O mundo muda com exemplos.

Nascemos na pureza e na inquietação do Olhar de uma
menina de 06 anos de idade, a Bia, que incomodada com
as desigualdades sociais de crianças que via pedindo
ajuda nas ruas, juntou balas para presenteá-las.
Esses doces se tornaram doações que deram início à
ONG Olhar de Bia.
Hoje, em 14 anos de história, impactamos mais de 200
mil pessoas com a missão de apresentar ferramentas e
gerar oportunidades para crianças e jovens construírem
seus sonhos através da Educação, por meio do Esporte,
da Cultura e da Capacitação Profissional.
Nossas atividades são desenvolvidas de forma
totalmente gratuita e de contra turno dentro das
escolas.
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Acabar com o vírus da miséria através da Educação.

Até 2026, queremos diminuir drasticamente os níveis de fome, evasão escolar e
desemprego no país, aplicando a Inteligência Emocional através do fomento de uma
comunidade ativa composta por um primeiro, segundo e terceiro setor engajados na
mudança, com metas reais:

Salvar 1.000.000 de pessoas da fome
Capacitar 3.000 líderes de organizações sociais
Formar 20.000 jovens para carreiras profissionais
Gerar 10.000 empregos

VALORES
Gratidão

Compartilhamento

Excelência

Alegria

Verdade
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Governança Corporativa
Diretoria Executiva

Conselho Fiscal

Conselho Administrativo

Ricardo Martins de Souza

Elias Martins de Souza

Ricardo Martins de Souza

Lilian Leika Fushini

Beatriz Martins de Souza

Emerson Takayuki Fushini

Claudia de Cassia Zerilli - Tesoureira
Cassia Hatsue - Secretária
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SOBRE A ONG:
Para construir um mundo melhor, nossa atuação consiste em três frentes:

PROGRAMA ALICERCE:

O Programa Alicerce resgata vidas. Queremos despertar vocações para que
jovens do ensino médio da rede pública se conectem com os seus
propósitos profissionais e compreendam que são capazes de realizar os
seus sonhos ao ingressar no mercado de trabalho.
Consolidamos uma importante parceria com a Diretoria de Ensino do
Estado de São Paulo Regional Sul - Guarulhos para a realização do Alicerce,
sendo assim um grande aliado no fortalecimento da escola estadual
República da Venezuela II, no bairro Jardim Arapongas.

O IMPACTO:
04 edições
88 alunos formados
09 cidades alcançadas

61 oportunidades profissionais

e acadêmicas geradas

138 apoiadores
81 NPS Score

(índice de satisfação)
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SOBRE A ONG:

PROGRAMA OLHAR QUE EDUCA:

Atualmente no Brasil, a evasão escolar é um dos maiores fatores para que jovens e crianças da periferia
deixem suas vidas serem roubadas pelo crime, dependência química e violência.
Nós nascemos através do olhar de uma criança, na inquietude e na pureza de transformar realidades.
Por isso, queremos mudar totalmente esse cenário no Brasil, começando por nossa cidade, Guarulhos:
Queremos fortalecer a escola pública e torná-la atrativa e cativante (tanto no físico quanto no online), para
que através dela, alunos sejam apresentados a ferramentas e oportunidades para construírem seus sonhos.
Envolvemos e capacitamos assim todos agentes que formam a comunidade (alunos, direção e corpo docente
da escola, responsáveis, comércios e etc), que por meio de treinamentos de inteligência emocional e PNL,
entendemos as principais necessidades socioemocionais e desenvolvemos programos adequados com base
na realidade do local.

OFICINA DE ESPORTE:
Judô, Handebol, Taekwondo e Capoeira
OFICINA DE CULTURA:
Jazz e Violão
OFICINA DE CONHECIMENTO:
Matemática e Língua Portuguesa
TERAPIA DO BEM:
Barras de Access e Atendimento Psicológico

Há mais de 2 anos, temos uma importante parceria com a Escola 360 onde desenvolvemos atividades na EPG
Zulma Castanheira (Parque Cecap) e na EPG Cândido Portinari (São João) para crianças de 04 a 12 anos e de
apoio emocional para seus responsáveis e educadores:

O IMPACTO:

5 anos de atuação
+ 1.435 alunos no esporte
+ 300 alunos atendidos na cultura

150 responsáveis atendidos
25 professores atendidos
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SOBRE A ONG:

