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Em 2019 iniciamos o ano com a notícia de uma revolta 
em Caracas e em outras cidades venezuelanas, um 
amplo repúdio popular à ditadura de Maduro. Uma 

semana depois, o Instituto promoveu um seminário com 
venezuelanos residentes no Brasil para aprofundar o debate 
sobre os processos que desencadearam nos desafios atuais 
do país. Durante o ano todo, seguimos com debates sobre 
outros temas relevantes e atuais que você vai acompanhar 
neste relatório.
 Publicamos duas novas edições do Braudel Papers 
em português e em inglês. Foram mais de 8000 papers 
distribuídos em mais de 17 países, além da versão digital 
disponível em nosso site.
 Também ampliamos nossas leituras e discussões 
do Colóquio das Instituições. Fizemos a leitura completa do 
livro “O Novo Iluminismo” de Steven Pinker além de outras 
obras, artigos e publicações jornalísticas sobre as constantes 
ameaças à democracia no Brasil em outros países do mundo. 
Como fruto desse percurso e com o propósito de produzir 

respostas para os problemas institucionais do Brasil e unir 
jovens com potencial de liderança futura, criamos o grupo 
“Propostas para o Brasil”.  
Os encontros de estudo e debate quinzenais resultaram em um 
documento que apresenta 12 ideias de mudança nas estruturas 
políticas do país. 
 Continuamos aprimorando e ampliando o trabalho 
pioneiro do Programa Círculos de Leitura de promover leitura, 
diálogo e desenvolvimento de capacidades socioemocionais 
nas escolas do Ceará e de São Paulo. Estendemos nossa 
atuação para mais 22 escolas e triplicamos o número de 
jovens protagonistas multiplicadores dos grupos de leitura nas 
escolas. Foram mais de 30.000 jovens beneficiados no ano.
2019 foi um ano desafiador de muitos encontros, diálogos e 
produções por um Brasil mais democrático e menos desigual.  
É com alegria que compartilhamos com você o resultado  
do nosso trabalho.

Boa leitura!

Norman Gall
Diretor executivo

Apresentação
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S
omos um think tank pioneiro fundado em 1987 por um grupo de 
jornalistas, economistas e lideranças públicas que buscavam 
formas de superar os problemas institucionais do Brasil e da 

América Latina. 

Há 33 anos o Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial desenvolve 
pesquisas, debates e ações sociais com o objetivo de compreender o 
complexo cenário político e econômico do Brasil e da América latina 
para então desenvolver propostas e investir na formação de lideranças 
que possam dar continuidade a esse trabalho. A cada ano que passa, 
continuamos promovendo nossas atividades, que já são referência no 
país, e atualizamos nossas ações.   

O Instituto  
Fernand Braudel de 
Economia Mundial

VOLTAR    



Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial   |    Relatório 2019 6VOLTAR    

Fernand Braudel (1902-85) grande historiador francês  

e um dos fundadores da Universidade de São Paulo.

R
ealizar pesquisas, seminários e debates com foco na superação 
dos desafios institucionais do Brasil e promover ações sociais 
em educação para reduzir a desigualdade de oportunidades  

e possibilitar o desenvolvimento de novas lideranças.

Nossa Missão

VOLTAR    
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Nossa História
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Programa
Círculos de Leitura

Colóquios
Sobre as Instituições

Seminários

Braudel Papers

Leitura e reflexão de obras clássicas 
da literatura brasileira e internacional 
nas escolas públicas.

Grupos quinzenais de leitura e discussão 
sobre a evolução das instituições para 
estudantes e jovens profissionais.

Discussões singulares com 
enfoques alternativos sobre 
temas pouco debatidos na mídia.

Publicação oficial do Instituto Fernand 
Braudel com análises completas sobre 
temáticas do Brasil e do mundo.

Frentes de atuação
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Seminários
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Seminários

11
Participantes

256 746
Vizualizações no 

Youtube

A característica distintiva de nossos seminários é a abordagem de 
temas pouco debatidos no país ou a exploração de questões por 
meio de enfoques inovadores, produzindo discussões singulares.  

