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é o recurso

mais importante que a gente tem.

Gente inova, aprende, encontra soluções
para problemas complexos.

Hoje, nós desperdiçamos gente. Veja só: em 2017, mais de
48 milhões de alunos foram matriculados. Desses, apenas
15% dos que estão no 9º ano têm aprendizagem adequada
em matemática. Ao final do Ensino Médio, o número cai para
7%. As crianças e jovens estão nas escolas, mas não estão
aprendendo. Os resultados mostram que não preparamos
as próximas gerações para os desa�os futuros e para
protagonizarem um futuro melhor.
É possível mudar esse cenário. O Brasil pode acreditar em
suas pessoas e suas pessoas podem acreditar no Brasil.
O que fazemos na Fundação Lemann, todos os dias, é
apostar em gente. Trabalhamos com e por milhares de
pessoas, parceiros e organizações para que mais gente
tenha a oportunidade de se desenvolver, fazer a diferença
e realizar grandes sonhos.

VAMOS
JUNTOS?

Aqui, você conhece
um pouco mais do que
�zemos por nossa gente
em 2018, ao lado de
pessoas e organizações
parceiras em todo o Brasil.

NO BRASIL
E NO MUNDO
Buscamos conhecimento
de Norte a Sul e também
em outros países. Com

pluralidade e evidências,

podemos contribuir com

os avanços da sociedade.

Existem boas experiências

internacionais, assim como
milhares de práticas e

caminhos eficazes aqui no

matriculados em redes de ensino

programas Formar e o Educar pra Valer.

+60 organizações
receberam apoio direto da Fundação
Lemann para seu desenvolvimento

institucional e para gerarem ainda mais

ao redor do mundo e,

+200 mil

experiências brasileiras que
dão certo e já transformam
nossa realidade.

UNIVERSIDADES PARCEIRAS

aprendizagagem em parceria com os

impacto positivo.

principalmente, com as

INICIATIVAS E VIAGENS

que estão focadas em melhorar a

Brasil. Aprendemos com

organizações e parceiros
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+900 mil alunos

+500 talentos

8 universidades

Lemann Fellowship, Talentos da Educação,

programas de bolsas de estudo, centros de

em nossos programas de lideranças:

Líderes Públicos, Talentos da Saúde e
Terceiro Setor Transforma. Deles,

7 foram eleitos para cargos públicos
nas eleições 2018.

internacionais são nossas parceiras em

pesquisas e intercâmbio de aprendizados:

Columbia, Harvard, MIT, Oxford, Universidade

de St. Gallen, Stanford, Universidade de Illinois
e Universidade do Sul da Califórnia.

alunos estudam nos municípios

40 autoridades

7 viagens

do BNDES para aprofundar o uso de

público de apoiar e contribuir

pelo Brasil para aprender sobre educação,

selecionados em chamada pública

tecnologia para a aprendizagem em
suas escolas.

assumiram o compromisso

com o tema gestão de pessoas
no setor público.

internacionais e dezenas de imersões

liderança, gestão, valorização de pessoas e
carreira no setor público.
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MAIS GENTE
APRENDE
QUANDO O
BRASIL ACREDITA
EM SUA GENTE

Antônio Levi tem 10 anos, é aluno da rede pública

de Juazeiro do Norte e sonha em publicar um livro.
Andrea Barbosa é superintendente de ensino em
Alagoas, um dos estados que mais cresceram na
aprendizagem, segundo o Ideb. A professora

Débora Garofalo criou o projeto Robótica com Sucata,
reconhecido mundialmente. O que eles têm em

comum? Encontraram na educação um caminho de
oportunidades para irem cada vez mais longe.

A Fundação Lemann apoia o Antônio, a Andrea, a Débora e milhares
de alunos, professores, gestores escolares e profissionais da educação.
Realizamos projetos e aprendemos lado a lado com as escolas, as
Secretarias de Educação, os governos e as instituições parceiras.
Priorizamos iniciativas que têm potencial de impactar positivamente a
vida de muita gente e em todas as realidades do país. Foi por isso que
continuamos contribuindo ativamente com a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), que estabelece as habilidades e competências que
todos os alunos têm direito de aprender independentemente da
classe social ou do lugar em que vivem. Em 2018, a BNCC da Educação
Infantil e do Ensino Fundamental avançou.

