIREÇÃO
Festival Vera Cruz

2018

MELHOR FILME
pelo Jurí Jovem
Festival de Caruaru

2018

Festival Vera Cruz

2018

MELHOR ROTEIRO
MELHOR TRILHA
Festival Vera Cruz

2018

Festival de Caruaru

2018
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nós construímos
impacto
na sociedade
Conscientizar a população e sensibilizar as pessoas
para a importância da moradia como um direito
constitucional é essencial para garantir o acesso à
moradia digna no Brasil. Nós acreditamos no poder que
a sociedade tem para promover mudanças, seja
colocando a mão na massa para reformar casas ou
construir cisternas, seja compartilhando informações de
qualidade que ajudem a desconstruir preconceitos
sobre as pessoas que lutam pelo seu direito à moradia
e à cidade.
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voluntariado
Nós mobilizamos voluntários para atuarem ativamente em prol da causa da moradia, se
envolvendo desde a captação de recursos até a realização de mutirões e ações de
impacto nas comunidades. Ao atuar na Habitat Brasil, o voluntário tem a oportunidade de:
colocar a mão na massa para apoiar quem precisa de um lugar digno para viver
trocar experiências e criar relações com pessoas que vivem em uma realidade
diferente
conhecer sobre a problemática da moradia e do acesso à água e como isso
atinge milhões de brasileiros
aprender na prática técnicas de construção e arquitetura
captar recursos financeiros para apoiar a mais famílias
descobrir que uma simples ação pode transformar vidas!

Escolhi ser voluntária da Habitat Brasil porque o problema da moradia
no Brasil é para mim um tema essencial. É a oportunidade que tenho de dar
a minha contribuição, de ajudar a garantir uma casa digna a famílias
necessitadas, de visitar uma comunidade da periferia, de conhecer
pessoas que vivem uma vida totalmente diferente do meu cotidiano e de
me aproximar de uma realidade que, embora não seja a minha, representa
a realidade da minha cidade e do meu país. A Habitat Brasil me colocou em

em 2018, alcançamos:

contato com o mundo real e ainda me deu a chance de transformá-lo. Em
2018, participei ativamente na captação de recursos e no desenvolvimento

905

voluntários
mobilizados

14.716
horas de
voluntariado

R$ 77.588,00

foram arrecadados por voluntários
nacionais para execução de projetos

de atividades complementares para angariar fundos. Com a meta
alcançada, realizamos uma ação de reforma na casa da família beneficiada
com a participação de uma grande equipe de voluntários, em Heliópolis/SP.
A entrega da casa transformada foi o momento mais gratificante do
trabalho e fechou o ciclo desta experiência fantástica.

Raquel Brunozzi Bravo, voluntária da organização
em São Paulo desde 2016
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você pode atuar
Fazer um trabalho que vai trazer uma diferença tão
significativa para a vida das pessoas é incomparável.
Reformar casas é quente, é trabalhoso, é um pouco
diferente dos outros países, mas é ainda
mais gratificante.
Chris Mallet, voluntário inglês que participou de ação
na comunidade Alto Santa Teresinha, em Recife/PE

Como sempre, foi maravilhoso participar de um

Voluntariado Corporativo: envolva sua empresas em
ações sociais e fortaleça as relações entre os
colaboradores. Essa é uma oportunidade única para
reforçar os valores da empresa e promover um team
building social.

confira

Em 2018, mobilizamos 364 voluntários
corporativos.
Voluntariado Nacional: junte seus amigos de vida, do
colégio ou da faculdade e se envolva do começo ao fim,
em uma ação que irá transformar a vida de várias famílias
para sempre! Atue na cidade em que mora ou faça uma
Viagem de Impacto para o nordeste brasileiro.

confira

Em 2018, mobilizamos 162 voluntários de
grupos nacionais.

projeto com a Habitat Brasil e o sentimento que ficou foi
compaixão. Como é bom poder ajudar sem esperar nada
em troca. Mas, mesmo sem esperar, ganhei um abraço
maravilhoso, sorrisos e um ‘muito obrigada’ que fez ainda
mais sentido estar ali.
Adriana Belluzzo, voluntária e colaboradora da Dow Brasil,
participou de ação na Vila Esperança, em Candeias/BA

Apoio ao escritório: una os seus conhecimentos com a
oportunidade de fazer o bem! Você pode se voluntariar
em áreas como administração, comunicação, captação
de recursos, fotografia, diagnóstico de famílias,
acompanhamento de projetos, organização de eventos
etc.

confira

Em 2018, mobilizamos 254 voluntários que
apoiaram as diversas áreas dos nossos
escritórios.
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habitat na mídia
Nós produzimos e difundimos conteúdo relevante sobre a causa em nossos canais digitais
e buscamos espaços na imprensa tradicional para informar e sensibilizar a população
sobre a problemática da moradia no Brasil.

