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Os padrinhos e madrinhas do Instituto Vozes das Periferias | Rede Gerando Falcões têm como missão contribuir
para a manutenção do nosso impacto social em rede. Elas e eles apoiam, não apenas financeiramente o Vozes,
como contribuem para a capacitação da unidade e de nosso time através de mentorias, troca de conhecimentos,
pontes e networking por meio de seus contatos. É a ativação do nosso #TAMOJUNTO.
Com nossos padrinhos e madrinhas, em 2020, conseguimos fortalecer ainda mais o trabalho do Vozes com
ações contínuas de responsabilidade social perante ao desafio da COVID-19.

Simoni e Maurício Morato

Nosso agradecimento, pois se não fosse o apoio dos nossos casais Jeniffer e Daniel Bresser, Alysson e Will
Landers e Simoni e Maurício Morato não teríamos salvo tantas vidas do caos social e da falta de oportunidades.

#TAMOJUNTO #EHVOZES

Will Landers e Cesar Gouveia

Jeniffer e Daniel Bresser
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Curiosamente o ano de 2020 para nós, do Vozes
das Periferias | Rede Gerando Falcões, começou
há alguns anos atrás. Muitos dos desafios que
enfrentamos de pé já eram anunciados ou vividos.
Foram muitas lutas para chegar aqui. Lembrome dos meses de ter que escolher entre o sonho
e as contas, pois a faculdade já estava subindo
o preço e o Vozes me pedia recursos e, por este
sonho, eu decidi continuar.

De 2020, levo bons aprendizados para
continuarmos o sonho grande de democratizar de
uma vez por todas o acesso à informação, cultura,
esporte e qualificação profissional para gerarmos
cidadania e renda nas favelas e periferias que
já estamos instalados e para as futuras que
estaremos. Foi um ano duro, mas vamos seguir
em frente e fazendo o que é certo para consolidar
o trabalho feito.

Na favela eu vivi muitas situações de caos que
me moldaram para enfrentar este ano de 2020,
convenhamos, um dos anos mais duros para toda
a humanidade. Inclusive para a gente que, na
favela, enfrenta a violência diária das negações a
nós remetidas e o acesso bloqueado.

É o começo de uma era de colaboração para
resolvermos o maior problema do nosso país: a
desigualdade.

Nestes quase 30 anos de favela, eu aprendi lições
valiosas que foram muito bem usadas para liderar
no caótico ano de 2020. E foi com a Rede Gerando
Falcões e nossos padrinhos e madrinhas que
conseguimos o oxigênio e alimento necessário
para seguir firme no meu propósito.
2020 foi uma etapa do processo, que com muito
suor e persistência fizemos dele um ano marcante
não para uma ‘ONG’, mas para um bairro inteiro.

Obrigado, time! Obrigado, favela! E obrigado,
Alyson e Will Landers, Jeniffer e Daniel Bresser
e Simoni e Mauricio Morato. São todas e todos
vocês que fazem força junto comigo para não
sossegarmos enquanto houver alguém ficando
para trás. Continuo contando com vocês. Vamos
fazer isso juntos.

cesar gouveia
CESAR GOUVEIA

#ACREDITE

É nunca desistir dos seus sonhos e acreditar que você é capaz, porque você é.

#SONHEGRANDE

Sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. É a nossa forma
de pensar alto e levantar voos de sucesso.

#EMPODERE-SE

NOSSOS

nossos
VALORES

valores

É a nossa atitude de encher-se de confiança e se manter forte para qualquer
situação.

#EHVOZES

É a nossa união, como um “é nois”. É o que nos da voz e força para continuar e
nunca desistir. É saber que outras vozes precisam de nós para serem ouvidas.

#paporeto

É a nossa forma de ser transparente e honesto com nossas
escolhas. Ser verdadeiro com nossos colaboradores, voluntários e atendidos.

#EHTUDONOSSO

É dar o nosso melhor e saber que podemos chegar em qualquer lugar que
quisermos. Isso é o que nos faz vencer!

#TRABALHODURO

Nos traz resultados inacreditáveis que mudam a realidade de centenas de
pessoas. Não temos medo do desafio.