O objetivo de todos os seminários é produzir um chamado para a ação.
Participam dos encontros pequenos grupos de lideranças de empresas, do 
poder público e de organizações sociais, além de jornalistas, pesquisadores 
e estudantes universitários. 

Seminários

VOLTAR    
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Braudel Papers
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Braudel Papers

VOLTAR    

2019 foi um ano de publicações especiais. Após dois anos da última 
edição, retomamos as atividades do Braudel Papers, produção de 
análises completas, detalhadas e em profundidade do Instituto. Fonte 

de conteúdo para o debate social e para a configuração de novas políticas 
públicas, publicamos os papers desde 1993 em português e inglês (algumas 
edições em espanhol).
 

Leitores em português

8.000
Leitores em inglês

1.000 17
Países onde o Braudel 
Papers foi veiculado

No mês de outubro, lançamos a edição 51 do Braudel Papers. “O povo mudou”,
escrito por Mariel Deak, diretora de pesquisa e análise de dados no Governo
do Estado de São Paulo retrata o cenário das classes CDE no Brasil,  
que melhoraram de vida nas últimas décadas.
 
Em novembro, lançamos uma nova edição escrita por Norman Gall, jornalista
e diretor do Instituto Fernand Braudel. “O enredo do medo” retrata as crises e
desafios institucionais do Brasil e as trajetórias das repúblicas sul-americanas 
do Atlântico e do Pacífico.
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Braudel Papers

https://5b051fda-f3da-4ffc-80a0-6812622cb9f6.filesusr.com/ugd/115a29_fc2b4c449b904c379f0ab4a96bb2837a.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/115a29_18ec5d2858854443ba5bc11c5dc6c15c.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/115a29_fc6c74438b9a43beba7ef58de5cbfe41.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/115a29_4196f116e2b044b2b8317d3866b79670.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/115a29_5fcd80f1e8a54a1992ea8b0303e99081.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/115a29_125646669b9f48aaa7fc948e08ca8d1a.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/115a29_ae943e1b082647d4af322c04bcc35567.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/115a29_ef05acb2848b4df5b05e5078e381d884.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/115a29_ea72febd2f644583a5828a1a8d58de29.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/115a29_5a857e2a1b6e4117ae484951c776a4ed.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/115a29_35835f86bc4246d6962242623069b0eb.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/115a29_94ac89c7b84145399d1ff468ef00760a.pdf


Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial   |    Relatório 2019 14VOLTAR    

Colóquio sobre  
as instituições
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Colóquio sobre 
as instituições O Colóquio é uma oportunidade e um desafio para jovens com potencial 

de liderança que queiram saber e fazer mais pela superação dos 
problemas do país. 

Desde o início dos Colóquios, já lemos e discutidos  10 obras, como por exemplo 
“As origens da ordem política: Dos tempos pré-humanos até a Revolução 
Francesa” de Francis Fukuyama e “A riqueza das nações” de Adam Smith.

Em 2019, expandimos as leituras com a inclusão de artigos científicos  
e jornalísticos que complementaram a leitura e discussão dos livros.

Obras lidas e discutidas em 
profundidade

4
Encontros

17 20
Participantes
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Grupo de estudos 
Propostas para o Brasil

Com o objetivo de unir jovens líderes 
para discutir propostas para o Brasil, o 
Instituto Braudel iniciou em 2019 um 

grupo de estudos. Nas reuniões periódicas, 
os jovens participantes liam e debatiam 
sobre conteúdos relevantes aos desafios 
institucionais do país.

Como resultado dos encontros, o grupo criou 
um documento com 12 propostas. Essas ideias 
surgiram de uma série de diálogos entre 
pessoas preocupadas com a estagnação do 
atual diálogo político com alguns membros 
do Instituto Fernand Braudel. 

Confira o documento na íntegra a seguir.

