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Apresentação
Em 2021 seguimos firme! Promovemos diversos
projetos e ações voltados para o desenvolvimento
humano e comunitário nos territórios que
atendemos. Mesmo com os desafios, sobretudo os
impostos pela pandemia, conseguimos ofertar as
atividades propostas e ampliar o nosso número de
atendidos.
Através deste relatório buscamos compartilhar com
a comunidade, nossos apoiadores e parceiros tudo
o que realizamos e conquistamos neste ano, bem
como nossas expectativas para o futuro. Boa
leitura!
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Mensagem do líder
'' Olá, é com grande alegria que apresento a você, nosso
parceiro nessa jornada incrível, nosso relatório de atividade de
2021.
Como toda jornada, enfrentamos grandes desafios e ganhamos
grandes aprendizados também. Em 2021 não foi diferente,
passamos por mais um ano de pandemia e enfrentamos de
frente a pobreza com a certeza de que nada pode nos parar.
Quero te agradecer e dizer que através do seu apoio
alcançamos sucesso no nosso trabalho e presando pela
transparência segue informações importantes, grande abraço! ''

Léo Martins
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O Grito

O Instituto O Grito é uma organização social sem fins lucrativos que faz
parte da rede Gerando Falcões. Fundado em 2016 por Léo Martins,
empreendedor social criado no bairro Jardim Alvorada (Ribeirão das
Neves/MG), lugar onde a organização se situa, O Grito nasceu para
trazer oportunidade e desenvolvimento para uma região marcada pela
desigualdade social.
Buscamos dar aos nossos atendidos uma nova perspectiva de vida e
temos como princípio equilibrar um propósito incendiador, que nos
move para a frente, com capacidade de gestão e busca de resultados
a longo prazo.

*Para saber mais da nossa história, clique aqui.
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Nossa missão
Caminhamos para nos tornar um centro sociocultural para
fomentar a sustentabilidade, o empreendedorismo e a
responsabilidade social.

Nossos valores

Mudar a história de Ribeirão das Neves, dando voz
e reconhecimento para a periferia.

Nossa visão
Fazer juntos, fazer o bem, liberdade de expressão,
estar disponível e resgatar pessoas.
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NOSSO IMPACTO

em 2021

300

Total de crianças e
adolescentes atendidos em
oficinas de cultura e esporte

632
138.313

Total de jovens e adultos
qualificados, empregados e
incentivados no empreededorismo

Total de pessoas impactadas
em ações de cidadania
diretamente e indiretamente
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Atendemos um público diverso em torno de 10
comunidades nos três principais eixos ofertados pela
instituição, sendo eles: Polo Esportivo Cultural,
Qualificação Profissional e Cidadania.

Eixos de atuação

A seguir apresentamos cada um destes eixos e seu
desenvolvimento ao longo do ano, em prol da
comunidade. Tivemos novos parceiros, crescimentos
dos números de atendidos e mudanças visíveis no
contexto de nossos beneficiários.
O

Grito

conta

com

uma

equipe

fixa

de

18

colaboradores envolvidos na execução dos projetos e
cerca de 10 voluntários que trabalharam duro e com
muito amor nessa missão.
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Polo esportiv
O Polo Esportivo Cultural é o nosso projeto voltado para
crianças e adolescentes de 6 a 14 anos de idade, nesse
ano de 2021 atenderam moradores de Ribeirão das
Neves e Contagem.
Através do projeto, além dos conteúdos específicos de
cada oficina, trabalhamos as habilidades socioemocionais
dos educandos, o convívio em comunidade e a cidadania.
Em 2021, as oficinas funcionaram de forma híbrida, com
turmas acessando os conteúdos no modo online e outras
realizando as aulas de forma presencial.
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Mesmo com os desafios da pandemia, nossos educandos, de modo adaptado e
com segurança, tiveram acesso as aulas criativas e datas comemorativas como
dia das crianças e a festa de encerramento das atividades anuais com temática
natalina. Neste ano alcançamos:

300
6
85%

educandos

oficinas ofertadas (percussão, teatro,
balé, skate, jiu jitsu e futebol)
de frequência geral nas
atividades

Eu faço aula de jiu jitsu, eu amo o Grito,
aqui a gente se diverte muito.
Daniel 8 anos

8

l
a
n
o
i
s
s
i
f
o
r
P
o
ã
ç
a
c
i
f
i
Qual
Este eixo cuida do desenvolvimento profissional
dos atendidos pelo instituto e oferta três diferentes
frentes. A primeira compreende a oferta de cursos
em diversas áreas, com foco na aprendizagem de
uma profissão e/ou aprimoramento de habilidades.
A segunda frente é voltada para o fomento do
empreendedorismo, ajudamos pessoas a abrir seu
próprio negócio (formal e informal) gerando mais
renda e oportunidade de acesso para a nossa
comunidade
A terceira e última frente é a empregabilidade, que
possibilita a inserção ou realocação dos nossos
beneficiários no mercado de trabalho de forma
assistida e efetiva, com apoio de empresas
parceiras.

