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Mentoria CCVP/ MDF - 2021

Durante o ano de 2021, nossa equipe participou do VOA, um programa de 
transformação social da Ambev focado em capacitar os responsáveis por 
organizações e negócios sociais para realizarem uma gestão mais eficaz. 



Plano de Comunicação
1 Bandeira em Cada Favela!!!

Iniciamos um trabalho de assessoria em 
comunicação em parceria com a agência 
Team Creatif,  para uma revisão da 
identidade do MDF (Missão, visão e valores), 
marca visual do MDF  e seus projetos, site, 
logotipos, rede sociais e também revendo o 
organograma institucional e modelos de 
gestão.



Projeto Estamos Juntas!
Fortalecendo mulheres periféricas

Em setembro de 2021, lançamos o projeto “Estamos Juntas! Fortalecendo mulheres periféricas”.
Esse projeto desenvolvido em parceria com o CDHEP – Centro Defesa dos Direitos Humanos e Educação Popular 
do Campo Limpo, tem como objetivo implementar  formação em Direitos Humanos com foco em mulheres 
periféricas. São ao todo 5 núcleos de mulheres, sendo dois coordenados pelo MDF.  



Bike Favela

O projeto Bike Favela iniciou com oficinas de 
ciclocidadania na favela da Vila Prudente, com intuito 
de promover a mobilidade urbana. A prioridade é que 
mulheres participem desse projeto, como forma de se 
apropriar das estruturas de transporte público e acessos 
através da Bicicleta

Em 2021, o MDF apresentou o projeto para a Fundação 
Grupo Volkswagen. Nossa equipe participou de 15 
encontros virtuais para capacitação sobre Teoria da 
Mudança, financiamento, CANVAS, Plano de Negócio, 
indicadores, responsabilidade social, aceleradores de 
projetos empreendedores sociais e avaliação dos 
projetos participantes.
No dia 16/12/2021, o MDF recebeu 2º Prêmio Boat 
Camp, sendo um dos projetos aprovados e o 
financiamento obtido permitirá fortalecer e ampliar o 
projeto para outras favelas em São Mateus. 



Reciclorgânico
O projeto iniciou em 2020, em favelas de São 
Mateus/Iguatemi na Zona Leste de São Paulo, com a 
participação de nove famílias. Em março de 2021,  já 
estava com cerca de 45 famílias participando 
ativamente das ações. Vale salientar que há pouca 
desistência das famílias que decidem ingressar no 
projeto. 
Em 2021, o Projeto recolheu mais de 11 toneladas de 
lixo orgânico da favela e está com um forte 
crescimento. Somente nos três primeiros meses de 
2022 já são mais de 4 toneladas de resíduos 
transformados em adubo. Isso representa uma média 
de 350 kg de resíduos coletados por semana, 
totalizando uma média de quase 8,0 kg de lixo 
orgânico por famílias. As coletas acontecem 
semanalmente, no domicílio das famílias 
participantes. 
Além do trabalho de coleta do lixo orgânico, foram 
realizados encontros formativos na favela, para 
orientar sobre a separação dos resíduos, e o impacto 
disso sobre o meio ambiente. 



Insegurança alimentar

Durante o ano de 2021, continuamos os 
nossos esforços para garantir a 
segurança alimentar das famílias 
acompanhadas pelo MDF. 
Graças ao apoio da CAFOD, Mesa Brasil, 
Cidade Solidária e campanhas do MDF, 
conseguimos alcançar 3.590 famílias, o 
que representa cerca de 14.001 pessoas 
em 22 favelas.



Participação política

� CMH – Conselho Municipal de Habitação

� CMPU – Conselho Municipal de Política Urbana



Março – Favela São João/Oriente
Ass. Jurídica Dr. Miguel

Mobilização das lideranças e 
moradores da favela São 
João/Oriente para a reunião 
com o chefe de gabinete da 
prefeitura regional de Itaquera, 
com assessoria jurídica do Dr. 
Miguel



Março – Monotrilho 
Reunião com Secretário Estadual

Reunião de acompanhamento 
do projeto de extensão do 
Monotrilho, que impactará 50 
famílias da favela da Vila 
Prudente.



Abril – Formação de Lideranças



Abril  - Reunião Favela Haiti



Maio - Visita técnica Sabesp favela 
Pacheco Chaves/Estação

Projeto “Se Liga na Rede” da 
Sabesp fez melhoria para coleta 
e o tratamento de esgoto na 
favela Pacheco Chaves / 
Estação, beneficiando 
diretamente 180 famílias e 
indiretamente 200 famílias.



Junho - Encontro dos atingidos pelo 
Monotrilho

Vila Prudente – Buraco Quente/Comando



Julho – 1 ano 
Campanha Despejo Zero

O MDF participou de 4 reuniões 
virtuais com a UMM Nacional 
para discutir e acompanhar o 
Projeto Lei Despejo Zero, onde o 
Congresso Nacional derrubou o 
veto do PL 827/2020 que 
suspendia os despejos durante a 
pandemia das famílias de baixa 
renda até 31/12/2021.



Agosto – Assessoria FIO/CAU-BR
Favela Ilha das Cobras



Agosto  - Reunião CRF – Regularização 
Fundiária



Agosto - Assembléia de eleição da 
Diretoria da Associação da Favela Linhas 

Corrente



Outubro - Caravana à Brasília

Organização de uma caravana 
até Brasília para reivindicar 
principalmente Programas 
Habitacionais do governo Federal 
“Casa Verde Amarela” para as 
famílias de baixa renda. O MDF 
esteve presente com uma média 
de 10 pessoas



Outubro – Seminário de Regularização 
Fundiária – UMM-SP



Assembléia de Lideranças do MDF



Outubro – Ação de reintegração de posse 
da Favela Pacheco Chaves/Estação

O MDF acompanhou uma ação de reintegração de posse movida 
pela prefeitura 



Mobilizações e Atos

Ato Sehab - Prefeitura
Câmara Municipal  
Orçamento 2022



Novembro – Reunião com Secretário 
de Habitação



“De teto e Chão não abrimos 
Mão!!!


