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SONHONEWS
Nosso Relatório de transparência, atividades e
novidades

APONT E  O  C E LU LAR
OU  C L IQUE  NO  QR  CODE

C L IQUE  PA RA
I R  PA RA  O  NOSSO  S I T E

https://fabricadossonhos.apoiar.co/
http://www.fabricadossonhos.net/
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L
AQUI VOCÊ ENCONTRA OS

PROJETOS E ATIVIDADES DA
FÁBRICA DOS SONHOS

E NOVIDADES
E TODAS AS PESSOAS QUE

DOAM PARA QUE ELES
ACONTEÇAM

OBRIGADA POR SEU APOIO
FINANCEIRO

ELE É ESSENCIAL

 



JOVENS E
EDUCAÇÃO

MOBILIZAÇÃO
DE RECURSOS

MULHERES

PARA ONDE ESTÃO INDO OS
RECURSOS DE DOAÇÕES E

PARCERIAS
 

SEMANA DIREITO
DE SONHAR

MEIO AMBIENTE PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE

VULNERABILIDADE
E PEQUENOS
PRODUTORES



DOADORES DO MÊS
DEZEMBRO

RECORRENTES

José de Lima, Natascha Alexandrino, Lourdes Santo, Antonio Batalha,
Angela Saba Piscitelli, Ana Paula Ferreira, Cynthia Castello, Elidia
Santo, Zilda Santo, Maurício Franqueira, Amantikir, Portya Piscitelli
Cavalcanti, Leo Loureiro, José Baldí, Carla Nunes Castello, Silvana
Lahmann, Consuelo Veloso, Stella Souza, Vitor Myiazaki. Aline Faraco,
Arthemisa Freitas, Siméa Ceballos, Raquel Gonçalves e Eliana Bacha,
Maria de Lourdes Ramos de Melo,  Josias Guimarães,  Kamila de
Fátima Pinho Domith.



DOADORES DO MÊS
DE DEZEMBRO

PONTUAIS

Mirian Mota - Personalize, Alessandra Mattos - Delícias de Chocolate,

e Aline Faraco.



Aulas de inglês básico: quintas-feiras 09:30
Aulas de inglês intermediário: segundas-feiras 9:00 

 
No mês de dezembro, tivemos a primeira aula

de inglês presencial na sede da Fábrica dos
Sonhos! Os alunos preparam biscoitos de natal

e interagiram em inglês. Foi também o
momento de se conhecerem pessoalmente! 

 
Para o próximo ano precisamos conseguir mais

parcerias e doações para conseguir manter a
sede e as aulas. 

 

 

ESCOLA PRA VIDA



ESCOLA PRA VIDA

Conhece pessoas que gostariam de aprender,
participar ou que gostariam de ensinar?

 
 

Inscrição para PARTICIPAR e ser aluno nos cursos:  
CLIQUE AQUI  

 
 

Inscrição para ENSINAR - ser voluntário e dar
aulas: : 

CLIQUE AQUI  
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBDP-P5L-MJuUBzm1yV0G2OXOWbiJkoYq9sR8Qx8KBffnw0g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBDP-P5L-MJuUBzm1yV0G2OXOWbiJkoYq9sR8Qx8KBffnw0g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4Qg95BFTZ6Z3XukFnGlKAQ5TL5_XGh5mENavwoG0abVYufA/viewform


ABRAÇOS DA MANTIQUEIRA

 

 

 
O Abraços da Mantiqueira é o nosso novo programa e

projeto para apoiar pequenos produtores. 
Com este projeto fomos uma das 35 iniciativas

selecionados dentre mais de 2600 inscritos para receber
mentoria da organização internacional Yunus & Youth,

para o Yunus & Youth Fellowship Program: um
programa online de seis meses criado para capacitar

jovens empreendedores sociais e ajudá-los a
desenvolver todo o seu potencial, fortalecendo seus

modelos de negócios, ajudando-os a medir seu impacto
social e definindo uma estratégia de escala.

 
Para saber mais deste projeto e como você pode apoiar  

pequenos agricultores e produtores: CLIQUE AQUI

https://www.youtube.com/watch?v=nLSeueWAS6M&t=2232s
https://abacashi.com/p/abrace-a-mantiqueira


EDUCAÇÃO AMBIENTAL

  

 

A Fábrica dos Sonhos agora entra em uma nova fase de
apoio aos catadores da AMA de São Lourenço. 