6

7

Todos os estados trabalharam em regime de colaboração

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),

currículos e as próximas etapas da implementação. Assim,

uma chamada pública para projetos que incentivam o uso de

com seus municípios. Juntos, revisaram e repensaram os
REGIME DE COLABORAÇÃO

Até o final de 2018, 26 estados

enviaram seus currículos

aos Conselhos de Educação
e 18 documentos já tinham

sido aprovados.

26 currículos foram enviados aos Conselhos Estaduais de
Educação e 18 foram aprovados. Para a BNCC fazer parte
da realidade das escolas com qualidade, atuamos com o
Movimento pela Base, o Consed (Conselho Nacional de

Secretários de Educação), a Undime (União dos Dirigentes
Municipais de Educação) e o Colabora ajudando no regime
de colaboração e na construção dos currículos. Com a

Nova Escola e o Google.org, disponibilizamos materiais
Fui prefeito de Sobral,

município no Ceará que se
destaca pela educação de

excelência. Reunimos as boas
experiências e práticas de lá
e estamos nos esforçando

para construir junto com os

governos, as Secretarias de

Educação e as escolas novos

caminhos e estratégias que
ajudem na aprendizagem

efetiva dos alunos."
Veveu Arruda,

Educar pra Valer –

Associação Bem Comum
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em parceria com o Ministério da Educação (MEC), lançou

tecnologias digitais com quatro dimensões estruturantes:

visão, formação, recursos educacionais digitais e infraestrutura.
Oferecemos suporte técnico e financeiro à iniciativa, que
selecionou 11 municípios de seis estados: Nova Gama e

Luiziânia (GO), Sabará e Ribeirão das Neves (MG), Campina
Grande e Souza (PB), Cachoeira do Sul e Santa Maria (RS),
Lagarto (SE) e Araguaína e Gurupi (TO).

pedagógicos para a formação docente. A BNCC do Ensino

Com quem faz a educação acontecer

foi aprovado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e

de muita gente quando acontecem com as professoras, os

Médio acontece em um processo à parte. O documento

pelo Ministério da Educação (MEC) em dezembro de 2018.

Parcerias pela aprendizagem

Também estivemos com governos estaduais e municipais
em programas que fortalecem a educação. O Formar,

realizado por nós, e o Educar pra Valer, da Associação
Bem Comum, nossa parceira, ajudam a melhorar a

aprendizagem de mais de 900 mil alunos. Com formações,
boas práticas, processos colaborativos e muito diálogo, as
Secretarias de Educação e as escolas trabalham juntas
por uma aprendizagem de qualidade.

Outro destaque nas redes públicas de ensino é o Programa de

Inovação Educação Conectada, do Governo Federal. O Banco

Todas essas ações só são possíveis e transformam a vida
professores e todos os profissionais da educação.

É por isso que estamos com redes como a Aprendizagem
Criativa, a Conectando Saberes e os Talentos da

Educação. São espaços de conexão, confiança e apoio
mútuo para centenas de pessoas que compartilham

experiências, recebem formações e se encontram para
desenvolver projetos. Para reconhecer ainda mais os

professores e suas boas práticas, somos parceiros do

Prêmio Educador Nota 10, da Fundação Victor Civita, e

do Prêmio Professores do Brasil, do MEC. Nosso trabalho

com alunos, professores, escolas, Secretarias de Educação

e governos vai crescer ano após ano para que cada vez mais
gente possa aprender, sonhar e fazer a diferença.

A Fundação Lemann é uma
parceira importante que

abre canais de participação,
dá acesso à formação

docente e ajuda a conectar
a sala de aula às políticas

públicas. Com a Conectando

Saberes, podemos conhecer
diferentes realidades e

trocar conhecimentos. Isso

contribui na minha formação
e nos coloca em contato

com professores renomados
que também buscam

qualidade e equidade."

Débora Garofalo, professora
que está no top 10 do Global
Teacher Prize (maior prêmio
de educação do mundo)
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MAIS GENTE
FAZ A DIFERENÇA
QUANDO
ACREDITAMOS
NO BRASIL

Alguns mudam o Brasil pela educação.

Outros contribuem na saúde ou na segurança
pública. Tem gente trabalhando com meio

ambiente, sustentabilidade, tecnologia e muitos
outros temas importantes para a sociedade.

Juntos, eles dão vida a novas ideias. Juntos, já são

centenas de talentos e lideranças que fazem parte
das redes apoiadas pela Fundação Lemann.