Fonte: Salvador Notícias

Fonte: JC Online

Projeto leva melhorias
habitacionais sustentáveis às
famílias de Candeias (BA)

Estudo da ONG Habitat Brasil
aponta centena de imóveis vazios
no Centro do Recife

Fonte: VEJA SP

Fonte: Brasil de Fato

Cartaz com veneno é nova arma
contra o ‘Aedes aegypti’

Filme "Quem mora lá" retrata luta
pelo direito à moradia

Programa Ressoar - Record News

Programa Gente Que Fala

Doação em Vida

Dia Mundial da Saúde: qual
impacto da moradia na saúde das
pessoas

em 2018, alcançamos:

34.147
seguidores nas
redes sociais

330 mil

pessoas alcançadas
digitalmente

98

aparições na
imprensa

ONG constrói cisternas para
auxiliar famílias do semiárido
brasileiro
Fonte: Ciclo Vivo
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nós construímos
uma organização
sustentável
Nossas alianças se baseiam na transparência e na
otimização dos recursos investidos. Temos rígidas
políticas financeiras e de governança. Nós
produzimos e publicamos relatórios financeiros
anuais, que são auditados por auditoria externa,
bem como prestamos contas aos nossos parceiros
e beneficiários.
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mobilização
de recursos

Nós mobilizamos recursos, diversificamos suas fontes e os gerimos
de forma responsável e transparente. Graças ao envolvimento e apoio
de pessoas físicas, voluntários, empresas, governos, fundações e
organizações nacionais e internacionais, podemos financiar a nossa
missão, fortalecer a nossa atuação e transformar a vida de mais
famílias.

Marcelo Castelli, CEO da Votorantim Cimentos, sobre a parceria e ação
de voluntariado corporativo.

em 2018, alcançamos:
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parceiros
investidores

A experiência foi muito bacana. Queria, em primeiro lugar, parabenizar o trabalho
que a Habitat faz. Nós, da Votorantim Cimentos, sabemos da seriedade do trabalho
que vocês fazem. Hoje, nós chegamos aqui como empresa e estamos saindo como
pessoas melhores. Queria estimular esse tipo de engajamento das empresas e das
pessoas para a proposta da Habitat de melhorar a condição de vida de famílias que
estão expostas e vivendo com problemas nas suas habitações. Saímos muito felizes
dessa experiência e a nossa parceria tem tudo para continuar e fortalecer.

4.418
doadores individuais
mensais

R$ 22.778.649,00
captados e investidos nas ações apresentadas
neste relatório

No dia a dia, é comum nos depararmos com diversas situações de desigualdade
social e de pessoas em situação de vulnerabilidade. Isso sempre me indignou muito
e me motivou a querer fazer algo por essas pessoas. Na Habitat Brasil, encontrei
projetos relevantes, que impactam significativamente uma realidade próxima a mim
(no meu país e na minha cidade), formados por pessoas incríveis e com a
possibilidade de me envolver ativamente. Frequentemente, por mais que sejam
muitas as carências das pessoas, a maior delas é de ser ouvida. Assim, poder
participar de eventos, como as ações voluntárias ou o Portas Abertas, é
transformador tanto para o doador quanto para aqueles que, a princípio, seriam
os únicos beneficiados.
Márcio Victor Borges, doador mensal da Habitat Brasil há 1 ano.
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investidores

apoiadores

aliados
UNAS Heliópolis

Prefeitura de Fortaleza

Crédito Solidário Banco do Povo

Coletivo A Cidade Somos Nós

Rede Interação

Articulação Recife de Luta

AAST

Federação de Bairros e Favelas

MTST Brasill

Cearah Periferia

CAUS

Fórum Nacional de Reforma Urbana

FASE

Associação de Moradores do Alto Santa Terezinha
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demonstrativos
financeiros
fonte dos recursos