SOLIDARIEDADE:
Muito mais do que assistencialismo, a solidariedade foi a motivação da fundação da nossa organização e é um dos nossos principais pilares.
Acreditamos na premissa de que ninguém é tão rico que não precise de ajuda e de que ninguém é tão pobre, que não possa ajudar.
A Educação e a solidariedade andam de mãos dadas, e é por isso que, desde o início, arrecadamos durante todos os dias do ano: alimentos,
produtos de higiene, material de limpeza e livros, que são entregues para centenas de periferias em Guarulhos e Grande São Paulo.
Em complemento às nossas atividades educacionais, arrecadamos 12 toneladas de doações por ano (alimentos, roupas, materiais de
higiene/limpeza) para atender as famílias em vulnerabilidade social.
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ABRANGÊNCIA DE ATUAÇÃO (ODS):

Dos 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da ONU,
8 são atendidos por nossa missão:

1. Erradicação da Pobreza
3. Saúde e Bem-Estar
4. Educação de Qualidade
8. Trabalho Decente e Crescimento Econômico
10. Redução das Desigualdades
11. Cidades e Comunidades Sustentáveis
16. Paz, Justiça e Instituições Eficazes
17. Parcerias e Meios de Implementação
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A pandêmia trouxe para o mundo o senso de urgência, de que não temos mais
tempo para pensar/planejar em fazer a diferença em nossa realidade e a hora de
começar é agora. O mundo inteiro passou pela mesma tempestade, porém, uns
estavam em um cruzeiro cinco estrelas e outros em uma canoa quebrada.
Em uma realidade sem pandemia, nosso trabalho seguiria de forma atuante
dentro das escolas, com oficinas de Esporte, Cultura, Capacitação Profissional
e Apoio Emocional. Nossa meta para 2020 era estar presente em mais 5
escolas para desenvolver e intensificar todas essas atividades.
Contudo, tivemos que nos reinventar e agir rapidamente para diminuir os
efeitos da COVID-19, não apenas nas famílias atendidas pela nossa organização,
como nos moradores de periferias de toda grande São Paulo, além de claro,
manter a excelência dos nossos programas de educação.
A ONG Olhar de Bia tem em seus valores a generosidade e o compartilhamento
com outras organizações sociais. Entendemos que “juntos podemos ir mais
longe” e por isso, nossas iniciativas tiveram como premissa o fortalecimento
do Terceiro Setor e o estreitamento com as frentes pública e privada.
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A Ç Õ E S R E A L I Z A DA S
PROGRAMA ALICERCE ONLINE
A missão do Alicerce é restabelecer a autoestima de jovens para que eles se conectem com os seus propósitos profissionais e
compreendam que são capazes de realizar os seus sonhos. Atuamos como um elo entre o aluno, a escola e o mercado de
trabalho. O conteúdo programático do Alicerce visa entregar ferramentas práticas - por meio de exemplos, experiências extra
aula, conhecimentos e network - que preparem os participantes para mudarem a realidade em que vivem e para perseguirem seus
sonhos.
No início de 2020, fomos aprovados no Programa VOA da Cervejaria AMBEV, que oferece mentoria e capacitação em gestão para
ONGS. Dentro do VOA, estruturamos pela primeira vez um projeto 100% online - O Programa Alicerce Online - para alcançar jovens
de todo o Brasil.
O projeto não só contribuiu para a manutenção do programa durante a pandemia - até então, os cursos eram presenciais em uma
escola pública de Guarulhos-, como nos permitiu aprender sobre e testar soluções tecnológicas, as quais viabilizarão a escala do
Alicerce para todo o Brasil e para o mundo.
Nosso sonho sempre foi poder alcançar o país, mas a meta do ano ainda era seguir atuando em Guarulhos e aumentar o número
de escolas parceiras, aumentando, consequentemente, a quantidade de alunos formados.
Como resultado do Alicerce 2020, atuamos em 9 cidades de 5 estados (BA, MG, RJ, RO e SP). Formamos a primeira turma online
de 27 alunos e estivemos entre as 6 ONGs finalistas (entre mais de 300 inscritas) do Programa VOA com o maior impacto social
no país durante o ano.
Além disso, a tecnologia e a possibilidade das participações serem remotas também permitiram a presença de mais profissionais
e voluntários, o que resultou em uma entrega de maior qualidade.
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A Ç Õ E S R E A L I Z A DA S
#VIRALIZEOBEM