Programa (Re) Conquista

Rodamos em 2021 uma turma piloto do (Re)Conquista
em parceria com a Stone Impacta, o Instituto PHI
(Philantropia Intelgente) e o Banco da Providência. O
projeto
tem
como
intuito
desenvolver
empreendedores
nas
periferias
através
da
metodologia das 3 fases.

Novos parceiros

Para
potencializar
a
qualificação
profissional,
contamos com dois grandes parceiros: SENAC Minas e
CGD Cursos Interativos.
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Nossos números !
552
pessoas qualificadas
em cursos diversos

O curso de informática básica fez sucesso na instituição.
Ao todo formamos 118 pessoas em 10 turmas voltadas
para jovens, adultos e idosos.

Conectando Quebradas

30

pessoas
empregadas

50
empreendedores
apoiados na comunidade

Buscando propiciar a alfabetização digital de moradores
de outras comunidades, O Grito ofertou o curso de
informática para os jovens na instituição, se
responsabilizando pelo transporte gratuito dos mesmos
até a organização. O projeto ocorreu em parceria com as
lideranças da Vila Bispo de Maura e da ocupação
Dandara.
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Cidadania
A Cidadania é o setor composto pela equipe psicossocial
(assistente social e psicólogas voluntárias). Além de
realizar o acolhimento de nossos beneficiários, a equipe
realiza a escuta profissional de demandas, ações de
orientação,
encaminhamento
e
atendimento
da
comunidade.
O
eixo
de
Cidadania
busca
potencializar
o
desenvolvimento local, enfatizando com a comunidade os
seus direitos e deveres. De forma específica em 2021, o
eixo esteve envolvido com ações de segurança alimentar
e distribuição de doações, tendo em vista o contexto da
pandemia.
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312
atendimentos realizados

138.001

pessoas impactadas
pelas ações
direta e indiretamente
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Outros projetos

Sala Serenata
Em 2021 um sonho antigo do Grito saiu do papel: uma
sala de música equipada e com livre acesso para a
comunidade. Quem topou realizar este projeto junto com
a instituição foi a Serenata Instrumentos Musicais.
Dessa parceria nasceu a Sala Serenata, um espaço onde
crianças, jovens e adultos aprendem sobre teoria
musical, violão, ukulele, teclado, canto e outros.

45

foi o número de pessoas
atendidas neste projeto.
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Idealizada pela Gerando Falcões a
formação é dividido em duas
fases: formação socioemocional e
capacitação técnica, a formação
jovem é um projeto que busca
formar
jovens
mais
seguros
emocionalmente e conscientes do
que querem para o futuro, através
da metodologia da construção de
um plano de vida.

14 jovens
formados em 2021
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Somos
polo
da
Falcons
University em Minas Gerais! A
universidade da favela para a
favela, idealizada pela Gerando
Falcões, tem como intuito
capacitar líderes sociais pelo
Brasil. Semestralmente, o Grito
recebe líderes sociais de toda
Minas Gerais para compartilhar
experiências.

+ de 40 empreendedores
sociais formados em dois
semestres
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Ecogaiolas é um projeto que busca unir o cuidado
com as pessoas e o cuidado com o o meio
ambiente. Durante o ano de 2021, desenvolvemos o
projeto piloto com os educandos do Polo Esportivo
Cultural, onde foram realizadas conscientizações
por meio de videoaulas e de forma presencial.
Cada criança e adolescente foi incentivada a
recolher latinhas e garrafas pet para serem
depositadas em nossas estações de coleta. Quando
cheias, todo o material arrecadado é recolhido e
vendido, sendo o recurso arrecadado revertido para
as atividades esportivas e culturais da instituição.
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AÇÕES

e eventos
CAMPANHA UNINDO FORÇAS

FEIJOADA DRIVE THRU
COM PAIS DO BEM

Realizado no mês de outubro com
intuito de arrecadar fundos para
ajudar na manutenção de todos os
nossos projetos, foram vendidos
quase 200 kits e arrecadado
R$28.800,00

A Unindo Forças BH é uma iniciativa que foi idealizada por
Léo Martins e mais dois líderes sociais, Felipe Americano e
Thiago Guedes. Diante do contexto da pandemia, recebiam
diariamente diversos pedidos de ajuda. Percebendo que
sozinhos não poderiam fazer muito, resolveram unir forças
com 9 instituições para atender a necessidade de famílias
de diversos bairros de Belo horizonte e outros municípios,
através da doação de cestas básicas e kits de higiene. Ao
longo de aproximadamente 40 dias de campanha, foram
mobilizados mais de 2 milhões de reais e 22.527 cestas
estas compradas. Visando transparência, toda parte
financedira foi auditada pela empresa Grant Thornton.
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AÇÕES

e eventos
EVENTO YPO

CAMPANHA
BARBOSA MELO

Marcando presença no combate a
fome, a Barbosa Mello em parceria
com o Grito realizou a campanha
"Corrente do Bem". Mais de 340 mil
investidos
na
iniciativa
foram
convertidos em 13.734 pessoas
beneficiadas com cestas básicas e
kits de limpesa para mais de 3
municípios.