O apoio vai desde o desenvolvimento acadêmico em universidades
e centros de pesquisa que são referências no mundo até a

formação prática de profissionais comprometidos com a gestão
pública. Os Lemann Fellows, por exemplo, fazem parte de um

programa que oferece bolsas de pós-graduação em algumas das

melhores universidades do mundo
mundo, além de encontros, conversas
inspiradoras e formações para carreira e liderança. Os Talentos

da Educação e os Talentos da Saúde são redes com profissionais

apaixonados que já colocam a mão na massa e alcançam resultados

concretos na melhoria dos seus setores. Todos têm a oportunidade

de compartilhar ideias, criar projetos, trocar experiências e participar
de formações especiais para chegarem ainda mais longe.
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UNIVERSIDADES
PARCEIRAS
Columbia, Harvard, MIT,
Oxford, Universidade de
St. Gallen, Stanford,
Universidade de Illinois e
Universidade do Sul
da Califórnia.

Pluralidade para avançar

Ainda com o propósito de fortalecer mudanças sociais

e suas iniciativas precisam ter representatividade.

o Terceiro Setor Transforma em parceria com o

Para resolver os grandes desafios sociais, essas redes
Foi pensando nisso que lançamos o Programa de Apoio
ao Desenvolvimento de Lideranças Públicas com a
RAPS (Rede de Ação Política pela Sustentabilidade),

que contribuiu para a formação e o aperfeiçoamento de

lideranças comprometidas com um país melhor e com os
Além de agregar

conhecimento, incentivar
novas conexões e

promover encontros

pessoais e institucionais,
há um processo

fundamental pelo fato

de que, ao ocupar esse

lugar, eu sirvo de exemplo
para que outras mulheres
negras desejem
estar aqui."

Selma Moreira,
diretora do Baobá
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princípios de integridade, sustentabilidade e democracia.

Na 2ª edição, foram mais de 1.000 interessados de todos os

estados do Brasil. Recebemos inscritos filiados a 31 partidos
diferentes e pessoas que não são filiadas a nenhum partido.
Ao final, foram selecionados 20 participantes, dez homens
e dez mulheres, que se destacaram por suas vivências,

participações em mobilizações sociais e experiências em

gestão pública. São pessoas de todas as origens e regiões,
com diferentes trajetórias e visões políticas.

“Participar do programa foi muito importante para

aprender com outros olhares e contextos sobre a vida
pública”, conta a empreendedora social Thais Ferreira.

“Dá a possibilidade de me capacitar mais para o desafio

da prática política”, complementa Marcio Black, cientista
político e mobilizador social.

com diversidade de visões e abordagens, lançamos

Instituto Humanize e com a THNK School of Creative
Leadership. Com formações para os 23 participantes,

o programa reuniu um universo de experiências, práticas

e oportunidades entre as organizações do terceiro setor.

Para todos e cada um

E tem gente que transforma em todos os setores.

Na esfera pública, por exemplo, já contamos com muitas
pessoas trabalhando para que mudanças positivas e

serviços cada vez melhores cheguem a toda a sociedade
– seja nos desafios da educação, da saúde, do meio
ambiente ou da segurança.

Nos últimos anos, estudamos mais sobre o setor
público e como a gestão de pessoas acontece.

Realizamos entrevistas com mais de 90 gestores públicos,
especialistas no tema e lideranças para entender o

contexto brasileiro. Conhecemos casos inspiradores de

outros países, identificamos boas práticas e promovemos
eventos aprofundando o assunto. Também iniciamos uma
aliança com a Fundação Brava, o Instituto Humanize

O CENÁRIO DE PESSOAS

NO SETOR PÚBLICO HOJE
__Mais de 23 mil cargos de

livre nomeação no Governo
Federal (Ministério do
Planejamento, 2018).

__120 mil em governos
estaduais (IBGE, 2014).

__Entre esses cargos, o

segundo e o terceiro escalões
são ocupados por cerca de
1,3 mil pessoas em âmbito
federal e por 5 a 7 mil em
âmbito estadual.

__Essas pessoas tomam

decisões sobre os programas,
ações e atividades públicas

que impactam todo o país e
cada um dos estados.
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e o Instituto República para fortalecer debates, produzir

conhecimento de interesse público e apoiar experiências práticas
em governos estaduais e municipais que querem fazer diferente
na sua gestão de pessoas.

Queremos contribuir com pautas sobre atração e seleção para

cargos de liderança, assim como desenvolvimento, desempenho
e engajamento desses pro�ssionais. Com critérios claros, um

processo transparente e profissionalismo,é possível ter as pessoas
mais bem preparadas para os desafios de posições decisivas.