Como as negociações com a prefeitura não resultaram
em uma melhora pra qualidade de vida dos catadores,

vamos começar novas ações que envolvem: 
- Aulas para os catadores 

- Organização da gestão e documentação da AMA para
emissão de notas fiscais.

- Apoio na organização do Galpão 
- Apoio na criação de novos modelos de negócio. 

 
Estamos planejando encontros com os catadores para
criarmos um lindo plano de ação e de muito trabalho.

Aguardem novidades!

https://www.youtube.com/watch?v=nLSeueWAS6M&t=2232s


  

 

 
 
 

O Tempo de Plantar é um movimento regenerativo, autogestionário, horizontal onde
todos os anos, no tempo das chuvas entre outubro a março, estimula as pessoas a viverem

a experiência de plantarem árvores e assim se reconectarem com a natureza. As pessoas
são encorajadas a se organizarem em Comitês de Plantios de Árvores em suas cidades e

adotarem áreas urbanas ou rurais para regenerar e uma das ações é um grande mutirão de
plantio de árvores no dia 05 de Dezembro em todo o país, em que são formados comitês

locais para tal.
O Comitê de São Lourenço foi iniciado pela Amantikir, pela Fábrica dos Sonhos,

Ecológicamente (Organizadores) e em seguida foram se juntando outros profissionais,
interessados e voluntários para fazer acontecer.

Plantamos 165 Mudas.
Juntamos Mais de 50 voluntários para o plantio

Lanche colaborativo (e alimentos doados para o lar de idosos Casa de Maria).
Um dia lindo e muita emoção. Dia do Voluntariado.

Dia do Tempo de Plantar.
 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Ação Tempo de Plantar



Projeto do grupo de trabalho de educação em
parceria com o SEBRAE - MG

Trabalhamos com os jovens de Itanhandu, Carmo de
Minas e Baependi.

 
O projeto tem o objetivo de desenvolver habilidades

socioemocionais e empreendedoras  e despertar o
direito de sonhar de cada um. Incentivamos os

jovens a olharem para seu futuro de maneira
acolhedora. Criamos senso de comunidade e

desenvolvemos formas de trabalhar em grupo
sempre respeitando os acordos de convivência e os

limites do outro.
 

No total foram impactados diretamente 49 jovens de
3 cidades

JOVENS EMPREENDEDORES



 
No mês de dezembro encerramos o primeiro ciclo
 presencial do programa Jovens Empreendedores.

 
Selecionamos alguns depoimentos emocionantes

dos jovens:
 
 
 

 

JOVENS EMPREENDEDORES

"Vocês me ajudaram a ver meu potencial e saber que quando eu
quero algo é só correr atrás, é um programa perfeito. Mudou muito a

minha pessoa. (Não estou acreditando até agora que consegui
apresentar!) . "

"Nós aprendemos a trabalhar e pensar melhor em grupo, a
socializar, não temer as nossas próprias ideias, se entregar aos

nossos sonhos e perseguir nossos objetivos."

"Vocês me ajudaram a tirar minha vergonha e falar em publico fiz novas
amizades me senti mais confiante me dediquei o máximo nas atividades, ri

muito, senti uma coragem demais, diverti muito com as brincadeiras, foi
incrível esses dias de curso. "



ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO DE
RECURSOS:

 
Grupo responsável por angariar
fundos para nossas atividades e

causas

 

Neste mês realizamos uma oficina de "Comunicação com Empatia - para festas de fim de ano e tiozão do
pavê" - a oficina foi especial de fim de ano, pois a gente sabe que nem sempre é fácil se comunicar e se

conectar com nossas famílias e pessoas importantes para nós.
 

De viés político a ideológico, tem hora que é desafiador ter empatia, né?
 

Aprendemos a praticar sobre CNV - comunicação não violenta, empatia, escuta e muito mais!
 

Além de promover mais conexão e empatia, todo o valor arrecadado foi destinado para a OSC Fábrica dos
Sonhos.