Este documento foi feito com a colaboração de: 

Örjan Olsen, consultor de estrategias eleitorais
Gilberto Natalini, médico e vereador PV/SP  
Guilherme Mendes, cientista político
João Tavares, formado em Administração Pública pela FGV  

Pedro Mattosinhos, economista
Rodrigo Brandão, cientista político

VOLTAR    Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial   |    Relatório 2019 16Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial   |    Relatório 2019 16
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Propostas para o Brasil

O Brasil passa por dificuldades institucionais que cresceram de raízes 

profundas. Mudanças institucionais raras vezes são rápidas e fáceis, 

mas as mudanças se tornam implacáveis pela carga de custos e 

bloqueios a ser suportada pela sociedade.

Precisamos repensar a estrutura das instituições públicas para melhorar o 

teor e os rumos da atividade política. Aqui estão algumas ideias de mudança 

nas estruturas políticas, para renovação das instituições e das lideranças, 

que poderiam contribuir à reflexão mais profunda.
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Propostas para o Brasil

1.3
Organizar eleições estaduais e municipais dispersas no espaço e 
tempo, em datas e localidades diversas, como na Alemanha, Índia 
e no México, dando oportunidade para os cidadãos avaliarem 
melhor os candidatos locais e as questões a serem votadas. A 
eleição a nível federal permaneceria no modelo que é hoje, em 
uma data única para todo o país.

1.2
Fazer com que o número de Deputados Federais seja totalmente 
proporcional à população dos estados, porém com salvaguardas 
na distribuição de recursos federais de modo a garantir a redução 
das desigualdades regionais. Reestruturar a representação dos 
Estados no Congresso, corrigindo as distorções criadas pelo 
governo militar no Pacote de Abril de 1977. As compensações 
regionais em termos de recursos estão embutidas na legislação 
de vários países, compensando regiões mais pobres com tributos 
gerados por regiões mais ricas.

1.1
Proposta de Voto Distrital Misto inspirado no modelo alemão com, 
por exemplo, 30% dos candidatos provenientes de listas partidárias 
e 70% escolhidos a nível distrital. Isso daria oportunidade para 
o surgimento das novas lideranças com mudança na geografia 
da representação política, com distritos eleitorais uniformes em 
tamanho da população, indo além dos limites e limitações do 
município e das oligarquias locais. Este modelo tem como vantagem 
a possibilidade de eleição de candidatos próximos de suas bases 
eleitorais, sem abrir mão da representação de ideias mais gerais.

1. Modelo eleitoral
O modelo eleitoral atual se tornou carregado de distorções e injustiças 
aos eleitores. Os Estados não devem mais permanecer como 
grandes distritos eleitorais, inflando os gastos de campanhas com 
pouca representação de cada eleitor e comunidade.Precisamos de 
representação política equilibrada para melhor representatividade 
e comunicação entre eleitores e eleitos.
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Propostas para o Brasil

2. Partidos Políticos

2.4
Tornar os partidos mais democráticos em sua constituição e 
financiamento com escrutínio de auditores públicos e auditores 
internos atuando concomitantemente. Estabelecer regras claras 
para distribuição de recursos e mecanismos eficientes de controle 
das verbas das campanhas eleitorais, com auditoria em tempo
real. Fomentar uma cultura pública de controle interno e de boas 
práticas de governança e integridade.

2.3
Reforçar a cláusula de desempenho, exigindo maior votação 
mínima, para reduzir o parasitismo partidário e fortalecer a 
coerência do sistema político. Hoje há 35 partidos, gozando de 
subsídios fiscais, e outros 73 pedindo registro no Tribunal Superior 
Eleitoral. No Congresso atual, há 30 partidos representados na 
Câmara e 21 no Senado.

2.2
Reduzir mais rapidamente o número de partidos políticos para 
garantir mais justiça na representação. Possibilitar a criação de 
partidos nos níveis municipal e estadual, mas com uma cláusula 
de barreira rígida, impedindo partidos muito pequenos de terem 
acesso exagerado a recursos públicos.