Esse é um passo fundamental para um governo transparente e
mais próximo das demandas da sociedade que o elegeu: com

muita gente apaixonada e bem preparada, com todos trabalhando
MOMENTOS
QUE
INSPIRAM

ENCONTRO ANUAL

250 Lemann Fellows,
Talentos da Educação,
Talentos da Saúde
e Líderes Públicos
foram ao Encontro
Anual de Líderes, além
dos nossos parceiros e
convidados nacionais e
internacionais. Combate
à desigualdade e
democracia foram os
principais assuntos.
BOAS PRÁTICAS EM
GESTÃO DE PESSOAS

Governadores,
parlamentares,
especialistas,
empresários e
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juntos pelo Brasil e com visões de mundo plurais.

membros do
terceiro setor
foram convidados
para debater
sobre gestão
de pessoas no
setor público na
Universidade de
Oxford. 65 pessoas
participaram em
um encontro
suprapartidário
que contou com
diálogo, respeito e
muito aprendizado.
Diversas autoridades
também assumiram
compromissos
práticos em relação
ao tema.

REDES QUE
TRANSFORMAM

Em novembro de
2018, quase 500
pessoas estiveram
juntas para pensar e
debater a educação.
Durante três
dias, o encontro
reuniu secretários
de Educação,
gestores escolares,
professores,
convidados nacionais
e internacionais,
o pessoal da
Conectando Saberes,
as redes do Formar
e muitos outros
parceiros.

PRIORIDADES
EM EDUCAÇÃO

No mesmo mês,
convidamos dezenas de
autoridades brasileiras
para um encontro
na Universidade de
Oxford. De forma
propositiva e com
visões plurais,
os participantes
trabalharam em torno
de consensos sobre
educação. O evento
também contou com
uma fala especial de
Malala Yousafzai, a
ganhadora mais
jovem do prêmio
Nobel da Paz.
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PROFESSOR,
ESTAMOS
COM VOCÊ

INOVAÇÃO
PELA
EDUCAÇÃO

Tecnologia e inovação ampliam as

A Fundação Lemann transforma

possibilidades pedagógicas, oferecendo

ao lado de quem faz a educação
acontecer: os professores.

caminhos mais diversos e completos para o

Conectando Saberes e Talentos da

De políticas públicas a recursos educacionais,

processo de ensino e aprendizagem.

Nas redes Aprendizagem Criativa,

passando por formações continuadas e

Educação, podemos apoiá-los bem

empreendedorismo social, a gente apoia

de pertinho. Para ter mais diálogo,

iniciativas que podem mudar o dia a dia do

estamos com a Nova Escola e a

professor e do aluno para melhor. Entre as

comunidade Conselho de Classe no
Facebook. Promovemos encontros

parcerias, destacamos o Programa de Inovação

mobilizamos espaços para discutir

tecnologia como ferramenta pedagógica e

Educação Conectada, que busca inserir a

e formações dentro e fora do Brasil,

levar internet de alta velocidade às escolas.

políticas públicas e valorizamos suas

Tudo para fortalecer a aprendizagem e oferecer

práticas nos prêmios Educador

mais oportunidades aos alunos.

Nota 10 e Professores do Brasil.

+ DE 3 MIL

educadores apoiados
por nossos programas
e redes.
QUEM ESTÁ NESSA CAUSA COM A GENTE
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A REDE

Conectando Saberes promove trocas,
conexões e iniciativas com professores
em todos os estados do Brasil.

PRÊMIO

PROFISSÃO
PROFESSOR

+ DE 6 MILHÕES

de alunos em 23 mil escolas receberam
recursos para ter internet de qualidade pelo
Programa de Inovação Educação Conectada.

+ DE 200 MIL

alunos nas redes de ensino que
vão adotar tecnologia no ensino
pelo projeto do BNDES.

QUEM ESTÁ NESSA CAUSA COM A GENTE
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UMA BASE
PARA O
BRASIL

APRENDIZAGEM
É O QUE
IMPORTA

o direito que todos têm de aprender. A gente faz

trabalham juntos e olham para a

Ter uma Base Nacional Comum Curricular é garantir
parte dessa história desde o começo. E, em 2018,
junto com o Movimento pela Base, o Consed e a

Undime, oferecemos materiais e ferramentas aos
estados e municípios. Ajudamos na articulação

dos regimes de colaboração, nas (re)elaborações

curriculares e nos próximos passos para a BNCC ser

uma política de resultados reais em todas as escolas.