14%

aplicação dos recursos

Governo

6%
4%

5%

10%
Programas Sociais

Recursos Internacionais
Captação de Recursos
e Comunicação
Pessoas Físicas
Organizacional
Empresas

76%

85%
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demonstrativos
financeiros
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estrutura
organizacional
Escritório Nacional
Conselho Deliberativo Nacional
Demóstenes Andrade de Moraes - Presidente
Angelo Zanré - Vice-Presidente
Joanna Sultanum Lins Calazans - Secretária
Vanessa Teramoto Higa - Tesoureira
Victor Hugo Cusicanqui Balladares - Vogal
Conselho Fiscal
Gildásio Francisco de Jesus
Vera Lúcia Bezerra
Eleny Xavier Marinho
Direção Executiva
Socorro Leite
Administração e Finanças
Edileuza Duque Silva - Gerente de Administração e
Finanças
Cleone Santana - Técnica Administrativa de Projetos
Cleto de Oliveira Lima - Assistente Financeiro
Fátima Ferreira - Secretária
Leonardo Campelo - Consultor de Contabilidade
Roberta Diniz - Técnica de Contabilidade
Nadja Moraes - Assistente Administrativo (CE)
Assessoria Jurídica e de Incidência Política
Ronaldo Coelho Filho - Assessor Jurídico
Raquel Ludermir Bernardino - Pesquisadora

Carteira de Crédito
Ermeson da Silva - Assistente Carteira de Crédito
Solange Alves - Apoio ao Crédito
Antonia Cunha - Agente de Crédito (CE)
Gilvania Sabino - Agente De Crédito (CE)
Heloisio Braz - Agente De Crédito (TO)
Programas
Mohema Rolim - Gerente de Programas
Araceles Domingos - Técnica Social
Alysson dos Santos - Técnico Construtivo
Ana Paula Barros Pires - Técnica Social (CE)
Tamiris Silva Rodrigues - Técnica Social (CE)
Lenice Rodrigues - Assistente de Projetos (TO)
Mobilização de Recursos, Comunicação e Voluntariado
Silvia Troncon Rosa - Coordenadora de Mobilização
de Recursos, Comunicação e Voluntariado
Julia de Almeida Magnoni - Assessora de Comunicação
e Alianças Internacionais
Lucca Pollini - Mobilizador de Voluntariado
Escritório de Inovações Urbanas
Conselho Deliberativo
Vanessa Teramoto Higa – Presidente
Karen Elizabeth Foreman – Conselheira
Nora Beatriz Galeano Aramburo – Conselheira

Conselho Fiscal
Juan De Dios Valdez Familia
Catia di Stasi
Juan Francisco Ochoa López
Direção Executiva
Mário Vieira
Administração e Finanças
Alessandra dos Santos - Gerente Organizacional
Cintya Freire - Analista Administrativa Financeira
Paloma Cirqueira - Assistente de Recursos Humanos
Programas
Dênis Pacheco - Gerente de Programas e Voluntariado
Rene de Castro Silva - Supervisor de Obras
Mabeli Navarro - Analista de Projetos Sociais
Naiara Fernanda da Costa - Estagiária de Obras
Marcel Boccia - Estagiário de Obras
Mobilização de Recursos e Comunicação
Carla Glufke da Nóbrega - Diretora de Mobilização de
Recursos e Comunicação
Karen Daniele da Silva - Relacionamento Corporativo
Bárbara Figueiredo - Comunicação
Nathalia Barduzzi – Gerente de Marketing Direto
Scarlett Tottoro Santos - Relacionamento com o Doador
Geiza Lobato - Analista de Captação Face to Face
+ Equipe de Captação de Recursos com Indivíduos
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mude histórias
com a gente!
doe agora

seja nosso(a)
voluntário(a)!
inscreva-se

construa
com a gente

envolva sua
empresa!
saiba mais
29

Escritório Nacional
Rua São Gonçalo, 118 Boa Vista - Recife/PE
50070-600 - Brasil
+55 (81) 3221-3137
habitat@habitatbrasil.org.br

Relacionamento com o Doador
+55 (11) 5084-0012
relacionamento@hph.org.br

Escritório de Inovações Urbanas
Rua Estela, 515 - Bloco G Conjunto 191
Vl. Mariana - São Paulo/SP

/habitatbrasil

@habitatbrasil

/HabitatBrasil

04011-904 - Brasil
+55 (11) 5084-6698
contato@hph.org.br

habitatbrasil.org.br
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