2.1
Institucionalizar eleições primárias, com nova legislação, a serem 
disputadas por pré-candidatos em cada estado e município, 
exigindo constituição de unidades partidárias com lideranças 
presentes em cada distrito eleitoral que morem nesse distrito há 
pelo menos 2 anos. No caso dos municípios, as eleições primárias 
ocorreriam apenas naqueles com mais de 200 mil habitantes.
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Propostas para o Brasil

3. Estrutura dos municípios
3.1
No escopo do modelo distrital, pequenos municípios devem se 
fundir às comunidades próximas para poderem sustentar uma 
administração efetiva com custos razoáveis. No Japão a união 
de municípios é algo recorrente, a fim de otimizar a gestão de 
recursos públicos. França, Itália, Chile e Peru nos últimos anos 
também reorganizaram suas "províncias". Ainda que movidos 
primordialmente por questões fiscais, essas mudanças podem 
refletir positivamente no sistema político, criando polos eleitorais 
com maior escala, debate mais amplo e plural. Para ter acesso a 
transferências financeiras federais, os municípios, nessa nova 
reestruturação, devem passar a cobrar IPTU, ISS e ITBI (Imposto 
sobre a Transmissão de Bens Imóveis) das fontes locais.

4. Outras propostas

4.2
Reduzir privilégios dos donos do poder no Congresso e do funcionalismo 
público. Benefícios exagerados aos promotores, juízes e outros 
servidores públicos, com estabilidade de emprego e altos rendimentos, 
tanto na ativa e como nas aposentadorias, desincentivam os mais 
qualificados profissionais de participar diretamente na vida política 
eleitoral.

4.1
Proibir empresas condenadas pela corrupção de participar de contratos 
com entidades públicas. Essas proibições figuram na legislação 
vigente, mas não são aplicadas. Algumas delas desaparecerão, abrindo 
espaço para o surgimento de novas empresas com novas lideranças, 
operando em condições diferentes.
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Propostas para o Brasil

4.4
Os escândalos de conluios entre empreiteiros e agências 
públicas têm minado a credibilidade e respeito para os 
processos políticos. Institucionalizar e profissionalizar o 
planejamento e supervisão dos projetos de infraestrutura 
pública com entidades independentes para revisão técnica. É 
preciso criar mecanismos que evitem casos como o que temos 
visto recentemente, de um conluio entre grandes empresas de 
infraestrutura e políticos. Não deve ser permitido que o mesmo 
grupo que desenhe um projeto o execute, pois isso dá margem 
para muitos esquemas de corrupção. O Brasil precisa de uma 
agência superior que vigie o desempenho das grandes obras 
públicas, independente da classe política e dos empreiteiros, 
para sanear os investimentos públicos mais importantes. Esse 
novo órgão de vigilância deve ser constituído por engenheiros, 
economistas, advogados, contadores e auditores de renome, nos 
quais o público poderia investir sua confiança.

4.3
Em outros países democráticos, o Supremo Tribunal Federal 
aceita julgar apenas um pequeno número de causas relevantes, 
relacionadas ao direito constitucional, os direitos humanos e à 
estrutura política do país. Assim, elimina-se a cultura da feira 
livre em que o Supremo aceita milhares de pleitos anualmente, 
muito além de sua capacidade de julgá-los adequadamente. 
Além de selecionar apenas casos específicos para julgamento, 
recomenda-se aos juízes do STF restringir manifestação 
pública na imprensa antes e durante os julgamentos, evitando 
a teatralidade com detalhes sobre o processo ou divulgação de 
voto antes do julgamento em si.
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Programa 
Círculos de Leitura
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Programa 
Círculos de Leitura
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Há vinte anos, o Programa Círculos de Leitura promove leitura e reflexão 
de obras clássicas nas escolas públicas e espaços comunitários diversos.  
Atualmente, está presente nos estados do Ceará e de São Paulo, totalizando 

173 escolas atendidas.