TODOS

os estados entraram
no Regime de
Colaboração.
QUEM ESTÁ NESSA CAUSA COM A GENTE
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26 CURRÍCULOS

enviados para os Conselhos
de Educação e 18 aprovados
em 2018.

A educação acontece quando todos

mesma direção. Alunos e professores,
gestores escolares e Secretarias de
Educação, governos, pais e famílias

precisam caminhar em sintonia pela

aprendizagem. Em 2018, isso aconteceu

com muitas trocas, planejamento e boas
práticas de gestão.

+ DE 900 MIL

alunos em redes de ensino que são parceiras do
Formar e do Educar pra Valer. Planejamento, metas
e boas práticas para melhorar a aprendizagem.

MILHARES

de alunos matriculados em redes
públicas de ensino que já alinharam
seus currúculos à BNCC.

QUEM ESTÁ NESSA CAUSA COM A GENTE
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CONHECIMENTO
E DIÁLOGOS
PARA O BRASIL
A Fundação Lemann tem parcerias com

GENTE
COMPROMETIDA
EM MUDAR O PAÍS

centros de pesquisa e oferece bolsas

Desde o primeiro dia da

Fundação Lemann, temos

uma certeza: gente é o que faz
um país crescer, avançar, ser

inclusivo e ser para todos. Hoje,
já colaboramos com centenas

de pessoas que sonham grande
e estão construindo um Brasil

de estudos em algumas das melhores

melhor com a gente.

universidades do mundo, investindo
na produção de conhecimento e em

evidências que podem contribuir com
os desa�os do Brasil.

+ 420

pessoas receberam
bolsas de estudo nas
universidades parceiras.

QUEM ESTÁ NESSA CAUSA COM A GENTE

5 CENTROS

de pesquisa e produção de
conhecimento focados no Brasil,
promovendo oportunidades e
visibilidade em algumas das melhores
universidades do mundo.

CENTENAS

de pessoas de todas as regiões e
em diferentes setores trabalhando
com temas sociais como
educação, saúde, gestão pública,
sustentabilidade e segurança.

QUEM ESTÁ NESSA CAUSA COM A GENTE
LÍDERES
PÚBLICOS
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7 LIDERANÇAS

eleitas em cargos políticos federais e estaduais.
São mulheres e homens de vários partidos,
com visões de mundo distintas e um propósito
em comum: renovar a política e a gestão pública
com integridade e comprometimento.

PROGRAMA
LEMANN FELLOWSHIP

TALENTOS
DA EDUCAÇÃO

TALENTOS
DA SAÚDE

UNIVERSIDADES
PARCEIRAS
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GESTÃO DE
PESSOAS
PARA PESSOAS

Para os governos garantirem serviços
de qualidade para a população,

precisamos ter mais gente bem
preparada e com competências
técnicas compondo equipes no

setor público. Em 2018, a Fundação

Brava, a Fundação Lemann, o Instituto
Humanize e o Instituto República
criaram uma aliança em prol
dessa pauta.

O BRASIL
É TUDO
ISSO
E MUITO
MAIS

Mais de 205 milhões de pessoas de diversas origens,
classes sociais e formações. São 205 milhões de

trajetórias, sonhos e maneiras de pensar. Temos 40

milhões de alunos nas redes públicas, 150 milhões de
pessoas que dependem exclusivamente do Sistema
Único de Saúde e 2,2 milhões de funcionários no

setor público. Somos grandes, complexos, plurais.
A Fundação Lemann quer garantir que todas as

realidades e formas de expressão estejam cada vez
mais representadas nas iniciativas que apoia. Esse

é o único caminho para reduzir desigualdades e ter
igualdade de oportunidades. Seguimos em frente,
juntos e com cada um.

65 CONVIDADOS

entre governadores, parlamentares e
especialistas dialogaram e conheceram
boas práticas de gestão de pessoas
no setor público.

QUEM ESTÁ NESSA CAUSA COM A GENTE
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40 AUTORIDADES

fazem parte de uma coalizão pela
gestão de pessoas no setor público
e se comprometeram a contribuir com
o avanço do tema nos próximos anos.

PONTE DE
TALENTOS

é o nosso novo programa com a
EducationUSA e a Voxy para promover
equidade racial e econômica nos
cursos de pós-graduação dos EUA.

GRUPOS DE
DIÁLOGOS,

formações, novas políticas e um processo
seletivo mais inclusivo foram algumas das ações
da nossa equipe para ampliar a diversidade em
nosso dia a dia e em tudo que fazemos.