#tamojunto

É a nossa forma de fazer junto e nos manter unidos em qualquer situação.
Aproveitar as oportunidades e aproximar pessoas e oportunidades.

#VAIKIDA

É a força de ir atrás dos sonhos mais impossíveis, quebrar paradigmas sociais e eliminar os tetos que nos limitam.

QUEM SOMOS

quem somos

O Vozes das Periferias é um Instituto criado em 2013 pelo jornalista e
empreendedor social Cesar Gouveia para ajudar as famílias da favela da
Vila Prudente com o tema de moradia. De lá para cá, o Vozes das Periferias
ganhou experiência, conhecimento e tecnologia.
Hoje, o Vozes das Periferias é acelerado pela Rede Gerando Falcões e atua
para democratizar o acesso à informação, cultura, esporte e qualificação
profissional e gerar cidadania e renda nas favelas e periferias da Vila Prudente
e Jd. Sinhá onde são atendidos mais de 3.000 famílias.

o Brasil será transformado
abrindo acesso para a favela

CESAR GOUVEIA

cesar gouveia

FRENTES
DE IMPACTO

frentes
de impacto

cultura e esporte

2.357

196

Atendimentos em oficinas de cultura

939

atendimentos feitos em 2020. Atendimentos em oficinas de esporte

qualificação profissional
770

1.418

geração de renda

71

R$ 482.916,00

Gerado em renda para as pessoas

22

oportunidades de gerar renda. Empresas empregadoras

Atendimentos em cursos de qualificação

150

certificações em 2020. Pessoas qualificadas

ações humanitárias

48.796

12.199

Famílias beneficiadas com nosso apoio

57

pessoas apoiadas durante a COVID-19. Favelas receberam socorro

REDES SOCIAIS

redes sociais
16K

Seguidores

Nossos #VOZERS que nos ajudam a
espalhar o bem pelas redes sociais.

261K

Impressões

Mais do que impressões, as pessoas
que conhecem nosso impacto.

93K

Impactados

E nas redes, impactamos com
nossos conteúdos transformacionais.

VOZES DAS PERIFERIAS
NA MÍDIA

julho

ABRIL

vozes das periferias
na mídia

ABRIL

DEMONSTRATIVO

demonstrativo
FINANCEIRO

financeiro

Escaneie o QR Code para acessar o
demonstrativo financeiro e patrimonial.

Auditoria e aprovação feita pela Torres Contabilidade.
Último resultado auditado disponível referente ao exercício
de 2020.

chegar até aqui

NÃO FOI FÁCIL, MAS
ENFRENTAMOS DE PÉ COM
O SEU APOIO E COM UM
TRABALHO HONESTO E CHEIO
DE ESFORÇO EM LEVAR VIDA,
ALEGRIA, OPORTUNIDADE E
TRANSFORMAÇÃO PARA AS
FAMÍLIAS NESTE ANO DE 2020.

OBRIGADO!
EHVOZES

E COMO DIZEMOS AQUI:

VAMOS PARA 2021

Com mais foco e força para fazer o que precisa ser feito e
levar acesso para as famílias que mais precisam de nós.
Se fomos capazes de vencer 2020 de pé, guerreando como
bons combatentes, em 2021, vamos ainda mais longe.
Por isso aceitamos o desafio de expandir nossa atuação e
estamos colocando de pé nossa segunda unidade, no Jd.
Sinhá, localizado na Sapopemba, zona leste de São Paulo.
Ainda neste ano de 2021 vamos colocar em pleno trabalho nossa área de comunicação comunitária atuando em
mídias online e offline, levando informação de qualidade e
notícias necessárias para a população de baixa renda.
Nosso sonho grande continua e está em nosso pipeline a
criação e manunteção dos nossos projetos que em sua
essência estão trazendo transformação e impacto.
O objetivo continua sendo um: democratizar o acesso à informação, cultura, esporte, qualificação profissional e gerar
cidadania e renda nas favelas e periferias.

VAMOS JUNTOS!

vamos juntos!
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