Os Círculos de Leitura se apresentam como um parceiro da escola na tarefa 
de desenvolvimento integral dos jovens, estimulando o gosto pela leitura, o 
desenvolvimento de competências socioemocionais e o aperfeiçoamento das 
habilidades de leitura e escrita. O programa incentiva o protagonismo juvenil, 
pois são os jovens multiplicadores que conduzem os grupos de leitura em suas 
escolas. Esses alunos também auxiliam na formação de novos multiplicadores, 
mantendo a sustentabilidade do programa nas escolas.

Programa 
Círculos de Leitura

Escolas atendidas

173
Multiplicadores 

formados

2.860 32.379
Alunos impactados
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Em 2019, incluímos no repertório de 
leitura das escolas uma nova obra:  
O chão adormecido no baú de 

sonhos de Eliane Accioly. O livro retoma os 
temas dos grandes clássicos da literatura. 
Na narrativa, a personagem Sá Antônia 
conduz a menina Terezinha, assim como 
Palas Atenas conduziu Telêmaco na 
Odisséia de Homero. Ela foi até sua casa 
para lhe dizer: “Você precisa viajar, você 
precisa conhecer as pessoas, pois são elas 
que sabem da vida”. 

Sentimos tantas afinidades com os 
temas do livro, que decidimos ler nas 
escolas, para ficar mais tempo com esses 
aprendizados, e como faziam os “Aedos” 
na Antiga Grécia que iam de casa em casa 
contando as façanhas dos heróis, agora 
temos a Odisséia de Teresinha para contar.

Programa 
Círculos de Leitura

VOLTAR    Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial   |    Relatório 2019 24



Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial   |    Relatório 2019 25VOLTAR    VOLTAR    

São Paulo
Em 2019, triplicamos o número de alunos multiplicadores nas 14 escolas atendidas. 
Em parceria com o Centro Paula Souza, atendemos 9 Etecs (Escolas técnicas 
estaduais) em São Paulo, Matão, Diadema, São Bernardo e Ferraz de Vasconcelos. 
Além disso, o Programa esteve presente em 5 escolas estaduais da cidade de São 
Paulo que fazem parte do PEI (Programa Ensino Integral) inserido no currículo junto 
do Projeto de vida. 

Os estudantes tiveram a oportunidade de visitar a Casinha, participando de 
formações continuadas e encontros com alunos de outras escolas. 

Escolas atendidas

14
Multiplicadores 

formados

422 2.509
Alunos impactados

Programa 
Círculos de Leitura
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Alunas da E.E. Prof. Maria Aparecida 
de Castro Masiero lendo "A comédia 
Humana" de William Saroyan

Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial   |    Relatório 2019 26
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Escolas atendidas

159
Multiplicadores 

formados

2.438 29.870
Alunos impactados

Em 2019, o trabalho no Ceará continuou avançando. Chegamos ao número de 
159 escolas credenciadas, em 91 municípios, contemplando todas as Credes 
(Coordenadorias Regionais de Ensino) e a Sefor (Superintência de Fortaleza). 
Com a expansão, o Programa passou a beneficiar cerca de 29.870 novos 
alunos. Foram realizadas formações de novos multiplicadores, oferecido 
reforço para escolas veteranas, formação de novos professores parceiros e 
reuniões de alinhamento com as Credes.

Neste ano também foi concretizado um processo fundamental para a 
sustentabilidade do programa, que se constitui no acompanhamento 
e gerenciamento junto as escolas sendo feito prioritariamente pelas 
Coordenadorias Regionais e a SEFOR, com a supervisão e orientação do 
Instituto Braudel.