QUEM ESTÁ NESSA CAUSA COM A GENTE
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JUNTOS PARA
TRANSFORMAR O BRASIL
Construir, aprender, dialogar
e trabalhar ao lado de

pessoas e organizações
comprometidas,

inspiradoras e capazes de

transformar. Sabemos que
ninguém mudará o Brasil

CERSI
ANVISA

60 organizações

Entre os nossos diversos parceiros,
mais de 60 organizações foram
diretamente apoiadas pela

Fundação Lemann para seu

desenvolvimento institucional e para
gerarem ainda mais transformação.

sozinho e, para incentivar o
impacto positivo em todo

o país, a Fundação Lemann
atua com mais de uma
centena de parceiros.

Neste relatório contamos
sobre vários deles e,

na página ao lado, você
conhece mais alguns.
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+1,5 milhão

de pessoas impactadas com as

iniciativas apoiadas ou correalizadas
pela Fundação Lemann
e seus parceiros.

NOVA
DEMOCRACIA

Também agradecemos nossos parceiros que prestaram serviços pro bono em 2018:
BRQ Soluções em Informática, Google, Pereira Neto Macedo Advogados,
Spencer Stuart e The Boston Consulting Group.
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é um lugar plural,

CONSELHO
Jorge Paulo Lemann
Presidente

que inspira sonhos e possibilidades. É o país que

Susanna Lemann
Paulo Lemann
Florian Bartunek
Prof. Dr. Peter Nobel
Peter Graber

pode e vai chegar lá. Os desafios são gigantes,
mas nosso potencial é inesgotável.

Dr. Christoph Peter
Secretário do Conselho

Nossas parcerias e iniciativas colaboram para que o país do

EQUIPE
Denis Mizne
Diretor-executivo

futuro aconteça agora. E as mudanças já começaram com
muita gente e para muita gente, em todos os cantos e regiões.

Camila Pereira
Diretora de Educação

Nos próximos anos, estaremos ao lado de ainda mais talentos,
lideranças e organizações que têm um compromisso claro com
nossa gente, na diversidade e na pluralidade que a compõem.
Para isso, continuaremos propondo e construindo espaços de
diálogo. Vamos incentivar e conectar pessoas e organizações
por mais mobilização e ação, garantindo que a transformação
aconteça para todos e em todos os lugares. Vamos em frente
porque o Brasil mais justo e avançado que sonhamos é possível.
E será melhor com a sua participação.

26

Aline Naomi
Aline Okada
Allan Greicon
Ana Paula Firmino
Ana Luiza Farage
Andre Simmonds
Anna Laura Schmidt
Beatriz Lima
Bruna Barletta
Caio Martins Poli
Caliane de Jesus
Camila Lacerda
Carlos Uehara
Catherine Chede
Cecilia Cruz
Cecilia Zahran
Clara Bernardini
Clarissa Malinverni
Claudio Azzi
Cosme Bispo
Cristieni Castilhos

Cristina Castellan
Daniela Caldeirinha
David Boyd
Dominique Forster
Elke Klaassen
Erik Takara
Erika Nascimento
Felipe Michel
Felipe Proto
Fernanda Ribeiro
Fernando Paiva
Flavio Prol
Gabriela Néspoli
Guilherme Antunes
Guilherme Barros
Helena Tavares
Henrique Pimentel
Igor Urel
Isadora Andrade
Isadora Caiuby
Jessica Vaitanan

Jessika Darambaris
João Bordon
José Baldivia
Julia Arruda
Julia Callegari
Julia Tami
Lara Alcadipani
Leonardo Roque
Leticia Biaggioni
Letícia Sakata
Lígia Stocche
Lucas Cardoso
Lucas Rocha
Luciana Elmais
Luisa Panico
Mariana Fontoura
Mariana Pereira
Marina Ribeiro
Michelle Oliveira
Neimy Escobar
Nubia Novais

Paloma Flores
Paolla Vieira
Pedro Cimionatto
Pedro Ivo Resende
Peter Sonnember
Priscila Silvério
Renata Ferraz
Renata Leal
Roberta Loboda
Ronaldo Braga
Samuel Holanda
Tainá Costa
Tamires Vilela
Tathiana Reis
Thais Croco
Tiago Maluta
Vinicius Celms
Weber Sutti

FUNDACAOLEMANN.ORG.BR
contato@fundacaolemann.org.br
facebook.com/fundacaolemann
instagram.com/fundacaolemann
twitter.com/fundacaolemann
youtube.com/fundacaolemann