A Oficina contou com a participação de 6 pessoas
 



REUNIÕES E VISITAS REALIZADAS COM A
GESTÃO: 

Visitas e reuniões programadas para
conhecer a sede e nossos projetos

 

Reunião com Amanda Borges - Gaia Green Fashion
A Amanda esteve presente em nosso evento "Café dos Sonhos -

Encontro com Empreendoras" - Moda e Consumo Consciente!
Loja exclusiva Energia Natural em São Lourenço- MG

 
 
 



 
Toda terceira quarta-feira do mês, às 19h

Livro: Primeiras estórias - João Guimarães Rosa
Um conto por mês, na ordem proposta pelo autor

 
Se você se interessar, nos mande uma

mensagem via WhatsApp!
 

CLUBE DE LEITURA DA FÁBRICA DOS
SONHOS:

CLUBE DO JOÃO
 



 

Fomos contemplados no Edital 
Movimento Bem Maior - O 3º Edital Futuro

Bem Maior tem como objetivo apoiar
organizações sociais e coletivos, para
fortalecer seus processos de gestão e

impacto comunitário. O intuito é alavancar
estas organizações, estimulando-as a

construir novas parcerias e potencializar o
desenvolvimento socioeconômico nos

territórios onde atuam.
 

Lei Aldir Blanc - Recurso para realizar uma
oficina de Danças Circulares 

EDITAIS



 

 
Estamos em processo de publicação do e-book "Receita da Vó

(z)" e em breve estará disponível na Amazon! 
 

No mês de outubro, como relatamos por aqui, realizamos o
evento "Encontro dos Sonhos - Café com Empreendedoras".

Neste mês preparamos com muito carinho uma escrita
sistematizada de tudo que foi falado durante o encontro para as

mulheres que estiveram presentes. 
Em janeiro de 2022 iremos realizar a segunda edição do

"Encontro dos Sonhos - Café com Empreendoras", portanto se
você conhece alguma mulher empreendora, faça o convite

também! 
"Não há limites para o que nós, como mulheres, podemos

alcançar." - Michelle Obama

MULHERES



 

 
A Fábrica dos Sonhos existe e

resiste pelo trabalho
construído por muitas mãos. 

Gente que doa tempo, talentos
e boa vontade para fazer

acontecer: nossos voluntários!!
Dia 5 de dezembro é dia

internacional do voluntariado -
a data foi criada pela ONU, e

por aqui é motivo de
agradecimento e união!

TIME DOS SONHOS
2020-2021

Mari

HenriqueRebecaMaria

Cyntia

Silvia

Laura

Myrian Anna

Amanda

Herbert

Carol

Renata e 
Diretoria Aline

Obrigada!

Larissa

Elisa

Jade

Sofia Waleria
Diego

Mayara



VAGAS DE
VOLUNTÁRIO
ABERTAS

As inscrições para novos voluntários do time oficial

estão abertas para os grupos de trabalho de:

Educação, Comunicação, Mulheres e Mobilização de

recursos.

O Projeto Escola Pra Vida necessita de voluntários que

queiram ensinar e de alunos para compor as salas de

aulas.



 

Agradecemos muito o apoio de todos vocês: doadores e apoiadores da Fábrica
dos Sonhos! Nosso trabalho é possível graças a vocês que nos apoiam e

ajudam a realizar sonhos. 
O nosso muito obrigada a cada um por esse ano de 2021, desejamos que todo

amor, doação e carinho retorne em dobro para vocês e seus familiares <3
 

Que o espírito de fraternidade preencha todos os corações.
 

Estaremos de recesso a partir do dia 21/12/202 e retornaremos em janeiro de
2022 com muitas novidades! 

 
Abraços, Time dos Sonhos

 

FÉRIAS E MENSAGEM DE FIM DE ANO



E S TA  FO I  A  ED IÇÃO  D E  
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SONHONEWS

O TIME DOS SONHOS AGRADECE SEU APOIO QUE FAZ
COM QUE A FÁBRICA DOS SONHOS CONTINUE A EXISTIR

QR  CODE  E
L INK  C L ICÁVE L

QUER APOIAR MAIS NOSSOS PROJETOS?

http://fabricadossonhos.apoiar.co/
http://fabricadossonhos.apoiar.co/


VAMOS
REALIZAR
JUNTOS?

MARQUE UM
CAFÉ COM A
GENTE!

(35) 99858-7558Telefone

www.fabricadossonhos.netWebsite

contato@fabricadossonhos.netEmail
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Av. Damião Junqueira de Sousa,306
Federal - São Lourenço - CEP 37470-000Endereço

CNPJ:  26.186.242/0001-05

http://www.fabricadossonhos.net/