Ceará
Programa 
Círculos de Leitura

VOLTAR    
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Alunos multiplicadores da EEEP 
Francisca Albuquerque Moura, do 
município de Cedro - CE
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A Casinha
A Casinha, sede do Programa Círculos de Leitura em São Paulo, é um espaço de 
encontros transformadores. Todos os sábados, estudantes de diferentes escolas 
parceiras de São Paulo se reúnem para uma série de leituras aprofundadas.
O objetivo desses encontros é formar jovens lideranças para os grupos de leitura 
nas escolas. A formação continuada na Casinha aprimora o trabalho dos alunos 
multiplicadores do Programa.
 
Esses jovens talentos entram em contato com um novo universo de obras, além 
de filmes que também fazem parte do nosso repertório.
Em 2019, lemos na íntegra e discutimos em profundidade todas as principais 
tragédias de Shakespeare:

Programa 
Círculos de Leitura

VOLTAR    

Romeu e Julieta      

Hamlet     

Macbeth

Rei Lear    

A tempestade

Julio César
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Com o objetivo de promover inclusão social 
nos campos de arte e cultura, o Programa 
Círculos de Leitura proporciona aos jovens 
participantes atividades diversas.

Em 2019, na Casinha, oferecemos uma agenda 
cultural rica, com peças teatrais, saraus 
literários, além de encontros com artistas e 
intelectuais de diversas áreas.

Visitas de escolas

12
Obras lidas

58 833 
(total de frequências)

Participantes

A Casinha
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Nossa equipe

Norman Gall
Diretor executivo

Americano, naturalizado brasileiro, 
formou-se em Jornalismo pela New York 
University. É pesquisador da América 
Latina desde 1961 e fundador e diretor 
executivo do Instituto Fernando Braudel. 
Seus trabalhos já foram publicados no 
The New York Times, Wall Street Journal, 
Washington Post, The Economist, Le 
Monde, O Estado de S. Paulo, e outros 
periódicos europeus e latino-americanos.

Catalina Pagés Lamas
Coordenadora Geral do Programa 
Círculos de Leitura 

Fundadora e coordenadora geral do 
Programa Círculos de Leitura. Formada em 
psicanálise e bacharela em Filosofia pela 
UERJ, é especialista em grupos e
membro do departamento de psicanálise
do Instituto Sedes.

Margarida Alice Osório Guimarães
Administradora

Mineira, graduada em Psicologia pela  
PUC-RJ, possui MBA em Empreendedorismo 
pela BBS Business School.  
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Nossa equipe

Maria Aparecida Lamas
Coordenadora Pedagógica

Mestre em Linguística Aplicada e graduada 
em Letras pela PUC-SP, especializada em 
Avaliação e Gestão de Políticas Públicas 
pela FGV-SP. Atua há dez anos como 
especialista em programas de formação 
e aperfeiçoamento de professores e na 
elaboração de material didático.

Guilherme Prado
Coordenador de projetos 

Graduado em Administração de Empresas 
e Ciências Contábeis pela Gardner 
Webb University - EUA. Foi Analista e 
Consultor Financeiro do Serasa Experian, 
Twinings&Ovomaltine e da PwC - Brasil. 
Nos útimos 5 anos se engajou no terceiro 
setor, principalmente em captação de 
recursos e gestão de projetos de Educação. 

Maria Eduarda Gomes
Educadora

 
Graduada em Comunicação Social: Relações 
Públicas pela Unesp de Bauru. É alumni do 
Ensina Brasil, programa de desenvolvimento 
de lideranças. Trabalhou em Cuiabá como 
professora de Língua Portuguesa da rede 
estadual do Mato Grosso.
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Nossa equipe

Aldênio Fernandes
Estagiário

Natural de Juazeiro do Norte – CE,  
é graduando do curso de Pedagogia na 
Universidade Regional do Cariri (URCA). 
É educador social do Programa Círculos 
de Leitura e um dos responsáveis pela 
formação e supervisão do trabalho nas 
escolas cearenses.

Chris Bianca Mello
Estagiária

Multiplicadora dos Círculos de Leitura 
quando cursava o ensino médio, é 
acadêmica do curso de Letras da 
Universidade Estadual do Ceará.  
Continua participando do Programa 
Círculos de Leitura como educadora social 
do Instituto Fernand Braudel, realizando 
formações e acompanhamento dos grupos 
nas escolas do estado do Ceará.