Como atendimento emergencial, iniciamos uma campanha, em conjunto com a rede privada, de arrecadação de alimentos, produtos de higiene e
material de limpeza, movimentando cerca de 250 toneladas de doações que garantiram a sobrevivência de 27.000 pessoas até agora.
Além disso, desde o dia zero, tivemos apoio e capacitação de parceiros privados como a SBIE (Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional) e
Instituto i9c, que nos apresentaram ferramentas emocionais para dar o apoio e suporte a cada uma das vidas que alcançamos.
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A Ç Õ E S R E A L I Z A DA S
MÁSCARA PARA TODOS
A Vegus Construtora se juntou a nós patrocinando a produção de 100 mil máscaras de pano para pessoas em
vulnerabilidade social em toda Grande São Paulo e para o comércio e trabalhadores, além de estimularem para que eles
disseminem essa campanha e adquiram máscaras para seus clientes, familiares e conhecidos.
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A Ç Õ E S R E A L I Z A DA S
CONECTADOS DO
TERCEIRO SETOR
O Grupo foi fundado em 2015 pelo presidente da ONG Olhar de Bia (Ricardo Martins) com a missão
de trocar conhecimentos, ideias e experiências sobre o Terceiro Setor e, principalmente, fazer do
Bem e da União fortalezas compartilhadas entre os movimentos sociais. Durante a pandemia, o
grupo, que hoje conta com mais de 60 organizações participantes (entre associações, institutos e
movimentos), está liderando a atuação do Terceiro Setor na cidade com ações diárias beneficiando
moradores de rua, periferias e casas de apoio. Além disso, conseguimos formalizar 06 coletivos e
institucionalizá-los como o OSCs (organizações sociais civis), graças à parceria com a BR2
Contabilidade, que orientou e arcou com os custos para institucionalização dos mesmos. Demos
início também à criação de estratégias de desenvolvimento social, como políticas públicas, leis de
incentivo e selos de sustentabilidade, para que as organizações, junto ao setor público, privado e
à sociedade civil como um todo consigam fazer do Brasil o país referência em Responsabilidade
Social para o mundo, diminuindo drasticamente o índice de desigualdade social.
Vendo a relevância da nossa iniciativa, o Jornal Folha Metropolitana ( jornal mais antigo e renomado da
cidade) nos convidou para idealizar e apresentar o Programa Conectados do 3º Setor na TV Folha
Metropolitana (nova vertente de comunicação do Jornal), único programa que aborda exclusivamente
tudo voltado ao universo das OSCs.
A atuação do Grupo como um todo impactou mais de 40.000 pessoas durante 2020.
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A Ç Õ E S R E A L I Z A DA S
MISSÃO COLOMBIA

Devido ao cenário da pandemia no Brasil, 200 imigrantes
colombianos tentaram regressar para o seu país e foram
barrados pelo governo. Por isso, eles tiveram que viver
no Aeroporto Internacional de Guarulhos por mais de 2
meses. O Grupo Conectados liderou a ação de suporte
emocional e social durante esse período e com o apoio
do Consulado e Direção do GRU, conseguimos enviá-los
de volta ao país de origem.
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NOSSO IMPACTO EM NÚMEROS
População beneficiada..................... 25.000
Total de horas doadas.................... 35.000
Valor da hora voluntária...................R$ 12,00
Capital humano................................... 420.000,00
A cada real investido
no Olhar de Bia, são
retornados para a sociedade........R$ 3,52
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DADOS FINANCEIROS
RECEITA
2020

RECEITA
dos programas
Programa
Alicerce

Doações pessoas físicas...............R$ 21.000,00
Vegus........................................................R$ 17.000,00
Panasonic...............................................R$ 20.000,00
Doações de cestas básicas...........R$195.000,00
Doações kits de higiene..................R$100.000,00
Doações máscaras.............................R$600.000,00

Missão
Colombia

Conectados
do Terceiro
Setor

Viralize
O Bem
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DADOS FINANCEIROS
DESPESAS
por programas

DESPESAS

Programa
Alicerce
Despesas
Fixas

Viralize
O Bem

Sede de
Organização

Voluntários

Transporte/
Combustível
Material de
Escritório/Limpeza

Conectados
do Terceiro
Setor

Outras Despesas
Tributos
Serviços
de Terceiros

Doações
Realizadas
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2020

Matérias sobre nossa atuação na pandemia
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Nossos Reconhecimentos:
Finalista no Programa VOA da Cervejaria AMBEV
Prêmio Destaque Empresarial 2018 da Associação Comercial de Guarulhos
Categoria: Entidade do Terceiro Setor de Destaque
Prêmio de Reconhecimento pelo CREF -SP
(Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo)
Meus Prêmios Nick 2014 do Canal Nickelodeon
Categoria: Agente Transforma - Jovens Transformando o mundo
Jovem selecionada no reality social Click Esperança l
Programa Fantástico em parceria com a UNESCO
Condutora da Tocha Olímpica 2016
Troféu Marco da Paz como Mensageira da Paz
pela Associação Comercial de São Paulo e Nações Unidas - 2018
Mulher de Destaque de São Paulo, pela Câmara de Deputados de São Paulo - 2014 e 2015
Deputada Federal Mirim (Programa Plenatrinho) - 2006
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OBRIGADO!

Ricardo Martins
(Presidente da ONG Olhar de Bia)

Beatriz Martins
(Fundadora da ONG Olhtar de Bia)