No mês de novembro fomos
prestigiados na participação do
evento YPO CHARITY PARTY,
realizado pela YPO e outras
empresas
que
valorizam
a
responsabilidade social.
Fomos
uma das organizações escolhidas
para receber fundos arrecadados.
Recebemos
o
valor
de
R$
70.000,00 que foram revertidos nos
nossos projetos.
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Recebemos o prêmio de Falcão Ouro
e Falcão de Impacto Social na
premiação de organizações da Rede
Gerando Falcões. Ambos os prêmios
são pelo reconhecimento da boa
gestão da instituição em 2020 e sua
atuação no cenário de pandemia.

Através de uma emenda parlamentar
estadual, conquistamos uma van
nova de 21 lugares para uso na
execução
dos
projetos
da
instituição. Em 2021, o veículo
possibilitou que jovens de outras
comunidades pudessem realizar
cursos no Grito e ter o transporte
garantido!

Abrimos o O Grito Outlet, uma
loja colaborativa onde são
vendidos produtos novos e
usados.
Abrimos o O Grito Outlet, uma loja colaborativa onde
são vendidos produtos novos e usados. Nosso
outlet fornece acesso da comunidade a itens de
qualidade, incentiva o consumo consciente e a
economia circular. Todo o recurso gerado é
revertido para os projetos sociais do Grito.
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''Oi meu nome é Janaina, hoje venho falar do Grito
só coisas boas, me ajudam muito, atende minhas
necessidades, e é um projeto maravilhoso que
atende várias famílias, não só eu. Fico muito
grata pelo projeto maravilhoso, tenho um filho
que faz oficina de esporte e depois que meu
filho entrou no instituto ele ficou um menino mais
inteligente, esperto, posso contar que foi uma
mudança enorme depois que ele entrou nesse projeto, a vida dele
mudou muito. Só tenho que agradecer eles por esse carinho
enorme que tem com as pessoas e com cada família que eles
ajudam. Que Deus possa cuidar de cada um porque valeu a pena
estar nesse projeto. Parabéns instituto o Grito por esse projeto
lindo!!''
Janaina

Delvania

''Meu nome é Delvania. O
curso foi muito proveitoso
pra mim, pelo fato de que
ao longo das aulas passei a
ter mais noção sobre o
verdadeiro intuito da ong O
Grito: gerar oportunidade de
crescimento para a comunidade (não só
oferecer uma ajuda de alimentos e outros), leis
(direitos e deveres) e convivência social e
familiar.
Com
todas
essas
informações
absorvidas,
consegui
superar
questões
pessoais e profissionais, entendi que tem
coisas pessoais que se má administradas
podem interferir no profissional de uma pessoa.
Vou levar esse conhecimento pra minha vida,
pois são valiosos quando bem aplicados.''
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Entrevista rádio 98
março/2021

Seminário de
Extensão PUC Minas
setembro/2021

Palestra para
Cidade dos meninos
Palestra Escola
de Impacto

dezembro/2021

novembro/2021
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O GRITO TRABALHA COM

Gestão de ponta

Para alcançar sua missão de impacto
social de qualidade, o Grito aposta na
gestão inteligente de seus projetos.
Anualmente a organização traça seu
plano estratégico com metas,
indicadores e estratégias, que são
acompanhados por meio de reuniões
de produtividade e Power BI.

Nossos processos são
auditados semestralmente
pela Gerando Falcões e
somos acompanhados pela
empresa de assessoria
contábil Tratto Contabilidade.

O Grito tem compromisso
com a transparência, por
isso publica anualmente
sua demonstração
financeira e relatório de
impacto de suas atividades
no site, semestralmente
envia o relatótio para os
doadores e também usa o
instagram para mostrar
todas ações e entregas.
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O que vem por ai...

Para
2022
estamos
com
grandes
expectativas e uma delas é trazer um novo
Grito, um grito de esperança com nossa
sede própria com muito mais espaço e
acesso para nossos atendidos. Queremos
“dar voz a quem não tem” por que “temos
certeza de que todo mundo tem algo a
dizer”.
#tamojunto e contamos com você.
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Gratidão!

O Grito é feito de muitas mãos. São diversos colaboradores, voluntários,
parceiros envolvidos e doadores que fazem parte dessa família e, de
diversas formas, estão envolvidos com o desenvolvimento de muitas
vidas e comunidades.
Obrigado a você que faz parte deste grande propósito e
que escolheu fazer a diferença no mundo investindo em
transformação social. Esperamos estar juntos a você no
próximo ano e continuar proporcionando boas mudanças
com alegria, trabalho duro, gestão e disposição!
"Nossas vidas começam a terminar no dia em que
permanecemos em silêncio sobre as coisas que
importam"
Martin Luther King

GRITE!
23

#tamojunto
VISITE O GRITO
www.institutoogrito.org

Rua Serro, 52, Jardim Alvorada Ribeirão das Neves/ MG

@institutoogrito