Débora dos Santos Nascimento
Estagiária

Graduanda em Letras pela Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp) e  
ex-multiplicadora do Programa Círculos 
de Leitura, realiza formações e visitas 
de acompanhamento do Programa nas 
escolas de São Paulo. 
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Nossa equipe

Gabriel Souza Basilio
Estagiário

Ex-multiplicador do Programa Círculos  
de Leitura. Atualmente, estuda Rádio,  
TV e Internet na Universidade Cruzeiro  
do Sul (Unicsul). Tem interesse nas áreas de 
Comunicação, Educação e Ciências Sociais.

Larissa Caroline de Jesus Bento
Estagiária

Natural de Caraguatatuba/SP, é graduanda 
em Letras na Universidade Federal de São 
Paulo. Suas áreas de interesse são Educação 
e Linguística. Atuou como jovem aprendiz 
na área administrativa em sua cidade natal 
antes de se juntar à equipe do Instituto 
Fernand Braudel. 
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Nossa equipe

Weberty Silveira
Estagiário

Graduando do curso de Ciências da 
Computação no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 
(IFCE), é educador social do Instituto 
Fernand Braudel no Ceará. Realiza 
formações e o acompanhamento do 
Programa Círculos de Leitura nas escolas 
do estado do Ceará.

Denis Rodrigues
Estagiário

Graduando em Jornalismo pela 
Universidade Paulista, é Técnico 
Multimídia pela ETEC Jornalista Roberto 
Marinho. Estagiou na área de comunicação 
do Museu Penitenciário Paulista.
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Receitas                                                      1.353.995

Doações de empresas              841.700

Doações de Institutos              147.290   

Doações de Pessoas Físicas                  191.000  

Projeto Incentivado               130.132  

Receita Financeira                  43.873

Resultado do exercício                           (297.089) 

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Dispêndios                                                    1.651.084

Pessoal                   1.235.317

Publicações                              24.564   

Material de expediente      9.619 

Manutenção                            12.658  

Despesas de representação                      3.914

Imóvel                  19.037

Aquisição de publicações           106.118

Eventos e recepções                      34.030

Despesas de viagem                  41.418

Comunicação              41.856

Aquisição de bens             10.144

Impostos e taxas               4.842 

Serviços empresariais            72.000

Outros               35.567

em R$

Demonstrativo financeiro 2019
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Parcerias e 
apoiadores 
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Parcerias

Desde sua fundação, o Instituto conta com 
parcerias para o desenvolvimento de suas 

ações. Em 2019, continuamos com o apoio dessas 
instituições para a realização de pesquisas, 
seminários e do Programa Círculos de Leitura nas 
escolas. Deixamos aqui nosso agradecimento.
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Patrocinadores

Instituto Vicky  
e Joseph Safra

As atividades do Instituto Fernand 
Braudel são realizadas graças 

à sensibilidade e compromisso das 
organizações que nos patrocinam.  
Obrigado por acreditarem no nosso trabalho.
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Patrocinadores 
Via Lei de incentivo 

Em 2019 o projeto “Contando e ouvindo 
histórias - a arte do encontro” voltado às 

ações dos Círculos de Leitura foi aprovado para 
receber benefícios via Lei de Incentivo Fiscal 
(Rouanet). Agradecemos as empresas que 
participaram desse projeto.
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Apoiadores 
Pessoa física

Agradecemos imensamente o apoio recebido 
pelas pessoas físicas listadas abaixo, que 

acreditam em nosso trabalho e que contribuíram 
para que ele fosse mantido e expandido em 2019.

Arminio Fraga

Carlos Eduardo Depieri

Jayme Garfinkel

Antonio Carlos Barbosa de Oliveira

Eduardo José Bernini

Idel Metzger

Guilherme de Godoy Ferreira

Sandra Bensadon de Carvalho
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